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Objetivos
Desenvolver no a luno a

de obra imagética
capac idade de

a
partir de uma
visualização e concepção

composição narrativa fotográfica.
Para tanto, serão estudados modelos narrativos e
temáticos, assim como estilos de fotojornalistas
clássicos e contemporâneos. A disciplina será
prática e desenvolverá reportagens fotojornalísticas
em ambientes digitais.



Método de avaliação
A nota será construída a partir de nota da produção do 
fotodocumentário (100%).

Suporte
A disciplina tem como suporte a página web 
www.chromephotogallery.com, onde todo o conteúdo 
pode ser acessado, através do menu FORMAÇÃO, na 
opção LAB. PROD. IMAGÉTICA, com a senha salgado. 

http://www.chromephotogallery.com/


Programação
Aula 1 (Ativ. Remota – Síncrona):
- Apresentação da disciplina
- Exibição do documentário “Abbas - Fotógrafo de 

guerras, crisis y revoluciones (DW Documental)”

Aula 2 (Ativ. Remota – Assíncrona):
- Exibição e resenha do documentário "Todos a la

calle" (atividade remota)

Aula 3 (Ativ. Presencial):
- Um olhar especial: Henri Cartier-Bresson;
- Apreciação de obras.



Aula 4 (Ativ. Presencial):
- Um olhar de aproximação: Robert Capa;
- Apreciação de obra.

Aula 5 (Ativ. Remota – Assíncrona):
- Fotojornalistas contemporâneos;
- Análise da obra de uma fotógrafa OU um fotógrafo da 
Magnum (www.magnumphotos.com) de escolha livre.
Obs: Deve-se selecionar 20 fotos e escrever sobre as 
características da obra escolhida.

Aula 6 (Ativ. Remota – Assíncrona):
- Exibição e resenha do documentário “O Sal da Terra“

Aula 7 (Ativ. Presencial):
A doce obra de Sebastião Salgado; - Apreciação de obras.



Aula 8 (Ativ. Presencial):
- Oficina de uso de câmera DSLR;
- Pauta projeto fotodocumentário

Aula 9 (Ativ. Presencial):
- A construção narrativa pela sequência imagética e a textura do 
P&B;
- Apreciação da obra Contact Sheets (Agência Magnum Photos).

Aula 10 (Ativ. Presencial):
Atividades de editoria em sala:
- Tratamento de imagens com Adobe Photoshop Express e Adobe 
Lightroom Express para a produção do fotodocumentário.

Aula 11 (Ativ. Assíncrona):
Atividades de editoria em sala:
- Tratamento de imagens com Adobe Photoshop Express e Adobe 
Lightroom Express para a produção do fotodocumentário.



Aula 12 (Ativ. Presencial):
Atividades de editoria em sala:
- Tratamento de imagens com Adobe Photoshop Express e 
Adobe Lightroom Express para a produção do fotodocumentário.

Aula 13 (Ativ. Presencial):
Atividades de editoria em sala:
- Tratamento de imagens com Adobe Photoshop Express e 
Adobe Lightroom Express para a produção do fotodocumentário.

Aula 14 (Ativ. Presencial):
Atividades de editoria em sala: 
- Tratamento de imagens com Adobe Photoshop Express e 
Adobe Lightroom Express para a produção do fotodocumentário;
- Entrega do trabalho final. 

Aula 15 (PREMIAÇÃO DO CONCURSO, presencial) 



ASSOULINE, Pierre. Henri Cartier-Bresson: o olhar do século. Porto Alegre: L & PM, 
2013.

BARTHES, Roland. A câmara clara – notas sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Fronteira, 
1984.

BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas – magia e técnica, arte e política. São Paulo: Ed. 
Brasiliense, 1987. p.91-107.

FRANCQ, Isabelle. Sebastião Salgado - Da minha terra à terra. São Paulo: Paralela, 
2014.
SALGADO, Sebastião. Gênesis. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 

SALGADO, Sebastião. Outras américas. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

SALGADO, Sebastião. Terra. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.

SALGADO, Sebastião. Trabalhadores: uma arqueologia da era industrial. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1997.
TIME-LIFE Books. Documentary photography. Nova Iorque: Time-Life Books, 1972. 

VILCHES, Lorenzo. Teoría de la imagen periodística. Barcelona: Paidós, 1987.

Bibliografia complementar



A construção da narrativa  
imagética no fotojornalismo 

contemporâneo



A composição da narrativa imagética resulta
da sequência das fotos, que contam uma 

história.

A construção da narrativa é feita na
edição, seguida do tratamento imagético.

Vejamos dois exemplos contemporâneos
de construção narrativa.



Native voice: the Dakota access Pipeline 
protest

Larry Towell (setembro, 2016) para Magnum



































Agora vamos assistir ao documentário “Abbas -
Fotógrafo de guerras, crisis y revoluciones (DW 
Documental)”, disponível na nossa página. 
Assistam e enviem a resenha do documentário para 
denis.reno@unesp.br até a próxima sexta-feira. 
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