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Bastam pernas inquietas, um coração aberto 
e olhos atentos ao mundo para que uma 
câmera passe a ser guiada por instinto. Ela 
torna-se a extensão dos pensamentos, dos 
sonhos e das indignações de um fotógrafo 
que se propõe a registrar um mundo que se 
encontra em parâmetros equivocados. Ele 
se opõem ao jornalismo sob encomenda, a 
imagem publicitária e explicita uma realidade 
que precisa ser escancarada, fazendo um 
registro de forma engajada.

A Fotografia Documental é aquela que se 
dedica a registrar a passagem do homem 
em sua época.  Ela está diretamente ligada 
às inquietações do fotógrafo, se misturando 
com o que obtém dentro de sua câmera 
fotográfica. 

Neste curso traremos uma curadoria 
dos principais fotógrafos que inspiram o 
gênero para efervecer temas e conceitos  
conduzindo os alunos as sua próprias 
vivências de registro imagético. Vamos desde 
os primórdios da famosa agência Magnum 
até experiências bastante recentes de 
fotógrafos contemporâneos.

Além de trazer a sala de aula as experiências 
dos professores, teremos inserções via 
tele conferência de outros fotógrafos 
diretamente de seus fronts de “batalha” 
para um debate com os alunos.  Após 4 
encontros imersivos, o curso faz uma pausa 
de 1 mês para que os fotógrafos produzam 
seus próprios ensaios. Neste período os 
professores terão encontros individuais com 
os alunos para orientar pontualmente o 
andamento do trabalho.

Concluído o processo de campo, os 
fotógrafos retornam à Fluxo para debater 
as suas experiências e direcionar o 
encaminhamento dos materiais captados 
para publicações e/ou exposições, 
adequando de acordo com cada material 
produzido.

FOTOGRAFIA
DOCUMENTAL:
O fotógrafo,  sua
câmera e o mundo.



“ Se a sua foto não está 
suficientemente boa, 
é porque não estas 
suficientemente perto.”  

Robert Capa



Estrutura do Curso

Dia 5

–  Apresentação dos ensaios produzidos pelos 
alunos
–  Debate entre professores e alunos
–  Organização e edição do material
–  Orientação para produção textual
Uma semana de intervalo

Dia 4

 – O tema que se impõem
– Orientação de pesquisa de temas 2
–  Debate de temas a serem abordados/ 
explorados pelos alunos
–  O planejamento do campo (as relações, as 
logísticas, adversidades e desafios)
–  As investigações e pesquisas com base nos 
assuntos trazidos pelos alunos

Dia 3

– Participação de fotógrafo por 
teleconferência II

Intervalo de duas semanas para 
desenvolvimento dos trabalhos

– Orientação individual programada com cada 
aluno (duração de aproximadamente 01 hora)

Aula 2

–  Posicionamento diante do “objeto” / o não 
fotografar
–  Apresentação dos trabalhos dos 
professores como exemplo.

Dia 6 

– Apresentação e análise do material produzido.
– Possibilidades de financiamento: crowdfunding, 
editais, lei de incentivo, etc.
– Decisão de suportes e plataformas: Video, 
instalação, impressão?
– Encaminhamentos para apresentação final dos 
trabalhos.
Uma semana de intervalo

Dia 7 

– Apresentação final dos trabalhos e debate 
entre os participantes.

Aula1

–  O fotógrafo, sua câmera e o mundo.
–  Onde surge o “documento”
–  As diferenças e semelhanças entre o 
fotojornalismo e a fotografia documental
–  Apresentação de CASES históricos e 
contemporâneos de fotojornalismo
e do documental



Leo Caobelli

Graduado em Jornalismo pela PUCRS em 2003 
e pós-graduado em fotografia pela FAAP (SP) 
em 2012, Leo iniciou sua trajetória fotográfica 
integrando a equipe de fotografia do Palácio 
Piratini durante o governo Olívio Dutra, antes 
de se mudar para São Paulo em 2005. De 2006 a 
2009 trabalhou como fotógrafo no jornal Folha 
de S. Paulo, além de fotografar para outros 
veículos como as revistas do Grupo Abril. No 
ano de 2008, junto aos amigos Paulo Fehlauer e 
Rodrigo Marcondes, fundou o coletivo Garapa, 
espaço de criação que tem como objetivo 
pensar e produzir narrativas visuais, integrando 
múltiplos formatos e pensando a imagem e a 
linguagem documental como campos híbridos 
de atuação. Em 2012 foi um dos vencedores do 
XII Prêmio Funarte Marc Ferrez de fotografia 
com o projeto Fábulas Contínuas. Junto ao 

Professor
coletivo Garapa foi ganhador do III Prêmio 
Diário Contemporâneo e do X Prêmio Funarte 
Marc Ferrez. Também com o coletivo expôs os 
ensaios: Morar (MIS/SP e Casa das 10 Janelas/
PA), Mulheres Centrais (Instituto Cervantes/
SP, Sesc Belenzinho/SP e Fotodocumental 
2001, Quito/Equador), o Muro (Antigua Fabrica, 
Madrid/Espanha) e A Margem (CCSP/SP). 
Integrando a coletiva Laberinto de Miradas 
o ensaio Morar itinerou por países como 
Argentina, Venezuela, Guatemala, Equador, 
México, Espanha e Estados Unidos. Integrou 
a programação de festivais como Paraty em 
Foco (6º, 7º e 8º edições), Foto em Pauta 
Tiradentes, Festfoto Poa 2009, Fotograma 
11 (Montevideo, Uruguay), E.CO (Madrid, 
Espanha), Fotodocumental 2011 (Quito, 
Equador), entre outros.
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