
Marcos Semola 
www.s4photo.co.uk 

2013 
v1.2 

Papo Fotográfico: Street Photography 



Quem é quem? 

Marcos Sêmola 
• Brasileiro 
• 40 anos 
• Fotógrafo amador em curva de aprendizado 
• Áreas de Interesse  street photography 
• Portfólio www.s4photo.co.uk 

 
 



Como comecei na fotografia? 

1995/2001 – Câmera compacta filme (registros gerais) 

 

2007 – Primeira SLR Digital (leitura e estudo dos conceitos) 

 

2007 -  Leica 1938 manual 35mm 

 

2008 – Contrato Getty Images 

 

2009 – Exposição Individual Oi Futuro 

 
2007 -  Exposição Coletiva FotoRio 

 

2001 – Primeira SLR Filme (tentativa e erro) 

 

2007 -  London FashionWeek (experiências) 

 

2010 – Galerias de Arte 

 



Fotografia de Rua 

• Fotografia de Rua é um tipo de fotografia 
pura, direta, documental que apresenta 
temas em situações espontâneas em locais 
públicos, como ruas, parques, praias, 
centros comerciais, convenções políticas e 
outras. 

• Fotografia pura, direta ou documental 
refere-se à fotografia que tenta retratar uma 
cena de forma realista e objetiva, conforme 
permitido pelo meio, renunciando ao uso da 
manipulação (real life reportage).  
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Imagens contemporâneas 
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Elementos que podem ser 
explorados na fotografia de rua  



• perspectiva 
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• primeiro plano 
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• planos distintos 
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• ângulo 
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• movimento 
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• foco seletivo Marcos Semola ©Copyright 



• exposição seletiva Marcos Semola ©Copyright 



• espontaneidade Marcos Semola ©Copyright 



• reflexos Marcos Semola ©Copyright 



• dentro da cena Marcos Semola ©Copyright 



• conte uma história Marcos Semola ©Copyright 



• escalas de cinza Marcos Semola ©Copyright 



Elementos que definem minha 
estética fotográfica  
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Atributos de um fotógrafo de rua 

• Observador para identificar oportunidades 
• Veloz para capturar o momento 
• Discreto para não gerar desconforto 
• Sensível para antecipar situações 
• Educado para gerenciar crises 
• Versátil para se ajustar às condições 
• Corajoso para se aproximar mais e mais 
• Preparado para esquecer o equipamento 
• Equipado para maximizar a prática 

 
 
 
 
 



Prática Fotográfica 

• Antes de ir para a rua 
– Proposta estética 
– Proposta temática 
– Abordagem fotográfica 
– Reconhecimento do espaço disponível 
– Reconhecimento da luz disponível 
– Reconhecimento do assunto disponível 
– Escolha da lente e câmera 
– Preparação do equipamento 
– Escolha da roupa 
– Técnicas de captura 
– Técnicas de interação 
– Técnicas de evasão 
– Restrições 

 



Projetos 
• Portfolio Comentado 
• Street Photography Feedback Group 
• Resgate Acidental 
• Mosaico Minuto 
• Home Lab 
• Pinhole 
• Livros 
• Exposições Individuais 
• Exposições Coletivas 
• Palestras 
• Galerias de Arte 
• Imprensa 
• Site 
• Fotografia e Poesia 
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10 dicas para fotografia de rua 
• 1. Experimente sem limites até encontrar o formato, a prática e o 

resultado que primeiro agrade a você. 
• 2. Aprecie expressões artísticas das mais variadas. Isso vai ampliar sua 

percepção da realidade à sua volta. 
• 3. Domine os conceitos básicos da fotografia e aprenda e manusear seu 

equipamento instintivamente.  
• 4. Antecipe-se reconhecendo o terreno, imagine a composição que 

pretende obter e vá atrás do seu assunto. 
• 5. Caminhe atento, procure antever um gesto, uma trajetória, uma 

atitude e se posicione rápido para o clique. 
• 6. Aprenda como sua objetiva enxerga ao redor com a distância focal e 

se aproxime para alcançar o objetivo. 
• 7. Esteja pronto para mais de um clique a fim de perseguir o momento 

chave. Tudo é muito dinâmico na rua.  
• 8. Procure utilizar equipamentos leves, silenciosos e com suportes que 

ofereçam mobilidade.  
• 9. Pós-processamento não é pecado, mas procure aprimorar o 

resultado sem distorcer a originalidade. 
• 10. Em princípio deixe tudo que é regra, padrão e opinião coletiva de 

fora da sua intimidade fotográfica 



Perguntas? 





OBRIGADO 

Marcos Sêmola 
marcos@semola.com.br 
www.s4photo.co.uk    
http://about.me/marcossemola 
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