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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 

 
 



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).  

 



Fotografia de Rua 

• Muitas obras clássicas da fotografia de rua 
foram criadas no período entre 
aproximadamente 1890 e 1975 e 
coincidiram com a introdução de câmaras 
portáteis de 35mm especialmente as 
pequenas, as chamadas câmeras 
rangefinder, sendo a mais famosa a Leica, 
muito usada por Henri Cartier-Bresson, 
entre outros. 



Imagens clássicas 
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Imagens contemporâneas 
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Conceitos continuam válidos 

• Luz 
• Exposição 
• Composição 
• Profundidade de Campo 
• Foco 
• Perspectiva 

 
 



Cor ou preto e branco 

• Elemento novo 
• Agrega/fortalece ou atrapalha/enfraquece 
• Melhor opção para o estilo 
• Melhor opção para as circunstâncias 
• Fator atemporal 
• Sensores e as cores 



Marcos Semola ©Copyright 



Marcos Semola ©Copyright 



Marcos Semola ©Copyright 



Marcos Semola ©Copyright 



Marcos Semola ©Copyright 



Marcos Semola ©Copyright 



Marcos Semola ©Copyright 



Marcos Semola ©Copyright 



Onde menos é mais 

• Assunto principal 
• Planos distintos 
• Fundo 
• Distrações 
• Cor/PB 
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Elementos que devem ser 
observados para uma fotografia 
de força 

 



• 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 



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 

 
 
 
 
 



Vídeos 

• Street Photography: Bruce Gilden 

• Street Photography: Joe Wigfall 

• Street Photography with Flash: Eric Kim 

• Street Photography Do's and Don'ts: Kai 

• Street Photography: Joel Meyerowitz 1981 

 

 
 
 
 

 
 

http://youtu.be/IRBARi09je8
http://youtu.be/y-IOEAlBpSo
http://www.youtube.com/watch?v=J9vI79uflMY
http://youtu.be/In5sR-tUhCM?t=1m35s
http://youtu.be/UspoolSnZtg?t=16m2s


Descubra sua estética 

• Clássica 
• Noir 
• Cinema 
• Preto e Branco 
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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 

 



The Hague, Holanda 
• Clássica P&B  
• Sem tema 
• Direta em ângulo baixo do peito 
• Ruas pequenas, apertadas e cheias 
• Sol de meio dia céu aberto 
• Pessoas em trânsito 
• Grande angular 12-24 
• Autofoco assunto - fotômetro pontual 
• Discreta com camisa preta 
• 2-1m de distância do assunto 
• Sem interação e contato visual 
• Evasão: N/A 
• Restrições: crianças e propriedades 
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Buenos Aires, Argentina 
• Clássica P&B  
• Sem tema 
• Pré composição idealizada 
• Ambientes variados com muita gente 
• Luz da tarde céu aberto 
• Pessoas em trânsito 
• Flexível 18-200 (viagem) 
• Controle manual  
• Discreta com camisa preta 
• Ancorado em ponto fixo à espera 
• Sem interação e contato visual 
• Evasão: N/A 
• Sem restrições 
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Londres, Inglaterra 
• Clássica P&B  
• Sem tema 
• Planejada seguindo o assunto 
• Margem estreita de rio 
• Luz da manhã céu limpo ensolarado 
• Turistas - pedestras sem pressa    
• Fixa 50mm 
• Foco seletivo no assunto mais próximo  
• Discreta com camisa preta 
• Acompanhamento até conduta e local 
• Sem interação e contato visual 
• Evasão: N/A 
• Segurança Nacional – atentado  
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Rio de Janeiro, Brasil 
• Clássica P&B  
• Sem tema 
• Ao nível do chão com as mãos 
• Calçada estreita com pouca genta 
• Luz da manhã céu limpo ensolarado 
• Trabalhadores em obras públicas 
• Grande angular 12-24mm 
• Foco seletivo no assunto mais próximo  
• Discreta com camisa preta 
• Ruído para atrair o olhar  
• Sorriso e sem mais contato visual 
• Evasão: N/A 
• Sem restrições 
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Londres, Inglaterra 
• Clássica P&B  
• Estilo e comportamento 
• Seguindo assunto esteticamente bom 
• Escada rolante do metrô 
• Ambiente fechado com luz homogênea 
• Pessoas em trânsito 
• Grande angular 12-24mm 
• Foco seletivo no assunto mais próximo  
• Discreta com camisa preta 
• Ângulo baixo para centrar no assunto 
• Sem interação nem contato visual 
• Evasão: N/A 
• Privacidade individual 
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Londres, Inglaterra 
• Clássica P&B  
• Escada 
• Ancorado com composição pensada 
• Saída de estação do metrô 
• Céu nublado com áreas de sombra 
• Pessoas em trânsito 
• Flexível 18-200 para me afastar  
• Foco manual na linha de passagem 
• Discreta com camisa preta 
• Ângulo baixo para corrimão e escada 
• Sem interação nem contato visual 
• Evasão: outro click e sem contato 
• Privacidade individual 
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Rio de Janeiro, Brasil 
• Moderna P&B  
• Ambiente Carioca 
• Composição idealizada sem elementos 
• Praia cheia no fim de tarde 
• Pôr do sol em dia ensolarado 
• Pessoas em atividades diversas 
• Flexível 18-200 para crop no viewfinder  
• Foto manual 
• Discreto como qualquer banhista 
• Acompanhar assunto até o frame 
• Sem interação nem contato visual 
• Evasão: N/A 
• Sem restrição 
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Londres, Inglaterra 
• Clássica P&B  
• Noir – suspense - filme 
• Ancorado para preencher a composição 
• Estreito sem ponto de fuga 
• Céu ensolarado à tarde 
• Pessoas em trânsito 
• Fixa 50mm (a lente que dispunha)  
• Foco manual na linha de passagem 
• Discreta com camisa preta 
• Próxima à parede para perspectiva  
• Sem interação nem contato visual 
• Evasão: outro click e sem contato 
• Privacidade individual 
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Londres, Inglaterra 
• Clássica P&B  
• Abstração, morte-vida 
• Ancorado aguardando assunto 
• Estação cheia de trem 
• Luz artificial homogênea 
• Pedestres com pressa    
• Fixa 50mm (a que dispunha na hora) 
• Foco manual  
• Discreta com camisa preta 
• Teste de longa exposição antes 
• Sem interação e contato visual 
• Evasão: N/A 
• Privacidade individual  
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Amsterdam, Holanda 
• Clássica P&B  
• Noir – suspense - filme 
• Escuridão e luz 
• Trem vazio 
• Luz natural pela janela 
• Passageiro só e inerte 
• Câmera filme com lente fixa 35mm   
• Foco manual  
• Discreta com camisa preta 
• Direta via viewfinder 
• Sorriso e sem mais contato visual 
• Evasão: N/A 
• Privacidade individual  

 
 

  
  

  
    
    
    

     
   

   
   
   
   

 

 



Marcos Semola ©Copyright 



Marcos Semola ©Copyright 

  
  

  
    
    
    

     
   

   
   
   
   

 

 

Londres, Inglaterra 
• Clássica P&B  
• Suspense – cemitério - filme 
• Ancorado com composição pensada 
• Parque de pouco movimento 
• Céu ensolarado com áreas de sombra 
• Pessoas em trânsito sem previsibilidade 
• Fixa 50mm 
• Foco manual na linha de passagem 
• Discreta com camisa preta 
• Tripé e viewfinder 
• Sem interação nem contato visual 
• Evasão: N/A 
• Privacidade individual 
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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 



Dúvidas | Fechamento do Dia 



Referências 
• Site dedicado ao tema  

www.fotografiaderua.com 

• Guia mundial de direitos dos fotógrafos 
www.semola.com.br/disco/Worldwide_Photographer_Rights.pdf 

• Entrevista sobre prática da Fotografia de Rua 
www.semola.com.br/disco/Entrevista_FotografiaDeRua.pdf 

• Seleção de fotografia de rua clássicas no Pinterest 
http://pinterest.com/msemola/ 

• Wiki 
http://en.wikipedia.org/wiki/Street_photography 

• Facebook Group: Worldwide Street Photographers       
http://www.facebook.com/groups/worldwidestreetphotographers/ 

• Thomas Leuthard e-books 
http://www.85mm.ch/ 
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OBRIGADO 

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