
Por Laurent Guerinaud (texto e fotos) 
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Inicialmente, as ruas são vias 

de trânsito, usadas cotidianamente pelos 
cidadãos para se movimentar de um 
lugar para outro, seja a pé, de carro, 
motocicleta, bicicleta, transporte 
coletivo... Local fundamental da 
atividade humana, a rua está repleta de 
oportunidades fotográficas. Porém, o 
fotógrafo precisa ficar atento, observar e 
agir rápido para saber aproveitá-las. 

Assim, as possibilidades do fotógrafo 
são múltiplas: ele pode optar por 

documentar cenas da vida cotidiana, 
mostrar um panorama de pessoas, 
registrar uma "paisagem humana" ou 
ainda pode insistir num detalhe inédito, 
uma situação engraçada da vida urbana, 
pode clicar o "momento decisivo" que 
rende uma bela composição urbana ou 
ainda pode ressaltar o lado sinistro da 
cidade, a loucura dos homens e da vida 
moderna, indo até a crítica social. 

A principal dificuldade da 
fotografia de rua é justamente saber o 
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que se quer mostrar e conseguir passar 
a mensagem escolhida. A quantidade 
de elementos que compõem as cenas 
de rua dificultam muito a composição 
e a clareza das imagens, que podem 
ficar muito confusas. 

Por isso, o fotógrafo precisa usar 
todas as ferramentas disponíveis para 
hierarquizar os elementos, destacando 
os mais importantes e enfraquecendo os 
outros. Para imagens impactantes, vale 
procurar contrastes e semelhanças. 
Assim, um elemento que contrasta com 
o resto da cena, por sua cor, sua 
iluminação, sua forma, sua atitude (se 
for uma pessoa) ou ainda sua natureza, 
vai se destacar. Do mesmo jeito, se 
houver dois elementos parecidos, 
dialogando entre si, eles facilitarão a 
leitura da imagem. A semelhança pode 
ser de cor, iluminação ou qualquer 
relação que chame a atenção. 

Outra alternativa é procurar uma 
repetição de elementos parecidos, 

incluindo outro que se opõe aos 
primeiros. Um exemplo de 
semelhanças e contrastes é uma 
pessoa de roupa bem colorida no 
meio da multidão, e se houver outro 
elemento da mesma cor, o diálogo a 
destacará ainda mais. 

Pode também ser pessoas imóveis 
no meio das outras em movimento (aí, 
uma velocidade baixa é necessária para 
enfatizar o movimento pelo desfoque 
que ele provoca). Uma pessoa bem 
iluminada em um ambiente escuro 
também vai chamar a atenção do 
observador, assim como pessoa escura 
em fundo claro, ou em pessoa cuja cor 
se opõe à do fundo. Jogo de cores é um 
elemento muito proveitoso - veja o 
círculo cromático na edição 15 de T&P 
para saber como associar e opor as 
cores -, e lembre-se que cores vivas, 
principalmente o vermelho, sempre 
chamam a atenção. Preste também 
atenção às formas, linhas, e às posturas 
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das pessoas, nas quais pode procurar 
semelhanças e oposições. 

Ponto de vista 
Fotografia de rua exige muita 

observação e antecipação... ou muita 
sorte e reação. O fotógrafo precisa 
escolher cuidadosamente seu ponto 
de vista e seu enquadramento, mas 
necessita também estar sempre pronto 
para não perder o "momento 
decisivo", termo imortalizado pelo 
mestre Henri Cartier-Bresson, um 
mágico ao registrar cenas de rua. 

Enquadramento e ponto de vista são 
completamente dependente um do 
outro. Antes do clique, o fotógrafo 
precisa conferir no visor como os 
elementos se integram entre si. Veja se 
não há elementos perturbadores ou 
sobreposições indesejadas. Além da 
quantidade de objetos e pessoas, as ruas 
são cheias de acontecimentos que 
podem desviar a atenção do tema. 
Muitas vezes, alguns passos bastam para 
você se livrar daquela lixeira que 
incomoda no primeiro plano, daquele 
poste que se sobrepõe ao tema no 
fundo ou daquela pessoa de terno que 
interfere com o estilo típico dos usuários 
de determinada rua. 

Às vezes, é necessário andar mais 
para achar o melhor ponto de vista, 
que renda um enquadramento perfeito, 
e esperar passar a pessoa que combina 
com a cena ou aguardar um evento 
que valha o clique. 

Existem dois tipos de fotografia de 
rua: a mais espontânea, na qual o 
fotógrafo percebe a cena, e precisa de 
muita reatividade para registrá-la, 
acertando o foco, o enquadramento e 
a exposição em alguns décimos de 
segundos; e a mais planejada, na qual 
o fotógrafo antecipa a cena, enxerga 
um ambiente e espera um evento 
acontecer, uma pessoa entrar no 
quadro que ele definiu. 

No primeiro caso, o fotógrafo 
precisa observar com muita atenção o 
que está ao redor dele, para que, no 
momento decisivo, já esteja bem 
posicionado e saiba como enquadrar. 
No segundo, ele anda à procura do 

lugar perfeito e pode prestar mais 
atenção a elementos como a 
perspectiva, cuja importância é crucial 
ao fotografar as ruas. 

No entanto, construções apresentam 
linhas perfeitamente verticais e 
horizontais que a perspectiva pode 
deformar. Basta lembrar que a 
intensidade do efeito depende 
unicamente do ponto de vista e do 
ângulo da câmera: quanto mais perto 
da cena, maior o efeito; do mesmo 
jeito, as linhas paralelas ao sensor da 
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câmera não serão afetadas (ou seja, se a 
câmera for apontada para o horizonte, 
as linhas verticais não ficarão curvadas, 
enquanto se apontar por cima, elas 
pareceram ao convergir). 

Cabe ao fotógrafo determinar se 
quer enfatizar a perspectiva (ao se 
aproximar e/ou apontar a câmera por 
cima) ou reduzi-la (ao se afastar e/ou 
apontar a câmera horizontalmente). 
Pelo mesmo motivo, o primeiro plano 
terá mais importância na imagem se a 
foto for tirada de perto, enquanto os 
planos perecerão mais comprimidos se 
tirada de longe. 

Outros elementos interessantes são 
as linhas, que podem ser usadas para 
guiar o olhar até o ponto que o 
fotógrafo quer destacar. Do mesmo 
jeito, a repetição de um objeto, uma 
forma etc, constitui um guia forte que o 
olhar do observador vai seguir. Aliás, é 
recomendável prestar atenção a esses 
elementos, que podem tanto ajudar na 
composição quanto estragá-la, ao 
conduzir o olhar na direção errada. 

Profundidade de campo 
Além da escolha cuidadosa dos 

planos sucessivos e do uso da 
perspectiva, a profundidade de campo 
(amplitude do plano de nitidez) é 
uma das ferramentas que permitem ao 
fotógrafo sugerir a terceira dimensão 
em uma imagem em duas dimensões 
(plana). A profundidade de campo 
aumentará quando você fechar o 
diafragma (valor maior de f/) ou 
quando reduzir a ampliação do tema 
(proporção entre o objeto na 
realidade e o tamanho da imagem no 
sensor ou filme). 

Assim, quanto mais fechado o 
enquadramento (ao se aproximar do 
tema ou usar o zoom), menor a 
profundidade de campo. Câmeras 
compactas também rendem 
profundidade de campo maior devido 
ao tamanho reduzido do sensor. 

É recomendado escolher uma 
profundidade de campo reduzida 
quando a ideia for isolar um detalhe, 
desfocar um fundo sem graça ou que 
conte muitos elementos perturbadores. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Pode ser usada também em retratos, 
para valorizar a pessoa fotografada. 

Ao contrário, se o objetivo for 
mostrar o tema no ambiente ou registrar 
a paisagem urbana, é possível fechar o 
diafragma para aumentar a 
profundidade de campo. Em retrato, isso 
permite incluir a pessoa no local, 
mostrando os detalhes do lugar. Para 
isso, é recomendado se aproximar 
bastante e usar o grande angular para 
abrir o enquadramento. 

O retrato na rua pode ser muito 
proveitoso, tanto fechado quanto aberto, 
e é um dos temas mais recorrentes neste 
estilo de fotografia. No caso de retratos 
fechados, é interessante procurar 
atitudes originais: curiosidade em frente 
à câmera, surpresa, olhares furtivos... 

Luz e tempo 
Em 90% das situações, a exposição 

ajustada em leitura multizonas rende 
resultados ótimos. Porém, em caso de 
luz complexa (iluminações diversas) ou 
de fortes contrastes, privilegie a medição 
central (ou spot) e meça a exposição na 
zona que você quer destacar (veja no 
manual da câmera como memorizar a 

exposição, algo simples). 
Nas ruas, onde as sombras podem 

ser muito fortes dependendo da posição 
do sol, é importante prestar atenção aos 
contrastes. A luz difusa de um céu 
nublado ou ainda do início ou do final 
do dia é sempre bem-vinda e dá 
resultados mais valiosos que o sol forte 
de meio dia. 

No caso de retratos, é importante 
prestar atenção à posição do sol 
(evitar fotografar com o sol às costas, o 
que apaga os volumes dos rostos) e às 
sombras desenhadas nas pessoas, 
principalmente se elas usarem chapéu 
ou boné. 

Não restrinja seus passeios 
fotográficos aos dias ensolarados. Cenas 
de intempéries também podem render 
fotos muito atraentes, tanto pelas luzes 
diferenciadas que surgem quanto pelos 
comportamentos das pessoas. 

Assim, toda mudança de tempo 
permite registrar uma visão nova e 
diferente da mesma rua. Dependendo 
da situação, é possível construir a 
imagem sobre a atividade súbita dos 
pedestres que fogem para se abrigar da 
chuva, aproveitar os reflexos na água, as 
cores e formas dos guarda-chuvas ou 
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ainda basear a foto na luz escura que 
ilumina os prédios em uma atmosfera 
sinistra sob um céu quase preto com 
nuvens ameaçadoras. Do mesmo jeito 
que a rua tem uma cara diferente entre 
sol e chuva, o registro que você pode 
fazer à noite mudará totalmente e 
completará muito bem a série. 

Além da exposição, a maior 
dificuldade à noite é o ajuste do 
equilíbrio de cores, já que a iluminação 
artificial pode causar colorações bem 
esquisitas. Para resolver o problema, 
ajuste manualmente o balanço de 
brancos, medindo a coloração ambiente 
em uma superfície branca. 

Outra opção é fotografar em RAW 
para poder ajustar esse parâmetro 
depois, sem perda de qualidade, num 
computador com monitor 
devidamente calibrado. 

Embora o uso do tripé seja sempre 
a melhor alternativa para compensar a 
falta de luz, a eficiência das câmeras 
mais recentes em ISO alto permite 
fazer fotos com a câmera na mão sem 

sacrificar demais a qualidade. O caso 
da fotografia de rua é uma das 
situações onde esse recurso é o mais 
proveitoso para não perder a 
espontaneidade das pessoas e também 
para conseguir congelar o movimento 
delas quando precisar (o que o tripé 
não resolve). 

Equipamento 
Fotografar cenas de rua não exige 

equipamento caro. Ao contrário: em 
vários casos, a câmera mais adequada é 
a compacta por ser mais discreta e 
versátil. Os acessórios que mais fazem a 
diferença são os olhos e o cérebro. 

Porém, como em vários campos da 
fotografia, embora a escolha do 
equipamento não seja determinante, o 
perfeito conhecimento dele é 
primordial. Só assim você consegue 
fazer ajustes com a rapidez necessária 
para registrar a cena, sem precisar 
procurar os botões ou funções nos 
menus. Vale a pena treinar em casa, 
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com tranquilidade, para decorar as 
teclas e menus principais, o que sempre 
será proveitoso no campo. 

Para o usuário de câmera DSLR, 
uma lente de distância focal curta é 
ideal para retratar a atmosfera exclusiva 
de uma rua de caráter. Um zoom 
grande angular (17-35 mm ou menos), 
a zoom básica (24-70 mm) ou uma 
lente fixa (28, ou 35 ou 50 mm) são as 
mais adequadas. O zoom é mais versátil 
que a fixa, o que pode ser uma 
vantagem numa situação onde é preciso 
disparar prontamente. Mas, geralmente, 
esse tipo de lente não é tão luminosa 
quanto uma fixa (à exceção da zoom 
profissional, mais cara), o que limita a 
possibilidade de reduzir a profundidade 
de campo para destacar um tema, além 
de dificultar registros em situações de 
pouca luz. Já para buscar detalhes, 
registrar planos fechados significativos 
dos locais ou ainda retratos, uma 
telezoom (55-200 mm ou 70-300 mm) 
ou uma fixa de 85, 100 ou 200 mm são 
as mais recomendadas. 

O essencial é saber o que você quer 
mostrar nas suas andanças pelas ruas da 
cidade e usar todos os recursos possíveis 
para que isso fique claro para quem for 
ver a sua foto. 
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Text Box
Fonte: Revista Fotografia, São Paulo, n. 22, p. 72-82, 2011.




