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O que a rua tem?
Fotografar na rua é uma experiência muito rica. E por mais estranho que possa parecer, é 
algo íntimo, pessoal, particular.Paradoxalmente, a rua cheia, a avenida, a cidade, impõe uma 
certa solidão. A multidão é solitária. E fotografar esse “material” é ainda mais introspectivo. 
É exercer a sua capacidade de observação de relações que muitas vezes faltam, não estão 
lá. É julgar rostos, roupas, passos e comportamentos. É transitar entre o expor-se e o 
esconder-se. É trabalhar silenciosamente para extrair objetividade do caos. Ou, pior ainda, 
com o caos. É ver o tempo como rua, por onde passarão ou estão passando idéias. 
Antecipar, prever, julgar e agir na hora exata é fundamental. As impossibilidades que a 
fotografia de rua impõe abrem uma vantagem criativa para o fotógrafo. Ele tem que se 
sujeitar ao imprevisto, ao mesmo tempo que busca prever. Tem que admitir que não há 
muito controle. E tem que ver beleza nesse imprevisto enquanto aprende a improvisar no 
sentido musical: compor e executar ao mesmo tempo. Fotografar na rua é uma maneira de 
dar a sua própria cara pra bater sabendo que esse exercício doloroso da tentativa e da falha 
frequente trará crescimento. E, com sorte e dedicação, alguns presentes belos e 
surpreendentes. Fotografar na rua é uma experiência fotográfica completa. Fotografia de rua 
não é um gênero fotográfico é uma atitude.
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Palavras de ordem
Observação Antecipação Precisão

Saber esperar (coisa difícil nos 
dias de hoje), saber notar (tirar o 
relevante do meio do caos), ver 
além da cena (fazer julgamentos 

pessoais sobre o que é visto).

Esse estado de análise paciente e 

constante é fundamental. A 
imagem capturada será 

interessante ou irrelevante se for 
construída sobre esse elemento de 

observação e análise.

É um permanente estado de caça. 

O bom caçador procura estar bem 
posicionado, com o equipamento 

pronto e atento ao melhor 
momento. 


Existe sempre um ponto no tempo 
que é o melhor momento para o 

“tiro”. Neste ponto, a composição 
e a ação estão no seu auge 

possível. 

Com o tempo e a prática, a 

capacidade da antecipação se 
desenvolve e a ação do fotógrafo 
vai ficando mais natural e fluida.  

A beleza certamente está nos 
detalhes. As vezes, uma fração de 
segundo antes, teria sido a melhor 
fotografia do dia. Às vezes, uma 

fração de segundo depois. 

O ponto de foco, ou a escolha do 

tempo do obturador um 
pouquinho diferente, ou um 

posicionamento levemente mais 
baixo ou mais alto…


Enfim, a foto incrível vem de uma 
série de ajustes muito finos. Saber 
lidar com o “quase” é importante 

para continuar aprendendo e 
melhorando. 
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Ênfases na rua

Moda Arquitetura Acontecimentos
A maneira como as pessoas 

se vestem nas ruas ou 
ensaios de moda realizados 
no ambiente público urbano.

Os edifícios, casas, pontes, 
estruturas construídas e suas 

interações e interferências 
com as pessoas.

Movimento do dia-a-dia da 
cidade ou eventos 

esporádicos, sociais, 
artísticos e até esportivos.

Ensaios Política Estética
A rua pode ser o cenário 

simplesmente. Para ensaios 
com modelos, retratos 

posados.

o olhar sobre situações 
sociais denunciáveis, 
minorias ou causas 

específicas.

O lightpainting, HDR, motion, 
infra-vermenlho…técnicas 

específicas que podem criar 
um portifólio atraente.

Existe uma certa fotografia de rua clássica. Uma abordagem tradicional, bressoniana. Mas as fronteiras 
dessa abordagem certamente são fluidas e muitos artistas visuais tem transitado brilhantemente por 

elas. É uma questão de ênfase. A rua, em muitos casos, é o pretexto inicial para um trabalho que 
transcende o fotojornalismo clássico do cotidiano. 
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As armas: poucas e leves
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Uma câmera só e uma lente versátil. Eu 
considero isso básico. Quando digo “lente 
versátil” não significa necessariamente uma 
lente zoom. Muitos grandes fotógrafos 
escolhem a 50mm como lente padrão para 
a fotografia de rua. E é realmente uma 
escolha incrível. Mas pode ser uma zoom 
também. Uma variedade maior de cortes 
estará sempre à mão. Já com a lente fixa o 
fotógrafo vai transitar constantemente entre 
as opções: aproximar-se/afastar-se 
fisicamente ou aceitar as possibilidades 
que a lente impõe de onde está. O que não 
é ruim. É apenas um outro modo de agir.  
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Pe
rto

Longe
Fotografar seu assunto de perto 

permite mais ênfase nos detalhes. 
Também é possível que haja interação 

entre o personagem e o fotógrafo. 
Isso pode ser muito rico 

especialmente se você gosta da idéia 
conhecer realmente as pessoas. 

Fotografar seu assunto de longe 
permite eliminar a “interferência” de 
ser visto. Geralmente conseguimos 
cenas mais espontâneas e naturais. 

E, se houver um primeiro plano 
desfocado, criamos uma sensação 

“voyer” no observador.

W
id

e Tele

A escolha por distâncias focais 
abaixo de 35mm permite a inclusão 
de mais contexto na cena. E ainda 
permite o uso criativo da expansão 
dos planos que essas distâncias 

oferecem. Por exemplo, destacando 
um elemento em primeiro plano.

Nas teles as possibilidades de recortes 
mais específicos é mais presente. 
Outro aspecto importante é que os 

planos fotográficos serão mais 
comprimidos e os desfoques de fundo 

mais pronunciados visto que a 
profundidade de campo decai com o 

aumento da distância focal. 



www.charbelchaves.com.br

Perto Longe

Grande-angular

Tele-objetiva

Você vai enfatizar detalhes, 
porções pequenas da cena. 
O desfoque de fundo tende 

a ser bem procunciado.

O assunto que estiver em 
primeiro plano ficará 

destacado. Eventualmente 
até distorcido.

A visão geral é o objetivo 
aqui. Uma abordagem de 
contexto. Pode ser uma 
peça-chave para uma 

sessão narrativa. 

Esse é o uso mais clássico 
das tele-objetivas: alcançar 

o que está longe. O 
fotógrafo frequentemente 

não é notado.
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Conhecer o local

Conhecer Surpreender-se
Quanto mais vamos conhecendo um local, mais 
idéias sobre fotos nele vamos criando. Algumas 
fotos “perdidas” também podem ser tentadas 

novamente. Existe um aprofundamento do 
relacionamento do fotógrafo com aquele local. Isso 

pode ser muito rico. 

A intimidade do fotógrafo com o tema, o local e as 
características da região ampliam os resultados. 

Ao fotografar um local pela primeira vez, existe 
uma não-contaminação pelo conhecimento 

dele. Existe uma certa espontaneidade e 
frescor da visão do fotógrafo sobre ele. Isso 
geralmente é muito agradável. Mas é preciso 
estar mentalmente pronto para não conseguir 

muita fotografia possível, o que não é de forma 
alguma ruim em si. 

Hoje em dia, além do jeito tradicional de se conhecer um local intimamente (voltar lá 
muitas vezes), é possível conhecermos pela internet, Google Street e pelo trabalho de 

outros fotógrafos que já estiveram por lá e publicaram suas imagens. Existem vantagens 
e desvantagens em abrir mão deste conhecimento prévio.



Objetos

Ambiente
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O seu quarteto 
fantástico

4 coisas que você deve 
procurar sempre. Elas são 

interessantes 
isoladamente e também 

em suas interações.

Personagem Ação



O seu quarteto fantástico
4 coisas que você deve procurar sempre.

Personagem

Uma pessoa. Olhe pra elas. Olhe para aquelas 
que ninguém olha. O gari, o entregador de 

panfletos, o policial… mas olhe com “olhos de 
ver”. Olhando imagine quem é essa pessoa. 

Procure a beleza, a personalidade, a coisa que lhe 
é própria.  Faça perguntas mentalmente sobre 

ela, enquanto você vê. Observe como e com 
quem ela interage. Observe a roupa, a pele, o que 
ela carrega, como anda. Pense como um detetive 
e você vai encontrar coisas interessantes neste 

processo. 



O seu quarteto fantástico
4 coisas que você deve procurar sempre.

Objetos

Existem objetos muito narrativos (que dão 
pistas) e/ou muito próprios de um lugar (que 

identificam algo ou alguém). Os objetos 
sempre tem algo a dizer sobre si mesmos ou 

sobre seus donos. Uma bituca de cigarro, 
um gradil, uma placa com um erro de 

português, algo sendo vendido em uma 
banca, uma janela… dê atenção. À partir do 

seu pensamento sobre um objeto trivial 
pode surgir uma grande idéia. Experimente, 
por exemplo, pensar o ambiente a partir do 

ponto de vista de um objeto!



O seu quarteto fantástico
4 coisas que você deve procurar sempre.

Lugar

Arquitetura, natureza, clima, veículos, 
monumentos, jardins, feiras, igrejas, casas… 
são todos pretextos para que você comece 
a explorar o ambiente. Tente pontos de vista 

diferentes sobre o mesmo lugar.

As pessoas se relacionam, interagem e são 

conduzidas pelas características dos 
ambientes. Lugares históricos, comerciais, 
esportivos, de passagem, de espera… tudo 
interfere no comportamento humano. Pense 

nessas relações existentes ou ausentes 
por causa disso.



O seu quarteto fantástico
4 coisas que você deve procurar sempre.

Ação

Henri Cartier-Bresson estava sempre atrás de 
duas coisas: composição (a maneira como 

ele podia organizar a imagem) e momento (a 
maneira como as coisas acontecem). 


Essas são duas grandes variáveis de uma 
cena. Se você conseguir unir as duas 

perfeitamente, voilá! Mas pra isso é preciso 
um certo planejamento, um posicionamento, 

uma ação rápida antecipando os fatos.

De tanto observar as pessoas e a cidade, 
você cria a habilidade de prever alguns 

gestos e movimentos.
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Liberte-se do fotômetro de vez em quando
Pense em tons Subexponha

Olhe para uma cena e 
pense “em preto e 

branco”. Pense nos 
tons ao invés de pensar 

nas cores. Onde é 
muito claro nesta cena 
e onde é muito escuro? 

Se você passar sua 
câmera para PB vai lhe 

ajudar muito nisso. 

Se você “escurecer” muito 
uma cena, verá que 

“sobra” apenas as coisas 
que estão mais iluminadas. 

A câmera tem muito 
menos alcance dinâmico 
que nossos olhos. Então 

tudo o que está nas sobras 
com poucos detalhes 

ficará ainda mais 
escurecido. Isso elimina 

distrações nessas áreas e 
atrai a nossa atenção às 
coisas mais iluminadas. 

Sobrexponha

Se você “clarear” muito 
uma cena, tudo o que 
estava quase branco 
vai estourar. O que 

estava nas sombras vai 
ser revelado. Em muitos 

casos isso “limpa” a 
cena por que elimina 
muitos detalhes nas 

áreas claras. 
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Não queira tudo sempre congelado
Suma com algo Dinamize

Se você apoiar sua câmera 
em algum objeto ou usar um 
tripé, poderá fazer fotos com 
tempos longos de obturador 
(1/15s, 1/8s, 1/4s ou maiores 

ainda). Quanto maior o 
tempo, mais borradas ficarão 
as coisas que, na cena estão 
em movimento. Você pode 

chegar a eliminar 
completamente uma pessoa 
andando ou um veículo em 
movimento dependendo do 

valor de tempo que usar. 
Experimente. 

Se você usar um tempo por 
volta de 1/60s ou mesmo 
1/125s e acompanhar o 

movimento de uma carro, 
bicicleta ou alguém andando, 

irá borrar o fundo (que na 
cena está parado), 

preservando a nitidez do 
assunto que está 

acompanhando com a 
câmera. É fácil perder fotos 
assim, mas quando acertar 
será incrível. A sensação de 

vida e movimento ficam 
muito presentes na fotografia. 

Apenas sugira

Nem sempre queremos 
sumir completamente 

com algo em movimento 
criando um super borrão. 

Às vezes queremos 
apenas que as pessoas 

não sejam 
especificamente 

identificáveis. Para isso 
basta um pequeno 

arrasto do obturador. Um 
tempo ligeiramente lento 
como 1/30 ou 1/60 já é 

capaz de criar um 
pequeno borrado.
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Profundidade de campo
Apesar de um retrato simples com o fundo desfocado ser 

realmente algo muito agradável de se ver, nem sempre 
queremos isso em situações de fotografia de rua, 

documentários ou fotojornalismo. Aliás, é bem mais 
comum que queiramos um bom “campo” nítido. 


A profundidade de campo de uma cena é uma questão 
óptica. Existem certas leis matemáticas que regem esse 

fenômeno. Em seguida eu dou as dicas práticas para 
você desfocar (ou não) o fundo de uma cena. 


Mas pense, antes de mais nada, se é realmente 
necessário. Muitas vezes a fotografia ficaria mais narrativa 

se o ambiente todo ao redor do seu personagem 
estivesse nítido. Não desfoque o fundo de tudo quanto é 
foto apenas por desfocar. Pense! Desfoque demais pode 

inclusive dificultar a sua capacidade de foco.
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Desfocando o fundo
Abertura Distância do assunto

Quanto maior a abertura 
usada na sua lente, mais 

desfoque de fundo é 
possível ter. As aberturas 

grandes (f/2, por 
exemplo) proporcionam 

uma pequena 
profundidade de campo. 

Quanto mais próximo 
fisicamente você estiver 
do assunto focado, mais 
desfoque de fundo tende 

a conseguir. 

Distância focal

Quanto maior a distância 
focal, menor será a 

profundidade de campo, 
ou seja tele-objetivas 

desfocam mais o fundo, 
grande-angulares tendem 
a deixar todos os planos 

nítidos.

Distância do fundo

Quanto mais longe do seu assunto o 
fundo da cena estiver, mais desfocado o 
fundo tende a ficar. Claro que isso nem 

sempre é possível de se conseguir.

Tamanho do sensor

Quanto maior for o sensor da câmera, 
mais desfoque de fundo conseguirá. Ou 
seja, câmeras Full Frame desfocam mais 

que as câmeras APS (cropadas).



www.charbelchaves.com.br

Aplicativos 
para 

entender 
melhor

Existem hoje em dia, aplicativos 
que são “réguas” de 

profundidade de campo. Baixe 
na sua loja de aplicativos, um 
para que você entenda melhor 

a relação entre abertura/
distância focal/distância do 

assunto/sensor. 

Esses aplicativos pedem ao 

usuário alguns dados e 
retornam a distância focal 
medida em centímetros ou 

metros. Aqui ao lado vai uma 
listinha de sugestões. 


Garanto que se você ficar 
brincando um pouco com um 
desses “DoF qualquer coisa” 
vai fixar melhor o conceito. 

• DoF master

• DoF calculator

• D Focus

• DoF Calc

• Photo Tools

• Photography Assistant



 

O mito do modo manual
Existe um mito frequentemente repetido na fotografia: “fotógrafos de verdade” só fotografam em Modo 
Manual. Isso é conversa para quem quer se exibir (problema de insegurança profissional) ou 
desconhecimento técnico mesmo. Se o comportamento “profissional”  realmente exigisse o uso 
permanente do Modo Manual, as câmeras top de linha de qualquer marca não teriam os Modos Semi-
automáticos (Programa, Prioridade de Tempo e Prioridade de Abertura), e elas tem. Cada Modo tem 
seu propósito e, se você souber claramente disso, nunca vai dizer que “fotógrafos de verdade só 
fotografam em modo manual”. 

Especialmente em situações de ação, movimento, como eventos sociais, fotografia de rua, 
documentários e esportes, os modos semi-automáticos são incríveis. Facilitam muito a operação do 
equipamento e nos “liberam” pelo menos parcialmente, para nos concentrarmos no que mais importa: 
o momento!

Outras razões para você não se envergonhar de usar modos semi-automáticos: praticamente tudo o 
que é possível fazer em Modo Manual é possível fazer em algum modo semi-automático (e 
frequentemente é mais rápido). Além disso, ninguém olha para uma foto e fica procurando 
mentalmente o modo pelo qual a foto foi capturada. O que importa é o resultado!

Entretanto, para não dizer que eu sou um rebelde-sem-causa com essa coisa de modos, quero dizer 
que, saber usar o modo manual é sim a base do entendimento técnico da fotografia. Não dá pra “pular” 
essa etapa. Como quase tudo em termos criativos: tem que saber usar, mas também quem que saber 
quando não usar. 
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Use os semi-automáticos
Prioridade de tempo Prioridade de abertura
Quando você quer interferir na aparência do 
movimento na fotografia, mas quer que a câmera te 
dê uma mãozinha com a abertura rapidamente, use o 
Prioridade de Tempo (Tv ou S). Olhe para o seu 
assunto e pense: o movimento é importante aqui? 

Quando você quer interferir na profundidade de 
campo, mas quer que a câmera te dê uma mãozinha 

com o tempo rapidamente, use o Prioridade de 
Abertura (Av ou A). Olhe para o seu assunto e pense: 

quero destacar algo ou deixar tudo nítido?

Compensação de exposição
Para ajustar a luminosidade geral de uma 
cena usando qualquer modo (exceto o modo 
Manual), use a função “compensação de 
exposição” da sua câmera. Pense nela como 
uma maneira rápida de “recalibrar” o 
fotômetro da câmera. A compensação de 
exposição indica qual a alteração na 
exposição você deseja que a câmera alcance. 

Auto-ISO
Eu costumo deixar minha câmera com o ISO em “auto-
ISO”. E vario de Prioridade de Abertura para Prioridade 
de Tempo conforme a cena me sugere. Isso me faz 
manter a concentração mais focada na minha intenção 
com o assunto do que nos ajustes manuais em si. Para 
“clarear ou escurecer” a cena, uso a compensação de 
exposição. Tudo isso pode ser feito em Modo Manual, 
se você quiser mas é certo que perderá algumas cenas 
interessantes enquanto luta com o fotômetro.

Av 
(A)

Tv 
(S)
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Composição
Existem uma centena de dicas de composição, regras de composição, padrões de composição…
vamos acumulando conhecimento e habilidade nesta área observando fotos e fazendo fotos. Sugiro 
que se concentre (pelo menos de início) nesta listinha mais básica de elementos composicionais:

Cores: pense em ralações de cores (análogas ou 
complementares) ou em paletas (frias, quentes, 
restritas ou intensas).

Planos: pense em primeiro plano, segundo plano 
e fundo da cena. Ajuste a abertura para enfatizar 
um especificamente, se quiser

Pontos de vista: de cima pra baixo, no nível dos 
seus olhos, de baixo pra cima, por trás, sobre os 
ombros do assunto…

Enquadramento: pense em termos de “o que eu 
quero tirar desta cena”. Enquadrar é sempre 
excluir a parte que não interessa!

Fundo/assunto: Um fundo mal pensado denuncia 
amadorismo. Busque fundos limpos, desfoque, 
estoure, reposicione-se…

Geometria: Os volumes, linhas e espaços da 
cena são a estrutura visual que você precisa para 
exibir bem seu assunto. 
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Cores



Planos
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Ponto de vista
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Enquadramento
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Assunto/fundo
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Geometria
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Veja a luz
Tão importante quanto aprender a ver e interpretar uma cena com seus objetos, pessoas e 
ações, é aprender a ver a luz que liga tudo isso. A luz talvez seja o elemento mais narrativo. 
Quando há uma luz adequada para determinada cena ela valoriza e engrandece a captura. 


Ao chegar em um determinado lugar, antes de colocar a sua câmera no rosto olhe para a 
cena tentando ver a luz. De onde ela vem? O que ela enfatiza? Onde está iluminado existe 
algo interessante? Dá pra esperar que algo aconteça onde está iluminado? As sombras são 
um tema viável aqui? A luz é dura (com sombras bem nítidas) ou suave?


É muito mais comum não usarmos o flash em situações de fotografia de rua, então procure 
por fontes de luz alternativas e interessantes. Postes, placas luminosas, luz do sol entre 
prédios, faróis de carros, luz refletida em paredes brancas, vitrines ou fachadas 
espelhadas…De dia ou de noite, sempre temos variadas opções de luz. Aprenda a ver a luz. 
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Ache o fundo e prepare-se
Frequentemente o fundo é 
caótico nas cidades. Mas 
existem fundos limpos ou 
interessantemente feitos para 
você. Procure por um grafitte, 
um muro antigo ou revestido 
com vegetação, a parede lisa 
ou texturada de uma casa ou 
prédio… encontre o fundo e 
espere algo interessante 
acontecer ou passar por ele. 
Essa é uma estratégia bem 
básica e clássica. Funciona!
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Procure perspectivas
A perspectiva é uma parte 
fundamental da geometria. Ela 
está em quase todo lugar, nas 
ruas, nos prédios, nas 
calçadas…A perspectiva 
adiciona uma terceira dimensão 
à fotografia que, por natureza é 
bidimencional. 


Usar uma grande-angular e/ou 
uma abertura grande (f/pequeno) 
é uma ótima maneira de 
enfatizar a profundidade de uma 
cena. www.charbelchaves.com.br
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Procure rastros

O tempo, o clima e o ser 
humano frequentemente deixam 
seus rastros na cidade. 

Desenvolver esse olhar de busca 
desses rastros pode ser uma 
estratégia poderosa na criação 
de imagens com mais 
significado e ainda assim manter 
uma estética atrativa.

www.charbelchaves.com.br



www.charbelchaves.com.br



www.charbelchaves.com.br



www.charbelchaves.com.br



Procure contrastes

O contraste, especialmente de idéias, está presente 
em muitas das grandes fotografias da história. 

No ambiente das ruas é relativamente fácil de 
encontrá-los. 

A presença de um contraste cria no observador da 
imagem, um tempo diferenciado de observação. Será 
necessária uma “parada”, uma análise, uma pausa 
para o pensamento. E isso amplia o interesse sobre a 
imagem. O contraste pode disparar um pensamento 
crítico, melancólico, humorístico, político…
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Abordagem 
de pessoas

1.Invisível 
2.Visível (não autorizada) 
3.Visível (autorizada)

São basicamente as 3 maneiras que você pode usar para fotografar as pessoas que você 
não conhece pessoalmente. Não ser vista talvez seja a mais confortável no início. Foque 
um pouco longe, disfarce, seja rápido e discreto. Mas existem fotógrafos que, de peito 
aberto, fotografam as pessoas sem antes conversar com elas, e quando são vistos sorriem. 
É difícil não sorrir de volta. Mas pode acontecer eventualmente alguma reclamação. A 
terceira maneira é a mais lenta, mas muito prazeirosa pra quem se dispõe a dar esse 
passo: trave uma conversa, na rua mesmo, num mercado municipal, num balcão de bar… 
tente conhecer um desconhecido. O mundo anda precisando muito disso. Possivelmente, 
depois de uns 10 minutos de boa conversa você terá feito um amigo eventual e poderá 
pedir abertamente para fazer um bonito retrato, que aliás terá uma história pra contar. 
Busque pelo projeto “Humans of NY” e inspire-se. 
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Uma bibliografia básica
Quero sugerir uma bibliografia básica sobre o assunto. Não 
existem muitos livros específicos neste assunto, mas existem 
muitos livros de autor, ou seja, livros de um portifólio autoral 
ou de um projeto específico. 

1. The americans - Robert Frank

2. Manual do fotógrafo de rua - David Gibson

3. O imaginário segundo a natureza - Henri Cartier-Bresson

4. Vivian Maier - Uma fotógrafa de rua

5. Humans of NY - Brandon Stanton

6. O olho do fotógrafo: guia gráfico - Michael Freeman

7. Michael Freemans’s Photo School - Street
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Repertório interno
Todo o seu desenvolvimento na fotografia 

depende de 3 pilares: estudo, prática e 
repertório interno. Adquirir repertório vem 

basicamente de produzir suas próprias 
fotos e observar/analisar o trabalho de 

outros fotógrafos. 

Com o advento das mídias sociais e 
especialmente as mais “fotográficas” 

como Instagram e Pintrest, temos 
ferramentas incríveis para “colecionar” 

repertório e analisá-lo  em qualquer 
tempo. Vai aqui algumas páginas do 
Instagram que são inspiradoras. É 

apenas um ponto de partida que eu estou 
sugerindo. Expanda o seu repertório. 

magnumphotos

drcuerda


streets_vision

anniset


rustyfd912

peter_hurley


streetmagazines

raylivez

aurch


macenzo

alan_schaller


iangav

street_view_

life_is_street

capturestreets

strreetart_official

streetdreamsmag


sixstreetunder

myspc


street.frame

everybodystreet


streetleaks

streetphotographers

brucedavidsonphoto


outofthephone

walter_rothwell


ourstreets_

zonestreet
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Dicas finais
• Não leve equipamento demais, 

seja leve. 

• Cuidado para não ser assaltado. 

Um olho na câmera, outro no 
ambiente.


• Cuidado para não ser atropelado 
enquanto está com a câmera no 
olho.


• Não esqueça de levar uma bateria 
extra para a sua câmera.


• Confira se há bastante espaço 
livre no seu cartão de memória (ou 
leve um extra).

óbvias, mas vou dizer.
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Vamos pra rua!
Meu desejo pessoal com esse e-book tão simples é fornecer um pequeno roteiro/guia para 
aqueles que querem fazer da fotografia de/na rua um campo de experimentação criativa, 
desenvolvimento técnico ou até mesmo a fonte do seu portifólio. Espero sinceramente, ter 
contribuído para isso de alguma forma. 


Se você desejar entrar em contato comigo para esclarecer dúvidas, fazer alguma crítica ou 
qualquer sugestão, pode me enviar um email em contato@charbelchaves.com.br e eu terei 
imenso prazer ler em responder. 


Se quiser conhecer mais sobre o meu trabalho como professor de fotografia, acesse 
www.charbelchaves.com.br e saiba de tudo o que fazemos e oferecemos aqui em nossa 
escola. 


Se você estiver na região de Campinas, onde estamos sediados, considere participar 
conosco do projeto Foto na Rua. Saiba mais sobre ele no nosso site. Será um prazer 
fotografar com você!
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