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“Não se trata de um método, 

menos ainda de uma técnica, 

mas de um modo de vida. 

A vida de improviso.”

Pierre Assouline sobre Henri Cartier-Bresson

Todas as fotografias deste livro são do seu autor, 
Glauco Tavares. Nos casos em que são de outro 
fotógrafo, o nome deste é mencionado na legenda.
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Começamos com uma  
provocação saudável sobre  
a qual falaremos mais adiante 
em um capítulo específico:  
a fotografia de rua é mesmo 
uma vida de improviso?  
Por favor, não entenda mal, 
nada contra Cartier-Bresson, 
ok? Ao contrário. Estamos  
apenas dando os primeiros  
passos nesse caminho da  
fotografia de rua. 
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Prefácio
Se você consultar a famosa Enciclopédia Britânica, um monu-
mento da cultura publicado desde o fim do século xviii – e que 
já teve entre seus colaboradores uma centena de ganhadores 
do Prêmio Nobel –, encontrará o verbete street photography, 
cuja definição mais sucinta é “gênero que registra a vida diária 
em um lugar público”. Um verdadeiro galardão para aqueles 
que se dedicam fielmente a essa modalidade fotográfica.

A representação das pessoas no espaço urbano, nos moldes 
mais contemporâneos, já se notava nas pinturas produzidas em 
meados do século xix, em obras como O balcão, apresentada 
no Salão de Paris de 1869, ou Pavimentadores na Rue Mosnier, 
de 1878, ambas do impressionista francês Édouard Manet 
(1832-1883). As cenas burguesas entravam na moda para ficar e 
tentavam capturar a essência da vida que pulsava intensamente. 
Uma busca pelo espetacular imerso no cotidiano banal, por fi-
guras prosaicas e também bizarras. Pinceladas para evocar a 
espontaneidade e o movimento rumo à modernidade.

Sabemos que o quadro pintado por Manet, três pessoas em um 
balcão de uma casa contemplando a rua, não fez sucesso em 
sua época. Entretanto, hoje é reverenciado no Musée D’Orsay. 
Concluímos então, que o tema – também presente na fotogra-
fia de seu tempo – veio se aprimorando tecnicamente, evoluin-
do nos caminhos mais conceituais, e hoje estamos propensos a 
abraçá-lo nos nossos meios imagéticos com todas as suas pe-
culiaridades.

Entre as complicadas tomadas feitas nas ruas de Paris em mea-
dos do século xix pelo francês Charles Nègre (1820-1880) e as 
modificações dos formatos fotográficos que trouxeram pratici-
dade, permitindo snapshots como os feitos pelo norte-ameri-
cano Garry Winogrand (1928-1984) nas ruas de Nova York dos 
anos 1960, podemos reconhecer a liberdade e agilidade de 
uma nova captura. Entretanto, em pleno século xxi, em que mi-
lhões de câmeras embutidas em telefones celulares ao redor 
do mundo registram diariamente tudo que acontece nas ruas, 
onde se enquadraria o trabalho do tal fotógrafo de rua? 
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6—7 PrefácioA prática da fotografia de rua

A resposta pode ser encontrada aqui mesmo, nas páginas se-
guintes, nesta compilação feita por Glauco Tavares. Mas não é 
só disso que trata o livro. O autor, fotógrafo e professor, que 
escolheu esse segmento para projetar sua própria obra, vai 
além e formata um manual que tanto pode servir para inician-
tes e diletantes quanto para aqueles profissionais que desejam 
se aventurar pelas ruas. Sua narrativa simples e direta nasceu 
da própria necessidade de entender o que seria exatamente 
esse perfil da fotografia, seus pressupostos e complexidades. 
E, como sabemos que experiência e informação são fundamen-
tais para o sucesso de qualquer empreendimento, nada melhor 
do que uma boa leitura nas mãos.

Junto com a franqueza da narrativa em primeira pessoa, en-
contramos tanto observações técnicas acessíveis quanto suas 
afinidades eletivas, frutos do aprimoramento profissional e de 
suas dúvidas relacionadas à criação – coisas que necessaria-
mente andam juntas na construção de um bom fotógrafo e 
que, ao mesmo tempo, desprovidas da linguagem mais erudita 
ou de informações labirínticas, acabam por auxiliar aqueles 
cujo prazer é flanar pelas ruas empunhando uma câmera ou 
simplesmente um smartphone.

Glauco Tavares se revela um autêntico raconteur, o que tam-
bém engrandece a publicação. Indo além das informações 
obrigatórias e relevantes para a boa prática fotográfica, suas 
histórias por certo estabelecerão uma cumplicidade com você, 
caro leitor, que compartilhará com o autor sua trajetória, in-
cluindo aqui seus tropeços e acertos. Depois, é só sair por aí 
em busca de suas próprias imagens. Afinal, como disse certa 
vez Garry Winogrand: “Nenhum momento é o mais importante. 
Qualquer momento pode ser algo.”

Juan Esteves

Fotógrafo, crítico e curador
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Capítulo 1   A prática da fotografia de rua
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A carta
O consagrado fotógrafo chileno Sergio Larrain (1931-2012) foi 
um dos inúmeros colaboradores da famosa Magnum Photos, 
uma cooperativa de fotógrafos criada na França em 1947 por 
Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger e David 
Seymor. Em 1982, Larraín escreveu uma carta ao seu sobrinho 
Sebastián “Tati” Donoso indicando os passos para se tornar um 
bom fotógrafo, na qual comenta a fotografia de rua, razão pela 
qual ela faz parte desta introdução.

Na carta, Larraín o alertava de que em primeiro lugar deveria 
comprar uma câmera que lhe agradasse, ou melhor, a que 
“mais” lhe agradasse. Depois disso, orientava ele, era seguir 
em frente nessa aventura, viajar por lugares desconhecidos, ou 
simplesmente sentar embaixo de uma árvore. 

Larraín tranquilizava o rapaz, dizendo que aos poucos as coisas 
iriam sendo encontradas, que as imagens surgiriam como 
“aparições” para que ele as fotografasse. Depois que tivesse 
fotografado, ele deveria voltar para casa e revelar o filme. 
Usando uma parábola, ver tudo que tinha pescado para então 
selecionar os melhores peixes, colando as imagens na parede 
para que pudesse olhar melhor, pequenas ampliações que hoje 
chamaríamos de cópias de trabalho.

Outra sugestão de Larraín era a de que usasse o polegar e o in-
dicador formando uma letra L para “enquadrar” a imagem, uma 
maneira de treinar a composição assimilando a geometria, re-
curso na verdade muito usado por cineastas. Orientava tam-
bém a testar as cores e aumentar seu vocabulário imagético 
olhando as fotografias de outros bons fotógrafos, que poderia 
encontrar em livros ou revistas. Que saísse para fotografar só 
quando tivesse vontade, pois do contrário iria limitar a poesia 
do momento: “É como forçar o amor ou a amizade. Não se 
pode.” E, finalmente, quando estivesse certo de que uma foto-
grafia era ruim, que a jogasse no lixo.

© Sergio Larrain/Magnum Photos/Contacto
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10—11A cartaCapítulo 1

Sergio Larrain, Peru, Lima. 1960.
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Por que escolhi a 
fotografia de rua
Comecei a fotografar em 2007 por necessidade de retratar  
cenas de um projeto humanitário de combate à desnutrição na 
cidade de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. 
Busquei, então, um curso de fotografia para obter o conheci-
mento necessário à utilização do equipamento a fim de poder 
mostrar o que estava vendo aos possíveis apoiadores do  
projeto. Porém, em virtude de situações que fogem ao nosso 
controle, fui obrigado a interromper o projeto por questões de 
segurança. 

O interessante é que Diego Balbino, meu professor, tornou-se 
um amigo muito querido e passou a me aconselhar fora dos ho-
rários de aula. O acaso fez com que eu encontrasse nele o co-
nhecimento de quem havia estudado em Paris no instituto de 
Henri Cartier-Bresson. 

Mas foi apenas em 2009 que a fotografia de rua se tornou real-
mente uma paixão, quando visitei em São Paulo a exposição do 
mestre francês no SESC Pinheiros. Nela eram exibidas suas 
imagens icônicas, bem como a mostra “Bressonianas” dos fotó-
grafos brasileiros Flávio Damm, Orlando Azevedo, Tuca Vieira, 
Carlos Moreira, Marcelo Buainain, Cristiano Mascaro e Juan 
Esteves, com curadoria de Eder Chiodetto.

Das inúmeras fotos que vi, e das quais gostei muito, a foto das 
prostitutas de Cartier-Bresson foi uma das que me impressio-
nou demais e decidi que esse seria o meu caminho. Fui pesquisar 
técnicas, busquei livros de outros fotógrafos, fontes, documen-
tários referenciais e, após dois anos, por meio de um amigo, o 
fotojornalista e fotógrafo documentarista Alexandre Schneider, 
cheguei ao próprio Eder Chiodetto para uma leitura de portfólio. 
Eu havia feito algumas viagens à Índia e tinha muitas imagens 
para mostrar a ele.

Foram mais de 120 fotos apresentadas e 56 minutos de conversa 
– que tenho gravada e escuto até hoje – para que eu pudesse, 
realmente, começar a entender o que seria a fotografia de rua e 
como eu poderia seguir esse caminho. Três meses depois desse 
encontro decisivo, troquei meu equipamento e passei a fotogra-
far usando uma lente 24 mm, no Brasil, Índia e Nepal. 
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Henri Cartier-Bresson, Prostitutas, 
rua Cuauhtemoctzin, México. 1934.

Notei que havia uma busca pela especialização na fotografia de 
rua e criei a escola Rua 33 para promover o tema e ajudar as pes-
soas que sentiam falta de uma orientação maior, tanto técnica 
quanto teórica. Então comecei a compartilhar meu conhecimen-
to criando o curso de fotografia de rua. Mais do que um espaço, 
a ideia foi criar um movimento que promovesse o debate sobre a 
fotografia de rua a partir do prisma de uma prática, de uma lin-
guagem e de uma proposta pensada e questionada, para poder-
mos dar um passo além e enxergar melhor a chamada street 
photography, não somente ter uma câmera e fazer qualquer foto 
pelas ruas. 
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Bairro da Liberdade, São Paulo, 
capital. Março de 2015.

Comecei a participar de exposições coletivas, por exemplo o 
projeto “Love Letter From Brazil to Iraq”, que teve a curadoria do 
fotógrafo Renato Negrão, professor da Escola Panamericana 
de Arte, e foi exposto na galeria Darat Al Tasweer em Amã, na 
Jordânia, depois na cidade de Erbil, no Iraque, e no ano seguinte 
no Brasil (foto ao lado).

Então cheguei às exposições individuais, apoiado pelo historia-
dor Reinaldo Martins, do Museu de Arte Sacra de Santos 
(MASS) e professor da Universidade de Santos (UNISANTOS), 
e pelo fotógrafo, crítico de fotografia e curador Juan Esteves, 
que escreve o prefácio deste livro. Foi através do convite de 
Martins e do encorajamento de Esteves que comecei a expor, 
caminho que continuo seguindo. Fiz a primeira exposição no 
próprio MASS, chamada “Contemplação e vida”, que em se-
guida foi montada no Mosteiro de São Bento, no centro de São 
Paulo, também com a curadoria de Juan Esteves. Fiz, ainda, 
uma outra exposição chamada “Ritos e ruas” no Espaço 
Cultural do Shopping Ibirapuera, de fotos feitas na Índia com o 
celular, que teve a curadoria dos fotógrafos Renato Gaiofato, 
Cadu Lemos e Ricardo Rojas, com apoio da Epson, e foi monta-
da posteriormente na galeria da loja FNAC.

Em 2017, com a parceria de Marcela Velloso, economista, for-
mada em Produção e Revisão Textual pela Fundação Editora 
UNESP e graduanda em Letras pela Universidade Estadual do 
Ceará (UECE), iniciamos na escola Rua 33 o projeto de exposi-
ções coletivas, com a apoio da Editora GG Brasil, da rede de 
lojas FNAC e da ArtPhoto Printing. O projeto tem o objetivo de 
proporcionar condições para que fotógrafos amadores ou pro-
fissionais possam apresentar suas fotografias de rua, servindo 
como um polo agregador para a modalidade.

Por último e mais importante, ao longo desse processo o apoio 
de Pedro Queiroz, diretor da Editora GG Brasil, braço da cente-
nária editora de origem espanhola fundada em 1902 por 
Gustavo Gili Roig, foi essencial para que existisse este livro que 
você lê agora. Devo inteiramente a ele o convite, a motivação e 
o intercâmbio com a matriz europeia para concretização deste 
volume. Sem ele, meu caminho na fotografia poderia ter passa-
do despercebido.
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Bairro da Liberdade, São Paulo, 
capital. Março de 2015.
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