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aulista de Piracicaba (SP), mas que atualmen-
te mora na cidade do Rio de Janeiro, Fabio Tei-
xeira é o grande vencedor do Concurso Foto-
grafe 20 Anos. Teixeira, 39 anos, começou a 
carreira na fotografia em 1998 como assisten-
te de estúdio e depois migrou para o fotojorna-

lismo. Atua como freelancer para agências nacionais e 
internacionais e também como documentarista.

Dentro do tema “Cores do Brasil”, a foto do meni-
no soltando pipa na favela Roquete Pinto, zona norte 
do Rio, foi escolhida pela Comissão Julgadora como a 
melhor entre as cerca de 3 mil imagens que participa-
ram do concurso, enviadas por 1.631 participantes de 
todas as regiões do Brasil.

Teixeira conta que a cena é corriqueira nas comuni-
dades cariocas. “Seja no verão ou no inverno, lá estão 
eles correndo pelas vielas atrás das pipas. Tive a opor-
tunidade de registrar esse momento e a parede ver-
melha foi fundamental para o impacto da foto”, expli-
ca Teixeira, que com o primeiro lugar ganhou uma Ni-
kon D750 equipada com uma objetiva Nikkor AF-S 50 
mm f/1.8G, além de um ano de assinatura de Fotografe 
e uma coleção “Técnica&Prática Fotografia Social”.

O segundo lugar ficou com Valério Silveira, fotógra-
fo e arte-educador em Belém (PA). E o terceiro com o 
profissional Jean Lopes, de Assu (RN). Veja a seguir as 
fotos premiadas e conheça os detalhes de como elas 
foram feitas. Confira também sete Menções Honrosas 
concedidas pela Comissão Julgadora, apesar de essa 
distinção não estar prevista no regulamento. 
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Vencedor é paulista, mas mora no Rio. 
Segundo lugar vai para Belém (PA) e 
terceiro para Assu (RN). Saiba mais

os premiados
Conheça

A imagem de Fabio 
Teixeira foi quase uma 
unanimidade: quatro dos 
cinco jurados a elegeram  


