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FOTOGRAFIA SOCIAL

O fenômeno 
Gilmar Silva
Chamado de o Rei do Insta, o jovem fotógrafo conta como concilia 
o sucesso absurdo obtido na rede social com a carreira e a rotina 
de trabalho no seu estúdio em Cascavel, no interior do Ceará
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e origem simples e com apenas 26 
anos de idade, Gilmar Silva dominou 
primeiro o Photoshop e depois 

aprendeu a fotografar sozinho por meio de 
tutoriais da internet. Na pequena Cascavel (CE), 
a 65 km da capital Fortaleza, ele é mais famoso 
do que muito ator de novela da Rede Globo. Por 
onde passa é tietado por fãs que querem fazer 
selfies com o rapaz do “lugar e foto”. E isso tudo 
graças ao sucesso dele no Instagram, onde hoje 
é um fenômeno com 728 mil seguidores (até 
o fechamento desta edição). O que ele posta é 
simples: mostra o ambiente em que a imagem 
foi captada (lugar) e o resultado final (foto). Cada 
post recebe em média dezenas de milhares de 

curtidas e há alguns vídeos que passam das 
150 mil (o recorde é de 417 mil). 

Quando foi entrevistado por Fotografe pela 
primeira vez, em novembro de 2017 (edição 
254), ele começava a se firmar na área de 
fotografia social e mostrou alguns dos segredos 
para ensaios com casais, grávidas e famílias. 
De lá para cá, a popularidade do cearense só 
cresceu. Com o sucesso no Instagram, Gilmar 
Silva fez parcerias comerciais com empresas de 
fotografia e de informática, realizou o sonho 
de conhecer Paris e outras cidades da Europa, 
construiu o próprio estúdio e passou a dar 
palestras concorridas em grandes eventos, 
como a recente feira Fotografar 2019.
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como esta têm 
sido o forte de 
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O ensaio “Alice no País 
das Maravilhas” tem 
rendido dezenas de 
milhares de curtidas


