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Introdução
Faz algum tempo que o amigo Altair Hoppe, publisher da iPho-

to Editora e conhecido especialista em tratamento de imagens, pro-
pôs-me o desafio de escrever uma série de livros a respeito de fo-
tografia de casamento. Naturalmente, não se trata de uma inovação, 
visto que já existe no mercado alguns títulos à disposição do público 
interessado no assunto. Por outro lado, não se pode dizer que tenha-
mos uma bibliografia muito vasta. Tampouco completa. Porém, minha 
motivação principal ao aceitar o desafio proposto pelo Altair se baseia 
num aspecto que considero muito importante e que fundamenta pra-
ticamente toda a minha noção do que venha a ser a criatividade, tema 
deste primeiro volume: não dá para dissociar a produção artística (e a 
fotografia se insere nesse contexto) da trajetória pessoal.

O acúmulo de experiências vividas referencia toda a nossa 
criação, assim como molda a expectativa de quem busca significar 
um momento marcante por meio da fotografia. Esse entendimento 
é especialmente necessário para fotógrafos como nós, que temos 
a missão de garantir que a memória de uma ocasião especial (e um 
casamento está entre as mais significativas) perdure, preservando o 
frescor e a emoção daquele momento, não importa quanto tempo 
leve até que se volte a folhear o álbum de fotos. Esse pensamen-
to não apenas diz muito sobre a questão da criatividade, ele baliza 
toda a nossa conduta pessoal e profissional. Minha convicção nisso 
se baseia na minha própria experiência, visto que a fotografia está 
na minha vida desde muito tempo. Sou de família de fotógrafos e 
muitas das minhas recordações mais antigas são adocicadas pelo 
cheiro característico dos químicos usados na revelação fotográfica. 

Nasci em Chapecó (SC), onde meus pais eram operários de 
um frigorífico. Minhas lembranças mais antigas são desse tempo. 
Lembro de uma ocasião em que estava deitado com meu pai no 
sofá, depois do almoço, na vila operária onde morávamos. A segun-
da cena que me vem à mente é a da minha mãe indo ao supermer-
cado, e eu tendo a chance de comprar um brinquedo.

Criatividade na fotografia de casamento  |  7





Capítulo 1

O que é ser criativo na fotografia?

Do ponto de vista de um observador distanciado, o casamen-
to se resume a uma sucessão de ritos que se repetem, como uma 
peça que se encena diversas vezes – ainda que os atores mudem, o 
roteiro é sempre igual. Talvez por isso haja nas pessoas o anseio por 
encontrar no portfolio de algum fotógrafo um trabalho cuja abor-
dagem seja radicalmente diferente do que se vê normalmente em 
fotografia de casamento. Um trabalho inovador. Criativo.

Quando pensamos nessa qualidade em particular, imagina-
mos alguém capaz de “enxergar” de um modo que normalmente 
não faríamos. Que consegue extrair um bom resultado mesmo em 
condições adversas. Alguns até diriam: “Alguém capaz de quebrar as 
regras”. É comum, em locais turísticos, você encontrar muita gente 
com câmeras fotográficas tão sofisticadas quanto as que usamos na 
profissão. Em especial, nas mãos de orientais. Pois uma ocasião es-
távamos em Viena, na Áustria, fotografando no palácio Schönbrunn, 
que pertenceu à imperatriz Sissi, e pedimos a um desses turistas 
típicos que fizesse uma foto da gente (minha e da minha esposa). 

Achei curioso que o rapaz, ao atender gentilmente ao nosso 
pedido, executou uma complicada coreografia para bater a foto: deu 
um passo atrás, se abaixou, inclinou-se primeiro para a esquerda, 
depois para a direita, e fez vários cliques. Penso que, para ele, essa 
ginástica toda era necessária para fazer uma foto diferente do tra-
dicional – e, portanto, criativa. Acho também que muita gente com-
partilha desta noção: de que ser criativo é variar os enquadramentos 
e clicar muito. Durante muito tempo, condicionei o ápice da minha 
criatividade ao seguinte esquema: com os noivos no altar, eu usava 
um arranjo de flores como moldura no primeiro plano do enquadra-
mento e posicionava uma luz à esquerda, fora da câmera, entrando 
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como se fosse uma luz de janela. Estava feito. Em favor desse meu 
“recurso criativo”, devo dizer que a foto vendeu muito. Mas, no de-
correr dos anos, eu percebi que isso era muito pouco para chamar 
de criatividade. E aqui voltamos à questão inicial deste tópico. 

Comecei falando sobre a repetição de ritos de que o casa-
mento se nutre. No entanto, é preciso entender que, para o casal, 
seus amigos e familiares, a situação é completamente nova. No caso 
dos noivos, é possível que jamais se repita – mesmo que algum de-
les suba novamente ao altar, a emoção e as circunstâncias envolvi-
das serão totalmente diferentes. Não é possível, portanto, pensar na 
cobertura sem compreender a razão pela qual essas pessoas estão 
ali. Acredito que esta seja a primeira e mais importante manifestação 
criativa: entender as razões do cliente – e os anseios do ser humano 
que ele representa. 

Você foi contratado por um casal que escolheu um local espe-
cífico para dizer os votos. Por exemplo, existem algumas igrejas aqui 
no Rio Grande do Sul pintadas por Aldo Locatelli (1915-1962), artista 
que ajudou a moldar a identidade épica do estado. Suas pinturas 
são grandiosas, ora acadêmicas e formais, ora modernas (passei a 
conhecer melhor o trabalho desse artista depois que fui contratado 
para documentar a reforma de uma das igrejas pintadas por ele). Se 
o casal escolheu uma igreja assim, é importante saber o motivo e 
valorizar, na cobertura fotográfica, essa escolha. Isso é ser criativo.

Criatividade não é ter uma regra única de luz. Nem ter uma técni-
ca com uma lente e uma câmera específicas. Criatividade é saber mol-
dar o olhar para atender alguém. É entender de arquitetura, de pintura, 
e principalmente de ser humano. Criatividade é submeter cada traba-
lho a uma assinatura, e essa assinatura não pode ser explicável – por-
que, de fato, não tem explicação. Como se explica um artista?

Eu busco todos os dias, em cada trabalho, saber um pouco 
mais daquilo que eu vou fazer. E toda vez que concluo um trabalho, 
percebo que preciso começar tudo de novo. Ser criativo, portanto, é 
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estar ligado o tempo todo. É você ter todas as referências, não uma 
só. Eu observo muito o cotidiano, o que está sendo notícia nos jor-
nais de hoje, pois o que está sendo escrito hoje está influenciando 
todo mundo. E tento ter um panorama da história das pessoas, para 
compor uma fotografia que se ajuste às referências e expectativas de 
quem eu vou fotografar, pois entendo que ser criativo na fotografia é 
criar uma obra autêntica, única, mas que agrade aos olhos de quem 
encomendou o trabalho. Como não fotografamos para um perfil único 
de pessoa, é necessário moldar o comportamento e o estilo fotográfi-
co a cada novo trabalho. E, claro, vender o trabalho exige um exercício 
de criatividade à parte. Mas isso é assunto para outro momento.
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Existe um ditado que diz: “Faça o que ama e nunca mais terá 
que trabalhar”. Ao lado da minha mesa, aqui no escritório, sobre a es-
tante, dividindo o espaço com duas câmeras “vintage”, há um trompe-
te. Sim, eu toco o instrumento. Amo tocar trompete. Quem não gosta 
são minha esposa e filho e a nossa auxiliar. A razão é simples: eu toco 
pessimamente. Esse é um exemplo de como o ditado pode ser equi-
vocado. A ele, eu oporia o seguinte: “Antes de fazer o que amo, devo 
fazer o que sei”. Em 2005, resolvi que não iria mais fotografar casa-
mentos. Comecei a dirigir filmes publicitários. Peguei bons trabalhos, 
mas, depois de duas longas produções, envolvendo um monte de 
coisas que eram novas para mim, descobri que eu não era tão bom 
diretor como sou fotografando casamentos. Havia sido uma decisão 
passional, que não resistiu ao crivo da realidade. Então, retornei ao an-
tigo ofício de ânimo renovado, abraçando-o como a um velho amigo 
– e cá estou. Em lugar de procurar emoções em alguma outra ocupa-
ção que a vaidade me sugeria, aprendi a amar o casamento.

Conheço alguns colegas que dizem a mesma coisa: “Amo fo-
tografar casamentos”. Mas é um amor pela metade: “Eu só não gosto 
muito de fotografar a festa”, ressalvam. Ou: “O que é legal mesmo é fo-
tografar o making-of”. O problema é que não dá para escolher fotografar 
apenas uma parte. Tampouco é possível dedicar o melhor da criativi-
dade a um aspecto da cobertura e levar o resto no automático. Não, o 
melhor a fazer é aprender a amar o casamento na sua inteireza. Estamos 
falando é do seu ganha-pão. O que não faz sentido, todavia, é insistir em 
executar um trabalho que não traz a menor satisfação. Forçar-se a viver 
uma rotina entediante, assumindo cada novo contrato como se fosse 
um martírio, ou como um funcionário que apenas espera o momento 
de bater o cartão para enfim desfrutar de uma happy hour. Ninguém 
deveria esperar o fim do expediente para se sentir feliz. É preciso encon-
trar satisfação no próprio trabalho. Quando isso não ocorre, vale a pena 
analisar os motivos que o prendem a essa profissão e, eventualmente, 
buscar uma ocupação um pouco mais satisfatória.

Não basta amar, é preciso saber fazer
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Em geral, a simplicidade é um valor positivo. Uma composi-
ção com poucos elementos, um close isolando o assunto principal, 
toda a atenção reduzida ao essencial da cena, isso tende a produzir 
belas fotos. Daí o recurso do desfoque, tão presente nos retratos 
de noivos. O mesmo ocorre nos álbuns de casamento: páginas com 
menos fotos e com grandes espaços em branco costumam dar um 
resultado melhor do que páginas muito carregadas (embora, vol-
to a dizer, depende do perfil do público: há quem decore sua casa 
com poucos móveis, e há quem prefira preencher todos os espaços. 
Atendo ambos os públicos e minha fotografia precisa se ajustar aos 
interesses do cliente).

Pessoalmente, aprecio obras onde é possível observar deta-
lhes e nuances de cor. Ou de tons. Gosto, por exemplo, de um cli-
pe da cantora britânica Adele, da música “Someone Like You”, feito 
de uma única tomada, toda em preto e branco. É espetacular. Por 
outro lado, temos um trabalho do DJ francês David Guetta, dirigido 
por Jonas Åkerlund, caracterizado pelo contraste e cores saturadas 
(“Dangerous”). Neste, há muito mais informação visual, mas o resul-
tado é igualmente impactante. São linguagens opostas, que servem 
a propósitos diversos e funcionam em diferentes contextos. Ou seja, 
nem sempre se pode lançar mão da mesma estética – inclusive 
num mesmo trabalho. 

Há o exemplo das séries de televisão, que muitas vezes utili-
zam paletas de cor como recurso narrativo, usando diferentes tem-
peraturas para assinalar mudanças de ambiente ou de tempo. Assim 
é na cobertura de um casamento: o uso da cor, a sequência das 
fotos escolhidas para a montagem do álbum, a composição na hora 
do clique, tudo é planejado de acordo com o ambiente e em con-
formidade com as características do cliente. Porém, a noção de que 
é melhor pecar por excesso nem sempre funciona na fotografia. Na 
dúvida, busque o simples.
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Venda sonhos, não produtos

Um casal que chega ao estúdio de um fotógrafo, o faz não 
exatamente com uma certeza. O faz pela expectativa. É fato que al-
guém, na maioria das vezes, indicou o profissional. O casal talvez o 
tenha visto em ação na cerimônia de amigos. Certamente, viu o portfo-
lio, sabe do que é capaz. Trata-se de uma garantia. É com base nisso 
que irão assinar um contrato, muitas vezes pagando no ato por algo 
que só terão depois de um ano. Pagam por uma promessa. 

Como disse antes, casamento é assunto de sonhadores. Os 
noivos empenham-se numa aventura de meses, lidando com os mí-
nimos detalhes para que tudo esteja perfeito no grande dia. Enquan-
to ele não chega, tudo o que podem fazer é planejar – e sonhar. Nem 
todo casal é igual, naturalmente, há alguns mais pragmáticos. Mas 
o desejo de sair bem nas fotos é comum a todos. E os que sonham 
mais farão questão de guardar muito mais lembranças daquele dia, 
consumindo muito mais fotografias.

Porém, muita coisa acontece em doze meses. O imponderá-
vel pode dar o ar da graça nesse meio-tempo. Quantas reviravol-
tas não ocorrem num virar de folhas do calendário? Na vida de um 
fotógrafo, isso pode significar aprimoramento, mudanças no estilo, 
mudanças de ambiente, de equipe, investimentos e experiência. Ou-
tras coisas bem menos positivas podem ocorrer, também. O que é 
imutável em tudo isso é o compromisso que assumiu. Sua presença 
naquela igreja, na data e hora marcados, é inadiável. 

Portanto, há muita responsabilidade envolvida. O profissional 
precisa estar capacitado a fazer, no mínimo, o que foi acordado um 
ano atrás. Precisa se manter ativo. Mais importante: precisa se man-
ter criativo, de modo que possa superar a expectativa do cliente. Se 
é de sonhos que estamos falando, ele deve proporcionar uma ex-
periência única, na postura, no relacionamento, na condução da co-
bertura, na entrega do material e no pós-venda (após o casamento). 
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Esta foto foi tirada numa suíte do hotel Sheraton de Porto Alegre 
e a considero um exemplo de fotografia moderna: disparei o flash fora 
da câmera em TTL, acionado via rádio, e sua luz moldou suavemente 
o rosto da noiva (Clarissa), sem comprometer a ação da luz ambiente. 
Não faz muito tempo, essa comunhão entre luzes seria impossível. O 
que a tornou viável foi a combinação de um ISO alto (1000) com uma 
grande abertura da lente (f/2.8) – sem dificultar, no entanto, o foco 
na noiva. Com isso, eu preservei o clima da cena e apenas precisei 
acrescentar, com o flash, a luminosidade necessária para realçar o 
rosto – como já salientei, esse é o principal alvo da iluminação. 

Vale dizer que ao flash foi acrescentado um softbox 30x40. Tra-
ta-se de um difusor pequeno, ideal para ser usado em casamentos. 
Usei uma lente 58mm montada numa Nikon D810 e flash dedicado 
Profoto, com sistema de rádio que transmite em TTL. A D810 é uma 
câmera perfeitamente capacitada em termos de qualidade para im-
primir em qualquer tamanho. Sem contar que seu nível de ruído em 
ISO alto é bastante aceitável. O resultado de tudo é uma imagem que 
eu considero um belo exemplar do meu tipo ideal de fotografia: luz 
impecável combinada com um correto posicionamento da modelo. 
Observe como o vestido e o véu desenvolvem um caimento perfeito. 
Isso valoriza a peça, o que é importante, visto que a noiva deve tê-lo 
escolhido com muito cuidado e, futuramente, poderá exibir seu figu-
rino com orgulho entre os familiares. Inclusive, a forma como posou 
evidenciou sua beleza e deixou visíveis, além do próprio rosto, o bu-
quê e o crucifixo. O trabalho de maquiagem também está bem repre-
sentado. Em resumo: é tudo o que uma noiva espera.
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Este tipo de enquadramento é mais uma inspiração no cine-
ma: é chamado over de shoulder (sobre o ombro) e é muito usado 
em cenas de diálogo. Trata-se de um plano invertido que registra a 
reação do noivo às palavras da sua futura esposa. Há uma interação 
evidente entre os dois personagens, representada pelo olhar atento 
do noivo, posicionado no terço superior da imagem. O recurso do 
foco seletivo ajuda a manter o ponto de interesse em sua expressão 
compenetrada.
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O mesmo casal protagoniza este plano mais aberto, numa 
composição que os colocou num dos pontos de ouro e a maioria dos 
elementos no terço inferior, dando destaque a este céu estranha-
mente esverdeado. Trata-se de um capricho meu: gosto de alterar a 
cor habitual da natureza para dar um ar mais artístico a algumas com-
posições. As fotos foram feitas durante um workshop que ministrei, 
portanto, eram ideais para o experimentalismo. Perceba que, embora 
o casal esteja integrado à paisagem e haja muita informação visual, 
o ponto de interesse se concentra nos noivos. É uma prerrogativa da 
fotografia de casamento mantê-los sempre no centro das atenções.
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