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Casamento diferente
Por Livia Capeli

P
ara algumas pessoas, a
celebração do casamento já
deixou de ser, há tempos, um

evento totalmente formal para dar lugar
a uma ocasião que reflete o estilo de
vida do casal. Atualmente, os noivos
freqüentam baladas, se conhecem pela

internet e têm profissões e idéias
bem diferentes. Tudo isso resulta em
festas muito mais descontraídas e
sofisticadas, decorações alternativas
e, claro, imagens com uma pitada
especial de criatividade.

Especializado em fotos sociais,
com o foco em casamento,
principalmente em book externo do

Veja como fugir do lugar-comum
Confira as dicas de
Vinícius Matos, um
profissional que inovou
em fotos de casamento e
tem agradado quem busca
um trabalho exclusivo 
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Book de noivas em
locais inusitados é uma
das especialidades de
Vinícius Matos
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casal, o fotógrafo mineiro Vinícius
Matos atua desde 2005 clicando
noivas e noivos que procuram um
trabalho fotográfico exclusivo. 

Muitas das imagens que habitam
o portfólio de Vinícius fogem da
tradicional fotografia de casamentos
– não que deixe de fazê-las, longe
disso. O fato é que ele muitas vezes
tira os noivos da igreja ou da festa e
os fotografa em fazendas, estradas,
vinícolas, avenidas movimentadas e
até dentro de estádios de futebol. 
É dessa forma que ele consegue
retratos únicos, que buscam
traduzir a essência do universo 
de cada casal. 

Vinícius Matos mostra aqui
como é possível obter imagens para
um book de casamento de maneira
criativa. Confira as dicas. 

BOOK DOS NOIVOS
O book externo é uma

oportunidade para que o fotógrafo
retrate o casal com maior liberdade e
elabore um ensaio que se aproxime
mais do estilo de vida dos noivos. O
resultado é glamouroso e muitas
vezes fica semelhante a um editorial
de revistas de noivas e agrada não
apenas o casal, mas a família toda. 

Raramente Vinícius faz o 
book no dia do casamento: “como
dizem que dá azar o noivo ver a
noiva antes da cerimônia, só faço o
ensaio depois que eles retornam da
lua-de-mel. Dessa forma, a tensão e
a correria do dia da festa já
passaram e posso trabalhar melhor
as idéias propostas previamente”. 

O casal que deseja fazer as fotos
em locação externa já sabe que irá

precisar se vestir com os mesmos
trajes do casamento e a noiva
necessitará contratar os serviços de
cabelo e maquiagem novamente –
gastos que ficam por conta do cliente.

Quem contrata os serviços de
Vinícius também já tem em mente o
que quer: são casais em busca de um
diferencial e imagens que fogem do
lugar-comum: “muitos chegam até
mim por meio de indicação de bufês,
cerimonialistas e amigos que já
fizeram fotos comigo”, diz ele, dando
a dica de que é muito importante
manter um networking eficiente (o
cultivo de bons contatos para gerar
a indicação de novos clientes).  

O fotógrafo comenta também
que não são todos os casais que
aceitam realizar as fotos com
propósito diferente. Alguns se

Resgatar lugares que fazem parte da história do casal é o trabalho de Vinícus; como ele fez na foto acima, em que os noivos são praticantes de
trekking e se conheceram durante uma caminhada por uma estrada como a da foto – o cachorro ajudou a tornar a imagem ainda mais graciosa 
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identificam muito com o trabalho.
Porém, na hora “H” ficam com receio
de ousar. “É preciso respeitar os
limites de cada um”, diz.

Moda em muitas cidades do
Brasil, o book externo deixou de
ser feito por alguns fotógrafos em
lugares como São Paulo, onde as
cerimônias são muito rápidas devido
ao corre-corre da metrópole. Porém,
Vinícius tem recebido diariamente
pedidos de noivos da capital
paulista. E para que a tradição volte
a cair novamente no gosto dos
paulistanos, ele está treinando uma
equipe para atender esse público. 

Para quem não sabe onde fazer
as sessões de fotos, Vinícius dá a
dica: “dos lugares mais simples
podem surgir belas fotos. Para quem
mora em cidades grandes e com Entre outros recursos, o fotógrafo usa lanternas comuns para iluminar as fotos de casamento

Roteiros que não estão programados também rendem boas fotos quando os noivos concordam: como esta, feita em uma plantação de alfaces 

FOTOS: VINICIUS MATOS

DUTROPIA



Dicas para um trabalho de alto nível
O fotógrafo é um prestador de

serviço que depende de todos os
outros para obter um bom resultado.
Uma maquiagem malfeita pode
atrapalhar e refletir muita luz, uma
equipe de cerimonial desatenta pode
aparecer nas fotos. É preciso estar
atento a todo o planejamento do
evento, pois ele agrega valor ao
trabalho e previne erros. 

Antes do evento, envie um
questionário para os noivos e
procure obter o máximo de
informações, como local da
cerimônia e da festa, horários,
nomes de familiares e principais
fornecedores, como também
informações da história dos noivos.
Tudo isso servirá de base para um
registro bem mais completo e
detalhado. Lembre-se de que as 
noivas são detalhistas.

Procure criar vínculo e confiança
com o casal. Uma boa dica é marcar
uma reunião para um briefing duas
semanas antes do casamento.
Poucos fotógrafos fazem, mas é
uma das principais ferramentas de
desenvolvimento de relacionamento 
com o cliente. Nessa reunião, 
dê algumas dicas ao casal que
facilite seu trabalho, tais como:

• Solicite ao noivo que evite bebida
alcoólica antes da festa. Isso altera
o semblante das pessoas.

• Peça ao noivo que leve lenços 
de papel no bolso, pois os homens
costumam transpirar mais.

• Lembre a noiva de evitar no dia da
cerimônia remédios que ela não está
acostumada a tomar.

• O noivo deve levar consigo uma
caneta de bom gosto para a
assinatura dos documentos. Se ele
esquecer, o fotógrafo deve ter uma
para emprestar.

• Sapatos novos, além de calos,
podem causar quedas. Os noivos
devem usá-los pelo menos duas
vezes antes do casamento.

• Procure fazer a sessão de fotos
externas em locais que tenham a ver
com os noivos ou que apresentem
alguma conexão com a história do
casal. Essa é uma forma de lhes
garantir um trabalho exclusivo e
recheado de emoção.

• Treine uma boa equipe e nunca
fotografe um casamento sozinho. O
trabalho se torna muito mais fácil e,
evidentemente, mais completo.

• Carregue sempre câmeras, 
flashes e baterias extras.

• Evite testar equipamentos durante um
casamento. Caso algo dê errado, não
há como repetir.

• Inclua o making of do noivo. No início
alguns relutam, mas isso é uma
ferramenta estratégica para envolver
mais o noivo que, normalmente, é
“coadjuvante” no casamento.
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difícil acesso a paraísos ecológicos
ou locais históricos, por que não
fotografar nos centros urbanos? Isso
é pouco difundido no Brasil, mas é
uma antiga tradição na Europa, nos
Estados Unidos e no Japão”.

FOCO NO CLIENTE
Antes de decidir onde será feito o

ensaio em locação externa, Vinícius
Matos realiza algumas reuniões e
entrevistas com os noivos e elabora
uma pauta para melhor execução do
trabalho. Dessa forma, ele pode
realizar um resumo da história de
vida do casal e traçar um roteiro dos
lugares que podem servir como
cenários para as fotos. 

É preciso conhecer muito bem
cada cliente para poder realizar o
book de forma criativa. Por isso, o
fotógrafo pede para que os noivos
preencham um questionário
separadamente. Perguntas como:
profissão de cada um, qual o hobby,
a forma como se conheceram, por
que a escolha da data do
casamento, qual a qualidade e
característica física que mais os
atraem no parceiro e tipo de música
que gostam, entre outras, ajudam a
criar uma boa relação com o casal e
permitem que o fotógrafo proponha
algo diferenciado. 

Depois de realizar a pauta,
Vinícius se reúne novamente com 
os noivos para acertar os últimos
detalhes e aproveitar para dar
algumas dicas, o que garante que
tudo ocorra bem durante a
cerimônia, a festa e o book externo. 

“Não existe fórmula milagrosa
para fazer algo diferenciado, mas
acredito que o fotógrafo deve
conhecer bem o cliente e utilizar as
informações a seu favor. É simples:
você só precisa saber colocar o seu
trabalho dentro do contexto da
história do casal”, revela. 

LUGARES ESPECIAIS
O resultado de cada sessão é

único e raramente se assemelha a
algum outro ensaio realizado pelo
fotógrafo, pois muitos casais pedem
para fazer em um lugar que eles
consideram especial. 
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Vinícius também faz fotos tradicionais com um toque criativo usando até lente olho de peixe   
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É por isso que Vinícius 
precisa estar preparado para 
todas as situações: “quando
desconheço os locais sugeridos,
procuro visitá-los antecipadamente
para verificar o melhor horário 
da luz, explorar os detalhes e
pensar nos enquadramentos”, diz.

Foi o que aconteceu com o
casal Fernanda e Jomar Mesquita
que se conheceram em uma
companhia de dança. O lugar fazia
parte da história pessoal dos noivos,
por isso o fotógrafo sugeriu que as
fotos fossem feitas durante um
ensaio da companhia. Ele aproveitou

a luz do palco como iluminação
principal e usou o flash remoto para
iluminar o buquê da noiva em
primeiro plano. A foto foi feita com
ISO 800, abertura f/2.8, velocidade
de 1/100s e objetiva 24-70 mm.

O mesmo ocorreu com o casal
Silvia Coelho e Adriano Reis que são

O fotógrafo deve ficar atento às cenas, como acima em que Vinícius clicou a noiva que observava praticantes de parapente depois do ensaio 



76 Fotografe Melhor 

freqüentadores do Festival Comida di
Buteco, tradicional em Belo Horizonte
(MG). “Sugeri que algumas fotos fossem
feitas dentro do bar Bolão, muito querido
pelo casal de noivos. No final do ensaio,
a noiva jogou o buquê para os clientes
que estavam no local e ainda aproveitou
para tomar uma cerveja”, diz. Para fazer
a foto, Vinícius usou uma objetiva 50 mm
f/1.8, abertura f/1.8, 1/60s de
velocidade, ISO 600, sem flash.        

Nem sempre as imagens estão 
no roteiro previsto pelo fotógrafo.
Freqüentemente Vinícius sai para 
um ensaio com uma idéia na 
cabeça, cumpre o programado e no
caminho de volta da sessão encontra
um lugar bacana para as fotos,
chegando ao estúdio com um 
trabalho melhor do que esperava. 

“Depois de fotografar os noivos
Emanuela e Ricardo Bonfim em uma
escola de dança flamenca, os convidei
para uma sessão pelas ruas de Belo
Horizonte. Chovia muito, mas eles
aceitaram na hora. O resultado foi
contrastante e romântico”, lembra.

O espaço para o improviso e a
liberdade de criar é grande quando
se tem uma boa sintonia com o casal.
Vinícius já teve a oportunidade de
fotografar noivos dentro de 
plantações de alface, no meio de
estradas e junto com praticantes 
de parapente – situações que não
estavam previstas pelo fotógrafo.   

Se o casal é descontraído e 
aceita a proposta, o improviso
acrescenta boas imagens ao trabalho.
O importante é passar confiança 
para o cliente e ser criativo. 

Lembre-se também de solicitar 
uma autorização do estabelecimento
onde for fotografar. “São poucas as
pessoas que se negam a atender o
pedido de uma noiva, mas nunca é
bom pegar ninguém de surpresa”, diz. 

EQUIPAMENTO  
Para garantir um clima descontraído

e espontâneo durante o book externo,
o fotógrafo conta apenas com um
assistente. Ele também não economiza
em equipamentos fotográficos. Para
uma sessão de fotos externa, Vinícius
costuma levar duas Canon, uma EOS
5D e uma EOS 40D, com objetivas 

Acima, o casal Fernanda e Jomar Mesquita fotografados em  ensaio de companhia de dança;
abaixo, Emanuela e Ricardo Bonfim passeiam pelas ruas de Belo Horizonte debaixo de chuva
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70-200 mm f/2.8 com estabilizador
de imagem, 24-70 mm f/2.8, 85 mm
f/1.2, 50 mm f/4, 16-35 mm f/2.8,
100 mm macro e olho-de-peixe de
15 mm f/2.8, além de seis cartões
de 4 GB e carteiras de memória.
Para iluminação, ele ainda possui
dois flashes Canon 580EX II, luz
de vídeo com bateria de 100 W e
diversas lanternas comuns – técnica
que ele pretende mostrar em
Fotografe Técnica&Prática 3.

Esse equipamento também é
usado para fotografar a cerimônia e
a festa. Ele ainda conta com
o apoio de uma equipe de seis
fotógrafos para essas ocasiões.  

Como dica final, Vinícius Matos
lembra que um bom profissional da
área de fotografia social deve saber
se relacionar bem com todos os
envolvidos no evento. Desde a
decoradora da festa até os
noivos, passando por garçons e
maquiadores. Cada um influencia no
trabalho do profissional, declara.   

“É preciso gostar do que se faz,
pois nesta profissão muitas vezes
deixa-se a família e os amigos de lado.
O ramo é lucrativo quando você se
dedica e consegue ganhar confiança
do cliente, oferecendo um trabalho de
alto padrão e original”, finaliza ele. f

Fotógrafo ministra cursos
Com seis anos de carreira, Vinícius Matos, 32
anos, é especialista em fotos de casamento.
Nascido em Belo Horizonte (MG), ele é formado
em Administração de Empresas e especializado
em Marketing e Recursos Humanos pela
Fundação Getúlio Vargas. Aos 26 anos, deixou a
profissão para se dedicar à paixão pela fotografia. Atualmente, coordena a Escola de
Imagem, na capital mineira, onde ministra cursos de fotos de casamento e fotografia
infantil, como também dirige a agência de fotografia La Foto, a qual já foi vencedora
do Concurso Brasileiro de Álbuns de Casamento de 2007. Para saber mais sobre o
trabalho do fotógrafo, acesse os sites: escoladeimagem.com.br e lafoto.com.br. 

Visitar os lugares antes do ensaio ajuda a explorar a luz e os enquadramentos, como na foto feita dentro da sala de tonéis de uma vinícola

Noiva joga buquê dentro de boteco para clientes, como sugerido por Vinícius para o ensaio
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