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RESUMO 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar e comparar dois vídeos de casamento: um produzido 

pelo Diretor Ray Roman em 2014, e outro vídeo produzido no ano de 1994. Os vídeos 

analisados foram selecionados visando à possibilidade de comparação da utilização de 

técnicas e da linguagem audiovisual como estratégias estéticas cinematográficas. Para 

compreendê-las, este estudo ancora-se de acordo com as categorias de análises: Imagem, 

planos, movimentos, fotografia, iluminação, cor, textura, direção de arte, narrativa, ação 

dramática, tempo e duração. 

 

Palavras-chave: Ray Roman; cinema; estética audiovisual; linguagem cinematográfica. 

 

 

 

ABSTRACT 

This research aims to analyze and compare two wedding videos: One produced by Ray 

Roman Officer in 2014, and another video produced in 1994 The videos analyzed were 

selected due to the possibility of comparing the use of techniques and visual language as 

cinematographic aesthetic strategies. To understand them, this study is grounded in 

accordance with the categories of analysis: Image, plans, movements, photography, lighting, 

color, texture, art direction, narrative, dramatic action, time and duration. 

 

Keywords: Ray Roman; film; visual aesthetics; cinematic language. 
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INTRODUÇÃO 

 

            O cinema surgiu no final do século XIX, desde então há um avanço contínuo das 

tecnologias que envolvem a sua criação. A produção audiovisual faz uso de elementos 

importantes como som, imagens, movimentos e cores, o que promove o modo de exposição 

das narrativas e envolve os espectadores. Entretanto, os elementos visuais e as técnicas 

cinematográficas não são exclusivos das grandes produções. O uso dessas tecnologias tornou-

se um hábito de consumo entre o público, que têm desejado usá-las além das salas de cinema. 

Uma das aplicações mais comuns é na produção audiovisual de vídeos de casamento. 

Os casamentos, que são conhecidos por seu rito tradicional, têm-se tornado mais 

marcantes com a utilização dos recursos da produção audiovisual. A cerimônia expressa a 

identidade dos noivos, portanto deve ser realizada com total cuidado, para que tudo ocorra 

conforme planejado por eles. O registro desse acontecimento, por meio de fotografia ou 

filmagem, torna-se um ponto alto, de modo em que o mesmo pareça um grande espetáculo. 

Partindo da ideia de que a linguagem cinematográfica teve uma evolução do século 

passado até os dias atuais, e de que o registro do evento de casamento também se sofisticou, a 

presente pesquisa tem como tema a estética cinematográfica em filmagem de eventos de 

casamento. O objetivo geral da pesquisa é analisar como os recursos da linguagem 

cinematográfica são aplicados em dois vídeos de casamento: um produzido no ano de 1994, e 

outro produzido em 2014, pelo diretor de fotografia Ray Roman. Os objetivos específicos são: 

estudar os elementos da linguagem cinematográfica; analisar os recursos estéticos da 

linguagem cinematográfica adotados pelos produtores dos dois vídeos. Partindo-se desses 

objetivos, esta pesquisa justifica-se no sentido de que através do vídeo de casamento, as 

pessoas podem contar suas histórias de amor, construindo um sonho particular, roteirizando a 

história de cada casal, através da sonoridade e da imagem.  

Com a velocidade que o mundo digital está avançando, juntamente com suas 

tecnologias, possibilitando a reprodução de vídeos em aparelhos móveis como smartphones, 

ou Tablets,  cada vez menos as pessoas têm tempo ou disponibilidade para assistir a vídeos 

longos sentados à frente de seus televisores. Assim, a tecnologia que permite reproduzir tais 

vídeos em alta definição e que por consequência fica respectivamente cada vez mais curto, 

oportunizando o surgimento no mercado dos Pockets vídeos, termo esse criado nos Estados 

unidos no ano de 2006, quando surgiram os primeiros Ipod‟s que tocavam vídeos. Foi o início 
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dos chamados Pockets vídeo, ou vídeos de bolso, podendo ser interpretado como vídeo de 

pequena duração.  

Para o meio acadêmico, esta pesquisa poderá contribuir para estudos de linguagem 

audiovisual, pois proporcionará a interface entre técnica e estética através da análise fílmica, 

além de fornecer elementos para a verificação e a referência das hipóteses que se propõe a 

pesquisa desse trabalho. 

Este produto cinematográfico se aproxima da publicidade na medida em que mostra 

uma situação ideal, feliz, desejada pelas pessoas, transformando o cotidiano de indivíduos em 

espetáculo cinematográfico.  

No campo da produção audiovisual, o vídeo de casamento envolve o desejo das 

pessoas e conta a história de cada casal com suas particularidade  a partir de um “sonho”, o 

vídeo se torna um produto de consumo pessoal, assim se tornando um nicho no mercado da 

produção audiovisual de eventos de casamento. 

O assunto a ser estudado é de interesse pessoal do pesquisador, pois tem relação com o 

seu âmbito profissional, visto que trabalha há cinco anos com a produção de vídeos. Com a 

pesquisa, inúmeros benefícios poderão contribuir para a melhoria na produção em vídeos de 

casamento. 

O trabalho está estruturado em capítulos. O primeiro aborda a linguagem 

cinematográfica, iniciando pelo surgimento do cinema, o seu desenvolvimento, suas 

definições, planos e movimentos, montagem de cena, dramaticidade. O segundo capítulo trata 

da estética audiovisual e seus conceitos, abordando a compreensão do estético, suas 

percepções, a construção, as particularidades e acontecimentos que formam a identidade de 

cada pessoa sobre o estético. Suas evoluções ao passar dos tempos, as referências artísticas e 

técnicas do cinema  incorporados em registros de casamentos. O terceiro capítulo aborda as 

evoluções e evocações culturais que chegam até os dias atuais, mostrando os processos da 

sociedade, e as práticas de festejos populares, datas comemorativas, mostrando novos valores 

simbólicos que vão ao longo do tempo construindo identidades no processo cultural. No 

quarto capítulo o assunto aprofundado terá como tema as tecnologias em vídeos, seus 

registros e de que forma aparelhos atuais estão se tornando uma nova realidade. As câmeras 

digitais, tablets, e outras interfaces tornaram e ampliaram possibilidades de se produzir vídeos 

profissionais e amadores, contudo esses vídeos ficaram cada vez mais curtos, surgindo assim 

os pockets vídeos incorporados em registros de casamento. No último capítulo, uma 

abordagem sobre a vida profissional Ray Roman, ele que produz vídeos curtos de casamento 



10 

 

 

caracterizando seu trabalho como videojornalismo. E por fim analisar os dois vídeos de 

casamento através das categorias de análises escolhidas para concluir o objetivo desse estudo. 
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 1 LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA 

 

Foi no final do século XIX em meados dos anos 1895 na França que os irmãos 

Lumière inventaram o cinema. Na primeira metade deste século a fotografia já havia sido 

inventada por Louis-Jacques Daguerre e Joseph Nicéphore Niépce, possibilitando esta criação 

revolucionária no mundo das artes e da indústria cultural: o cinema. 

Segundo Bernardet (1981), no cinema as imagens são projetadas em sequência com 

certa velocidade para dar a intenção de movimento, essas imagens em movimento produzem 

sensações capazes de reproduzir uma narrativa ilusória para cada espectador. 

Quando se é estudada a linguagem cinematográfica de planos e movimentos, se faz 

referência, em primeiro lugar, a um conjunto de sinais empregados em uma forma de 

comunicação. Esta é a definição mais elementar de linguagem. O cinema e a TV utilizam dois 

meios para estabelecer a comunicação: a imagem e o som. A sonoridade se divide em três 

categorias: locução, trilha sonora e efeito sonoro. Já a imagem constrói sua comunicação de 

duas formas: pelo conteúdo e pela forma com que organizam este conteúdo. Este é 

responsável pelo sentido lógico e racional, a forma potencializa esta capacidade de aumentar 

ou diminuir a dramaticidade da cena, montando um dos paradigmas mais elementares da 

linguagem cinematográfica, conforme Bernardet (1981). 

Segundo Covaleski (2009) o cinema é uma fonte de emoções, que instiga a fantasia e 

os sentidos na vida das pessoas, tendo por consequência uma segmentação do gosto de cada 

um.  Usada através da linguagem cinematográfica a, imagem permite reproduzir uma 

realidade através da ficção, trazendo a matéria-prima fílmica como base de seus elementos. 

 

A imagem constitui o elemento de base da linguagem cinematográfica. Ela é a 

matéria-prima fílmica e desde logo, porém, uma realidade particularmente 

complexa. Sua gênese, com efeito, é marcada por uma ambivalência profunda: 

resulta da atividade automática de um aparelho técnico capaz de reproduzir exata e 

objetivamente a realidade que lhe é apresentada, mas ao mesmo tempo essa 

atividade se orienta no sentido preciso desejado pelo realizador. (MARTIN, 2001, 

p.21) 

 

 

O cinema é uma arte envolvendo os meios que o cercam (teatro, literatura, pintura, 

fotografia...), que criou sua própria linguagem e se firmou como a arte do séc. XX – a arte do 

homem moderno. Nenhum meio artístico, atualmente, reflete tão claramente este homem e 

sua compreensão estética de ver o mundo, como já considerava Walter Benjamim: 
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Mas nada revela mais claramente as violentas tensões do nosso tempo que o 

fato de que essa dominante tátil prevalece no próprio universo da ótica. É 

justamente o que acontece no cinema, através do choque de suas sequências 

de imagens. O cinema se revela assim, também desse ponto de vista, o objeto 

atualmente mais importante daquela ciência da percepção que os gregos 

chamavam de estética. (BENJAMIN, 1996). 

 

Segundo Watts (1990), a música instiga os sentidos do espectador, esta ancora-se com 

as imagens, sendo utilizada com sensibilidade.  A imagem constrói sua comunicação de duas 

formas: pelo conteúdo da imagem e pela forma com que captamos este conteúdo. O conteúdo 

é responsável pelo sentido lógico e racional. A forma potencializa ou minimiza a 

dramaticidade do conteúdo. 

À distância e o posicionamento da imagem influem muito na dramaticidade do 

ocorrido, seja para um beijo em uma telenovela, as lágrimas de uma criança em um telejornal 

ou o discurso de um político em sua campanha eleitoral. 

Esta capacidade de aumentar ou diminuir a dramaticidade da cena monta um dos 

paradigmas mais elementares da linguagem cinematográfica, traduzindo-se da seguinte forma: 

a distância do plano em que a câmera capta o personagem é igual à distância do personagem 

para o espectador. Para Rodrigues (2003), plano de câmera é o nome dado a uma imagem 

capturada por uma câmera de cinema ou vídeo, que enquadre algo, geralmente um ser 

humano, de uma forma previamente definida. Criada em uma época em que o cinema ainda 

era mudo, a linguagem de planos e movimentos  têm o importante papel de desenvolver uma 

narrativa visual compreensível a todos. 

Para organizar a sintaxe da linguagem cinematográfica e orientar o entendimento dos 

realizadores e suas equipes, foram padronizados alguns planos, e enquadramentos e 

movimentos de câmera, construindo assim uma nomenclatura específica de linguagem 

audiovisual.  

De acordo com Dancyger (2003), o grande plano geral, é o mais aberto ou abrangente, 

dos planos cinematográficos, sua principal característica vem de sua função: passar ao 

espectador referência geográfica.  

Já o plano geral tem a função de passar uma referência mais específica do local, o 

plano geral já permite identificar pessoas. A fachada de um prédio, a Casa Branca, um carro 

estacionando em uma garagem, diferente do plano americano que enquadra o personagem 

(humano) do joelho até a cabeça, portanto é impossível fazer um plano americano de uma lata 

de sardinhas, pois as latas não possuem joelhos segundo Rodrigues (2007). 
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O Plano conjunto é o que chamamos de um plano conceito, ou seja, ele não está preso 

a uma referência corporal (joelho, cabeça, cintura, tórax), mas sim a uma ideia que 

pretendemos passar. O plano conjunto passa uma ideia de conjunto, como por exemplo, ao 

montarmos um a imagem de um personagem com seu carro na garagem podem-se enquadrá-

lo de corpo inteiro e, assim, o plano conjunto também seria um plano geral de acordo com 

Rodrigues (2007). 

Por outro lado, pode-se captar a conversa de dois personagens em um corredor de 

hospital, optando por um conjunto que enquadre os personagens na altura do joelho, 

concentrando a atenção do espectador no diálogo e na cena. Seria agora um plano conjunto ou 

também um plano americano. Usando plano para pessoas podemos também usar o plano 

médio, que capta o personagem da cintura para a cabeça. 

Quando queremos enfatizar um objeto ou detalhe, usamos o plano detalhe, esse que 

em muitas vezes é fundamental para a condução da narrativa visual. Ele é o responsável por 

tornar evidente este ou aquele objeto em cena. É neste momento também que o espectador 

está à mercê do produtor de vídeo, que mostra os detalhes daquilo que lhe convém e oculta 

qualquer traço de informação que possa causar uma impressão diferente daquilo que é 

pretendido segundo Rodrigues (2007). 

No início da história do cinema, a câmera ficava estática capturando as imagens; 

somente as pessoas e objetos se se moviam diante dela. Cabe lembrar que os equipamentos 

eram desajeitados e pesados. Em pouco tempo, a câmera passou a captar imagens em 

movimento de dentro de alguns veículos como barcos e trens; surgia o travelling e os 

movimentos de aproximação e afastamento das cenas. A câmera de cinema ganha então a 

capacidade de interagir com acena e explorar uma linguagem que era impossível na fotografia 

estática. O travelling é definido como o deslocamento lateral da câmera (da direita para a 

esquerda e vice-versa), colocando-a junto à janela de passageiro em um veículo em 

movimento. A aproximação e o afastamento das imagens utilizavam o mesmo processo, mas 

posicionando a câmera na frente ou atrás do veículo.  

De acordo com Dancyger (2003), a panorâmica horizontal é o deslocamento lateral da 

câmera em torno do próprio eixo permitindo a ampliação do campo visual. Pode parecer, à 

primeira vista, igual ao travelling, mas possui profundas diferenças. Primeiro, a pan-

horizontal depende apenas do deslocamento em torno do próprio eixo, enquanto o travelling 

depende do deslocamento do local através de um equipamento específico. 
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A segunda e maior diferença está na dimensão espacial da imagem. Enquanto o 

travelling expõe uma parte do ambiente que vai ser revelado em partes, a panorâmica 

horizontal permite, em um único e breve movimento, revelar toda a dimensão da imagem.  

Já a panorâmica vertical é muito utilizada para destacar a altura de algo, geralmente, 

deixar em evidência a altura de um grande prédio. Parecido com o movimento de panorâmica 

vertical, o Dolly é o deslocamento vertical da câmera, executado por equipamentos especiais 

como tripés hidráulicos de estúdio ou gruas. Os movimentos de Dolly não servem para deixar 

evidente a altura de algo, mas são muito bons para revelar detalhes de um elemento vertical. 

Um exemplo seria o Dolly de uma atriz e seu vestido. A proximidade do movimento deixaria 

em evidência as curvas da atriz e os detalhes de seu vestido, ao passo que o deslocamento 

lento com o campo visual fechado revelaria um ar de suspense, segundo Dancyger (2003). 

De acordo com Dancyger (2003), os últimos movimentos não são tecnicamente 

movimentos, posição feita por um jogo de lentes e não pelo movimento da câmera. O zoom 

demorou a aparecer, pois foi preciso antes desenvolver o jogo de lentes compostas.  

No começo da história do cinema, as câmeras não possuíam o jogo de lentes objetivas 

e a distância tinha de ser previamente definida para se determinar qual lente focal seria 

utilizada. Por isso, uma das grandes características dos primeiros filmes foi a utilização do 

plano geral, para tudo. Nesse sentido, foi por causa da revolução das lentes que se pôde 

desenvolver a linguagem de planos e movimentos. Na medida em que evoluía a tecnologia 

das lentes, tornou-se possível captar imagens nos mais variados ângulos e rapidamente os 

diretores descobriram que era possível aproximar ou afastar a imagem pelo uso do jogo de 

lentes no momento em que gravavam, segundo Dancyger (2003). 

A estes efeitos foram dados os nomes de zoom-in e zoom-out. O zoom–in é a 

aproximação da imagem pelo jogo de lentes. Devido à facilidade de execução, este 

movimento é muito utilizado tanto em publicidade quanto em telejornalismo. Com a 

capacidade de ir de um plano aberto para um plano mais fechado, o zoom-in tem a capacidade 

de direcionar o olhar do espectador para uma característica específica da imagem, como por 

exemplo, uma pessoa em meio a uma multidão ou uma palavra no meio de um texto segundo 

Rodrigues (2007). 

 Já o zoom–out é o afastamento da imagem pelo jogo de lentes da câmera. Tendo o 

resultado oposto do zoom-in, o movimento de afastamento da imagem é muito eficiente para 

revelar, no tempo necessário, o ambiente ao redor do seu objeto de gravação. Por exemplo: A 

imagem do tronco de uma árvore cortada pode parecer sem importância, mas se executarmos 
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um movimento de zoom-out revelando que esta árvore se encontra em meio a todo um campo 

de árvores derrubadas, na medida em que o plano vai se abrindo a dramaticidade do fato vai 

se intensificado. 

A câmera ainda pode tomar duas atitudes, a do espectador assistindo o desenrolar do 

fato de forma neutra e passiva (câmera objetiva), ou a atitude do personagem, interagindo na 

cena ao simular sua visão (câmera subjetiva). O recurso da câmera subjetiva é amplamente 

utilizado na construção narrativa de muitos filmes como é dito por Dancyger (2003). 

De acordo com Machado (2011), a narrativa de forma ordenada e cronológica tornava-

se um problema para os homens que faziam cinema, à medida que as histórias levadas à tela 

se tornavam cada vez mais complexas. Como ter garantias de que os olhos do espectador não 

iriam se “distrair”, movendo-se em direção a detalhes não necessariamente importantes da 

história? O que fazer para que o espectador visse alguma particularidade na imagem, com 

tantos outros elementos atrativos dentro do mesmo quadro? Como dirigir apenas um ponto de 

interesse dentro da narrativa? De primeiro momento, como chamar a atenção do público até 

por que o cinema começou mudo. A partir de então, o esforço dos realizadores vai se 

concentrar, no início ainda intuitivamente, na descoberta de um modo de linearização a 

imagem “confusa”. Segundo Machado (2011), “esse  processo de linearização é algo tão 

óbvio para nós, espectadores modernos, que se torna até difícil deixar de entendê-lo como 

“natural e inevitável”. 

Para Dancyger (2003), a linearização consiste em edição linear onde as cenas são 

organizadas de forma contínua seguindo o roteiro de como foi gravado, sem mudar as ordem 

das cenas. Já a edição não linear permite reposicionar as cenas, não seguindo um roteiro 

cronológico de como as cenas foram gravadas, isso proporciona ao espectador um olhar de 

expectativa, pois através da não linearidade podemos reposicionar as cenas dentro de uma 

nova narrativa. 
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2 ESTÉTICA AUDIOVISUAL 

 

O conceito da estética passa da teoria do que é belo tudo o que é admirável para o ser 

humano faz parte da compreensão do estético, ou seja, tudo que nos seduz, é perceptivo para 

cada um, segundo Santaella (2005). Tudo que passamos na vida torna-se referência para 

construir imagens em nosso imaginário, nossas particularidades e acontecimentos, formam a 

identidade de cada pessoa. 

O estético ganhou força no ano de 1955, segundo Santos (1986), quando surge o pós-

modernismo. Nesse período, realizações na arte, na ciência e na sociedade, marcaram o pós-

moderno, uma variada gama de mercadorias são oferecidas `a sociedade para o consumo, o 

(videocassete, televisão por cabo, walkman, microcomputador, personalizando o consumo da 

informação). Ideias e comportamentos variam conforme a oferta de facilidades de grandes e 

pequenos objetos, personalizados ou embutidos no cotidiano: esportes, ecologia, feminismo.   

O pós – moderno não apresenta formas definidas, nem coerência, nem linha evolutiva. Os 

estilos vivem sem choques, as tendências se sucedem como rapidez. No pós-moderno as 

manifestações artísticas entram na ausência de princípios, na criação sem fronteiras, 

caminhando para todos os lados, infiltrando essa linha evolutiva na produção cinematográfica 

de acordo com Santos (1986). 

Essa evolução traz referências artísticas e técnicas do cinema incorporando-as cada 

vez mais em filmagens de casamento, as diferenças e semelhanças estéticas entre cinema e 

vídeo de casamento, através de elementos da linguagem cinematográfica, construindo 

referências a partir das características que cada uma delas tem, usando os aspectos artísticos 

como uns dos pontos fortes façam para que a filmagem se torne atrativo para seus 

consumidores. 

As evidências nos trabalhos de diretores e pintores, provam como suas referências e 

particularidades se mostram efetivas em suas obras, ou seja, toda referência pode ser passada 

adiante. Os elementos da linguagem, como cor, fotografia, direção de arte, trilha sonora, 

iluminação disseminam-se dentro de tendências e referências. Uma maneira de construir 

referências e tendências estéticas no audiovisual se dá através das grandes mudanças 

tecnológicas. 

De acordo com Martin (2011), a atitude estética parte do princípio, pelo qual a 

imagem reproduz o real, para em seguida afetar nossos sentimentos, por fim e sempre 

facultativamente, adquire uma significação, ideologia e moral. Em estudos fílmicos ou sobre 
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teoria cinematográfica, correntemente são utilizadas terminologias que possuem empregos 

diferenciados dependendo do ponto de vista autoral. Estética, por exemplo, pode ser bem 

referida como uma teoria de interpretação pessoal e intuitiva ou também como uma análise de 

aspectos “palpáveis” e literais de uma obra, segundo Watts (1990). 

Podemos dizer que a estética  presente em imagens dependem muito de um elemento 

chamado iluminação. Segundo Watts (1990), imagens significam luz, câmeras de vídeo ou de 

cinema simplesmente são meios de captar a luz. Os transmissores de televisão são um meio de 

transmitir a luz. E o aparelho de televisão é um meio de reproduzir a luz. Assim, o produtor 

de vídeo, precisa estar consciente a respeito da luz, porque, em última análise, ela é a matéria-

prima com a qual se está trabalhando. 

De acordo com Watts (1990), a luz é um requisito tão fundamental, que o vídeo não se 

satisfaz com a maior parte da luz que nos ilumina todos os dias. Nossos olhos são mais 

sensíveis e, auxiliados pelo cérebro, mais seletivos do que a câmera. A maioria da iluminação 

de interiores foi projetada para o olho humano, e não para a câmera. Assim ela fica 

insatisfatória na tela do vídeo. 

Além da iluminação, na captação de imagens, o papel da direção de arte é 

fundamental. Atingir a composição visual imaginada pelo diretor e sua equipe, ainda durante 

o processo de decupagem (processo de capturar e separar cenas), compreende duas etapas do 

fazer cinematográfico: a direção de arte e a direção de fotografia. Afinal, de nada adiantará a 

criação de ambientes perfeitos por parte da direção de arte se não houver nenhuma interação 

com a fotografia, ou corre-se o risco de estes artefatos serem inibidos por um enquadramento 

demasiadamente fechado ou uma luz insuficiente/inadequada para realçar as formas 

pretendidas pelo diretor de arte, segundo Rodrigues (2007). 

Assim, não importa em que mundo a narrativa aconteça, nem em qual tempo, passado, 

presente ou futuro e muito menos, se é de fato uma narrativa, com começo, meio e fim. Em 

qualquer uma das situações descritas, o trabalho da direção de arte e da fotografia é o mesmo: 

construir o real. Seja um real concreto, existente, ou um mundo imaginário criado pelo 

diretor, a intenção primeira do cinema é fazer com que o espectador se isole na obra, pense 

sobre ela e, acima de tudo, dentro dela, com a lógica própria apresentada na tela, como 

explica Jacques Aumont (1994): 

 

Fortemente embasado pelo sistema do verossímil, organizado de forma que cada 

elemento da ficção pareça corresponder a uma necessidade orgânica e apareça 

obrigatório com relação a uma suposta realidade, o universo diegético adquire 

consistência de um mundo possível, em que a construção, o artifício e o arbitrário 

são apagados em benefício de uma naturalidade aparente. Esta, como já notamos, 
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deve-se muito ao modo de representação cinematográfica, ao desfile da imagem na 

tela, que proporciona à ficção a aparência do surgimento factual, da 

“espontaneidade” do real (AUMONT, 1994 p. 150).  
 

É importante também observar o destaque que a direção de arte e a fotografia recebem 

em determinados gêneros, como épicos, ficções científicas, musicais e filmes de terror – os 

últimos, aliás, pioneiros em trabalhar estes elementos: vide expressionismo alemão. Porém, da 

forma como a crítica apresenta, se tem a impressão de que nos demais produtos audiovisuais a 

atuação da direção de arte e da fotografia é inexistente. Por este motivo, antes de qualquer 

análise, é importante lembrar que o desempenho destas funções é primordial no processo de 

criação de qualquer obra – primordial no sentido literal da palavra: em geral os profissionais 

de arte e fotografia são os primeiros a serem consultados pelo diretor, quando do roteiro em 

mãos. 

A experiência estética audiovisual é caracterizada pelo exercício do saber entremeado 

pelo fazer a partir do empreendimento intelectual e cognitivo, crítico e reflexivo, o que 

implica na aplicação de um conhecimento específico. De acordo com o que pensam Leal e 

Guimarães (2008): 

a experiência exige a mobilização sensorial e fisiológica do corpo humano; ela é 

uma atividade prática, intelectual e emocional; é um ato de percepção (...) e, 

portanto, envolve interpretação, repertório, padrões; existe sempre em função de um 

objeto, cuja materialidade, condições de aparição e de circunscrição histórica e 

social não são indiferentes (GUIMARÃES &. LEAL, 2007, p.5). 

 

Desse modo, são expostas as ideias do fotografo que esta registrando o trabalho, 

atribuindo a imagem visual um significado maior, mesmo que já seja conhecido.  
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3 CASAMENTOS: ENTRE A REALIDADE E A FICÇÃO 

 

O homem comemora a centenas de anos os seus ritos de passagem, relembra as suas 

datas festivas sagradas, profanas e de agradecimento. São essas evoluções e evocações que 

chegam até os dias atuais, que já estão incorporadas aos nossos calendários de tradição 

religiosa e festiva. Ao longo do tempo essas práticas sempre fizeram parte dos processos da 

sociedade humana e das suas relações simbólicas entre a realidade e a ficção, dando origem 

aos diversos protagonistas e suas performances nos festejos populares. São essas práticas do 

passado que chegam ao presente com as suas diversidades nacionais, regionais e locais, de 

significados, de referências e de desdobramentos em processos culturais de apropriações e 

incorporações de novos valores simbólicos que vão construindo outras identidades. Identidade 

aqui compreendida como um processo cultural em constante movimento entre os espaços 

públicos e privados das instâncias sociais, segundo Benjamin (2004). 

 As manifestações culturais populares têm as suas origens nas comemorações 

comunitárias de festas religiosas ou profanas. Para atender à nova ordem econômica do 

mundo globalizado, de produção e consumo de bens materiais e imateriais transformam-se. A 

celebração das festas continua tendo os significados lúdico, mítico, mágico e religioso, mas, 

nos últimos anos também passaram a existir os interesses econômicos.  

Os eventos de casamento vêm sendo estudados, há anos por várias ciências, como 

jurídica, sociais e humanas. Estas com seus objetivos específicos, e suas definições pra este 

assunto complexo. Em estudos realizados O‟Neil&O‟Neil (1973 apud Zordan, 2003), o 

casamento tem sido moldado ao longo do tempo, nos quesitos econômico, social cultural, de 

classe e gênero e comprovam que o casamento como forma de relacionamento e convivência, 

foi criado pelo homem para atender `as necessidades de sobrevivência econômica, social, 

afetivas entre outras. Ao longo da história encontramos muitos conceitos nessa tema ligados 

aos valores e princípios do cristianismo. 

Segundo Godin (s.d), o casamento da nobreza era dominado pelas grandes famílias. 

As uniões ocorriam com o intuito principal de manter terras, formar alianças políticas e 

econômicas, estabelecidas em sua maioria, pelos patriarcas, sem oportunizar aos noivos a 

opção de se casarem. 

A partir do século XVIII surge o romantismo, trazendo com ele o conceito de amor 

romântico como alicerce ideal para o casamento. Homens e mulheres buscam respostas para 

os problemas da existência humana através da união. Considerando esta união a fusão plena 
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com outra pessoa. Para Zordan (2003), o amor, não seria uma relação voltada para uma 

pessoa especifica, mas sim uma predisposição à ação, uma orientação de caráter. 

Para Costa (2000), o casamento é uma das instituições mais antigas do mundo e sofreu 

mudanças e adaptações ao longo da história de acordo com aspectos emocionais e 

socioculturais envolvidos. Dessa forma, torna-se adaptado as crenças de cada religião. 

Segundo Foulcault (1985, p. 152), “o casamento não é mais pensado somente como 

uma „forma matrimonial‟, fixando a complementaridade dos papéis na gestão da casa, mas 

também e, sobretudo enquanto vínculo conjugal e relacionamento pessoal entre o homem e a 

mulher”.  

O casamento teve um significado importante ao passar dos anos, a necessidade de 

registro foi tornando-se prioridade para eternizar aquele momento tão importante. 

 

3.1 A Evolução do Registro Fotográfico e Fílmico de Casamentos 

 

 Por o registro de casamento não ser tão antigo, mas nem tão recente, as pesquisas em 

torno deste assunto ainda são escassas, ou seja, o que se acha são principalmente publicações 

em blogs escritos por pessoas especializadas no assunto. 

Sempre foi um ato importante o casamento, momento de mostrar a união de duas 

pessoas que se amavam, contudo os registros em documento não eram suficientes para 

resgatar a emoção dos fatos, precisava ter algo a mais. Conforme o blog do fotógrafo 

especializado no tema, Fabio Ferreira
1
, 

 

Antes da invenção da câmera fotográfica, o momento especial era registrado 

através de pinturas. Com a chegada das primeiras câmeras, que eram grandes e 

pesadas, o casamento era registrado através de fotos „posadas‟, com a câmera 

parada.  

 

O texto encontrado no blog Quem casa quer ideias
2
, diz que o desejo de se capturar 

imagens, sempre existiu e que “Antes de existir as câmeras fotográficas, os casamentos eram 

registrados  por  pintores. Naquela época, artistas eram contratados para pintar quadros 

                                                           

1 (http://fabioferreirafotografia.com/site/evolucao-da-fotografia-de-casamento/. Acesso em: 20 de mar. 2014). 
2
 <http://quemcasaquerideias.com/a-evolucao-da-fotografia-de-casamento/> 

http://fabioferreirafotografia.com/site/evolucao-da-fotografia-de-casamento/
http://quemcasaquerideias.com/a-evolucao-da-fotografia-de-casamento/
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durante a cerimônia” (figura1).  Momentos esses que dessa forma ficavam registrados pelas 

paredes das casas e dos palácios. 

 

 

 

 

 
                                            

                                        Figura 1: Pintor registrando o casamento 

Fonte: blog Quem casa quer ideias
3
 

 

 

Ao longo dos anos houve mudanças com a criação das primeiras máquinas 

fotográficas. Na década de 30, as primeiras câmeras eram enormes e muito pesadas, sem falar 

da portabilidade, que limitava o desempenho dos fotógrafos. Dessa forma, as fotos com 

espontaneidade eram mais complicadas de serem registradas.  Foi nessa  época que os retratos 

posados se tornaram mais utilizados (figura 2). 

 

                                      

Figura 2: Casal fazendo pose para foto, e uma das primeiras máquina fotográfica 
Fonte: blog Quem casa quer ideias

4
 

 
 

As câmeras utilizadas tinham o formato de uma caixa, sendo menores e com mais 

modernidade. Eram mais portáteis, mas os fotógrafos ainda tinham algumas limitações ao 

fazerem seu trabalho, principalmente pelo peso. Nessa época, as fotografias começaram a ter 

um fundo em sua composição (figura 3). 

                                                           

3
<http://quemcasaquerideias.com/a-evolucao-da-fotografia-de-casamento/>. 

4
<http://quemcasaquerideias.com/a-evolucao-da-fotografia-de-casamento/>. 

http://quemcasaquerideias.com/a-evolucao-da-fotografia-de-casamento/
http://quemcasaquerideias.com/a-evolucao-da-fotografia-de-casamento/
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                                Figura 3: Aparecimento dos fundos em fotografias 

Fonte: blog Quem casa quer ideias
5
 

 

 

Já, na década de 1950 as câmeras eram bem menores, sendo possível carregá-las com 

mais praticidade, e, assim o fotógrafo tinha mais flexibilidade, tornando suas imagens mais 

criativas e ate obtendo espontaneidade dos fotografados (figura 4). 

 

 

Figura 4: Foto com maior espontaneidade e decoração 

Fonte: blog Quem casa quer ideias
6
 

 

Na década de 80, as câmeras se tornaram mais baratas, podendo ser compradas com 

maior acessibilidade e se tornando populares (figura 5). Dessa maneira, não tão diferente dos 

dias atuais, os convidados podiam participar do casamento contribuindo com seus próprios 

“cliques”. 

                                                           

5
<http://quemcasaquerideias.com/a-evolucao-da-fotografia-de-casamento/>. 

6
<http://quemcasaquerideias.com/a-evolucao-da-fotografia-de-casamento/>. 

 
 

7
<http://quemcasaquerideias.com/a-evolucao-da-fotografia-de-casamento/>. 

 

http://quemcasaquerideias.com/a-evolucao-da-fotografia-de-casamento/
http://quemcasaquerideias.com/a-evolucao-da-fotografia-de-casamento/
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Figura 5: Momento da acessibilidade das câmeras fotográficas  

Fonte: blog Quem casa quer ideias
7
 

 

Na década de 90, a Polaroid se tornou mais popular, pois as fotos eram instantâneas 

(figura 6), mas tinha um problema, com o tempo as fotos perdiam a qualidade. 

 

 

Figura 6: Fotos instantâneas   

Fonte: blog Quem casa quer ideias
8
 

 

 

A partir da década de 90 com o aparecimento de câmeras descartáveis (figura 7), o 

álbum de casamento era mais completo: era só deixar com os convidados e recolher no final 

da festa. O resultado era um registro mais completo e detalhado de tudo, desde o casamento 

até o final da festa. 

                                                           

7
<http://quemcasaquerideias.com/a-evolucao-da-fotografia-de-casamento/>. 

8
<http://quemcasaquerideias.com/a-evolucao-da-fotografia-de-casamento/>. 

 

http://quemcasaquerideias.com/a-evolucao-da-fotografia-de-casamento/
http://quemcasaquerideias.com/a-evolucao-da-fotografia-de-casamento/
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                                                   Figura 7: Maiores detalhes nas fotos 

Fonte: blog Quem casa quer ideias
9
 

 

 

Entre os anos 80 e 2000 observamos duas vertentes, por um lado a tecnologia e a 

qualidade das câmeras aumentam, dando novas possibilidades aos profissionais, por outro 

lado, as câmeras amadoras se tornam mais acessíveis, assim, além do fotógrafo contratado, os 

próprios convidados levavam seus equipamentos e registravam, com seu olhar, os momentos 

mais especiais das festas. Exemplo disto são as câmeras descartáveis, muito populares na 

década de 90, que, em algumas celebrações eram dadas a alguns participantes para que 

fizessem  suas fotos e depois devolvidas a família, proporcionando um registro mais pessoal e 

detalhado de cada cena. 

Já a partir da metade da década de 2000, aparecem a câmeras digitais, facilitando tanto 

trabalho do profissional, quanto a participação dos convidados. Podendo ver as fotos no 

mesmo momento, não precisando mais ter filmes e ter que revelar para ver se a foto ficou boa 

ou não. De 2010 em diante fotos tiradas pelos celulares estão tomando conta, podendo ser 

postadas na mesma hora (figura 8). A emergência que a postagem em redes sociais vem 

trazendo acarreta muitas mudanças, ou seja, as fotos antes mesmo no casamento terminar já 

estão visíveis para milhares de pessoas. 

                                                           

9
<http://quemcasaquerideias.com/a-evolucao-da-fotografia-de-casamento/>. 

http://quemcasaquerideias.com/a-evolucao-da-fotografia-de-casamento/
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Figura 8: Postagem momentânea das fotos  

Fonte: blog Quem casa quer ideias
10

 

 

 

 

Segundo o blog vídeo Color Studio
11

: 

 

Nos últimos 50 anos o casamento tornou-se um novo nicho de mercado que cada vez 

mais vem crescendo sua popularidade e procura. Com o passar do tempo, novas 

necessidades foram surgindo aos casais que preparavam seu casamento, e uma delas 

foi o registro em foto e vídeo, originado no século XIX.  

 

Esse crescimento vem com o surgimento da grande tecnologia auxiliando nas 

necessidades produzidas pelo andamento dos anos. Para se ter uma ideia de como as tudo vem 

mudando, um dos primeiros casais a posar para a câmera fotográfica foi a rainha Vitória e o 

príncipe Albert, lá pelos anos de 1840, ou seja, isso mostra que fazem muitos anos que as 

fotografias são utilizadas para registros memoráveis e satisfatórios iniciando pelos mais 

poderosos da época. Com isto muitos casais foram inspirados a posar para fotos antes ou 

depois do casamento.  

Como a fotografia foi se tornando moda e uma forma de ter uma lembrança do 

casamento para o resto da vida,  

                                                           

10
<http://quemcasaquerideias.com/a-evolucao-da-fotografia-de-casamento/>. 

 
11

Vídeo Color Studio. História da fotografia de casamento. Disponível em 

http://www.videocolorstudio.com.br/index.php/blog/historia-da-foto-de-casamento/ . Acesso em: 20 de mar. 

2014.  

 

http://quemcasaquerideias.com/a-evolucao-da-fotografia-de-casamento/
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 Passados alguns anos, a fotografia foi se recriando, ou seja, foram sendo inventados 

novos equipamentos para fazer dessa data tão importante, um momento ainda mais especial, o 

mercado fotográfico teve uma grande expansão.  

Hoje em dia existem diferentes formas e modos de serem feitas as fotografias de um 

casamento, sejam elas, paradas (figura 9), movendo-se, ou em estilos mais variados e 

modernos para se ter uma lembrança mais que especial para vida toda. 

Ao mesmo tempo em que a tecnologia das câmeras de fotografia aumenta o registro 

das imagens em movimento, em filme, vídeo e digital também se torna possível, abrindo 

espaço para outros campos, como os filmes ou vídeos de casamento.  

 

         

                                                         Figura 9: Poses das fotografias 

                                                             Fonte: Vídeo Color Studio
12

.  

 

  

  

 

                                                           

12 Vídeo Color Studio. História da fotografia de casamento. Disponível em 

http://www.videocolorstudio.com.br/index.php/blog/historia-da-foto-de-casamento/ . Acesso em: 20 de março. 

2014.  
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3.2 Filmes e vídeos de casamentos 

 

Assim como o registro em fotografia, a filmagem de datas comemorativas avançou nas 

técnicas e o avanço nos materiais de fotográficos proporcionaram novos olhares, o filme e 

seus sucessores, o vídeo e o digital, transformaram a lembrança dos momentos especiais em 

espetáculos audiovisuais.  

Para abordar o tema do desenvolvimento da profissão filmmaker/videomaker de 

casamentos e suas técnicas, foi feita uma entrevista com um dos profissionais que tem mais 

tempo no mercado da região central do estado do rio grande do sul. 

A entrevista foi concedida no dia 09/05/2014 pelo empresário e profissional Antonio 

Oliveira
13

, atuante há mais de 30 anos em eventos de casamentos. Segundo ele, no início da 

década de 80 registrava os casamentos em Super 8, um formato cinematográfico desenvolvido 

na década de 60. 

Segundo o blog Super 8 vídeo
14

, o filme tem 8 milímetros de largura, e também 

permitia a gravação sincronizada do som. Super-8 é um filme reversível, ou seja, filmado e 

revelado como imagem positiva num mesmo material. No entanto, a partir dos anos 1990, a 

Kodak tornou disponível um cartucho de Super-8 negativo, que depois de filmado é 

normalmente transferido para vídeo pelo processo de tele cine, para uso profissional em 

comerciais de televisão, videoclipes e outros projetos cinematográficos.  

Nesse contexto, Antonio Oliveira relata que um vídeo de casamento com duração de 3 

minutos era produzido apenas por clientes com certo poder aquisitivo, ou seja, que poderiam 

pagar para ter um registro em Super 8, ele até chegou usar 4 rolos de filmes de 

aproximadamente 15 minutos. de gravação, esse, apenas clientes com altíssimo poder 

aquisitivo poderiam desfrutar em contratar tal serviço de filmagem. 

No final da década de 80 o Super 8, vai perdendo espaço para um novo modelo de 

gravação o VHS Vídeo Home Sistem (sistema doméstico de vídeo). Lançado pela empresa 

JVC em 1976, o sistema foi introduzido na década de 80, mas difundiu-se no início dos anos 

90, era composto de fitas de gravação que permitiam reproduzir e visualizar na própria 

câmera. A fita VHS é uma fita magnética ½ polegada de largura acondicionada em uma caixa 

                                                           

13
 Atuante na área de casamentos em Santa Maria – RS proprietário da empresa Imagem Estúdio. 

14
 Super 8 vídeo manual. Disponível em <http://super8video-manual.blogspot.com.br/>.Acessado em 

10/05/2014. 

http://super8video-manual.blogspot.com.br/
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plástica que contém um o mecanismo que permitia uma gravação de aproximadamente 280 

linhas de definição e pode registrar até 6 horas de material em velocidade estendida (baixa 

velocidade de gravação e reprodução). As imagens registradas em VHS ficavam com caráter 

amador, pois o manuseio poderia ser feito por qualquer pessoa e as cores das imagens não era 

tão nítidas. 

Segundo Antonio, a edição era feita no próprio evento de casamento, se houvesse um 

erro na filmagem, ele retrocedia a fita e gravava por cima do erro. O acesso `a ilhas de edição 

linear era difícil, pois era muito cara nessa época, então no final da festa era entregue a fita 

completa, preenchida com toda capacidade de gravação. De acordo com Antonio o cliente 

contratava o serviço de filmagem pelo tempo de gravação, exigindo que a fita fosse gravada 

por inteiro, não deixando espaço sem gravar.  

O Super VHS surgiu em uma versão melhorada do VHS, um formato que utilizava o 

mesmo tamanho de fita, mas com um processo mais sofisticado de gravação e reprodução 

(maior frequência de sinal, filtros de ruídos, melhor processamento), na edição alguns efeitos 

já podiam ser inseridos a partir da própria câmera do Antonio diz que foi uma grande 

evolução em seu trabalho, pois a imagem já teria melhorado bastante em relação ao período 

que ele usou Super 8. 

Na metade da década de 90, Antonio faz mais uma substituição de equipamento para a 

melhora de seu trabalho, com o surgimento de novos formatos. O vídeo digital foi o 

lançamento que revolucionou a captação de imagens. A DV (vídeo Digital) aparece no 

mercado com uma nova proposta superior ao formato VHS. A DV formato digital com baixa 

compressão, e maior qualidade, permitia fácil transferência diretamente do vídeo para um 

computador para realizar a edição. 

Segundo Antonio, em 2003, as empresas SONY e JVC, lançam o formato HDV (High 

Definition Vídeo), podendo gravar em 1080 linhas de resolução, permitindo a entrega dos 

trabalhos de casamento em discos chamados Blu-ray, mídias que permitiam a gravação em 

formato de alta definição. Antonio conta que esse formato não foi muito aceito no mercado, 

pois as pessoas teriam que comprar um aparelho que pudesse reproduzir Blu-ray, e o valor 

continuava alto. 

De acordo com Antonio, o mercado audiovisual começou a ficar exigente, e a 

tecnologia continuava avançado.  Até então câmeras fotográficas serviam para fotografar, mas 

no ano de 2008 a empresa Canon lança a 5D Mark II primeira câmera fotográfica com 

capacidade de gerar vídeos em resolução FULL HD, aspecto que, segundo o blog Epic Filmes 
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15
associado ao sensor de quadro cheio, dotava o modelo de uma enorme vantagem diante das 

concorrentes. 

Assim, a Epic Filmes relata que:  

 

A Mark II logo caiu nas graças do mercado de produtoras de cinema e vídeo e 

também foi a responsável pela migração de muitos profissionais da fotografia para a 

imagem em movimento. Finalmente, uma câmera fotográfica profissional garantia à 

possibilidade de filmar com qualidade, sendo composto por um produto híbrido que 

ganhou adeptos entre fotógrafos e cinegrafistas. As câmeras fotográficas começaram 

a entrarar no mercado cinematográfico, com uma qualidade de imagens superior as 

câmeras tradicionais de filmagem e seu valor consideravelmente baixo relação às 

filmadoras profissionais usadas para produções cinematográficas, as câmeras 

fotográficas se tornaram uma ótima opção para filmmakers que trabalham com 

eventos de casamentos, pois o avanço de qualidade de imagens se tornou um atrativo 

tanto para quem realiza o, quanto para quem recebe o trabalho. 

 

 

Sobre a estética dos Filmes e vídeos de casamentos, conforme as possibilidades 

técnicas,  percebemos que a fotografia de casamento evoluía em técnica e criatividade. Porém, 

a filmagem não acompanhava este ritmo. Eram vídeos longos e difíceis de assistir, com 

registro contínuo e industrializado. 

Para Credidio
16

 cada vez mais se vê a inclusão de profissionais que se intitulam cine 

weddings, os quais tem uma maneira mais espontânea e discreta ao registrar um evento, 

misturando a clássica imagem capturada em vídeo com linguagem de cinema e técnicas de 

edição que acompanham o ritmo das músicas. Fala-se em uma nova narrativa nas produções 

audiovisuais de casamentos, que revolucionou a ideia do “vídeo-de-casamento” e transformou 

o simples registro em documentários personalizados. 

Desse modo, hoje a ansiedade dos noivos durante o making of, os detalhes da 

decoração, a magia e o encantamento da cerimônia, os momentos inesperados e emocionantes 

e a animação da festa de casamento gravados em linguagem cinematográfica, com imagens e 

trilha sonoras escolhidas especialmente para cada casal, segundo Moser
17

.  

Segundo a Infinite Filmes
18

, para oferecer ao mercado uma proposta de filmes 

inovadores e cinematográficos, foi elaborado a divisão de filmes particulares, para assim 

                                                           

15
 Epic Filmes. Disponível em <http://www.epicfilmes.com/review/canon-eos-5d-mark-iii-review/>. Acessado 

em 10/05/2014. 

16 Disponível em <http://viniciuscredidio.com.br/>. Acessado em 20/05/2014. 
17 Disponível em < http://inspirationphotographers.com/properties/melhores-fotografos-de-casamento-no-mato-

grosso-do-sul/thiago-moser-cine-wedding/>. Acessado em 20/05/2014. 
18 Infinite Filmes. Disponível em< http://www.infinitefilmes.com/>. Acessado em 20/05/2014. 

 

http://www.epicfilmes.com/review/canon-eos-5d-mark-iii-review/
http://viniciuscredidio.com.br/
http://inspirationphotographers.com/properties/melhores-fotografos-de-casamento-no-mato-grosso-do-sul/thiago-moser-cine-wedding/
http://inspirationphotographers.com/properties/melhores-fotografos-de-casamento-no-mato-grosso-do-sul/thiago-moser-cine-wedding/
http://www.infinitefilmes.com/
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contar e registrar uma história pessoal. É a evolução do “vídeo de evento” para algo 

emocionante e envolvente. Uma equipe de artistas, roteiristas, diretores, produtores, foi 

montada para elevar o filme particular ao estado da arte. 

 

3.3 Pocket vídeos de casamento – O espetáculo  

 

As tecnologias em vídeo e informática, principalmente os dispositivos móveis de 

captação e edição de imagens como celulares, computadores de mão e câmeras digitais – 

fotográficas e de vídeo, os quais podem ser operados à distância e sem fio, trazem consigo 

uma nova realidade em termos de suporte, de linguagem, de visibilidade, de conhecimento. 

São possibilidades que afetam os mais variados campos da vida cotidiana, como o trabalho, o 

lazer, a educação. 

Nesse contexto, a produção do vídeo de bolso implica numa experiência estética, cuja 

proposta é ampliar as práticas do olhar, que “seria um movimento interno do sujeito que 

interroga, pensa e se inquieta com aquilo que se apresenta diante dos olhos” (DIAS, 2009, 

p.135). 

Ao passo que se trata de uma maneira de contar a própria história ou de olhar à sua 

volta, essas narrativas visuais estabelecem rompimentos com os modelos unidirecionais e 

hegemônicos de produção audiovisual. Assim, os realizadores “interagem não apenas com as 

narrativas e os veículos hegemônicos, mas com a própria intervenção colonizadora destas em 

seus contextos absorvendo e retraduzindo seus signos, atribuindo-lhes novos significados” 

(MARTINS, 2009, p.17). 

Segundo Alves e Soares (2012), “apesar do vídeo de bolso, ou seja, esse vídeo 

produzido por aparelhos celulares ou máquinas fotográficas digitais, editado em softwares 

livres, esteja em rápida ascensão, não pode ser comparado ao cinema, pois se trata de um 

novo sistema de apropriação, produção, representação e divulgação.” 

Desse modo, um exemplo do uso difundido desta tecnologia é muito frequente no 

jornalismo, pois nos telejornais é comum a veiculação de vídeos de autoria do telespectador 

(PEREIRA, 2006). Isto traz uma nova perspectiva de apropriação e ilustração para as notícias, 

já que os acontecimentos têm agora maiores chances de serem registrados porque, quando não 

há uma câmera de uma emissora de televisão como testemunha de um fato, há algum cidadão 

munido de uma câmera pessoal. Dessa forma, configura-se a identidade de um cidadão não 
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apenas telespectador, mas como produtor, familiarizado com a tecnologia do vídeo e apto 

para seu uso. 
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4 RAY ROMAN  

 

Ray Roman é um diretor de fotografia de casamento e eventos. Ray e sua equipe 

rotineiramente viajam pelo mundo documentando casamentos para clientes de alto perfil e 

casais exigentes, assim como inúmeros atletas famosos (principalmente NBA All-Stars Chris 

Bosh e Rip Hamilton, junto com NFL All-Prós Brian Dawkins, Chris Esperança e 

DevinHester). Ray foi o cinegrafista oficial para casamentos reais, bem como os de grande 

repercussão ($ 10000000 núpcias redwood florestais de mídia social magnata Sean Parker). 

Vencedor de inúmeros prêmios internacionais, Ray Films romanos também foi nomeado um 

dos top 25 mais quentes e mais influente estúdios do planeta por EventDV Magazine. Ray é 

apaixonado por seu ofício e olha sempre para frente à confecção de filmes bonitos do 

casamento para seus clientes. O estilo de trabalho é não tradicional e no dia das filmagens é 

extremamente discreto (como nós estamos procurando / emoções cruas naturais sincero). Se 

você está procurando o melhor preço da cidade, provavelmente não são a melhor opção, mas 

se você está procurando a melhor qualidade e paz de espírito no dia do seu casamento, então 

você está no lugar certo. Ray Films é um estúdio boutique que só aceita um número limitado 

de trabalhos por ano. Informe-se com antecedência para garantir a disponibilidade. 

Ray Roman
19

 é reconhecido internacionalmente como um Membro de Elite da 

Indústria. Em 2010 foi nomeado pela lista Top 25 da EventDV Magazine‟s como sendo um 

dos mais empolgantes e influentes cineastas do mundo. Com uma lista que inclui inúmeras 

celebridades e clientes de alto perfil, Ray e sua equipe viajam regularmente por todos os 

Estados Unidos e exterior para casamentos e eventos especiais. Vencedor de vários prêmios 

internacionais e muito solicitado como orador educacional. 

Segundo o guia de casamento
20 

atualmente muitos noivos têm optado por um estilo no 

registro de seus casamentos, que capte de maneira espontânea toda a emoção do momento. 

Esse estilo foto jornalístico é indicado para os noivos que preferem dar um ar mais despojado 

para seu álbum de fotos de casamento. Para o fotógrafo de fotojornalismo o importante são os 

detalhes do casamento, captar com sua lente e clicar aquele momento único que para outros 

olhos passam despercebidos: um beijo, um olhar, um sorriso, uma pétala que cai ou uma 

lágrima podem ser o cenário de uma linda foto. 

 

                                                           

19
 Disponível em <www.rayromanfilms.com> 

20
 Disponível em <http://www.guiadecasamento.com.br/cerimonia-e-festa/foto-e-filmagem/fotojornalismo> 
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5 METODOLOGIA 

 

A pesquisa teve caráter qualitativo que segundo (GIL, 2006), aprofunda o  

conhecimento  com as  informações  de modo que quem está pesquisando recolhe os 

dados e interpreta-os. Segundo Michel (2009, p.37), “o pesquisador participa, compreende e 

interpreta” o que se foi comentado, salientado pelo entrevistado. Assim, Michel (2009, p.36) 

considera que “há uma relação dinâmica, particular, contextual e temporal entre o pesquisador 

e o objeto de estudo”. Ou seja, o pesquisador quer ir além do que ele imagina conseguir.  

Para compor o presente estudo foi utilizada uma pesquisa bibliográfica, afim de 

objetivar estudos sobre os elementos da linguagem audiovisual, que segundo Michel (2009, 

p.40) “busca o levantamento bibliográfico sobre o tema, com o propósito de identificar 

informações e subsídios para definição dos objetivos, determinação do problema e definição 

dos tópicos do referencial teórico”. 

Para complementar o referencial teórico, foi feita uma entrevista semiestruturada que 

segundo Michel (2009, p.68) é considerado um instrumento de excelência da investigação 

social, pois estabelece uma conversação face a face, de maneira metódica, proporcionando ao 

entrevistado, verbalmente, a informação necessária.  

A seguir os vídeos a serem analisados foram selecionados visando a possibilidade de 

comparação da utilização de técnicas e da linguagem audiovisual como estratégias estéticas 

cinematográficas, tais como som, imagem e montagem. Assim os vídeos analisados serão:  

Um clipe de casamento produzido no ano de 1994, dos noivos Vanice e João Wesley 

em São Paulo, Brasil com duração de 10 minutos e 46 segundos, disponível no site 

www.youtube.com. O segundo vídeo de casamento que será analisado e comparado com o 

primeiro, vai ser dos noivos Brent e Lauren, em Napa, Califórnia. Vídeo esse produzido em 

2014 com duração de 4 minutos e 20 segundos, pelo diretor Ray Roman.  

A partir de uma pré-análise do site rayromanfilms.com, foi selecionado um pocket 

vídeo do Diretor Ray Roman em função dos diversos recursos cinematográficos evidentes, 

além da caracterização do evento transparecer muito mais um espetáculo do que um 

acontecimento social.  

 

5.1 Método da Análise Fílmica 

 

Encontra-se na proposta da análise fílmica um percurso ideal para este trabalho, 
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segundo Vanoye e Goliot-Lété (2002,p.15), tal método implica em “despedaçar, desconstruir, 

desunir, extrair, separar, destacar e denominar materiais que não se percebem isoladamente “a 

olho nu”, pois se é tomado pela totalidade”. Em outras palavras, significa retirar e analisar 

alguns elementos que juntos constituem u m  t o do ,  o  filme. Para a análise, pode-se dividir o 

estudo dos elementos em 3 vertentes: os elementos referentes à imagem (planos, 

enquadramentos e movimentos de câmera), fotografia (iluminação, cor, textura, e cenário) e à 

narrativa, a qual engloba a ação dramática e tudo que cerca o universo dos personagens 

(montagem/edição, tempo de duração).  Para Vanoye e Goliot- Lété (1994) é a narrativa que 

preenche a história, de maneira a dar forma e vida, pois a história por si só não existe. 

A segunda fase da análise implicou a reorganização dos filmes, ou seja, após 

decompor estes, analisam-se as partes tentando encontrar uma ligação estética e técnica 

cinematográfica que os diferenciam ou assemelham ao cinema. 
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6  CATEGORIAS DE ANÁLISE DOS VÍDEOS   

 

A partir de uma análise de dois vídeos de casamentos, sendo um do Diretor Ray  

Roman/2014 e o outro vídeo realizado em 1994, busca-se  identificar, comparar um ao outro, 

buscando elementos visuais presentes na composição estética da linguagem cinematográfica, 

observando suas diferenças no período de duas década. Para tanto, foram indicadas categorias 

que englobem os elementos mais recorrentes no gênero de vídeo estudado, os pocket vídeos 

de casamento. 

 

6.1 Imagem 

 

A imagem, segundo Aumont  (1993), é uma pluralidade na qual a sua forma visível é 

uma modalidade particular. No audiovisual pode ser compreendida com um recorte da 

realidade, que vai revelar ou esconder determinados objetos, pessoas, conforme a intenção do 

realizador. A imagem é definida a partir do enquadramento, do plano e dos movimentos de 

câmera. Nesse sentido, serão analisados tais elementos nos dois audiovisuais. 

 

6.1.1 Planos, Enquadramentos e Movimentos 

 

Segundo Rodrigues (2007), plano é a imagem entre dois cortes, ou seja o tempo de 

duração entre ligar e desligar a câmera a cada vez. Sendo usado pelo diretor para descrever que 

maneira seu filme será contado. A câmera pode estar parada ou em movimento, o tempo de cada 

plano varia conforme a necessidade dramática da cena. 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 10. Cena de casamento no vídeo do Ray Roman 2014 

                                                           Fonte: vídeos do YouTube 
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                                 Figura 11. Cena de casamento do vídeo produzido em 1994 

                                                            Fonte: vídeos do YouTube 

 

O plano médio compõe a cena em ambos os vídeos, em que os noivos estão colocados 

um de frente para o outro. Nota-se que o mesmo plano foi usado nos dois vídeos, mas em 

cenários diferentes, contudo, percebemos no vídeo mais atual (figura 10), o vídeo de 

casamento mostra que a produção não se limita em apenas ficar dentro da igreja. Tudo isso 

proporcionado pela tecnologia, as câmeras atuais permitem que se utilize mais de luz natural,  

além dos equipamentos serem menores, facilitando assim seu manuseio fora dos estúdios de 

gravação. Uma característica que faz o pocket vídeo de Ray Roman se aproximar do cinema, 

é o uso inserts de cenas externas e alternadas por cenas internas, e com os mesmos planos de 

cena, toda essa característica se assemelha muito com filmes hollywoodianos (figura 12),  

deixando assim o vídeo de 1994 (figura 11), mais longe de se caracterizar com o a linguagem 

usada no cinema segundo Dancyger (2003). 

                                
 

                              Figura 12. Cena do filme “Amor, felicidade ou casamento” /2011 

                                                             Fonte: vídeos do YouTube 
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Os Movimentos de câmera dependem de equipamentos para estabilizar, fazendo com 

que a imagem se torne mais estável, esses movimentos determinam a dramaticidade dos 

planos. 

                                  
 
         Figura 13. Cena do vídeo de casamento produzido por Ray Roman, usando steadcam 

                                                        Fonte: vídeos do YouTube 

 

 

No vídeo mais antigo de 1994, praticamente todas as cenas são sem movimentos de 

câmera, são estáticas. Enquanto Ray Roman em seu vídeo de casamento usa recurso de 

equipamento como steadcam (figura 13), possibilitando dar mais movimento em suas cenas, 

deixando seu vídeo mais próximo dos movimentos de cenas encontrada no cinema segundo 

Rodrigues (2007), onde esse equipamento é usado para acompanhar o personagem, sendo em 

uma cena de caminhada (figura 14). 

                                       
       
          Figura 14. Steadcam usada em cenas no filme Rocky (Rocky, o Lutador), 1976 

                                                               Fonte: imagens do Google 

 



38 

 

 

Em ambos os vídeos, seus idealizadores tiveram interesse em mostrar cada detalhe, os 

quais julgavam marcantes para que sua cena tivesse um teor de emoção. De acordo Dancyger 

(2003), esses planos detalhes são muito usados para aumentar a carga dramática das cenas e 

também valorizá-la, temos como exemplo no cinema a (figura 15,16 e 17). 

 

                                Figura 15. Plano detalhe, valorizando a cena das  alianças, vídeo 1994 

                                                           Fonte: vídeos do YouTube 

 

 

              
                                        
                                Figura 16. Plano detalhe, usado para mostrar a cena de maquiagem 
                                                              Fonte: vídeos do YouTube 

 

 

             
 
                   Figura 17. Plano detalhe na cena valorizando a joia na cena do filme Titanic /1997 

                                                   Fonte: vídeos do YouTube 
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Nos dois vídeos a quantidade de cenas com os mesmos planos se aproximam em 

mesma quantidade. Isso mostra que a maneira em que os vídeos são registrados, continua da 

mesma forma em duas décadas, as mudanças ficam por conta da maneira que eles são 

editados e também determinadas na suas tecnologias. Visualmente a estética se torna 

amplamente superior no pocket vídeo de Ray Roman pela beleza de suas cenas. 

 
 

6.2 Fotografia 

   

 A direção de fotografia no audiovisual pode ser compreendida como iluminação, cor, 

textura, os resultados potencializam as sensações que buscam ser passadas para o espectador. A 

iluminação  por exemplo é responsável pelo clima dramático, segundo Rodrigues (2007). Nesse 

sentido, serão analisados tais elementos nos dois audiovisuais. 

 

6.2.1 Iluminação 

 

A iluminação no audiovisual é responsável por definir sentidos, dramaticidade, formas 

e até texturas, bem como, por prender a atenção, ou até descartar a atenção do espectador, isso 

depende a intenção e de como o diretor vai contar os fatos e detalhes segundo Rodrigues 

(2007). No vídeo de 1994, a luz é mais dura ou direta, com intenção de mostrar os noivos 

como objeto principal no vídeo, como visto na figura 15. 

A iluminação natural torna possível sombras, mostrando uma atmosfera que 

proporciona profundidade e silhuetas devido à contraluz, (figura 19), se aproximando bastante 

de cenas usadas no cinema utilizando bastante contra luz e silhuetas (figura 20).  Uma análise 

mais criteriosa sobre a fotografia nestas cenas, observa-se o cuidado do diretor Ray Roman 

com a questão da iluminação se comparando com a (figura 18), em que se percebe 

rapidamente a luz artificial, retirando o contorno do personagem, mostrando que a tecnologia 

da época (1994), não permitia pouca luz nos vídeos de casamento. Já, no vídeo do diretor Ray 

Roman, há uma diferença na iluminação, pois a tecnologia das câmeras atuais permitem 

pouco entrada de luz em suas cenas, percebemos que o foco foi em evidencia a silhueta 

proporcionada pela luz natural que está entrando pela janela do cenário (figura 19). Assim, 

observa-se que no Vídeo de Ray Roman a luz natural predomina praticamente em todas 

cenas, enquanto o vídeo de 1994, a luz é dura ou concentrada  evitando sombras ou contornos 
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em suas cenas. Segundo Rodrigues (2007), a luz concentrada evidência sua artificialidade, 

enquanto uma iluminação mais natural ou suave, torna-se a opção mais próxima do real. 

                

                        Figura 18. Luz artificial predominante sobre a cena do noivo. (1994) 
                                                     Fonte: vídeos do YouTube 

 

 

                               
                                      

                                Figura 19. Cena no vídeo do Ray Roman /2014, contraluz 

                                                   Fonte: vídeos do YouTube 

 

                
                               

                          Figura 20. Cena do filme "À Prova de Fogo"/2008 

                                            Fonte: vídeos do YouTube 



41 

 

 

 

                          
 
               Figura 21. Cena no vídeo do Ray Roman, em que se usa luz localizada nos noivos 

Fonte: vídeos do YouTube 

                                 

               
 

                                           Figura 22. Cena do filme “A nova Cinderela”/2003 

                                                           Fonte: vídeos do YouTube 
 

6.2.2 Cor e Textura 

 

Cores e texturas são elementos essenciais na autenticidade por exemplo de idade, ou 

passagem do tempo de objetos e lugares, cores sem muita saturação trazem o sentido de 

imagens  mais antigas, remetem ao passado criando sensações e emoções, segundo Rodrigues 

(2007). 
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                   Figura 23. Cena no vídeo de 1994, luz direta no rosto da noiva 

                                              Fonte: vídeos do YouTube 

 

 

                  
 

  Figura 24. Cena no vídeo do Ray Roman/2014, com luz suave e de tom quente no rosto da noiva                

                                              Fonte: vídeos do YouTube 

 

 

Partindo de uma observação em que a estética, do vídeo da (figura 23), está totalmente 

com sua imagem natural, apenas com interferência pela luz artificial criado durante a 

filmagem. Por outro lado o vídeo do da (Figura 24), o diretor Ray Roman teve o cuidado em 

aplicar um filtro ou efeito de iluminação de tom quente, se aproximando da cor amarela, 

muito usado em filmes (Figura 25). 
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             Figura 25. Cena com utilização de filtro de tom quente no filme Titanic /1997. 

                                               Fonte: Imagens do Google 

 

 

Observa-se uma textura, quanto a imagem gravada no vídeo de 1994 (figura 23), 

existe um granulado por conta da tecnologia da época, na década de 90 as câmeras VHS eram 

a tecnologia a qual o mercado disponibilizava aos profissionais para fazer seus vídeos de 

casamento. A alta definição por sua vez, com qualidade superior ao VHS, conseguiu ficar sem 

granulado, por ter um nível alto de linhas de definição da câmera, sua imagem se assemelha a 

película (figura 24), deixando assim mais parecida com imagens de cinema, é o que  Ray 

Roman consegui em seu vídeo. 

Além disso, com uma observação mais detalhada podemos notar o formato da tela dos 

vídeos, na (figura 23), o formato mais quadrado chamado 4:3 mostra a característica comum 

da década de 90, já o vídeo da (figura 24), se aproxima muito á tela de cinema no formato 

16:9, ficando claro, que Ray Roman busca a aproximação da estética e linguagem 

cinematográfica em seus pockets vídeos de casamento.  

 

6.2.3 Direção de Arte 

 

A direção de arte se preocupa em materializar ou contar uma história através de 

figurino, cenário ou maquiagem Segundo Dancyger (2003). Nos dois vídeos podemos 

perceber algumas diferenças e semelhanças, mostrando uma concepção artística, o cenário é o 

espaço onde a história se passa, bem como todos os seus objetos externamente ou 

internamente, cores, texturas e  estilos mobiliários, todos com finalidade de caracterizar ou 

localizar a noiva, como no exemplo do cenário da (figura 26). 
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                         Figura 26. Luz natural no cenário onde a noiva está sendo maquiada/2014 

                                                             Fonte: vídeos do YouTube 

 

  Observou-se  as mesmas características externa e interna nos cenários de ambos os 

vídeos, o que fica visível é o investimento no cenário do vídeo do Ray Roman, basicamente 

os vídeos criaram a mesma oportunidade de registro, o objetivo é localizar o cenário externo e 

interno do evento de casamento, a diferença fica por conta da beleza das de direção de arte / 

cenário (figura 27 e 29). 

                              
 
                                       Figura 27. Cena do local da festa no vídeo do Ray Roman 

                                                              Fonte: vídeos do YouTube 
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 Figura 28. Cena do local da festa no vídeo de 1994 

Fonte: vídeos do YouTube 

 

                                       
 

                         Figura 29. Cenário interno com lustres de luxo no vídeo do Ray Roman 

                                                              Fonte: vídeos do YouTube 

 

 

A diferença na luz também colaborou para observar o tom quente no vídeo do diretor 

Ray Roman, já no vídeo de 1994, a luz branca colabora para que o cenário se tornasse frio 

visualmente, e sem beleza esteticamente (figuras 28 e 30). 

 

                                       
 

                                          Figura 30. Cenário interno com lustres no vídeo de 1994 

                                                              Fonte: vídeos do YouTube 
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                       Figura 31. Cena do filme “Harry Potter e as Relíquias da Morte” Parte I /2010 
                                                              Fonte: Imagens do Google 

 

 

Podemos dizer que um alto investimento, torna a produção no vídeo de Ray Roman 

mais elegante e melhor produzido, se aproximando ao um cenário de filme, como podemos 

observar na (figura 29) onde se assemelha com as luzes e lustres presentes na (figuras 31 e 

32). 

                     
 
                                Figura 32. Cena do filme “A nova Cinderela” /2003 

                                                   Fonte: Imagens do Google 

 

6.3 Narrativa 

 

Narrar é contar algo, correspondente a uma ação, fato, tempo, lugar, causa e 

personagens, em uma edição de casamento, a narrativa é algo muito importante, pois através 

dela, vamos compreender a ideia que o diretor vai passar em relação a história segundo 

Rodrigues (2007). Na edição por exemplo, cada plano é determinado por um recorte 
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específico ao enquadrar uma imagem, são os enquadramentos que definem a composição da 

imagem e a totalidade do que olhamos na tela, através da narrativa analisamos a ação 

dramática, montagem e edição de acordo com Rodrigues (2007). 

 

 6.3.1 Ação dramática, Montagem e Edição 

 

A história nos vídeos tem muito em comum, a narrativa de um casamento começa  

com cenas da expectativa do noivo em receber a noiva no altar, entrada dos padrinhos, a 

bênção das alianças, porém existe uma diferença, de que maneira essa história pode ser 

contada. Na análise dos dois vídeos, observou-se que o diretor Ray Roman não segue uma 

linearidade, a história começa com o noivo lendo uma carta para a noiva,  sua voz na locução 

é predominante nessa cena, com a trilha suave de fundo,  as cenas trocam e a voz do noivo 

continua, em seguida retorna a cena que ele está lendo a carta para noiva, isso faz com que o 

espectador crie uma expectativa, pois não segue uma ordem cronológica de troca de cenas, ao 

decorrer do vídeo também observou-se o som direto do padre e de uma convidada.  

No vídeo de 1994, a trilha musical predomina do início até o fim, certas cenas são 

mostradas sem linearidade, mas em menor quantidade, na maior parte do vídeo a ordem 

cronológica das cenas segue corretamente ao modo tradicional, ao roteiro natural da 

cerimônia. Efeitos de transição são utilizados para a passagem de uma cena para outra, as 

cenas em câmera lenta foram utilizadas em quase todo o vídeo de 1994, também foi utilizado 

o recurso de congelar  imagens, várias vezes no decorrer do vídeo, com propósito de 

prolongar e prender a atenção de quem está assistindo.  

 

6.3.2 Tempo e Duração (Filme/Cenas) 

  

Nota-se que há uma diferença significativa na duração de cada vídeo, no  mais antigo 

1994 o tempo de edição é de 10 minutos e 46 segundos enquanto o vídeo mais atual 2014, 

tem um tempo de edição de 4 minutos e 20 segundos. No vídeo do diretor Ray Roman as 

cenas não mantêm um padrão no tempo de cada uma, algumas são curtas,  e outras mais 

longas no entanto esse recurso manteve uma harmonia para o espectador. No vídeo antigo de 

1994, a maioria das cenas tem  mesma proximidade de tempo, mantendo um padrão no tempo 
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de corte das cenas. Ray Roman mostra em seu vídeo elementos de cenário que fazem parte do 

casamento, valorizando detalhes que enriquecem o seu filme, já o vídeo de 1994, prioriza 

mostrar em sua totalidade os noivos, sem registro dos detalhes do cenário. No vídeo do diretor 

Ray Roman as cenas não mantêm um padrão no tempo de cada uma, algumas são curtas,  e 

outras mais longas no entanto esse recurso consegue manter uma harmonia para o espectador. 

Com o avanço das tecnologias, postar vídeos nas redes sociais, ficou cada vez mais 

fácil e comum, porém as pessoas não se colocam a olhar vídeos longos, pensando nisso, o 

diretor Ray Roman trouxe para seus vídeos de casamento esses pockets vídeos, que o 

diferenciam dos vídeos tradicionais de casamento da década de 90. Contudo o Ray Roman 

contribui para a consolidação do novo formato, o pocket vídeo, que, ao mesmo tempo que se 

torna mais curto em função da rapidez de consumo de imagens a qual o espectador inserido na 

cultura digital está acostumado, remete `as produções cinematográficas no que se refere a seus 

recursos estéticos, sendo do próprio cinema. 
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CONCLUSÃO 

 

Atualmente pequenos vídeos de casamento são denominados Pockets, eles se 

assemelham muito com produções cinematográficas, observa-se que os elementos como 

emoção e espetacularização são presentes nesses vídeos, o Ray Roman é uma referência atual 

na produção desses pocket vídeos de casamento. Nesse sentido, essa pesquisa teve a 

preocupação de identificar os recursos da linguagem audiovisual utilizados pelo diretor Ray 

Roman em seus pocket vídeos de casamento que se assemelham as estratégias estéticas 

cinematográficas, diferenciando o formato e o estilo do diretor, dos vídeos de casamento 

considerados tradicionais. 

Para melhor identificar a tendência em utilizar a estética cinematográfica neste tipo de 

produção audiovisual, buscou-se comparar um vídeo de casamento feito em 1994 a um  do 

Diretor Ray Roman, produzido em 2014, observando suas diferenças no contexto tecnológico 

e estético de produção. Com apoio e embasamentos dos teóricos do audiovisual, é possível 

identificar as semelhanças das estratégias estéticas cinematográfica nos pockets vídeos de 

casamento do Ray Roman, distanciando-o do tipo de produção comum até a década de 90. 

Para tornar esse trabalho possível e colocar em prática o embasamento teórico foi 

necessário criar categorias de análise para os dois vídeos de casamentos. As categorias criadas 

para análise foram Imagem: planos,  enquadramentos, Fotografia: iluminação, cor e textura, 

Direção de arte: cenários, Narrativa: ação dramática, montagem/edição, tempo de duração.  

Na primeira Categoria denominada imagem, observou-se que planos e 

enquadramentos podem ser compreendidos como um recorte da realidade, afim de revelar ou 

esconder objetos, pessoas conforme a intenção do realizador da cena. Os planos médios foram 

muito usados em ambos os vídeos, o plano detalhe mostra-se muito presente no vídeo do Ray 

Roman, afim de valorizar suas cenas, o recurso da steadcam foi bastante utilizado por ele, pra 

dar movimento as suas cenas. O vídeo mais antigo da década de 90 a qual foi comparado, 

pouco se utilizou de recursos e equipamentos para que houvesse cenas de destaque em relação 

ao de Ray Roman. 

Na segunda categoria de análise criada neste trabalho é mencionada como fotografia, 

que pode ser compreendida como iluminação, cor e textura, a mescla desses fatores que 

potencializaram as seções em ambos os vídeos. No vídeo de casamento produzido em 1994, 

fica evidente uma iluminação forte, e direta na maioria de suas cenas, impossibilitando de 

fazer contorno e volumes através de uma luz contra, a luz artificial usada também colaborou 
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que a imagem tivesse um tom mais frio, contribuindo até no aparecimento de imperfeições no 

rosto dos noivos. O Ray Roman em seu vídeo de casamento, optou pela aproximação da 

estética do cinema a qual  tornou-se visível, os tons quentes e contra luz, que  embelezaram 

suas cenas assemelhando-as com imagens de filme colocado anteriormente como exemplo.  

Na terceira categoria denominada direção de arte, elementos como: cenário, figurino e 

também maquiagem em ambos os vídeos de casamento analisados, observou-se algumas 

diferenças e semelhanças, mostrando até uma concepção artística onde as histórias foram 

contadas. No vídeo de casamento produzido em 1994, poucas cenas mostram cenários 

externos, limitando a criar cenas em locais como a igreja e a recepção. No vídeo de Ray 

Roman, os cenários externos, sua luz e detalhes por conta do luxo, enriqueceram 

consideravelmente sua direção de arte. 

Na categoria seguinte qualificada como narrativa, mostrou-se que para contar uma 

história através de uma edição de vídeo, linear ou não-linear, Trazendo também trilhas, 

locução e efeitos, nessa categoria Ray Roman utilizou trilha sonora, locução do noivo, e fez 

uma edição bem não linear, avançado cenas mesclando imagens em cima de locução não 

correspondente ao que se estava sendo mostrado. No vídeo de 1994, sua produção utilizou-se 

trilha sonora e manteve uma edição mais linear, sem muitos cortes ou variação de cenas, mas 

utilizou-se de um recursos de congelar algumas imagens ao longo de seu vídeo, afim de 

preencher sua edição através desse efeito, dando mais dramaticidade as cenas. 

Na última categoria, denominada tempo e duração, observa-se que os vídeos estão 

ficando cada vez mais curtos, no vídeo de 1994 por exemplo, seu tempo de edição ficou em 

10 minutos e 46 segundos, sendo considerado longo atualmente, ao decorrer do vídeo suas 

cenas tem aproximadamente o mesmo tempo de duração que o pocket vídeo de casamento de 

Ray Roman, mas os dois se diferenciam pelo tempo de 4 minutos e vinte segundos que 

possuem o vídeo de Roman, a exemplo de vídeos postado na internet, podemos citar os trailer 

de filmes, que possuem em média 3 minutos, por isso podemos concluir que o tempo do vídeo 

de Roman está muito perto do assunto cinema. 

Portanto, os recursos usados pelo Ray Roman, se aproximam das produções 

cinematográficas, através de seus recursos técnicos, sua narrativa, direção de arte, montagem 

e edição, devido ao acesso às novas tecnologias e equipamentos, introduzindo um olhar 

cinematográfico em seu trabalho, com objetivo de assemelhar sua produção há grandes 

produções hollywoodianas. 
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Sendo assim, acredita-se que o presente trabalho contribuiu para a produção 

audiovisual de vídeos de casamento, ressaltando que este é um campo já consolidado como 

profissão, já que existem muitos profissionais que estão atuando há mais de três décadas, a 

exemplo do Antonio Oliveira, profissional atuante há mais de 30 anos no mercado audiovisual 

de casamento na região central do estado do Rio grande do Sul. Mercado esse, que atualmente 

está passando por um processo de atualização devido às tecnologias e aos novos hábitos de 

consumo, que impulsiona elementos, bem como qualidade e exigências estéticas, procurando 

nesses pockets de casamento mais emoção e, principalmente, criar um espetáculo 

cinematográfico, onde os noivos se tornam atores da vida real, estrelando em sua própria 

história de amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ALVES, Anderson de Souza; SOARES, Sergio Ricardo. Novas Mídias Digitais Enquanto 

Espaço Para Visibilidade da Periferia de Palmas. Intercom – Sociedade Brasileira de 

Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012. Acesso em 12/03/2014. 

 

ARAUJO, Thays Barbosa Lima. Casamento contemporâneo: um olhar clínico sobre os 

laços conjugais. Curitiba: [s.n.], 2006. 

 

AUMONT, Jacques et al. A estética do filme. Campinas: Papirus, 1995. 

AUMONT, Jacques. A Imagem. Campinas, SP: Papirus Editora, 1993. 

AUMONT, Jacques. O olho interminável – cinema e pintura. Tradução de: Eloísa Araújo 

Ribeiro. São Paulo: Cosac &Naify, 2004.  

 

BENJAMIN, Roberto. Folkcomunicação nasociedade contemporânea. Porto Alegre: 

Comissão Gaúcha de Folclore, 2004. 

 

BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política.Tradução de: Sergio Paulo Rouanet. 

6. ed. São Paulo: Brasiliense, 1996.  

 

 

BERNARDET, Jean Claude. O que é cinema? São Paulo: Brasiliense, 1981. 

 

COLL, César; TEBEROSKY, Ana. Aprendendo Arte. São Paulo: Ática, 2000. 

 

COVALESKI, Rogério. Cinema, Publicidades e Interfaces. Curitiba: Maxi, 2009. 

 

CREDIDIO, Vinícius. Filmes, Cinema, Wedding. Disponível em 

<http://viniciuscredidio.com.br/>. Acessado em 20/05/2014. 

 

 

DANCYGER, Ken. Técnicas de edição para cinema e vídeo: História, teoria e prática; 

Tradução de Maria Angélica Marques Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 

http://viniciuscredidio.com.br/


53 

 

 

 

DIAS, K.Notas sobre paisagem, visão e invisão. Visualidades: Revista do Programa de 

Mestrado em Cultura Visual, Goiânia, FAV/UFG. Vol. 6, n.1. p.129-141, 2008. 

do Programa Avançado de Cultura Contemporânea, Rio de Janeiro, UFRJ, ano V. 

 

Epic Filmes. Disponível em <http://www.epicfilmes.com/review/canon-eos-5d-mark-iii-

review/>. Acessado em 10/05/2014. 

 

 

Fabio Ferreira Fotografia. Evolução da fotografia de casamento.  Disponível em 

<http://fabioferreirafotografia.com/site/evolucao-da-fotografia-de-casamento/>. Acesso em: 

20 de mar. 2014. 

Fotografe. Disponível em<http://www.fotografemelhor.com.br/testes-de-cameras/canon-eos-

5d-mark-iii/>. Acessado em 10/05/2014. 

 

 

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade 2: o uso dos prazeres. Rio de Janeiro: Edições Graal, 

1984.  

 

 

GIL,AntonioCarlos.Métodosetécnicasdepesquisasocial.5.ed.SãoPaulo:Atlas, 2006. 

GODIN, Marco A. Banco de questões de História Completo. Disponível em: 

<www.slideshare.net/mgondim/banco-de-questes-histria-completo-prof-marco-aurelio-

gondim-www.mgondim.blogspot.com.>, acessado em: 07/04/2013. 

 

GUIMARÃES, César & LEAL, Bruno. (2007). Experiência mediada e experiência estética. 

Anais da XVI COMPÒS, Curitiba, Universidade Tuiuti do Paraná. 

 

Infinite Filmes. Disponível em< http://www.infinitefilmes.com/>. Acessado em 20/05/2014. 

LEAL, B; GUIMARÃES, C. Experiência estética e experiência mediada. Intexto, Porto 

Alegre: UFRGS, v. 2, n. 19, p. 1-14, julho/dezembro 2008. Disponível em: 

http:www.ufrgs.br/intexto, acesso em 09 de junho de 2012. 

 

 

LÉVI-STRAUSS, Claude. O Pensamento Selvagem.Tradução de: Maria Celeste da Costa e 

Souza e Almir de Oliveira Aguiar. 2. ed. São Paulo:  Nacional, 1976.  

 

MACHADO, Arlindo. Pré – Cinemas & Pós Cinemas. 6. ed. São Paulo: Papirus,2011. 

 

MARTIN, Marcel. A Linguagem Cinematográfica. 2 ed. São Paulo:Brasiliense, 2011. 

 

MARTINS, A.F.Cinéfilos e fazedores de cinema a contrapelo. Z Cultural: Revista Virtual 

 

http://www.epicfilmes.com/review/canon-eos-5d-mark-iii-review/
http://www.epicfilmes.com/review/canon-eos-5d-mark-iii-review/
http://fabioferreirafotografia.com/site/evolucao-da-fotografia-de-casamento/
http://www.fotografemelhor.com.br/testes-de-cameras/canon-eos-5d-mark-iii/
http://www.fotografemelhor.com.br/testes-de-cameras/canon-eos-5d-mark-iii/
http://www.mgondim.blogspot.com/
http://www.infinitefilmes.com/


54 

 

 

MOSER, Thiago. Inspiration Photographers. Disponível em < 

http://inspirationphotographers.com/properties/melhores-fotografos-de-casamento-no-mato-

grosso-do-sul/thiago-moser-cine-wedding/>. Acessado em 20/05/2014. 

 

 

MICHEL, Maria Helena. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências Sociais: Um guia 

prático para acompanhamento da disciplina e elaboração de trabalhos monográficos. 2° Ed. 

São Paulo: Atlas, 2009. 

 

 

Quem casa quer ideias. A evolução das fotografias de casamento.  Disponível em 

<http://quemcasaquerideias.com/a-evolucao-da-fotografia-de-casamento/>. Acesso em: 20 de 

mar. 2014. 

RODRIGUES, Chris. O Cinema e a produção. 3.ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007.  

ROMAN, Ray. International Award Winning Cinematographer. Disponível em: 

<http://rayromanfilms.com>, acessado em: 12/04/2013. 

 

 

SANTAELLA, Lucia. Matrizes da linguagem e pensamento: sonora, visual, verbal: 

aplicações na hipermídia. 3.ed. São Paulo: Iluminuras, 2009. 

 

 

SANTOS, G. Hedilaura. O Cinema de Kurosawa: uma ponte entre o oriente e o ocidente. 

Santa Maria: UNIFRA, 2008. 

 

SANTOS, Jair. O que é Pós – Moderno. São Paulo: Brasiliense,1986. 

 

Super 8 vídeo manual.Disponível em <http://super8video-

manual.blogspot.com.br/>.Acessado em 10/05/2014. 

 

 

VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ, Anne. Ensaio sobre a análise fílmica. Campinas: 

Papirus, 1994. 

 

Video Color Studio. História da fotografia de casamento. Disponível em 

http://www.videocolorstudio.com.br/index.php/blog/historia-da-foto-de-casamento/ . Acesso 

em: 20 de mar. 2014. 

WATTS, Harris. OnCamera: o curso de produção de filme e vídeo da BBC / Harris Watts; 

(tradução Jairo Tadeu Longhi sob supervisão da Equipe Jatalon; revisão técnica da tradução 

Dan La Laina Sene; ilustrações de Bryan Reading; adaptação das ilustrações e leteração 

Edgard Bolanho). São Paulo: Summus, 1990. 

 

http://inspirationphotographers.com/properties/melhores-fotografos-de-casamento-no-mato-grosso-do-sul/thiago-moser-cine-wedding/
http://inspirationphotographers.com/properties/melhores-fotografos-de-casamento-no-mato-grosso-do-sul/thiago-moser-cine-wedding/
http://quemcasaquerideias.com/a-evolucao-da-fotografia-de-casamento/
http://super8video-manual.blogspot.com.br/
http://super8video-manual.blogspot.com.br/
http://www.videocolorstudio.com.br/index.php/blog/historia-da-foto-de-casamento/


55 

 

 

ZORDAN, E. P. O Casamento na contemporaneidade: motivos, expectativas, atitudes e 

mitos. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Psicologia da Pontifica Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2003. 

 

 

ANEXOS 

 

Os dois vídeos de casamento selecionados, o primeiro do ano (1994), e o segundo (2014) do 

Diretor Ray Roman, ambos retirados do site YouTube. 

 

Vídeo de casamento produzido em 1994. 

www.youtube.com/watch?v=8NMS6Y9MMac 

  

Vídeo de casamento do Diretor Ray Roman /2014 

www.youtube.com/watch?v=OL6g1lfcMxk&list=UU7ZcmCiUymDRjStY0fqtfMQ 

http://www.youtube.com/watch?v=8NMS6Y9MMac
http://www.youtube.com/watch?v=OL6g1lfcMxk&list=UU7ZcmCiUymDRjStY0fqtfMQ

