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RESUMO 

 

O objetivo do trabalho foi investigar o consumo material, simbólico e afetivo presente na festa 

de casamento, bem como reconhecer os bens de consumo como marcadores sociais e de 

tempo deste ritual expostos no Instagram, entendendo a festa de casamento como um espaço 

privilegiado do consumo e da memória. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujos 

instrumentos de pesquisa foram a pesquisa bibliográfica, tendo como marcos teóricos 

principais os trabalhos de Douglas e Isherwood, entendendo o consumo como ritual; Rose 

Rocha, sobre consumo de imagens e ainda o conceito de memória articulado à cultura, ao 

ritual e à festa, por meio dos trabalhos de Iuri Lotman, de Jerusa Ferreira, Mônica Nunes, 

Éclea Bosi, entre outros autores que apontam a interconexão da memória autobiográfica e 

cultural; a pesquisa documental, que consistiu no levantamento das fotos de festa de 

casamento no Instagram. Foram escolhidas duas noivas usuárias do Instagram, como corpus 

desta pesquisa, mediante amostragem intencional, por terem em seus perfis quantidades 

significativas de fotos da festa matrimonial para serem analisadas, expondo as diversas etapas 

do ritual do casamento no Instagram, bem como de outras festividades que dele fazem parte. 

Através do estudo das imagens, observou-se que as memórias das noivas se amparam numa 

lógica do consumo, em que os bens e objetos contribuem para essa articulação. Os resultados 

encontrados permitem concluir que as imagens compartilhadas pelas noivas podem revelar 

aspectos de um consumo simbólico e material pertencentes à festa e, do mesmo modo, 

atualizar a circulação da memória deste texto da cultura. 

 

Palavras-chave: Comunicação e consumo. Memória. Festa de casamento. Ritual. Instagram.  
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ABSTRACT 

 

 

The work objective was to investigate the consumption material, symbolic and affective 

present in the wedding party, and to recognize the consumer goods such as social and ritual 

this time exposed on Instagram markers, understanding the wedding party as a privileged 

space of consumption and memory. This is a qualitative research whose research instruments 

were the literature, the main theoretical frameworks work of Douglas and Isherwood, 

understanding the consumer as ritual; Rose Rocha, on consumer images and still articulated 

the concept of memory culture, ritual and celebration, through the work of Yuri Lotman, of 

Jerusha Ferreira, Monica Nunes, Ecléa Bosi, among other authors that link the interconnection 

of memory autobiographical and cultural; documentary research, which consisted of the 

removal of the wedding party photos on Instagram. Two brides Instagram users were chosen 

by purposive sampling, because they have in their profiles significant amounts of pictures of 

the wedding party to be analyzed, exposing the various wedding ritual steps on Instagram and 

other festivities that are part of it. By studying the images, it was observed that the brides 

memories bolster a logic of consumption, in which the goods and objects contribute to this 

joint. It was possible to conclude that the images shared by brides can reveal aspects of a 

symbolic consumption and equipment belonging to the party and, likewise, update the 

circulation of this text memory of culture 

 

Keywords: Communication and consumption. Memory. Wedding party. Ritual. Instagram
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1 INTRODUÇÃO 

 

O casamento é um ritual antigo que se mantém presente nas sociedades e que até 

hoje tem papel de destaque na vida da maioria das pessoas, seja o próprio casamento ou de 

algum amigo ou parente; pelo menos uma vez na vida já se tivemos ou ainda teremos contato 

com esse texto da cultura; e compreender como esse acontecimento tem recebido cada vez 

mais visibilidade na mídia, nas redes sociais e, em especial, no Instagram, é uma das 

discussões deste trabalho. 

A festa de casamento se apresenta como uma materialização do consumo do rito 

do casamento, que, devido à sua série de regras, identificáveis e reproduzíveis, concedem uma 

ideia sobre a ordem das coisas. O casamento, sobretudo, é o ato de legitimidade social de uma 

união, compartilhada publicamente com os demais membros da sociedade. Todos os bens e 

objetos que fazem parte desta festa alimentam este ritual, que ultrapassou o local da cerimônia 

e da festa presenciais e ganhou o virtual, seja em sites ou redes sociais. O que antes se 

resumia ao ambiente festivo, agora já não tem barreiras; o privado invadindo o público.  

As imagens relacionadas às festas de casamento e publicadas nos sites de redes 

sociais estão carregadas de significados que revelam aspectos culturais e de consumo da 

sociedade, por isso escolheu-se um aplicativo específico para fotos - no caso, o Instagram - 

para analisar os possíveis significados ligados ao consumo e à memória. 

A principal questão que esta pesquisa almeja responder é como o consumo se 

manifesta na festa de casamento através das fotos compartilhadas pelas noivas e pelos sujeitos 

envolvidos na festa através do Instagram, considerando essas imagens como representações 

da memória, e ainda reconhecer os bens de consumo como marcadores sociais e de tempo. 

Busca-se discutir as relações entre a comunicação, o consumo e o ritual da festa 

de casamento, refletindo ainda sobre a função dos bens presentes na festa de casamento como 

forma de identidade e pertencimento, identificando também como esses bens adquirem caráter 

de memória autobiográfica, temporal e sociocultural; e, por fim, analisar o papel do Instagram 

como ferramenta de seleção, hierarquização, arquivamento e circulação de memórias da festa 

de casamento. 

O ritual de casamento e os bens materializados nas fotografias se apresentam 

como forma de intensificar o consumo como ritual e o ritual do consumo em sua dimensão 

material, devido ao aumento considerável de interesse comercial e econômico para estas 

cerimônias e também nas dimensões simbólica e afetiva do consumo transformado em 

memória pelas imagens postadas, pois as mesmas podem revelar identificações e marcas de 
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pertencimentos de classe social, de geração, de valores compartilhados por uma determinada 

época, além de declarar aspectos subjetivos dos produtores destas imagens. 

Assim justificamos a inserção do objeto na linha de pesquisa “Lógicas da 

produção e estratégias midiáticas articuladas ao consumo”, do Programa de Mestrado em 

Comunicação e Práticas do Consumo, ao buscar identificar a interface comunicação/consumo 

através da análise da produção da festa de casamento pelos atores sociais envolvidos, 

configurando-se como um espaço de representação da realidade contemporânea e que 

contribui para a construção da cultura. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujos instrumentos utilizados foram a 

pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. A escolha da pesquisa qualitativa se justifica 

porque, contrapondo-se à pesquisa quantitativa, “lida com interpretações das realidades 

sociais” (BAUER; GASKELL;ALLUM, 2002, p. 23) e é tanto uma atitude como “uma 

prática teórica de constante busca que define um processo intrinsecamente inacabado e 

permanente. É uma atividade de aproximação sucessiva da realidade que nunca se esgota” e 

que faz uma “combinação particular entre teoria e dados” (MINAYO, 1999, p. 23), como é o 

caso da análise aqui desenvolvida. 

Com relação aos instrumentos utilizados, a pesquisa bibliografia, conforme 

Antonio Carlos Gil (2002), consiste em pesquisas realizadas com materiais já existentes sobre 

o tema da investigação, principalmente livros e artigos científicos; a pesquisa documental 

“vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser 

reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa.” (GIL, 2002. 45-47). Os documentos 

podem ser primários (como, por exemplo, documentos de Arquivos Públicos, contratos, 

censos) ou secundários (relatórios de pesquisa, relatórios estatísticos), escritos (cartas, diários) 

ou não (fotografias, filmes, mapas), contemporâneos ou retrospectivos. (MARCONI; 

LAKATOS, 2010, p. 48-49). No caso deste trabalho, os documentos analisados foram as fotos 

de festa de casamento postadas no Instagram. 

A metodologia de análise, portanto, englobou duas etapas, sendo a primeira uma 

pesquisa de caráter bibliográfico relacionando os conceitos de consumo, ritual, festa de 

casamento, memória e sites de redes sociais representadas pelo Instagram, conforme 

abordado anteriormente. A mesma foi estruturada em quatro eixos temáticos principais: 

consumo, memória, ritual da festa de casamento e Instagram. A partir daí, foram sendo 

delineados os conceitos que procuram responder aos questionamentos desta discussão. Como 

base teórica principal, são apresentados os conceitos de Mary Douglas e Baron Isherwood 

(2013) considerando o consumo como ritual. A fim de contextualizar a sociedade moderna e 
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sua relação com o consumo, são discutidos os conceitos de Everardo Rocha (1990, 2005), 

Rose de Melo Rocha, Maria Aparecida Baccega e Guy Debord. Sobre ritual, são expostas as 

contribuições de Vitor Turner (1974) e Arnold Van Gennep (2011). A respeito de memória e 

cultura, são abordados os fundamentos teóricos apresentados e desenvolvidos por Jerusa Pires 

Ferreira (2010), Iuri Lotman (apud NUNES, 2001), Monica Rebecca Ferrari Nunes (1993, 

2001, 2012), Pierre Nora (1993), Fausto Colombo (1991), Maurice Halbwachs (2003) e Ecléa 

Bosi (1994). A respeito de festa, os autores trabalhados nesta pesquisa são: Léa Perez (2002), 

Roger Callois (apud PASSOS, 2002) e Mikhail Bakhtin (2010). Para contemplar os conceitos 

sobre imagem e fotografia, são abordadas as considerações de Boris Kossoy (2014) e Roland 

Barthes (1982). Para conceituar o universo das redes sociais digitais, serão expostas as 

considerações de Raquel Recuero (2012, 2014). 

A segunda etapa deste estudo - pesquisa documental - consistiu no levantamento 

das fotos de festa de casamento no Instagram para análise das imagens produzidas e 

compartilhadas pelas usuárias noivas neste site de rede social, buscando identificar traços de 

um consumo material e simbólico presente nessas imagens, bem como as relações de 

consumo e memória que essas imagens poderiam revelar. Foram escolhidas duas noivas 

usuárias do Instagram que realizaram a festa de casamento em localidades distintas: um 

casamento realizado em São Paulo, capital (aqui denominada Festa 1), e outro no litoral do 

Piauí, em Barra Grande (Festa 2). Optou-se pela escolha desses dois casamentos por ambos 

terem quantidades significativas de fotos da festa matrimonial para serem analisadas, expondo 

as diversas etapas do ritual do casamento no Instagram, bem como de outras festividades que 

dele fazem parte, como noivado, chá de panela, despedida de solteira, até chegar ao grande 

dia: a festa de casamento. Essa amostragem se classifica como intencional, corroborando o 

pensamento de Patton (apud FRAGOSO, 2013, p. 68), segundo o qual: 

 

A lógica e o poder da amostragem intencional residem na seleção de casos 

informacionalmente ricos para estudos em profundidade. Casos informacionalmente 

ricos são aqueles que permitem aprender muito sobre as questões centrais que a 

pesquisa tem a intenção de endereçar, daí o termo amostragem intencional 

(PATTON apud FRAGOSO, 2013, p. 68). 

 

A respeito dos aspectos éticos da pesquisa, tomou-se por base os conceitos de Elm 

apresentados por Fragoso, Recuero e Amaral (2013), em livro sobre métodos de pesquisa na 

internet, em que os ambientes on-line se classificam em três níveis de privacidade: público 

(aberto e disponível a todos), semipúblico (requer cadastro ou participação) e privado (requer 

autorização direta). As autoras destacam que no Brasil é comum adotar a seguinte postura: “as 
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publicações de dados de um sistema aberto ou semi-público implicaria que os mesmos 

poderiam ser trabalhados e divulgados pelos pesquisadores sem autorização das pessoas que 

as originaram, ou as quais elas dizem respeito.” (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2013, 

p. 21). 

Assim, optou-se por divulgar os nomes das noivas, por facilitar algumas 

identificações e significados envolvidos como as hashtags das fotos, mas foi preservada a 

identificação de outros atores envolvidos presentes em legendas e comentários, deixando 

apenas os nomes de fornecedores da festa que foram citados, por estes possuírem perfis 

públicos. Os perfis das noivas escolhidas são privados; portanto, foram necessárias as 

autorizações para publicação e estudo das mesmas, o que foi obtido. 

Para a realização deste trabalho, foram então analisadas duas festas  

compartilhadas no Instagram. Reiterando, a Festa 1, realizada da cidade de São Paulo (SP), e 

a Festa 2, que se concretizou em Barra Grande (PI). Dentre o total de fotos das noivas, foram 

selecionadas 24 imagens do perfil da Noiva 1 e 14 da Noiva 2 para serem analisadas, o que se 

constituiu a amostra ou corpus da pesquisa, entendidos por Fragoso, Recuero e Amaral (2013) 

como equivalentes, englobando as imagens mais significativas e que configurem aspectos de 

consumo material e simbólico: 

Evidentemente, a enormidade e a complexidade do mundo inviabilizam a realização 
de observações com esse grau de abrangência, e os pesquisadores são obrigados a 

escolher uma parte da realidade e focar nela sua atenção. Esse subconjunto da 

realidade é o que chamamos de amostra ou, ainda, corpus da pesquisa (FRAGOSO; 

RECUERO; AMARAL, 2013, p. 53). 

 

Destarte, este estudo está estruturado em cinco seções, incluindo esta Introdução e 

a Conclusão. A seguir, na seção 2, o casamento é contextualizado na cena contemporânea 

midiática; são apresentados ainda os conceitos de festa e sua relação com o consumo, 

discorrendo sobre como o casamento conquistou cada vez mais espaço na mídia, tornando-se 

tema de revistas, blogs e sites especializados, bem como serviços e produtos relacionados à 

festa. Ainda nesta seção, a festa é apresentada como uma materialização do ritual de 

casamento, destacando-se o papel dos bens da festa de casamento como forma de identidade e 

pertencimento e, ainda, como marcadores sociais e de tempo. 

A seção 3 aborda os conceitos de imagem, consumo de imagens, consumo e 

memória, fazendo uma relação da circulação das imagens da festa no Instagram como 

representações do consumo e memória. São apresentados ainda os aspectos relacionados ao 

site de redes sociais Instagram como ferramenta comunicativa de arquivamento, seleção, 

hierarquização e circulação da memória da festa; o Instagram como lugar de memória e do 



17 

consumo; e, por fim, o papel da imagem como protagonista da vida contemporânea, a 

estetização do cotidiano e ainda a espetacularização. 

A quarta seção é dedicada à análise e à interpretação das imagens da festa de 

casamento e dos rituais festivos do casamento. As imagens são apresentadas de acordo com a 

ordem de postagens das usuárias, que concebemos como uma narrativa imagética da festa de 

casamento, e estão agrupadas conforme com cada evento: noivado, preparativos, chá de 

lingerie, a festa e o pós-festa. Nesta parte do trabalho são identificados aspectos de um 

consumo material, como bolo, alianças, e um consumo emocional, como amor, felicidade, 

entre outros atributos. As imagens são analisadas conforme um protocolo elaborado a partir 

do texto de Roland Barthes (1982), “A mensagem fotográfica”, em que o autor estabelece 

parâmetros para análise de imagens jornalísticas, que aqui serviu como inspiração para tratar 

as imagens da festa; também foi considerada para elaborar o protocolo, a observação de 

elementos específicos das imagens publicadas no Instagram, como filtros, as hashtags 

presentes na legenda e outras particularidades relativas a essa plataforma. 

Na Conclusão, discorre-se sobre as reflexões obtidas através da pesquisa, 

cruzando os conceitos abordados e as análises e interpretações das imagens dos casamentos 

analisados. 
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2 O CONSUMO NA FESTA DE CASAMENTO 

 

2.1 O CASAMENTO NA CENA CONTEMPORÂNEA MIDIÁTICA E DE CONSUMO 

 

O ritual do casamento foi sofrendo modificações no decorrer do tempo, 

influenciado não apenas pela mudança de hábitos, mas pela poderosa influência midiática no 

contexto moderno. É por meio dos recursos de mídia, amplamente disponibilizados mediante 

inumeráveis ferramentas, que esse acontecimento tem recebido cada vez mais visibilidade, 

seja nas mídias tradicionais, como revistas impressas, seja nas redes sociais; e, em especial, 

no Instagram, o que se constitui a discussão central deste trabalho. 

De um simples anel ao famoso “sim, eu aceito”, muitos bens estão envolvidos no 

ritual do casamento. Decoração, doces, sonorização, iluminação, lembrancinhas, flores, 

segurança privada, manobrista, serviço de bar, gerador, cobertura externa, realização pessoal, 

felicidade, amor, beleza, prosperidade, esperança, sucesso, dentre tantos outros atributos, são 

alguns dos “bens físicos” e “bens espirituais” que podem estar presentes neste ritual, fazendo 

uma analogia à abordagem de Douglas e Isherwood (2013, p. 53) ao se referirem aos tipos de 

necessidades humanas. Neste estudo, reflete-se sobre o consumo material e simbólico 

envolvido na festa de casamento, bem como sobre a relação entre o consumo e a memória 

representados nas imagens da festa.  

O dicionário Houaiss define casamento como: 

 

1. Fato ou efeito de casar 2. vínculo conjugal entre um homem e uma mulher 3. 

União voluntária entre um homem e uma mulher, nas condições sancionais pelo 

direito, de modo que se estabeleça uma família legítima. 3. P. ext. qualquer relação 

comparável a de marido e mulher. 4. P. ext. o ritual que confere o status de casado, 

esp. a cerimônia de casamento e suas festividades.  

 

É importante esclarecer que nesta pesquisa considerou-se o casamento 

contemplando toda e qualquer união entre dois sujeitos (não importando a sexualidade), em 

que se estabelecesse um vínculo conjugal e que estivesse caracterizada pela realização de uma 

festividade para materializar tal ritual. O motivo da escolha das duas festas de casamento aqui 

analisadas foram, como já  explicitado, pela quantidade significativa, no Instagram, de fotos 

de festa de casamento, e com diversas etapas deste ritual, desde noivado, chá de panela, 

despedida de solteira até a festa. 

Vivemos em uma época de intensa relação entre a cultura e o consumo, não 

podendo um viver sem o outro, e isso implica que o consumo está presente em muitos textos 
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da cultura. Nesse sentido, considera-se neste estudo especialmente o casamento nas 

sociedades modernas, em especial a festa de casamento, como um expressivo texto cultural e 

espaço de consumo e integração social, bem como de memória. Conforme apresenta Baccega 

(2014), o consumo e a comunicação não se separam, estando presentes nas mais diversas 

situações de comunicação, ressaltando o papel dos bens nesses processos como um dos 

elementos das representações identitárias constituintes dos sujeitos. Conforme a autora, 

 

Na sociedade contemporânea, comunicação e consumo formam um todo indivisível, 

interdependente. Estão juntos na mídia em geral e/ou na comunicação interpessoal; 

no discurso publicitário, tradicionalmente reconhecido como a ponte que liga a 

produção ao consumo; no boca a boca e nas festas culturais, além de muitas outras 

plataformas e situações de comunicação. Os bens a consumir, que constituem uma 

das bases da construção das identidades do sujeito têm sua divulgação aí garantida. 

Esses bens circulam e divulgam-se num processo permanente de interação com a 
sociedade, respeitando os processos culturais instalados, de maneira que possam ser 

intelegíveis (BACCEGA, 2014, p. 53). 

 

O conceito norteador e que inspirou esta pesquisa foi a compreensão do consumo 

como ritual, conforme discutido por Douglas e Isherwood (2013 p. 40): “consumo é um 

sistema de rituais recíprocos que envolvem gastos para marcação apropriada da ocasião, seja 

dos visitantes e anfitriões, seja da comunidade em geral.” Assim, se consumo é ritual, e festa 

de casamento também é ritual, a festa é uma clara manifestação de consumo na qual os bens 

apresentam-se como marcadores desses rituais: 

 

Os bens fornecem serviços de marcação nos rituais de consumo. Ir a um casamento 

contribui como um “serviço de marcação” para o feliz casal, ir a funeral é um 

serviço de marcação para os enlutados, visitar um doente é uma “marcação de 

serviço” para o paciente, vale o mesmo para uma festa de aniversário ou despedida, 

ou para a presença num jantar semanal de domingo (DOUGLAS; ISHERWOOD, 

2013, p. 40). 

 

O homem como ser social necessita dos bens para significar, para pertencer, para 

viver em comunidade. Conforme defendido por Douglas e Isherwood (2013, p. 146): “Estar 

perto do centro requer uma estratégia de organizar a troca de serviços de marcação de modo a 

não ser excluído das civilidades partilhadas, sejam elas drinques, comidas ou um possível 

leito nupcial.” O centro a que se referem os autores é o centro de transmissão de informações, 

de significados presentes na cena cultural em constante mudança. 

Gennep (2011) destaca o alcance econômico presente no casamento, além de o 

matrimônio representar uma quebra no equilíbrio da vida pessoal e social do sujeito. Assim, 

pensamos que o ritual da festa contribui para amenizar, para confortar essa nova situação, essa 
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ruptura; e os bens entram como confortadores e fixadores de significados, mesmo que muitos 

casamentos sejam mais rápidos e efêmeros. 

 

De todas as descrições depreende-se com evidência que as etapas do casamento e 

sobretudo a principal, o noivado, têm entre outros um alcance econômico. Além do 

mais, todo casamento, justamente porque não são apenas dois indivíduos que se 

acham em jogo, mas realmente vários círculos mais ou menos vastos, é uma 

perturbação social. Um casamento acarreta o deslocamento de um certo número de 

elementos uns com relação aos outros, e este deslocamento, atuando por 

continuidade, determina uma ruptura de equilíbrio (GENNEP, 2011, p. 123). 

 

O casamento, apesar de ser umas das instituições mais antigas da história da 

sociedade, continua conquistando seu espaço na cena contemporânea, seja na televisão, na 

mídia em geral, nas redes sociais, blogs e revistas especializadas. Grandes publicações 

editorais, como as revistas Vogue, Caras e Veja São Paulo, lançam edições especiais contendo 

ideias, tendências, serviços e produtos voltados para casamentos (cf. figuras 1, 2 e 3).  

 

 

Figura 1- Capa da revista Vogue Noivas 2014 

Fonte: VOGUE NOIVAS, 2014. 
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Figura 2 – Capa do anuário Caras Noivas 2013 

Fonte: CARAS ONLINE, 2014. 

 

 

Figura 3 - Capa da revista Veja São Paulo 

Fonte: VEJA SÃO PAULO, 2014. 
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Existem várias revistas dedicadas ao tema com distribuição nacional, como a 

Noivas e Noivos e a Noivas e Festas,
1
 por exemplo, sem contar as de circulação local e as 

publicações internacionais que são vendidas no País. 

As novas tecnologias e mídias digitais também produzem conteúdos e produtos 

dirigidos a esse público, como é o caso de aplicativos para celular que ajudam a organizar e 

planejar o matrimônio e auxiliam na escolha do vestido e dos convites, entre outras funções. 

O aplicativo Fábrica de Casamento, por exemplo, possui 160 tarefas, incluindo as categorias 

de preparativos, igreja, festa, cartório, residência, trajes, beleza, núpcias e lua de mel, 

possibilitando ainda a busca e o cadastro de fornecedores de serviços necessários para a 

realização da festa de acordo com a localização do usuário (Figura 4). 

 

 

Figura 4 - Tela inicial do aplicativo Fábrica de Casamentos 

Fonte: ITUNES, 2014. 

 

Além de blogs especializados em casamentos, como o da blogueira Constance 

Zahn,
2
 referência em festas para noivas de determinada classe social no Brasil, alguns dos 

principais portais da internet têm sessões dedicadas ao tema, como é o caso dos portais Uol e 

Terra (figuras 5 e 6, respectivamente, a seguir). 

 

                                                
1 Lista de revistas femininas e de moda, cf. GUIA DE MÍDIAS, 2014. 
2 Cf. CONSTANCE ZAHN CASAMENTOS, 2014. 
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Figura 5 - Página principal da seção Casamento no portal Uol 

Fonte: UOL, 2014. 

 

 
Figura 6 - Página principal da seção Noivas no portal Terra  

                        Fonte: TERRA, 2014. 

 

Uma prática comum entre alguns casais contemporâneos é a divulgação do site 

dos noivos no convite, identificado pelo “www.fulanaefulano.com.br”, tornando-se uma 

plataforma de comunicação entre os anfitriões e seus convidados. Em geral, esses sites 

disponibilizam informações sobre a cerimônia e a festa, lista de presentes, a história dos 

noivos - desde o dia em que se conhecerem ao do pedido de casamento -, fotos e mensagens, 

entre outras funcionalidades (Figura 7, a seguir). O site de casamentos iCasei (2014), por 
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exemplo, lançado em 2007, oferece esse tipo de serviço. Os endereços eletrônicos dos noivos 

são temporários, ficando disponíveis de três meses a um ano, dependendo do plano escolhido 

pelo cliente. Essas demonstrações são exemplos de como o ritual do casamento é um 

elemento constante na cultura e na mídia, como texto da cultura, e que tem acompanhado as 

mudanças e características da contemporaneidade. 

 

 

Figura 7 - Página principal do site dos noivos Raquel e Heitor no iCasei
 
 

Fonte: ICASEI, 2014. 

 

Além das novas tecnologias e mídias digitais, o casamento também aparece 

representado e ressignificado nas mídias tradicionais, como na televisão, no rádio e até em 

outdoor. No final de uma novela, sempre se espera pelo casamento dos casais da trama. No 

ano de 2014, teve destaque o casamento gay entre as personagens Clara e Marina (Figura 8, 

na página posterior) da novela “Em família” exibida pela Rede Globo; ambas estavam 

caracterizadas com as vestimentas das noivas, vestido branco e buquê, e houve o tão esperado 

beijo. Observamos neste exemplo como o casamento foi-se adaptando às transformações 

sociais e culturais. 
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Figura 8 - Vestido de noiva de Clara e Marina, personagens da novela “Em família” 

Fonte:GSHOW, 2014. 
 

 

Um fato curioso surpreendeu a pesquisadora deste estudo quando, em uma viagem 

para o litoral do Piauí, na cidade de Luís Correia, deparou-se com um outdoor divulgando um 

casamento, no qual eram informados os nomes dos noivos e a data da união, e ainda o 

seguinte dizer: “Aqui começa o nosso Felizes para sempre!” (Figura 9, adiante, com foto 

capturada pela pesquisadora deste estudo no dia 5 de setembro de 2014, véspera do 

casamento). Essa manifestação expõe uma das formas como o casamento vem se 

reconfigurando e utilizando-se de uma mídia tradicional como outdoor, que, em geral, vende 

produtos e serviços de empresas. Assim, podemos observar uma reconfiguração do casamento 

como produto social e uma vontade de querer tornar amplo e público um ritual que seria um 

momento mais íntimo, envolvendo familiares e amigos.  
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Figura 9 - Foto de outdoor em Luís Correia, Piauí. 05 set. 2014. 

Fonte: A autora, 2014. 

 

Outra tendência que vem se configurando no casamento contemporâneo é a opção 

de os casais casarem fora do local em que residem; e existem serviços específicos para quem 

deseja casar na praia, no campo ou ainda para quem sonhe em se casar fora do País - são os 

chamados “Destination Weddings”, uma junção da festa de casamento com viagem, 

deslocando os convidados e familiares para o destino escolhido. Decerto, é uma opção restrita 

e, em geral, inclui casais com uma condição financeira adequada a esse tipo de comemoração. 

Existem empresas especializadas na realização de festas em outros ambientes, 

como o site Casar em Ilha Bela (2014), que reúne principais serviços e profissionais do 

mercado de casamentos realizados na praia; neste caso, contemplando principalmente Ilha 

Bela, no estado de São Paulo. 

No cinema, também observamos a temática do casamento como protagonista; por 

exemplo, filmes como “O casamento do meu melhor amigo”, “Noiva em fuga” e, mais 

recentemente,  lançado no inicio de 2015, a comédia nacional “Loucas para casar” (Figura 10, 

a seguir), que ultrapassou filmes americanos, como “Exodo: deuses e reis” e “Uma noite no 

museu 3”, na sua primeira semana de estréia no Brasil, de acordo com a Rentrak, empresa 

especializada na verificação de bilheterias (GENESTRETI, 2015).  
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Figura 10 – Foto de divulgação do filme “Loucas pra casar” 

Fonte: FACEBOOK, 2014. 

 

Os eventos e feiras de exposição de produtos e serviços relacionados às festas de 

casamento também são exemplos de como esse ritual vem ganhando importância econômica e 

de como se configuram como espaços privilegiados do consumo. As feiras concentram os 

principais fornecedores do mercado matrimonial e acontecem, geralmente, uma vez por ano 

nos grandes centros, destacando-se em São Paulo, com o evento Casar, que aconteceu nos 

dias 8 e 11 de maio de 2014, no shopping Iguatemi JK (ver Figura 11). 

 

 
Figura 11 - Página principal do site do evento Casar 

                    Fonte: CASAR, 2014. 
 

Doces, bebidas, lembrancinhas, iluminação, vestidos, convites, decoração e até a 

lua de mel são exemplos de serviços e produtos que ficam expostos nesses tipos de evento 
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para que as noivas e  interessados possam planejar a festa. Esses eventos específicos difundem 

imagens, valores e significados através dos objetos expostos e contribuem para o 

desenvolvimento deste mercado; e, acima de tudo, para a sedução pelo consumo da tão 

idealizada festa de casamento. 

Os números demonstram que o mercado de festas está em crescimento. No Brasil, 

existem mais de 8.300 empresas de organização de eventos, buffet e filmagem, segundo 

pesquisa do Instituto Data Popular, Casamentos no Brasil, realizada em 2012. O setor de 

festas tem mais de 45 mil funcionários diretos formais, movimentando uma massa salarial de 

quase R$ 47 milhões mensais. Os dados da  pesquisa indicam ainda que houve um 

crescimento em torno de 52% do gasto com festas e cerimônias pelas famílias brasileiras entre 

2003 e 2009 (EXAME MPE, 2012). 

Devido a esta visível atenção voltada para o casamento nas culturas atuais, de 

consumo, este fenômeno merece ser estudado e aqui foi conduzido não somente levando em 

conta a mobilização econômica e midiática em torno dele, mas também a dimensão do 

consumo como processo ritual. 

Para o antropólogo Victor Turner (1974, p. 25), o ritual está relacionado ao 

sentido dado a esta palavra pelo povo ndembo, do noroeste de Zâmbia, pertencente ao 

conglomerado de culturas da África Central e da África Ocidental, fonte de pesquisa para o 

trabalho desenvolvido pelo autor, que deu origem ao seu livro “O processo ritual”, utilizado 

como uma das referências teóricas deste estudo: “A palavra ndembo usada para designar 

‘ritual’ é chidika, que também significa ‘um compromisso especial’ ou uma obrigação.”  

Os rituais nos fornecem pistas do comportamento humano, dos hábitos e valores 

presentes nessas relações sociais; são como mensagens de uma sociedade, como indica 

Wilson (apud TURNER, 1974), sobre a importância dos rituais para se compreender as 

relações humanas: 

 

Os rituais revelam os valores no seu nível mais profundo...os homens expressam no 

ritual aquilo que os toca mais intensamente e, sendo a forma de expressão 

convencional e obrigatória , os valores do grupo é que são revelados. Vejo no estudo 

dos ritos a chave para compreender-se a constituição essencial das sociedades 

humanas (WILSON apud TURNER,1974, p. 19). 

 

O casamento, para a Antropologia, classifica-se como um ritual de passagem; que 

são rituais que se caracterizam por acompanharem qualquer mudança, seja ela social, de 

lugar, de estado, de idade, com caráter coletivo, encaixando-se também como um ritual de 

crise da vida (TURNER, 1974). 
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Os ritos de crises da vida são aqueles em que o sujeito, ou os sujeitos rituais - 

marcados por um certo número de momentos críticos de transição, que todas as 

sociedades ritualizam e assinalam publicamente com práticas adequadas para gravar 

a significação do indivíduo e do grupo nos membros vivos da comunidade se 

movem, como diz Lloyd Warner  (1959), de ‘uma localização placentária fixa dentro 

do útero da mãe para a morte e o ponto final fixo de sua pedra tumular e definitivo 

encerramento na sepultura como organismo morto. São eles os importantes 

momentos do nascimento, puberdade, casamento e morte’ (TURNER, 1974, p. 203). 

 

É preciso pontuar que esse ritual é de passagem, no sentido de transformação, de 

uma mudança ocorrida na vida social do indivíduo, que é formalizada ou não, mas que se 

materializa na festa como uma mensagem ao grupo pertencente, à sociedade. É um ritual que 

foi-se reconfigurando no decorrer do tempo, absorvendo novas peculiaridades da era 

contemporânea, como o consumo e a espetacularização. 

No casamento, podemos identificar mais de um sujeito envolvido; em geral, no 

caso da festa, os sujeitos rituais, representados pelos noivos, comunicam publicamente para a 

família e convidados, através dos objetos, seus significados e outras manifestações estéticas, 

como a música, a dança dos noivos, o tradicional jogo do buquê, entre outros elementos, que 

uma nova forma de estar na vida e na sociedade foi adquirida com o matrimônio; mas a festa 

de casamento demonstra não apenas este novo status social, antropológico, mas também 

solidifica esta fase por meio do ritual do consumo que reconhecemos, nos casamentos 

contemporâneos, nas imagens produzidas em torno desse evento através do ritual midiático de 

fazer fotografias que guardam a memória dessa festividade, que, por sua vez, são 

compartilhadas na rede social Instagram, objeto de análises desta pesquisa. 

Douglas e Isherwood (2013, p. 41) acreditam que para se compreender o consumo 

é preciso entendê-lo como parte integrante da cultura e das relações sociais existentes: “teoria 

do consumo tem de ser uma teoria da cultura e uma teoria social [...] dizer de um objeto que 

ele está apto para o consumo é o mesmo que dizer que o objeto está apto a circular como 

marcador de conjunto de particulares papéis sociais.” 

Logo no início da obra de Douglas e Isherwood (2013, p. 51), uma questão é 

levantada: por que as pessoas querem bens? E, neste ponto, incluímos alguns questionamentos 

que nortearam esta pesquisa: por que as pessoas precisam da festa de casamento e dos bens 

que dela fazem parte? Por que simplesmente não assinam um papel e vão viver felizes para 

sempre, como nos contos? Ou, ainda, por que apenas não se unem, sem papel, sem anel? Da 

perspectiva de Douglas e Isherwood (2013, p. 145): 
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O homem é um ser social. Nunca poderemos explicar as demandas olhando apenas 

as propriedades físicas dos bens. O homem precisa de bens para comunicar-se com 

os outros e para entender o que se passa a sua volta. As duas necessidades são uma 

só, pois a comunicação só pode ser construída em um sistema estruturado de 

significados. Seu objetivo dominante como consumidor, colocado nos termos gerais, 

é a busca de informações sobre a cena cultural em constante mudança.. 

 

Trazendo esta visão para a festa de casamento, podemos entender que sua 

realização é uma forma de comunicar à sociedade que uma nova posição foi conquistada pelo 

sujeito e que os bens presentes nessa festa são estruturas carregadas de significados que 

ajudam a fixar essa nova fase.  

 

2.2 A FESTA COMO MATERIALIZAÇÃO DO RITUAL DE CASAMENTO 

 

A festa, neste estudo, é compreendida como texto cultural, tendo como base os 

autores da semiótica da cultura da Escola de Tártu-Moscou, especialmente Iuri Lotman e 

Bóris Uspenski (apud NUNES, 2001). Para Lotman (1978 apud NUNES, 2001), a cultura é 

formada por vários textos e esses textos têm a capacidade de gerar significados e memória 

cultural. Os textos culturais carregam em si diferentes significações com o poder de 

transformar e gerar novas mensagens e, como aponta Nunes (2012, p. 83), têm a “capacidade 

de condensar informação, gerar sentido, adquirir memória.” Pode-se, então, considerar a festa 

de casamento como texto que condensa e gera memória, pois ela assume o papel de 

propulsora e geradora de processos de memória a partir do momento que repete muitos dos 

elementos dos rituais das festas e dos casamentos realizados ao longo das culturas humanas, 

bem como através das fotos e dos objetos que indicam sua contemporaneidade. 

O homem precisa das festas para ter o seu “tempo alegre”, a pausa no trabalho, a  

quebra da rotina, o momento de se confraternizar, de encontrar o outro e nesses momentos 

festivos os bens são peças-chave para a concretização destes rituais. Os bens preenchem esses 

rituais, dão forma, alimentando a memória individual e coletiva. Neste pensamento da 

antropóloga Léa Perez (2002, p. 21), podemos compreender os ritos e incluímos o ritual da 

festa de casamento como uma forma de distração: “os ritos fazem com que os homens se 

esqueçam do mundo real para transportá-lo para outro mundo, onde a sua imaginação fica 

mais à vontade. Em síntese: se distraem”. 

Este mesmo sentido de distração encontramos no conceito de festa trabalhado por 

Bakhtin (2010), considerando-a como um mundo à parte, fora das obrigações do trabalho e 

das frustrações do dia a dia. Para ele, a festa adquire um caráter utópico que podemos 
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aproximar ao consumo, que também transcende o seu valor utilitário, englobando outros 

sentimentos lúdicos como a fantasia, a ilusão, o status, o pertencimento, entre outros. 

 

A festa é a categoria primeira e indestrutível da civilização humana. Ela pode 

empobrecer-se, às vezes mesmo degenerar, mas não pode apagar-se completamente. 

A festa privada, de interior, que é a do individuo na época da burguesia, conserva 

apesar de tudo sua verdadeira natureza embora desnaturalizada: nos dias festivos as 

portas das casas abrem-se de par em par aos convidados (no limite, a todos, ao 

mundo inteiro); nos dias de festa, tudo se distribui em profusão (alimentos, 

vestimentas, decoração dos cômodos), os desejos de felicidade...A festa é isenta de 
todo sentido utilitário (é um repouso, uma trégua, etc). É a festa que libertando de 

todo utilitarismo, de toda finalidade prática, fornece o meio de entrar 

temporariamente num universo utópico. É preciso não reduzir a festa a um conteúdo 

determinado e limitado (por exemplo a celebração de um acontecimento histórico), 

pois na realidade ela transgride automaticamente esses limites (BAKHTIN, 2010, p. 

240-241). 

 

Os ritos, incluindo as festas em geral, preenchem lacunas, brechas, dão sentido, 

dão curso ao rio da vida; e, nesse contexto, podemos incluir os bens como uma forma de 

materialização e significação desses ritos. Os homens utilizam esses objetos nos rituais como 

uma forma de permanecerem, de se perpetuarem, de estenderem a vida, conforme discorre 

Roberto DaMatta (apud GENNEP, 2011, p. 10): “O rito igualmente sugere e insinua a 

esperança de todos os homens na sua inesgotável vontade de passar e ficar, de esconder e 

mostrar, de controlar e libertar, nesta constante transformação do mundo e de si mesmo que 

está inserida no verbo viver em sociedade.” 

A festa, por seu turno, comporta alguns elementos como o excesso e a fartura, 

conforme podemos extrair do pensamento de Callois (apud PEREZ, 2002 p. 22): “Não existe 

festa, mesmo triste por definição, que não comporte pelo menos um princípio de pândega. 

Define-se sempre pela dança, pelo canto, a ingestão de comida, bebedeira. É preciso se 

divertir à grade, até se prostar, até doente. É a lei mesma da festa.” Na festa, podemos 

identificar vários aspectos de consumo que se repetem em outros rituais festivos, como o 

consumo de comidas, bebidas, música, emoções. 

Podemos aproximar a festa ao tempo de lazer, ao tempo livre trabalhado por 

Morin (apud NUNES,1993), e à transformação do tempo livre em tempo de consumo, como 

explica Nunes (1993). Se a festa é tempo livre, também é tempo de consumo e é esse 

consumo que se pretende investigar neste estudo. 

Bahktin (2010, p. 191) destaca como denominador comum de todas as festas o 

“tempo alegre” e traços do carnaval. Assim, podemos inferir que a festa de casamento está 

ligada à “coroação do novo”, em que o sujeito irá passar para uma nova posição social, e ele 
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recorre a essa festa, a esse ritual, com o intuito de se libertar das angústias, afastar as dúvidas 

e renovar as esperanças que antecedem a essa nova condição social: 

 

Essas características comuns provêm do elo que une essas formas ao tempo, o qual, 

no lado popular e público de toda festa, torna-se o seu verdadeiro herói, efetua o 

destronamento do antigo e a coroação do novo.[...] enfim as festas particulares: 

casamentos, batismos, banquetes funerários, guardam ainda traços do carnaval 

(BAKHTIN, 2010, p. 191). 

 

Assim como Bahktin, o téorico da cultura e da mídia, o alemão Harry Pross (apud 

NUNES, 1993, p. 30) relaciona a festa ao momento de folga, à pausa na luta do dia a dia, e 

traz a ideia da festa como representação dos sujeitos envolvidos: “As festas servem à 

economia das forças da alma, posto que, em virtude das forças de suas referências metafísicas, 

liberam o tormento da luta diária e, naturalmente servem para a autopresentação de quem as 

organizam.” 

Perez (2002) também traz a ideia de festa como momento de renovação segundo o 

pensamento de Callois: 

 

Em sua plena forma, com efeito, a festa deve ser definida como paradoxismo da 

sociedade, que ela purifica e renova ao mesmo tempo. Ela é o seu ponto culminante 

não só do ponto de vista religioso, mas também do ponto de vista econômico. É o 

instante de circulação de riquezas, o os mercados mais consideráveis, o da 

distribuição prestigiosa das reservas acumuladas. Ela aparece como fenômeno total 

que manifesta a glória da coletividade e a retempera em seu ser (CALLOIS apud 

PEREZ, 2002, p. 24). 

 

Fazendo um paralelo com a definição de Pross (apud NUNES, 1993, p. 31) sobre 

os ritos ao afirmar que eles “estabelecem simbolicamente um laço entre as unidades sociais e 

seus sujeitos”, podemos compreender a festa matrimonial como um ritual de consumo que 

estabelece laços sociais entre os sujeitos; e esses laços são fortalecidos pelos bens e seus 

significados, pelas representações e imagens dessa festa. 

Ferreira (2010, p. 9), ao discorrer sobre a temática festa, destaca sua relação com 

o sagrado: “creio que toda festa tem uma dimensão do sagrado. É a negação do destino 

obscuro, da cotidianidade chã, é como se abríssemos uma brecha na eternidade (mesmo 

implicando em bastidores e cotidiano) que nos toca.” A autora apresenta ainda a festa como 

elemento cultural (FERREIRA, 2010, p. 11): “A festa é o território para incursões numa 

antropologia do corpo e do gesto, o eixo do cruzamento dos sagrados com as práticas 

múltiplas que os atualizam. Um diálogo ou mesmo sobreposição de culturas.” 
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Perez (2002, p. 17), por sua vez, defende ainda a ideia de festa como uma forma 

lúdica de “sociação”
3
 e como produtora de imagens da vida social. Neste sentido, pode-se 

considerá-la como um texto cultural e uma prática social com a presença de elementos lúdicos 

em que são produzidas representações do imaginário coletivo:  

 

O privilegio concedido à festa se deve ao fato de que, como forma lúdica de 

sociação e como fenômeno gerador de imagens multiformes da vida coletiva, 
portanto como modo privilegiado de expressão dos sentimentos coletivos, ela 

possibilita uma outra aproximação do ato mesmo de produção da vida, da 

experiência humana em sociedade, ou seja, do vínculo social (PEREZ,, 2002, p. 17). 

 

Para Perez (2002, p. 19), a festa assume um caráter coletivo e contém elementos 

lúdicos, o que a aproxima ainda mais do fenômeno do consumo que ocorre, no caso da festa 

de casamento, como uma manifestação pública contendo elementos materiais e emocionais, 

através dos bens e objetos presentes na festa. Da perspectiva de Rose Rocha (2008, p. 120), o 

consumo é considerado como uma dinâmica sensível e como formatador de cultura 

comunicacional: “Consumir é muito mais do que o mero exercício de gostos, caprichos ou 

compras irrefletidas, mas todo um conjunto de processos e fenômenos socioculturais 

complexos, mutáveis, através dos quais realizam a apropriação e os diferentes usos de 

produtos, serviços [...].” 

Assim, podemos entender a festa de casamento como um processo complexo que 

vai muito além de gostos e caprichos dos noivos, envolvendo todo o contexto em que esses 

sujeitos rituais estão envolvidos, e que o consumo se faz presente através dos diferentes usos 

dos produtos e serviços, bem como através do compartilhamento das imagens dessa 

festividade no Instagram, aspecto este analisado na seção 4, mais adiante. 

Ritual, renovação, distração, sociação, coletividade, excesso, lazer, tempo livre, 

liberdade são alguns termos que estão associados à noção de festa; e em uma tentativa de 

condensar esses conceitos e sua relação com o consumo, podemos definir a festa de 

casamento como um tempo e espaço de sociabilização e vinculação; tempo de ruptura no 

cotidiano marcado por obrigações, lutas diárias; tempo e espaço de experimentar os excessos 

como a comida, a bebida, a dança, espaço-tempo do desmedido - lembrando Morin (2000), 

que traz a ideia de que os indivíduos se encontram em uma tentativa constante de 

enfrentamento da morte, do esquecimento. Assim, entendemos a festa como um momento de 

libertação, de fuga, como uma espécie de conforto para as angústias. Por fim, a festa se serve 

                                                
3 “Forma da qual os indivíduos se agrupam em unidades que satisfaçam seus interesses”, conceito desenvolvido 

por Gerg Simmel (PEREZ, 2002,p.18). 
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de bens materiais e simbólicos, inebriada de elementos lúdicos e de representação, que tem 

como característica principal a comemoração de uma mudança social na vida dos sujeitos 

envolvidos.  

 

2.3 OS BENS DA FESTA DE CASAMENTO COMO FORMA DE IDENTIDADE E 

PERTENCIMENTO 

 

A festa de casamento se apresenta como um fenômeno da cultura, incluindo 

representações de identidades, de pertencimento. Os detalhes da festa, o convite, o estilo da 

decoração fazem parte do universo simbólico e do gosto pessoal dos noivos e sujeitos 

envolvidos, dentro de suas possibilidades financeiras, em um momento marcante em suas 

vidas, no qual, de alguma forma, eles desejam se sentir lembrados e aceitos pelas outras 

pessoas. Através do pensamento de Douglas e Isherwood (2013), podemos identificar essas 

relações entre a identidade do individuo e os bens por ele escolhidos nos rituais: 

 

Ele [indivíduo] deve assegurar que os outros frequentarão os seus rituais e o 

convidarão para os deles. Pela livre presença, obtém um julgamento da adequação 

da escolha que fez dos bens de consumo para celebrar ocasiões particulares e 

também o julgamento da sua própria posição como julgador, assim como um 

julgamento da adequação da ocasião a ser celebrada. Dentro do tempo e espaços 
disponíveis, o indivíduo usa o consumo para dizer alguma coisa sobre si mesmo, sua 

família, sua localidade, seja na cidade ou no campo, nas férias ou em casa 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2013 p. 113). 

 

Vale salientar que não apenas os gostos dos noivos são decisivos no processo de 

escolha dos bens do casamento, pois suas preferências estão relacionadas a todo o contexto no 

qual estão inseridos. Os familiares, como a mãe da noiva,
4
 por exemplo, são figuras que 

exercem uma certa influência nesse processo de consumo; enfim, todo o cenário social e 

cultural dos indivíduos deve ser considerado. Como afirma Baccega (2008, p. 3), “ser 

consumidor não é um processo isolado: relaciona-se com todos os contextos sociais. Suas 

representações, seus valores perpassam as diversas esferas de atividade.” 

Para o antropólogo Everardo Rocha (1990), os objetos contêm um universo 

simbólico que está ligado ao repertório cultural de seus consumidores. Na festa, podemos 

considerar que os bens que dela fazem parte estão relacionados aos valores, hábitos, condição 

financeira, estilo de vida, representações identitárias, formações imaginárias dos noivos: 

                                                
4 De acordo com a pesquisa Casamentos no Brasil (EXAME MPE, 2012), depois do noivo, a mãe surge como 

principal apoio durante os preparativos da festa de casamento.  
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Objetos que fazem a presença e/ou ausência de identidade, visões de mundo, estilos 

de vida. Roupas, automóveis, bebidas, cigarros, comidas, habitações, enfeites e 
objetos os mais diversos não são consumidos de forma neutra. Eles trazem um 

universo de distinções. São antropomorfizados para levarem aos seus consumidores 

as individualidades e universos simbólicos que a eles foram atribuídos (ROCHA, 

1990, p. 67). 

 

Everardo Rocha (2005, p. 127) define muito bem a questão dos bens e sua relação 

com identidade do sujeito. Para o autor, o consumo é entendido “como fato social, como 

fenômeno da cultura, como construtor de identidades, como bússola das relações sociais e 

como sistema de classificação de semelhanças e diferenças na vida contemporânea.” Na festa 

do matrimônio, o sujeito escolhe os bens com o intuito de mostrar seus gostos, sua 

personalidade, seus valores, condição financeira e outros significados para os demais 

indivíduos, construindo e compartilhando suas subjetividades. 

O consumo está ligado à construção identitária; esta, por sua vez, incorpora 

símbolos e significados, e sua formação é tanto simbólica como social. Para Woodward 

(2014, p. 9-10) “existe uma associação entre a identidade da pessoa e as coisas que a pessoa 

usa.” Pode-se relacionar tal pensamento com o que se passa na festa de casamento, que é 

marcada por símbolos, com os significados presentes que podem ser encontrados nos bens da 

festa; e estes, por sua vez, estão associados às representações identitárias dos noivos. 

É necessário pontuar que a identidade do sujeito contemporâneo está em 

movimento. De acordo com a abordagem de Stuart Hall (2005), as identidades modernas 

estão sendo descentradas, deslocadas ou fragmentadas, apontando ainda que a formação das 

identidades está sempre em processo e se apresentando de forma mutante:  

 

A identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de processos 

inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no  momento do 

nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado sobre sua unidade. Ela 
permanece sempre incompleta, está sempre “em processo”, sempre “sendo 

formada”. [...] Assim em vez  de falar da identidade como uma coisa acabada, 

deveríamos falar de identificação, a vê-la como um processo em andamento. A 

identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós como 

indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” a partir de nosso 

exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros 

(HALL, 2005, p. 38-39). 

 

Pensando a festa de casamento da perspectiva de Hall (2005), pode-se inferir que 

as identidades dos sujeitos rituais estão inseridas em um processo permanente de 

transformação; e os bens que os representam são resultados de uma identificação e que os 
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ajudam a preencher as lacunas desse processo de formação da identidade, colaborando na 

maneira como querem ser vistos pelos outros através das imagens que escolhem e distribuem 

no Instagram. 

Para, Baccega (2011), todos possuímos mais de uma identidade; e o consumo se 

apresenta como um suporte para a circulação dessas identidades: 

 

A identidade passou a ser móvel, está sempre em movimento. Todos temos várias 

identidades. [...] Ocorre que, entre todas as identidades possíveis em uma 

determinada fase, uma delas é a que preferimos e queremos mostrar. Para isso, 

fazemos grande esforço: queremos ser identificados como aquele que tem uma 
escolaridade elevada, por exemplo. [...] Fazemos grandes esforços para o 

reconhecimento “público” dessa identidade escolhida. E essa exposição se garante 

sobretudo com as escolhas do que se consome. O consumo serve, portanto, como 

alavanca do desfile de identidades cambiáveis do sujeito (BACCEGA, 2011, p. 38). 

 

E, assim, as identidades transitórias vão sendo construídas por meio dos objetos 

que escolhemos para nos representar; e também pelas imagens que selecionamos para 

compartilhar com os demais. 

Um aspecto interessante e que deve ser levado em consideração nesse contexto do 

consumo na festa de casamento é a preocupação do sujeito em se mostrar para o outro, 

declarar o próprio gosto como forma de identidade e estratégia de visibilidade, como aponta 

Rose Rocha (2008, p. 124), através do pensamento de Landowsky: “Assim, declarar o gosto é 

afirmação de identidade e estratégia de visibilidade, tomando parte de nossos rituais de 

encontro societal, de identificação e demarcação de diferença, nos quais por vezes se 

manifestam verdadeiros maníacos por declarar o gosto.” 

Se a festa é também considerada como um elemento reconstrutor do mundo, na 

experiência de “estar junto” Roberto DaMatta (1997), podemos entender a festa de casamento 

como uma forma de construir identidades para o grupo social do qual o casal faz parte através 

dos bens e serviços selecionados pelos noivos, em que as declarações de gosto estão 

implicadas, uma vez que o consumo na festa de casamento contempla objetos, produtos e 

serviços que traduzem relações de identificação, gosto, pertencimento, relações sociais e 

culturais dos sujeitos envolvidos; e neste estudo refletimos sobre o que as imagens dessa festa 

dizem sobre essas relações permeadas sempre pelo consumo. 

 

2.4 OS OBJETOS DA FESTA COMO MARCADORES SOCIAIS E DE TEMPO 
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Se paramos para pensar, todos nossos rituais e ações cotidianos são permeados 

por um bem, seja na hora de escovar os dentes, quando se utilizmos o creme dental antiplacas 

especial e as fitas adesivas para dentes mais brancos, seja quando nos preparamos para uma 

festa de casamento, escolhendo trajes específicos, penteando os cabelos em um salão de 

beleza, comprando o presente dos noivos, seja compartilhando fotos da festa no Instagram. O 

consumo material, o consumo de imagens e o consumo da própria emoção da cerimônia 

configuram-se nesse importante ritual. 

Ao entender o consumo como um ritual no contexto da festa de casamento, 

podemos considerar que os bens que dela fazem parte assumem o papel de marcadores sociais 

e temporais, ajudando na concretização e permanência desse ritual, conforme conceitos 

apresentados por Mary Douglas e Baron Isherwood (2013, p. 113) a respeito das relações 

existente entre os bens e os rituais: “o consumo usa os bens para tornar firmes e visível um 

conjunto particular de julgamentos nos processos fluidos de classificar pessoas e eventos. E 

agora definimos como uma atividade ritual.” 

Para Everardo Rocha (1990, p. 67), o consumo se realiza quando homens e 

objetos são postos em contato, pois “É pelo consumo e seu interior que algumas das mais 

humanas das práticas encontram espaço de realização.” Incluímos aqui o casamento e a festa 

de casamento como práticas sociais permeadas pelos bens e, consequentemente, pelo 

consumo. 

 

É no consumo que homens e objetos se olham de frente, se nomeiam e se definem 

de maneira recíproca. A constante determinação de valores de uso faz de um tipo de 

produto genérico uma idiossincrasia. Da construção, o lar. Do vinho, a cerimônia. 

Da roupa, a identidade. Da comida, a refeição. Um processo social permanente de 

seres humanos definindo-se num espelho de objetos e a este num espelho de homens 

(ROCHA,  E., 1990 p. 68). 

 

Através da leitura da narrativa do antropólogo inglês Evan-Pritchard (apud 

DOUGLAS; ISHERWOOD, (2013) sobre o lugar do gado na vida das tribos Nuer, podemos 

evidenciar o papel dos bens como marcadores das linhas das relações sociais: 

 

A união do casamento é efetu ada pelo pagamento em gado e cada fase do ritual é 

marcada por transferência ou abate de gado. O status legal do parentesco é definido 

por direitos e obrigações em gado. 

O gado é das famílias. Quando o chefe da casa é vivo, tem plenos direitos de 

disposição sobre o rebanho, embora suas mulheres tenham direito ao uso das vacas e 
seus filhos sejam donos de alguns bois. À medida que cada filho, em ordem de 

senioridade, atinge a idade de casamento, casa-se usando vacas de um rebanho. O 

próximo filho terá de esperar até que o rebanho retorne a seu tamanho anterior, antes 
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que por sua vez , possa se casar [...] O vínculo através do gado entre irmãos continua 

até muito tempo depois de cada um ter sua própria casa e filhos, pois quando a filha 

de qualquer um deles casa, os outros recebem grande parte da “riqueza da noiva”. 

Os avós, tios maternos, tias paternas e maternas e parentes ainda mais distantes 

também recebem uma parte. O parentesco é habitualmente definido pela referencia a 

esses pagamentos, sendo mais claramente visível no casamento, quando os 

movimentos do gado de curral para curral são equivalentes a linhas num mapa 

genealógico. É também destacado pela divisão da carne de sacrifício entre parentes 

agnáticos e cognatos [...]. Os nuer tendem a definir todos os processos e relações 

sociais em termos de gado. Seu idioma social é o idioma bovino (EVANS-

PRITCHARD apud DOUGLAS; ISHERWOOD, 2013, p. 104). 

 

Assim como o gado entre os Neur tornam-se essenciais para a concretização do 

ritual do casamento e definidor do lugar social dos sujeitos, os bens que fazem parte do ritual 

do casamento e da festa contemporâneos, como a aliança, o vestido de noiva e o álbum de 

fotografia, assumem o papel de marcadores - marcadores de tempo definidores de uma fase 

importante da vida social do sujeito. A aliança, por exemplo, é um bem simbólico que pode 

acompanhar o indivíduo durante a vida enquanto casado; neste caso, o bem extrapola o papel 

de marcador, chegando a fazer parte quase que do próprio corpo do sujeito. Para amparar 

essas constatações, trazemos o pensamento de Douglas e Isherwood (2013) sobre a função 

dos bens como marcadores temporais: 

 

O objetivo mais geral do consumidor só pode ser construir um universo inteligível 

com os bens que escolhe[...] passagem do tempo é então carregada de significado. O 

calendário estabelece um início para a rotação dos deveres, para o estabelecimento 

de precedência, para a revisão e a renovação. Outro ano passou, um novo começo: 

vinte cinco anos, um jubileu de prata; cem, duzentos anos, uma celebração de 

centenário ou bicentenário; há um tempo de viver e um tempo de morrer, um tempo 

de amar. Os bens de consumo são usados para marcar esses intervalos (DOUGLAS; 
ISHERWOOD, 2013, p. 110-111). 

 

Na citacão, a seguir, de Roberto DaMatta (1997), sobre o como os ritos 

conseguem destacar as coisas do mundo social, trazendo como exemplo a aliança no 

matrimónio, identificamos com mais clareza o papel do bem como marcador de um papel 

social e como os objetos podem tornar visíveis os rituais e as condições sociais estabelecidas 

por eles:  

 

Um dedo é apenas um dedo integrado à mão, e essa mão a um braço, e esse braço a 

um corpo. Mas, no momento em que se coloca no dedo um anel que marcará o status 

matrimonial de uma pessoa, esse dedo muda de posição. Continua a ser um dedo, 

mas é ao mesmo tempo muito mais que isso. De fato, esse dedo é agora algo que 

pode ser destotalizado e visto como um elemento independente, associado a um anel 

e a uma posição social. [...]. O dedo, que é elemento cotidianamente visto como 

parte integrante de um universo biológico e individual, passa a ser um símbolo de 
um conjunto de relações sociais (DAMATTA, 1997, p. 77). 
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As chamadas lembrancinhas de casamento são claras demonstrações de que 

aquele momento não deve ser esquecido; ao contrário, deve ser lembrado, concretizado e 

materializado através de um objeto. O doce bem-casado, por exemplo, que é tradicionalmente 

distribuído em casamentos, geralmente vem acompanhado do nome dos noivos e da data do 

casamento; assim, esse bem assume um papel de marcador daquela fase, daquele tempo e da 

memória. 

Os bens do ritual da festa matrimonial remetem a um tempo vivido e memorial, a 

uma data marcada no calendário social dos sujeitos, como constata Nunes (1993, p. 31), ao 

discorrer sobre a organização social do calendário: “o fato é que o espaço e o tempo vividos 

se orientam simbolicamente.” Neste ponto, inferimos que tempo e espaço podem se orientar 

pelos bens e seus significados. 

Vimos que a festa está relacionada ao tempo, ao tempo alegre, ao tempo livre, ao 

tempo de lazer; e, assim, os bens que materializam essa festa podem ser considerados como 

marcadores temporais na vida do indivíduo e de suas pausas alegres. O convite, por exemplo, 

é um objeto que faz parte do ritual matrimonial e que é um definidor de tempo e espaço; ele 

indica a data da cerimônia e festa, bem como comunica que um casal irá unir-se. O vestido, 

por sua vez, remete a um traje especial para a noiva; se ela o guardar após a festa, quando 

encontrá-lo em seu guarda-roupa, poderá recordar de um momento específico em sua vida. 

Os bens da festa de casamento ajudam a estabelecer e a manter o reconhecimento 

social do indivíduo agora casado, bem como a sua integração no grupo, atribuindo valores de 

tempo e status, podendo vir a contribuir para a realização da vida dos sujeitos. 

As imagens representadas pelas fotografias da festa também se configuram como 

bens materiais do casamento, capturando as subjetividades dos sujeitos, o consumo de bens e 

de emoções que ganham visibilidade ao serem compartilhados em sites de redes sociais, como 

o Instagram, no qual se concentram as reflexões neste trabalho.  
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3 A CIRCULAÇÃO DAS IMAGENS DA FESTA DE CASAMENTO NO INSTAGRAM: 

representações do consumo e memória 

 

3.1 FESTEJAR É DEIXAR RASTROS: imagens e memória  

 

Um mundo colorido por imagens. Na sociedade contemporânea podemos observar 

a intensa relação da imagem com o homem e como essa relação tem influenciado o modo 

como os indivíduos convivem entre si. 

Este trabalho entende que a memória da festa de casamento vai sendo exposta e 

construída no espaço do Instagram através da produção e do compartilhamento dessas 

imagens, que fazem parte das narrativas desses sujeitos. Conforme aborda Recuero (2014, p. 

405): 

 

Notadamente, os estudos de redes sociais passaram a tornar mais corpo devido à 
participação dos indivíduos e instituições na rede, criando rastros de interações e 

conversações e deixando-os disponíveis para mapeamento. Mais do que isso, a 

estrutura técnica da internet e da mediação do computador permitiram o surgimento 

de novas formas de interação e participação, gerando impactos relevantes e 

intrigantes na sociedade. 

 

A partir desses rastros deixados pelas noivas e pelos sujeitos envolvidos no evento 

do casamento, por meio das fotos e imagens da festa, poderá se conhecer mais sobre o 

consumo e sua relação com o ritual da festa e a sociabilidade dos sujeitos contemporâneos. 

Essas imagens podem ser consideradas como mensagens desses sujeitos, conforme o 

pensamento de Recuero (2014, p. 406): “os atores portanto desenvolvem performances 

específicas e constroem seus papéis sociais de modo narrativo na internet, visando causar 

determinadas impressões na sua suposta audiência.” Essas narrativas vão sendo construídas 

através das fotos postadas no Instagram. 

A festa de casamento configura-se ainda como memória social ao ser 

materializada pelas imagens e bens que dela fazem parte, como o álbum de fotografias e as 

lembrancinhas estampadas com monogramas dos noivos. Douglas e Isherwood (2013, p. 109-

110), a respeito dos rituais, definem que “Os rituais são convenções que constituem definições 

públicas visíveis. Viver sem rituais é viver sem significados claros, e possivelmente, sem 

memórias.” Portanto, os bens e as imagens contribuem para a manutenção desses significados 

e da memória na cultura. 
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A memória é um dos pontos cruciais deste estudo, pois é através dela, 

representada pelas imagens da festa de casamento, que poderemos discutir sobre o consumo 

que se faz presente nesse ritual, bem como sobre a importância da produção, arquivamento e 

circulação dessa memória no Instagram para os sujeitos envolvidos. 

Ferreira (2001, p. 11) destaca a relação do homem com a memória afirmando que 

“há nas pessoas o desejo de guardar o que se extravia na vertigem”; e defende a memória 

como “sustentação de identidades, rede de conhecimentos que se projetam ao passado e futuro 

concomitantemente.” Estabelecendo relação com a memória da festa matrimonial, 

entendemos que as imagens dessa festa estão carregadas de significados e representações de 

identidade, de conhecimentos referentes aos sujeitos inseridos neste contexto por meio do 

consumo. Destacamos ainda essa vontade do sujeito de capturar tudo o que puder, de prender 

aquele momento a fim de não ser esquecido, de ser eternizado; e, assim, as imagens e bens 

ajudam a manter essa memória viva. 

Tomando o conceito de texto cultural de Lotman apresentado por Nunes (2001, p. 

58), a festa de casamento constitui-se “[...] texto cultural como unidade mínima da cultura, 

capaz de gerar novos significados mas, também, de preservar a memória de seus contextos 

anteriores [...], isto é, de abrigar em si mesmo memórias ancestrais [...].” 

No presente estudo, considera-se a cultura como memória seguindo ainda os 

conceitos apresentados por Lotman e Uspenkii (apud Nunes, 2001, p. 147): “Os autores 

assinalam que a destruição de certos textos culturais permite a criação de tantos outros, 

evidenciando a direção da cultura contrária à do esquecimento, por seu turno, transformado 

em elemento da memória.”  

Do mesmo modo, Ferreira (2001) conceitua a memória, seus processos, e aponta o 

esquecimento como parte complementar da memória: 

 

Fenômeno material e corpóreo, psíquico e ainda fenômeno da cultura, enquanto 

categoria, é um modo especial de presentificar a vida em muitos atos e formas 

especificas de lembrar, que pode vir do recordar, ao relembrar ou evocar e daí por 

diante. A memória biológica se desenvolve num terreno em que tudo é jogo 

dinâmico  entre seleção, codificação, transferência. E então tudo será memória e seu 

par complementar - o esquecimento (FERREIRA, 2001, p.11). 

 

A festa de casamento comporta as memórias de outras festas, memórias 

ancestrais, memes de afeto, como trabalhado por Nunes (2001) ao discorrer sobre os aspectos 

emocionais da memória, que são como fragmentos de memórias que sobrevivem e se repetem, 

podendo sofrer alterações. Podemos tomar como exemplo o buquê de flores da noiva, em que 
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hoje é possível jogar, em vez de flores, um buquê formado por vários bonequinhos do Santo 

Antônio. Preservou-se o ritual de se jogar o buquê, mas se alterou o formato. Uma tradição, 

memória do ritual do casamento, foi reconfigurada - uma espécie de releitura dessa memória.  

A memória da festa de casamento vai sendo alimentada pela mídia e seus 

produtos midiáticos, como filmes e novelas; e o seu contrário também é verdadeiro, pois a 

mídia também é alimentada pelas práticas culturais; no caso, a festa de casamento que se 

configura como um texto da cultura e condensador de memória. Trata-se de uma via de mão 

dupla: o ritual alimentando a mídia e a mídia alimentando o ritual. 

Festejar é vivenciar o momento da festa, mas é também reviver a festa através da 

memória, com pontuou Ferreira (2010, p. 11) ao discorrer sobre a festa popular: “E há ainda o 

comentário, aquilo que se diz no dia seguinte, a retomada do eterno ciclo de dizer-se aquilo 

que foi e de esperar pelo que virá.” A memória se configurando no presente e se projetando 

no futuro pela oralidade, pelo texto escrito, pela visualidade fotográfica. 

Podemos pensar a memória também como arquivo. Segundo Nunes (2001, p. 21), 

“o arquivo, inegavelmente, representa o conhecimento que está organizado em memórias fora 

do corpo do homem em forma de técnicas e tecnologias, das narrativas às bibliotecas 

digitais.” Destarte, pode-se entender o Instagram como um grande arquivo digital, em que as 

imagens da festa de matrimônio são reunidas, acessadas e compartilhadas. A memória do 

casamento já não se limita mais às lembranças no universo psíquico, nos convites guardados e 

nas fotos do álbum de casamento, pois agora ela habita também o ambiente virtual. As 

imagens da festa podem circular nas redes sociais, nos celulares, nos computadores pessoais, 

nas fotos impressas. 

Fausto Colombo (1991) nos apresenta sua visão sobre uma sociedade que tem 

obsessão em arquivar, concordando com o pensamento de Jerusa Ferreira (2001) sobre o 

desejo de guardar o presente do homem contemporâneo. O autor fala ainda de um homem 

arquivista, influenciado pelas evoluções culturais e tecnológicas:  

O que importa é termos mostrado brevemente que as formas da obsessão 

mnemônica se sujeitam à lógica da cultura e da técnica contemporâneas, 

impregnando não só o processo de culturalização  coletivo, mas também a vida 
cotidiana, os modos de pensar, em outras palavras, as convicções pessoais e de 

grupo (COLOMBO, 1991, p. 19). 

 

Colombo (1991, p. 19) pontua que “gravar e arquivar o nosso passado parece-nos 

hoje algo de muito necessário, tão indispensável como catalogar cada momento de nossa 

própria existência.” Acrescentamos aqui que gravar, arquivar e compartilhar o 

instante/presente obedecendo a uma nova ordem temporal baseada no instante, incluindo 
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também o passado, torna-se quase vital. Atualmente, estamos mergulhado no on-line, no 

universo das redes sociais digitais e na intensa utilização do celular e dispositivos móveis 

permeando as interações sociais. Os álbuns familiares viraram álbuns sociais a serem 

contemplados; são catálogos imagéticos que narram a existência do sujeito em uma esfera 

virtual. 

Outro ponto importante abordado por Colombo (1991, p. 62) sobre o tempo e os 

arquivos eletrônicos é que “o arquivamento eletrônico é, portanto, antes de tudo, 

arquivamento do tempo, ou seja, armazenamento do fluir, independentemente dos seus 

conteúdos.” Assim, podemos compreender as fotos da festa de casamento nos Instagram 

como tentativas dos sujeitos de parar o tempo, eternizar aquela ocasião. 

Como apoio às reflexões deste estudo, segue o pensamento de Colombo 

considerando a imagem como lembrança materializada: 

 

Ora, é importante compreendermos que justamente esse paradoxo da fotografia 
constitui também o seu fascínio e sua mais concreta ligação com a questão da 

memória: enquanto incindivelmente ligada ao passado de um objeto, à fase anterior 

à sua perda ou à sua transformação, a imagem é principalmente lembrança 

materializada (COLOMBO, 1991, p. 49). 

 

Entendemos assim que as imagens da festa de casamento no Instagram podem 

representar materializações das lembranças escolhidas pelos sujeitos para serem exibidas na 

rede. 

O teórico francês Maurice Halbwachs (2003) discorre sobre os contextos sociais 

da memória, apontando que se deve levar em consideração os contextos que servem de base 

para a construção da memória, pois “Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são 

apresentadas por outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivéssemos 

envolvidos e objetos que somente nós vimos. Isto acontece porque jamais estamos sós.” 

(HALBWACHS, 2003, p. 30).  

Apoiando-se no pensamento de Halbwachs, Ecléa Bosi (1994, p.54 ) nos confirma 

essa dependência da memória do sujeito e do seu relacionamento com o outro do contexto 

social em que está inserida: “A memória do individuo depende do seu relacionamento com a 

família, com a classe social, com a escola, com a Igreja, com a profissão; enfim, com os 

grupos de convívio e os grupos de referência peculiares a esse individuo.” 

As memórias postadas através das imagens da festa de casamento no Instagram 

podem instigar outras memórias, sofrerem influências de outras memórias, daí a ideia de uma 

memória coletiva. Para Bosi (1994, p. 56), as memórias se sociabilizam através da linguagem: 
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“O instrumento decisivamente socializador da memória é a linguagem. Ela reduz, unifica e 

aproxima ao mesmo espaço histórico e cultural, a imagem de um sonho, a imagem lembrada e 

as imagens da vigília atual.”  

Consideramos assim, as memórias da festa de casamento compartilhadas no site 

de rede social Instagram como traços da cultura de uma sociedade arquivísta, lembranças 

materializadas pelas imagens, imagens alimentadas por memórias individuais e coletivas que 

dependem do contexto social no qual estão inseridas; são as memórias que permanecem. 

Como memes de afetos, sobrevivem aquelas memórias que, de alguma maneira, intrigam 

positiva ou negativamente o sujeito, até serem esquecidas ou lembradas novamente, mas 

nunca iguais, nessa inquietude da memória, bambeando entre a lembrança e o esquecimento.  

 

3.2 O INSTAGRAM COMO FERRAMENTA DE ARQUIVAMENTO, 

HIERARQUIZAÇÃO, SELEÇÃO E CIRCULAÇÃO DA MEMÓRIA DA FESTA  

 

Para melhor compreensão deste estudo, nos parece oportuno apresentar, embora 

de forma sucinta, o funcionamento do Instagram; um aplicativo de compartilhamento de fotos 

gratuito que funciona como rede social. Nesta plataforma, o usuário tem o seu perfil, pode ter 

seguidores e seguir outros usuários, além de ter uma espécie de álbum de imagens digitais 

com todos os conteúdos por ele compartilhados. Além das fotos, o usuário tem ainda a 

possibilidade de publicar vídeos; são disponibilizados diversos filtros e efeitos para as fotos, 

bem como para marcação do local onde a foto foi produzida. Por ter a imagem como principal 

recurso, considerou-se o Instagram espaço ideal para o estudo dessas manifestações de 

consumo, entendendo que essas imagens podem revelar modos de ser e estar da sociedade, 

conforme propõe Rose Rocha (2008, p. 122): “Propõe-se uma perspectiva teórica que concebe 

o consumo como privilegiado campo de constituição da subjetividade e a imagem como 

partícipe de uma inédita articulação do imaginário e da sociabilidade na atualidade.” Portanto, 

entendemos que as imagens que circulam no Instagram nos dão pistas de aspectos de 

sociabilidades dos sujeitos e de como a imagem ganha força como elemento integrador social. 

Criado em 2010, pelo brasileiro Mike Krieger e pelo norte-americano Kevin 

Systrom, o Instagram tem conquistado cada vez mais adeptos e apresentado um crescimento 

acelerado. Em 2012, o Instagram passou a fazer parte do Facebook; e, no final de 2014, 

conseguiu ultrapassar o Twitter em número de usuários ativos, conquistando 300 milhões de 

usuários, além da estimativa de valor de mercado ter aumentando: passando de US$ 19 
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bilhões para US$ 35 milhões, de acordo com a instituição financeira Citigroup (FOLHA DE 

S. PAULO, 2014). 

Dentre os usuários de Instagram, 70% são pessoas menores de 35 anos, ou seja, 

esta rede tem o jovem como principal público, de acordo com consultoria em audiência na 

internet Global Web Index, divulgada em dezembro de 2014 (G1, 2014a). 

Neste trabalho, categoriza-se o Instagram de acordo com a definição de Recuero 

(2012) sobre os sites de redes sociais: 

 

os sites de redes sociais são ferramentas que proporcionam a publicação e a 

construção de redes sociais. As redes sociais são as estruturas dos agrupamentos 

humanos, constituídas pelas interações, que constroem os grupos sociais. Nessas 

ferramentas, essas redes são modificadas, transformadas pela mediação das 

tecnologias e, principalmente, pela apropriação delas pela comunicação 

(RECUERO, 2012, p. 15-16). 

 

As redes sociais são as conexões, as interações e os agrupamentos humanos; e os 

sites de rede social hospedam, abrigam, dão forma a essas redes. Os sites de redes sociais se 

caracterizam pela construção de um perfil composto por representações identitárias e laços 

sociais estabelecidos entre esses perfis (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2013). 

É importante pontuar que o Instagram iniciou suas operações como aplicativo 

exclusivo para Iphone e plataforma MAC, da Apple, e, posteriormente, foi lançado para os 

demais celulares, sendo, em seguida, disponibilizado para ser acessado por computador; 

porém, neste último, nem todas as ações estão disponíveis: é possível curtir, comentar, mas a 

principal função do aplicativo, a publicação de fotos, ainda não está habilitada, ficando 

disponível apenas para os dispositivos móveis como os celulares e os tablets, principais meios 

de acesso ao Instagram.  

A inserção dos sites de redes sociais nas sociedades humanas possibilitou ao 

homem novas formas de ser e estar; e ainda de rastreamento dessas interações, trazendo 

 

[...] informações sobre sentimentos coletivos, tendências, interesses e intenções de 

grupos e pessoas. São essas conversas públicas e coletivas que hoje influenciam a 

cultura, constroem fenômenos e espalham informações e memes, debatem e 

organizam protestos, criticam e acompanham ações políticas e públicas. É nessa 

conversação em rede que nossa cultura está sendo interpretada e reconstruída 

(RECUERO, 2012, p. 17-18). 

 

Destarte, entendemos o Instagram como aplicativo/site de rede social, espaço de 

conversação que difunde valores, hábitos, costumes e elementos culturais em rede, em que 

são estabelecidos vínculos sociais, e assim a memória da cultura vai sendo construída e 
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exposta. São esses aspectos subjetivos em relação à festa de casamento que se quer 

identificar, neste trabalho, nas imagens compartilhadas nesta plataforma. 

Os sites de redes sociais possuem características muito fluidas, pois eles se 

atualizam e se alteram com o tempo, com as novas ferramentas que vão sendo 

disponibilizadas e com a utilização dos atores. 

O Instagram tem como matéria-prima a foto capturada, copiada, editada, 

publicada. A imagem é a principal protagonista deste espetáculo. O fotógrafo, teórico e 

historiador da fotografia, Boris Kossoy, apresenta a imagem como instrumento de 

comunicação e como forma de conhecimento, exercendo influência no modo de viver e ser 

dos homens: “as imagens sempre afetaram o homem comum de alguma maneira, seja 

tomando-as como objeto de culto pessoal, seja recebendo suas informações como 

representações autênticas, verdadeiras, de fatos reais.” (KOSSOY, 2014, p. 271). 

A fotografia foi impulsionada no contexto da Revolução Industrial e possibilitou 

aos homens uma nova percepção do mundo. Kossoy (2014, p. 272) aponta que “Quanto mais 

se desenvolveu a tecnologia fotográfica, mais próxima se tornou a comunicação interpessoal e 

mais intensa se fez sua ação transformadora junto à sociedade.” Pode-se observar essa ação 

transformadora na sociedade ao se identificar nas relações sociais, em especial nos sites de 

redes sociais, a presença da imagem como elemento constituinte. 

O autor destaca ainda o caráter ficcional presente nas imagens e sua importância 

no processo fotográfico desde a captura da fotografia: 

 

A imagem fotográfica contém em si um componente ficcional, pois é matéria fluida 

de sua trama, é seu fundamento; é constituinte do processo de criação/construção da 

representação. Acha-se entranhado técnica, estética, cultural e ideologicamente em 

seu construto, aplica-se a todas as imagens (KOSSOY, 2014, p. 276). 

A intervenção de programas de edição e tratamento de fotos e do próprio 

mecanismo do Instagram em que o usuário pode escolher filtros que são aplicados nas fotos 

interferem na maneira como a fotografia é concebida, retratando uma nova realidade, 

acordando com o aspecto ficcional presente em toda fotografia abordado por Kossoy (2014). 

A internet serve de palco para o espetáculo das imagens que circulam na 

sociedade contemporânea. Como aponta Kossoy (2014, p.276): “Nos dias de hoje, imagens e 

estímulos sensoriais alcançam a todos que se acham conectados na web, palco universal de 

fantasias universais tornadas reais, no qual o fato se confunde com a representação - e o 

espetáculo continua.” É nesse espetáculo que serão encenadas as relações de consumo e 
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memória na festa de casamento compartilhadas no Instagram; e são essas relações que 

buscamos identificar e refletir neste estudo. 

Kossoy destaca ainda o papel ímpar que o homem, produtor da foto, imprime na 

fotografia, transferindo seu olhar e sua perspectiva sobre o mundo: 

 

Toda fotografia resulta de um processo de criação/construção conduzido pelo 

fotógrafo (e seus contratantes): registro/criação-construção, um binômio indivisível 
que, por si só, explica a utopia de uma pretensa objetividade fotográfica e reforça a 

certeza de uma subjetividade que lhe é inerente (KOSSOY, 2014, p. 275). 

 

As imagens da festa de casamento produzidas pelos sujeitos e compartilhadas em 

rede absorvem esses elementos subjetivos. Há a fase de um registo, a captura, que não se 

separa de um processo de criação, e é nesse processo que é apreendido o olhar desse produtor 

da foto. 

A presença da fotografia no cotidiano do homem pode declarar aspectos culturais 

e ideológicos da sociedade contemporânea. Para Kossoy, a fotografia tem um papel decisivo 

como artefato de conhecimento, como memória do homem e conformadora do imaginário 

coletivo. Por isso, escolhemos a imagem para, neste estudo, refletir sobre as memórias da 

festa de casamento que alimentam esses imaginários coletivos. 

As experiências humanas podem ser encontradas nos registros fotográficos; é o 

que defende Kossoy (2014, p. 277), ao considerar que “a experiência da fotografia se 

confunde com a própria experiência humana.” 

Assim, nos questionamos: o que é memorável para a noiva? O que faz com que 

ela escolha uma foto em vez de outra? O que deve ser ocultado? O que deve ser relevado? 

Memorável é o que toca o sujeito, o que de alguma forma, positiva ou negativamente, intriga, 

comove. 

Esses questionamentos nos instigam a pensar o caráter volátil da memória da festa 

de casamento, haja vista que o usuário do Instagram tanto pode apagar uma foto como pode 

retomar esse acontecimento publicando posteriormente uma foto em uma tentativa de reviver 

aquele momento. É essa tensão que toda memória habita entre a lembrança e o esquecimento 

mesmo em suas tentativas de arquivamento, que nunca se completa totalmente. 

 O próprio significado da palavra Instagram já denuncia sua função: “insta”, 

refere-se a instante, capturar o instante, é a valorização do imediato, do novo, do que acontece 

agora, pois amanhã já não é mais novidade. Uma plataforma em que a foto é o principal 

produto revela como a imagem foi se tornando central frente às relações humanas, como um 
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elemento estrutural, até mesmo como produto e bem de consumo inserida no contexto do 

homem contemporâneo. 

Imagens, fotos, vídeos, toda a visualidade se tornando memória; podemos, então, 

pensar o Instagram como uma extensão de nossas memórias, mas não são quaisquer 

memórias, são as mais significativas para nós mesmos, queremos ser reconhecidos naquelas 

imagens, imprimir nossa marca, nossa essência, pois são as lembranças que nos tocam, que 

queremos tornar visíveis para si e para os outros. 

O Instagram também pode ser considerado como um organizador dessa memória 

selecionada. Diante de inúmeras possibilidades imagéticas, o sujeito elege aquelas que mais 

lhe agradam, as mais significativas. Essa memória vai sendo construída nas malhas virtuais no 

Instagram através de cada imagem compartilhada; e uma narrativa memorial do sujeito vai 

sendo contada.  

Ao comportar as imagens de um perfil, o Instagram tem a função de arquivo da 

memoria do sujeito, ao organizar por tempo cronológico, de acordo com a ordem de postagem 

do usuário, sendo, assim, hierarquizador, ele desempenha ainda a função de organizador, ao 

selecionar uma imagem, em vez de outra, por vontade do próprio sujeito. O Instagram serve 

como mecanismo de seleção da memória e, ao compartilhar essas imagens, ele proporciona a 

extensão de nossas memórias, criando uma narratividade. 

O destino de um site de rede social como o Instagram é difícil de se prever, pois 

ele pode se manter por mais alguns anos, como também pode ser desativado, como no caso do 

Orkut, que, no final do ano de 2014, foi extinto. Neste caso, antes de ser “deletado”, os 

antigos usuários do Orkut foram convidados a resgatar suas fotos. Outro fato interessante é 

que algumas comunidades desta rede social estão preservadas em um museu virtual mantido 

pelo Google, conforme noticiado por Capelas (2014) no Estadão. A memória desta rede social 

não se dissipou completamente, ela sofreu mutações, foi realocada, mas traços dela 

permaneceram. Como pontua Nunes (2001, p. 115), sobre o mutabilidade da memória,  

 

A memória reconcilia e dilacera, goza da mesma ambiguidade da mídia 

como memória. O ambiente e seus participantes, seletivo, variável 
temporalmente, arranja e redistribui as informações, que, por seu turno, 

como memes, pulam de um cérebro a outro e de um veículo a outro, às 

vezes, enovelando-se em um movimento cruamente obsceno. 

 

Os rituais, construídos por memorias que são passadas de povos para povos, 

foram sofrendo alterações no decorrer das mudanças e transformações culturais. Decerto, o 
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casamento de antigamente não é igual ao casamento contemporâneo, que obedece às lógicas 

de produção, consumo e da mídia, bem como sofre a influência de novas tecnologias. 

Algumas coisas permanecem, mas outras, como o próprio álbum de fotos, que era tão 

esperado e guardado com zelo, perdeu parte de sua força, pois, na era da cibercultura, a foto é 

capturada e compartilhada em tempo real nos sites de redes sociais. Não é preciso esperar 

meses para desfrutar as fotos do acontecimento; agora, muitos postam de imediato os 

melhores momentos da festa, até quem não foi convidado ou não pôde ir à festa vivencia a 

comemoração através das imagens compartilhadas. O que se observa tanto nos casamentos 

mais antigos, em que se tinha apenas o álbum de fotografias, como no casamento atual, que, 

além das fotos do álbum, existem as que habitam os ambientes das redes, é que ambos 

desejam imortalizar aquele momento, no eterno enfrentar o esquecimento e a morte. 

 

3.3 O INSTAGRAM COMO LUGAR DE MEMÓRIA E CONSUMO  

 

Quando uma foto é compartilhada no Instagram, ela adquire vida e movimento. 

Antes, presa no arquivo digital da câmera, onde praticamente o proprietário da mesma teria 

acesso, agora ela ganha uma nova roupagem, seja pelos filtros aplicados, pelas legendas ou 

pela localização evidenciada, ou ainda pelos novos espectadores que irão visualizá-la, curti-la 

ou não, podendo fazer um print numa tentativa de “roubá-la” ou ainda compartilhá-la. São 

inúmeros os caminhos que essa memória pode traçar, inclusive nenhum; mas o que se quer 

ressaltar aqui é a posição do Instagram como lugar de memória, conceito criado por Pierre 

Nora (1993) sobre os lugares da memória.
5
 

O teórico francês discorre ainda sobre como a memória sofreu um processo de 

democratização, visto que os produtores de arquivo, nos tempos clássicos, centralizavam-se 

nas grandes famílias, Igreja e Estado. Hoje somos produtores de nossas memórias: “as 

memórias particulares que reclamam sua própria história” (NORA, 1993 p. 17); histórias 

permeadas pelo consumo - um consumo de sentimentos, emoções -, mas também 

materializados por objetos que se tornam visíveis através das imagens oferecidas pelos 

usuários do Instagram à contemplação social. 

De acordo com Nora (1993, p. 13)), “Os lugares de memória nascem e vivem do 

sentimento que não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso 

                                                
5
 O discurso do historiador francês Pierre Nora (1993) decerto não contemplava o advento da Internet nem o 

atual contexto dos sites de redes sociais, mas é pertinente trazer suas reflexões sobre memória para se pensar o 

Instagram como lugar de memória. 
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manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque 

essas operações não são naturais.” 

Para Nora (1993 p. 9), “a memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na 

imagem, no objeto”; e destaca ainda que a contemporaneidade tem como imperativo 

“arquivar” - concordando aqui com o pensamento de Jerusa Pires Ferreira (2001, p.12) já 

exposto anteriormente sobre essa vontade do homem de “guardar tudo que se extravia na 

vertigem.” As imagens compartilhadas no espaço do Instagram abrigam essa memória e são 

resultados dessa vontade de fixar, prender aquele momento, pará-lo no tempo. 

Ainda sobre a “obsessão” do contemporâneo sobre arquivar, Nora ressalta como a 

memória sofreu mudanças no decorrer do tempo e necessita cada vez mais de suportes para se 

alojar, prevalecendo na imagem; em suas palavras: 

 

Ela [memória] se apoia inteiramente sobre o que há de mais precioso no traço, mais 

material no vestígio, mais concreto no registro, mais visível na imagem. O 

movimento que começou com a escrita, termina na alta fidelidade e na fita 

magnética. Menos a memória é vivida no seu interior, mais ela tem necessidade de 

suportes exteriores e de referências tangíveis de uma existência que só vive através 

delas. Daí a obsessão pelo arquivo que marca o contemporâneo e que afeta, ao 

mesmo tempo, a preservação integral de todo o presente e a preservação integral de 

todo o passado. O sentimento de um desaparecimento rápido e definitivo combina-se 

à preocupação com o exato significado  do presente e com a incerteza do futuro para 

dar ao mais modesto dos vestígios, ao mais humilde testemunho a dignidade virtual 
do memorável (NORA, 1993 p.14). 

 

Para ser lugar de memória, é necessário, antes de tudo, “ter vontade de memória” 

(Nora, 1993 p. 22). O usuário do Instagram compartilha desse sentimento de guardar suas 

memórias ao colecionar um histórico de suas imagens em rede. 

Há de se trazer também para essa discussão a influência da globalização nas 

relações sociais e culturais nas redes sociais e nas circulações das memórias. No Instagram, a 

noiva tem acesso a perfis de empresas de casamento de várias partes do mundo. Um produto 

que antes era restrito a noivas de um determinado país, agora pode ser adquirido por noivas de 

outras nacionalidades. Instagrans de estilistas de vestido de casamento de outros países são 

seguidos por usuárias brasileiras e o mesmo acontece com as estilistas brasileiras sendo 

seguidas por usuários de outras nacionalidades. 

Nas imagens abaixo, podemos observar a publicação de uma estilista renomada 

mundialmente, a filipina Monique Lhuillier (Imagem 1), e o comentário de uma brasileira na 

respectiva foto (Imagem 2); em seguida (Imagem 3), visualizamos a mesma foto do vestido 

sendo publicada por uma loja de vestidos de noivas de São Paulo, a White Hall. 
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Imagem 1 - Foto postada no Instagram de Monique Lhuillier 

Fonte:INSTAGRAM, 2015a. 
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Imagem 2 - Comentários referentes à foto postada no Instagram de 
Monique Lhuillier 

Fonte: INSTAGRAM, 2015b.  
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Imagem 3 - Foto de vestido de noiva Monique Lhuillier postada no Instagram de White Hall Atelier 

Fonte: INSTAGRAM, 2015c. 

 

Observamos que as imagens, as lógicas de produção e consumo e as memórias 

que se destacam referentes ao casamento e à festa vão atravessando os diversos espaços da 

mídia e, neste caso específico, no da Internet. Foram codificadas novas formas de espaço e 

tempo, e essa nova formação, esse contato com lógicas de consumo e práticas culturais 

distintas, interfere nas formas de consumir dos sujeitos, bem como nas representações 

identitárias que ele expõe através das imagens postadas. 

Hall (2005, p. 75), a respeito dos efeitos da globalização sobre as identidades, 

pontua que  

 

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e 

imagens e pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de 

comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas 
- desalojadas - de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem 
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“flutuar livremente”. Somos confrontados por uma gama de diferentes identidades 

(cada qual fazendo apelos, ou melhor, fazendo apelos a diferentes partes de nós), 

dentre as quais parece possível fazer uma escolha. 

 

Embora alguns discursos lamentem a homogeneização de culturas, trazendo para 

o lado positivo dessa contaminação entre culturas, podemos pensar as inúmeras possibilidades 

que o sujeito tem para se representar, pois ele não se prende apenas a sua cultura local, ele 

pode passear pelas mais diversas manifestações culturais a que ele tem acesso; ele negocia 

papéis sociais, prova o sabor de diferentes memórias e expõe ao público o que mais lhe agrada 

e como ele deseja ser visto.  

 

3.4 A ESTETIZAÇÃO DO COTIDIANO E AS LÓGICAS DO ESPETÁCULO NO 

INSTAGRAM  

 

Respiramos o ar de uma atmosfera contemporânea impregnada pelas imagens. 

Rose Rocha (2009) nos instiga a pensar como a imagem ganhou centralidade na cena 

contemporânea, ao propor uma imagética do consumo; um consumo mediado por imagens e 

um consumo das próprias imagens.  

Observamos uma cultura da visualidade ocupar os espaços culturais, midiáticos e 

o dia a dia dos sujeitos. Para Rose Rocha (2009, p. 273), a visualidade 

 

Associa-se, portanto, a mecanismos sócio-culturais partilhados que conferem, a 

determinadas imagens visuais, a qualidade de partícipes de sistemas de crença e 

leitura visual reconhecíveis e reconhecidos como rastros e/ou registros de fatos 

dotados de relevância societal. O que é visível remete, pois menos ao que se tornou 

imagem visual e, mais àquela visualidade de que, via jogo societal estratégias 

comunicacionais, é reconhecida como dotada de valor de troca simbólico e de 

relevância comunicativa. Visualidade, finalmente, apenas se realiza e se consuma no 

momento do consumo, da recepção, da codificação, da interpretação e da tradução. 

 

Podemos pensar, sob a perspectiva da autora (ROCHA, R., 2006), que o 

Instagram é uma forma estratégica de visibilidade dos indivíduos que dele fazem parte. No 

Instagram, o sujeito se faz imagem e a imagem se faz sujeito. Quando ele escolhe as imagens 

para o representar, essas representações absorvem a essência do sujeito, o que ele pensa ou 

quer que os outros saibam o que ele pensa, o que gosta ou não, o que acredita, enfim, sempre 

considerando essa relação de dependência com o público que vai receber essas imagens, pois 

o sujeito fala para um público e ele é consciente disso; e, de certa forma, suas publicações 

dependem dessa audiência para serem contempladas. 
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Para Rose Rocha (2006, p. 10), “mais do que excesso ou pura e simples 

obscenidade das imagens, trata-se em resumo, da inserção na malha cultural e nas interações 

sociais contemporâneas. O consumo de imagens/sensações e de imagens/estilo de vida 

consolida um verdadeiro mercado de imagens.” E o Instagram se configura como um espaço 

de comercialização dessas imagens; não no sentido do ganho de capital financeiro, mas de 

capital social e simbólico. 

Retomamos ainda ao pensando de Rose Rocha (2009), ao expor que os humanos 

comunicam por necessidade, pela sua sobrevivência psíquica; e as imagens são formas de 

perceber o mundo: 

 

Precisam crer e, mais ainda, precisam de fato realizar uma apreensão do mundo e de 

si mesmo através de imagens e, finalmente, como que para suportar sua 

insignificância, precisam crer na materialidade de suas representações. Precisam 

finalmente, acreditar que tais imagens são mundo. Este real de imagens dilata-lhes a 
existência, permite o exercício de uma dominação através do olhar, garante-lhes a 

mirada sobre sua própria duração, ela própria ampliada, visualmente eternizada 

(ROCHA, R., 2009, p. 276). 

 

Rocha e Castro (2009) consideram a espetacularização e a estetização do 

cotidiano como eixos organizadores dos padrões econômicos e socioculturais do mundo 

contemporâneo, trazendo como aporte o pensamento de Peter Pál Pelbart e Guattari, em que o 

capitalismo e suas lógicas assolaram as subjetividades dos sujeitos, “analisando o modo pela 

qual as máquinas tecnológicas de informação e comunicação operam no coração da 

subjetividade humana.” (ROCHA; CASTRO, 2009, p. 49). Com base nesse pensamento, 

pode-se incluir a forma como celulares, tablets e dispositivos móveis se integraram aos 

hábitos dos indivíduos e alteraram as formas de vida e percepção dos sujeitos 

contemporâneos. 

Observamos uma invasão do cotidiano inserido nas imagens, produtos midiáticos 

e de entretenimento. Conforme Rocha e Castro (2009, p. 50), “O entretenimento é o principal 

produto oferecido pela cultura da mídia, que espetaculariza o cotidiano de modo a seduzir as 

audiências elevá-las a identificar-se com as representações sociais e ideológicas nela 

presentes.” 

Sobre  a estetização do cotidiano, Rocha e Castro (2009, p. 52) consideram que 

 

[...] a estetização do cotidiano e o imperativo da visibilidade são investigados em sua 

penetração no dia-a-dia, permitindo reflexões sobre a irremediável associação entre 

a cultura do espetáculo e a educação dos nossos sentidos. As dinâmicas da 

visibilidade incessante configuram verdadeiras arenas de disputa pela conquista de 
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atestados de existência midiáticos. Nessas arenas do visível, homens e mulheres 

buscam a todo custo, manter-se em cena. 

Quem disponibiliza um perfil do Instagram deseja estar em cena, deseja o 

espetáculo. Como em um teatro, ele quer sentir a reação do público através dos aplausos 

transformados em curtidas. 

A visão do pensador francês Guy Debord sobre a sociedade do espetáculo nos 

oferece um subsídio importante para pensar as imagens da festa de casamento, pois segundo o 

autor, “toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se 

apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo que era diretamente vivido 

tornou-se representação” (DEBORD, 1997, p. 13). Assim, pode-se pensar que essa festa 

venha conter elementos que caracterizem esse espetáculo, por estabelecer relações sociais 

espetacularizadas, compartilhadas em sites de redes sociais e ter as imagens como elementos 

integrantes desse ritual. 

Fazendo ainda uma relação com imagens da festa de casamento no Instagram, 

destaca-se um dos principais conceitos de Debord (1997, p. 14): “o espetáculo não é um 

conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediadas por imagens.” Para 

Debord, conforme discorre Weber (2014, p. 319), “Alienação e reificação são as 

características da sociedade moderna, submetida às imagens e ao jogo de aparências que 

substitui a realidade e a vida.” É importante ressaltar que não se pretende neste estudo adotar 

o caráter crítico defendido por Debord sobre essa sociedade espetacularizada, mas apenas 

apresentar suas características e relacioná-las com essas práticas de consumo presentes nas 

imagens da festa de casamento. 

O teórico Douglas Kellner, conforme Rocha e Castro (2009), também compartilha 

da ideia de Debord sobre uma sociedade baseada nas lógicas do espetáculo; porém, ele 

considera que as formas do espetáculo evoluem, acompanhando as mudanças tecnológicas. 

Ele põe em cheque a passividade do sujeito perante a força da mídia: “ o público pode resistir 

aos significados e mensagens dominantes, criar sua própria leitura e seu próprio modo de 

apropriar-se.” (KELLNER apud ROCHA; CASTRO, 2009, p. 51). 

Mas o que podemos pensar de uma plataforma social em que os próprios sujeitos 

são produtores e consumidores dos conteúdos nela disseminados? As imagens do Instagram 

são cultuadas por ele e instigam a acreditar que, nesse momento, o sujeito adquire certa 

liberdade, pois é de sua livre escolha o que deve ou não ser postado, o que ele curte ou não. 

Que lógicas influenciam essas escolhas? Arriscamos dizer que são as lógicas culturais, 

midiáticas, do consumo, da memória e do espetáculo. Não seria esse sujeito também criador 
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dessas lógicas? Voltamos assim à reflexão já levantada anteriormente, o ritual, a cultura e a 

memória, alimentando a mídia; e a mídia, por sua vez, alimentando-os de volta. 

Na página inicial do Instagram (Figura 12), podemos visualizar uma mensagem 

que sintetiza de maneira bem concisa as funções desse aplicativo (INSTAGRAM, 2015d, 

n.p.): 

 

Capture e 

compartilhe  

momentos do mundo 

O Instagram é uma maneira rápida, atraente e divertida de compartilhar sua vida 
com amigos e familiares. 

Faça uma foto ou video, escolha um filtro para mudar sua aparência e publique no 

Instagram – é assim fácil. Você pode até compartilhar com o Facebook, Twitter, 

Tumblr e outros. É uma nova maneira de ver o mundo. 

Ah é, mencionamos que é de graça? 

 

 
Figura 12 - Página inicial do Instagram 

Fonte: INSTAGRAM, 2015d, n.p. 

 

Neste pequeno texto publicitário, podemos relacionar os conceitos expostos até 

aqui, mais claramente quando ele diz (INSTAGRAM, 2015d, n.p.): “Capture e compartilhe 

momentos do mundo”; logo, identificamos o prevalecimento da imagem na cena 

contemporânea midiática; é preciso capturar, gravar, para em seguida compartilhar. 

Identificamos ainda a lógica do espetáculo e a estetização do cotidiano. Na frase que se segue 

- “O Instagram é uma maneira rápida, atraente e divertida de compartilhar sua vida com 

amigos e familiares” encontramos o entretenimento, a valorização do instante e 
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atravessamento dos espaços. No enunciado “É uma nova maneira de ver o mundo” - 

confirmam-se as reflexões neste trabalho sobre como o Instagram serve para entendermos 

como o mundo conectado se apresenta: uma realidade editada pelos filtros, cores e tantos 

outros efeitos disponíveis; e percebemos também o Instagram como espaço de alojamento 

dessas visões de mundo, que seriam as memórias dos sujeitos; memórias espetacularizadas, 

deixando traços de valores, da cultura, do consumo, de representações identitárias, 

subjetividades e gostos - tudo isso entrelaçado.  
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4 ANÁLISE DAS IMAGENS DA FESTA DE CASAMENTO NO INSTAGRAM  

 

Curiosamente, a foto mais curtida do Instagram no ano de 2014 foi a foto feita no 

casamento das celebridades Kim Kardashian e Kanye West, com 2,4 milhões de curtidas 

(Figura 13). Ressaltamos aqui como o casamento é um texto cultural que se destaca e 

perpassa os diversos espaços midiáticos, em especial os sites de redes sociais. 

 

 

Figura 13 - Foto do beijo do casal Kin Kardashian e Kanye West 

Fonte: G1, 2014b. 

 

Nesta seção, iremos discutir sobre as imagens compartilhadas pelas noivas no 

Instagram referentes a festa de casamento e a festividades que fazem parte do ritual do 

casamento, como noivado e chá de panela, que são comemorações que estão inseridas no 

contexto do casamento e apresentam elementos inerentes à festa, como música, comida e 

outros atributos que podem revelar relações de consumo e memória deste ritual. Este trabalho 

não se propõe a comparar as narrativas imagéticas das duas festas atribuindo-lhes juízo de 

valor, mas apenas instigar uma reflexão sobre o que está sendo capturado, compartilhado, que 

aspectos do consumo estão presentes, que formas de ser, estar e aparecer, no sentido de 

visibilidade, estão incluídas nessas representações. 

Discorreremos ainda sobre os sentidos e significados das hashtags (#) que 

classificam e identificam as fotos compartilhadas das noivas, bem como os sentidos e 
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significados da identificação de outros usuários do Instagram nas imagens que são 

identificados pelo arroba (@) seguido do nome específico. As hashtags reúnem as fotos 

identificadas por um mesma nomenclatura, quando se usa uma # seguida de um nome para 

identificar uma foto. Todas as fotos assim identificadas irão se reunir em um mesmo espaço 

virtual no Instagram, em uma espécie de galeria dessas imagens. Assim, quando aqui se 

informa que a hashtag do casal da Festa 1 (#nataliaemazerine) possui 304 fotos, isso quer 

dizer que 304 publicações possuem essa nomenclatura, 304 pessoas, incluindo a noiva, 

familiares, convidados e fornecedores ou qualquer outro sujeito, utilizaram essa identificação 

na foto publicada. 

As imagens são quantificadas e só podem ser visualizadas se tiverem sido 

compartilhadas por usuários de perfis públicos e/ou de amigos. Por exemplo, se um sujeito 

quiser ver as fotos de um casamento pela #, ele só terá acesso às imagens publicadas se as 

mesmas forem de amigos dele ou oriundas de perfis públicos, que não precisam de uma 

solicitação para serem seguidos; e, portanto, todas as fotos que esse usuário público 

compartilha podem ser visualizadas, mesmo que o sujeito não o siga. Ainda que uma noiva 

apague todas as suas publicações referentes ao seu casamento, pensando em uma situação 

hipotética, as imagens que estiverem identificadas pela hashtag de seu casamento publicadas 

por outros usuários do Instagram irão permanecer na rede; assim, a memória da festa 

sobrevive. 

 

Reiterando, foram analisadas duas festas compartilhadas no Instagram, a Festa 1, 

realizada em São Paulo (SP), e a Festa 2, em Barra Grande (PI), das quais foram selecionadas 

24  imagens da primeira noiva e 14 da segunda noiva serem analisadas. Abaixo, segue um 

quadro descritivo com as informações básicas dos dois casamentos e a quantidade de fotos 

presentes nas hashtags de cada um. 

 

Trazemos ainda como suporte para nossas reflexões, a análise da mensagem 

fotográfica de acordo com a visão de Barthes (1982, p. 304). O teórico francês pontua que “a 

estrutura da fotografia não é uma estrutura isolada; ela comunica pelo menos com uma outra 

estrutura, que é o texto (titulo, legenda ou artigo) [...].” Para Barthes (1982, p. 304), “a 

imagem não é o real; mas ela é pelo menos seu perfeito analogon, e é precisamente esta 

perfeição analógica que, para o senso comum, define a fotografia.” Ele pontua ainda que a 

fotografia é sistema de signos, sugerindo sempre uma interpretação, uma leitura. 
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Barthes (1982) defende que toda reprodução fotográfica abriga uma mensagem 

denotada, que é o analogon, e outra conotada, sendo esta segunda a forma como a sociedade a 

interpreta. Assim, para o autor, todas as reproduções analógicas  da realidade, como desenhos, 

quadros, cinema e teatro, comportam sempre uma mensagem suplementar, além do próprio 

conteúdo (cena, objeto, paisagem). Essa mensagem suplementar é um segundo sentido, uma 

espécie de “tratamento da imagem sob a ação do criador, cujo significado, quer estético, quer 

ideológico, remete a uma certa cultura da sociedade que recebe a mensagem.” (BARTHES, 

1982, p. 305) 

Para o protocolo de análise das imagens neste trabalho (Quadro 2, mais adiante) 

foram considerados alguns processos de conotação indicados por Barthes (1982, p. 307), tais 

como pose e objetos; e foram acrescentados outros elementos que são típicos do Instagram, 

considerando-os como processos de conotação atribuídos à imagem e que ajudam a criar 

outras camadas de sentidos para a fotografia da festa, como os efeitos, usos de filtros, os 

emotions (caracteres gráficos específicos para web), e a legenda e o enquadramento como 

construtores de sentido dessas representações visuais. 

São esses sentidos, além da imagem denotada, que se buscou revelar aqui: os 

significados sociais que estão encobertos pelo véu das imagens publicadas pelas noivas; o que 

essas imagens revelam sobre o consumo, a memória e a cultura em seu aspecto ritual e 

festivo? 

O modelo de transferências de significados defendido pelo antropólogo Grant 

McCracken (2012) pode nos ajudar a pensar sobre os significados e as manifestações de 

consumo imbricados nas imagens. De acordo com esse modelo os significados advindos do 

mundo culturalmente construído se movem para os bens e para os consumidores, através de 

diversos instrumentos como a publicidade e a moda, incluímos aqui as imagens em geral, 

ajudando nessa transferência de sentidos.  Para o autor, os bens são como depósitos de nossos 

significados públicos e privados. 

O objetivo da análise das imagens não foi generalizar e defender formas únicas de 

se expor a festa de casamento do Instagram, mas sim analisar traços de consumo presentes 

nas festas realizadas pelas noivas escolhidas que possam ser comuns a outros sujeitos. É claro 

que um casamento de uma classe menos abastada decerto será compatível com sua realidade, 

mas, ainda assim, podemos supor identificar os traços do consumo, da tradição, no vestido 

especial, no anel simbolizando a união, nas memórias comuns e em memes de afeto (NUNES, 

2001) que permanecem. 
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É importante destacar, que temos plena consciência da mutação constante a que 

está exposto um site de redes sociais e como são efêmeras as conclusões às quais podemos 

chegar, pois se o casamento mudou muito até os dias de hoje, que se dirá daqui a 50 anos. 

Pretende-se aqui discutir como a penetração do consumo nesse ritual contamina os sujeitos e 

as trocas simbólicas. A fim de identificar esses sentidos presentes nas imagens, 

disponibilizamos a visualização do protocolo de análise que servirá de base para a discussão 

das imagens correlacionando com as teorias expostas no início deste estudo (Quadro 1). 

 

Protocolo de análise das imagens 

Legenda 

Hashtags 

Emotions 

Efeitos/usos de filtros 

Objetos 

Sujeitos presentes 

Enquadramento 

Pose 

Marcação de outros usuários do Instagram 

Localização 

Data da publicação 

Quadro 1 - Protocolo de análise as imagens 

Fonte: A autora, 2015 

 

Abaixo (Quadro 2), segue um quadro descritivo com as informações básicas dos 

casamentos em questão, a quantidade de fotos publicadas pela noivas e a quantidade de fotos 

referentes às hashtags do casal. 

 

Descrição Festa 1 Festa 2 

Data do casamento 24.05.2014 18.05.2013 

Local São Paulo (SP) Barra Grande (PI) 

Local da celebração religiosa Igreja Nossa Senhora do 

Brasil 

Praia Barra Grande 

(PI) 

Local da festa Buffet Lodutti Pousada BGK 

Quantidade de fotos identificadas 304 239 



63 

pela hashtag do casal 

Fotos publicadas pela noiva 32 44 

Idade da noiva quando se casou 24 27 

Quadro 2 - Informações básicas dos dois casamentos e quantidade de fotos presentes nas hashtags 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

 

 

Nos tópicos seguintes, serão analisadas as imagens de cada festa separadamente, 

buscando identificar as relações de consumo e memória, apontando nas imagens os elementos 

do protocolo de análise e comentando-os, levando-se em consideração os processos 

conotativos presentes que se tornam mais evidentes e contribuem para a discussão do 

trabalho. 

 

4.1 NARRATIVA IMAGÉTICA FESTA 1 - FOTOS PUBLICADAS PELA NOIVA 

 

Foram selecionadas, dentre as 32 postagens da Noiva 1 sobre o ritual do 

casamento, 24 imagens em que os processos conotativos ficam mais evidentes, pois algumas 

imagens se tornam semelhantes, com alguns elementos que se repetem. 

Destacamos aqui as representações visuais mais significativas, com regularidades e 

diferenças, o que poderá ampliar a discussão. Observamos todas as imagens selecionadas, por 

ordem de postagem da noiva, sobre casamento e suas festividades, no quadro imagético a 

seguir (Imagem 4). As imagens selecionadas estão agrupadas por temas como: Noivado, 

Preparativos, Chá de Lingerie, Despedida de Solteira, Festa de Casamento e Pós-Festa, a fim 

de facilitar a análise, obedecendo ao protocolo que guiará nossas reflexões. Acrescente-se que 

as noivas foram nomeadas Noiva 1 e Noiva 2, respectivamente, para a Festa 1 (na cidade de 

São Paulo- SP) e Festa 2 (na cidade de Barra Grande - PI) e todas as fotos das mesmas foram 

extraídas dos seus respectivos perfis no 

Instagram.
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Imagem 4 - Imagens copiadas do Instagram da Noiva 1, no dia 25/01/2015 

 

4.1.1 Noivado: Noiva 1 

 

A primeira imagem é o começo da narrativa imagética do ritual de casamento da 

Noiva 1, que se refere ao noivado; fase anterior à cerimônia e à festa de casamento. A legenda 

“Noivado” já expõe de que se trata a imagem, composta pelo bolo, doces e a decoração de um 

ambiente. As comidas e, em especial, o bolo em posição central, são elementos que se 

repetem nas festividades e na própria festa de casamento. Identifica-se ainda a presença da 

hashtag “#noivadonatemaze”, “nat” se referindo ao nome da noiva, Natália, e “maze”, ao 

nome do noivo, Mazerine. Nessa construção visual, podemos observar a profusão, a 
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abundância de que fala Bakhtin (2010), quando trata das festas privadas em que tudo se 

distribui com fartura, representada pelos doces variados que compõem a mesa. O 

enquadramento permite que alguns objetos sejam preenchidos pelo olhar do receptor e nos da 

uma impressão de continuidade, de que existe mais ainda a ser contemplando e consumido, 

enfatizando o excesso de alimentos, a fartura da festa. (Imagem 5). 

 

 

Imagem 5 - Noivado, Noiva 1, publicada em 15/02/2013 

   Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

 Ainda retratando as fotos do Noivado, a Noiva 1 publica uma imagem do casal na 

qual o beijo é capturado: a noiva em pose de espera, o rosto erguido em direção ao beijo. o 

bolo e outros elementos da decoração do ambiente também estão na foto. A legenda é 

composta pelo texto “SIM”, referente ao ritual do casamento, quando os noivos anunciaram 

que aceitavam um ao outro, e pelas hashtags que denunciam o contexto da cena: 

“#noivadonatemaze”; “#casamentonatemaze”; “#meuamor”; “#noivos. Na Imagem 6, a 
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seguir, é  possível identificar elementos de um consumo simbólico, representado pelo amor, 

pela felicidade dos noivos, expressas na pose do beijo,  e aspectos do consumo material, como 

as roupas dos noivos e os elementos que compõem a cena: as flores e o bolo. Os sujeitos, 

representados pelos noivos, encontram-se no primeiro plano - a noiva de branco, o noivo de 

preto, em contraste. 

 

 

Imagem 6 - Noivado 2, Noiva 1, publicada em 16/02/2013 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

 

Ainda sobre este noivado, observamos na imagem que se segue (Imagem 7), 

referente aos doces bem-casados, que se poderia dizer “bem-noivados”, pois os tradicionais 
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doces bem-casados, além de serem oferecidos no dia do casamento, fazem parte de outras 

fases do ritual do casamento, como o noivado. Assim, como a imagem do minibolo, o 

fornecedor também foi indicado, @conceicaobemcasados, além de uma dedicatória para a 

sogra: “Amei, Sogra”. Identifica-se, mais uma vez o elemento comida como representante de 

um consumo material, mas ao mesmo tempo simbólico, por evocar outras subjetividades, 

agora construídas pelo mercado de festas, como a escolha de um fornecedor reconhecido no 

mercado,consumo declarado, ao citar explicitamente o nome da marca que produziu o doce, 

@conceicaobemcasados.  

A sofisticação, a beleza das embalagens são elementos que ajudam a construir sentidos 

para a imagem. As rosas e o branco da embalagem podem despertar pureza, delicadeza e 

tradição. Os objetos são posicionados de forma alinhada, dando uma ideia de quantidade, 

continuidade. A flor branca que adorna o bem-casado se assemelha à rosa camélia da 

Chanel,(Imagem 8, adiante), um dos símbolos da marca internacional - elemento de uma 

marca sendo absorvido em outros objetos; são significados simbólicos, construídos pelo 

mercado de moda, que se transferem para os doces, para a festa de noivado, atribuindo a ela a 

mesma sofisticação que a grife Chanel detém. 

Na legenda da Imagem 7, identificamos a marcação de outros usuários, no caso, a 

sogra. Nessa construção, observamos que a noiva já começa a pertencer a essa nova família e 

a existência de um possível bom relacionamento com a sogra, revelando isso através da 

imagem.  
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Imagem 7 - Bem Casado. Noivado, Noiva 1,                              Imagem 8 - Sandália Chanel 

                            publicada em 16/02/2013                                 Fonte: PINTEREST, 2015 

               Fonte: Dados da pesquisa, 2015                                   
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As alianças, elemento simbólico do ritual do casamento, podem ser visualizadas na 

Imagem 9, sequente, acompanhada da legenda “Amor eterno” e das hashtags “#noivado”, 

“#meuamor”, “#noivadonatemaze”. As hashtags reforçam a identificação da temática das 

fotos. Aqui observamos o consumo simbólico, representado pelo amor, pela união, e o 

consumo material, pelas próprias alianças. Os efeitos realizados pelos diversos corações que 

se espalham pela foto confirmam o sentimento de amor que quer ser transmitido. O dourado 

das alianças combina com o dourado que salta dos corações. Outro detalhe que aparece em 

destaque na construção fotográfica desta imagem é a mão da noiva em primeiro plano. 

 

 

Imagem 9 - Aliança. Noivado, Noiva 1, publicada em 16/02/2013 

                                               Fonte: Dados da pesquisa, 2015                                                              

 

Os objetos representados pelas alianças colaboram para a materialização do ritual, 

apresentando-se como um marcador social na vida do casal, como discorremos, no início 

desta pesquisa, sobre o papel dos bens como marcadores sociais e de tempo, ancorados no 

pensamento de Douglas e Isherwood (2013) sobre o função dos bens. A aliança na mão direita 
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marca um tempo e um estado social na vida do casal - o noivado; quando o matrimônio se 

concretiza, a aliança muda para a mão esquerda, emitindo um novo sentido, uma nova posição 

social, o status e o tempo de casados do novo casal. 

O tradicional bolo se repete ainda no contexto do noivado (Imagem 10), agora em 

um enquadramento mais centralizado, acompanhado da legenda: “Exatamente como eu 

sonhava” e das hashtags “#noivado”. “#noivadonatemaze”, “#bolonoivado”, “#sweet”. Aqui, 

além do consumo material representado pelo bolo, pode-se perceber os elementos lúdicos, tão 

presentes no âmbito do consumo, quando a Noiva 1 se refere ao sonho, a como ela havia 

idealizado o seu bolo, à própria beleza e sofisticação do bolo. 

A cor branca do bolo, as rosas delicadas e os laços são elementos que ajudam a 

construir sentidos para a imagem. O bolo idealizado pela noiva dá pistas de como essa noiva 

quer ser representada. 

 

 

Imagem 10 - Bolo. Noivado, Noiva 1, publicada em 17/02/2013 

                                                Fonte: Dados da pesquisa, 2015                                                              
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4.1.2 Preparativos: Noiva 1  

 

As imagens referentes aos preparativos da festa de casamento, fase anterior à 

realização da mesma, também foram agrupadas. A imagem de duas publicações sobre 

casamento, de um aplicativo para planejar a festa, do monograma dos noivos, da noiva com a 

fornecedora do bolo e do convite ilustram essa fase intermediária à realização da festa 

matrimonial. 

 

 

Imagem 11 - Guia dos Noivos, publicada em 25/02/2013 

                             Fonte: Dados da pesquisa, 2015                                                              

Na primeira imagem desta seção, contemplamos dois impressos sobre casamento: 

o primeiro, um “Guia de noivos da Paróquia de Nossa Senhora do Brasil”, e, na parte inferior, 

um guia de noivos. A legenda composta por um emotion de coração e a hashtag “#wedding 

guide” confirmam a que se referem às publicações. Como exposto no início deste trabalho, o 

casamento é um texto cultural que se aloja nas diversas plataformas midiáticas, seja impressa 

ou eletrônica, e esses produtos culturais alimentam o ritual. As lógicas de produção e 
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consumo representadas nas imagens do casamento e difundidas nas revistas contribuem para a 

manutenção do ritual e para o repertório cultural das noivas que as consomem. Observa-se 

que a escolha das publicações não é aleatória, o guia da paróquia enfatiza o local de realização 

da cerimônia religiosa, que parece ser importante para a noiva que ele seja publicizado. 

Seguindo a trajetória de postagem da noiva, nos deparamos com a imagem de um 

aplicativo para planejamento do casamento (Imagem 12), em que é possível identificar os dias 

que faltam para a concretização do evento e as tarefas a serem planejadas e completadas. Na 

legenda apresentada, vê-se: 365 dias, emotions de espanto, apaixonado, coração e a noiva, 

juntamente com as hashtags “#faltaumano” e “#casamentonatemaze”. Os emotions 

complementam o sentido da legenda e da própria imagem. Aqui retoma-se o que foi dito na 

seção 2 deste trabalho sobre o uso de novas tecnologias interferindo na forma como as 

pessoas se relacionam e vivenciam os rituais; vê-se o exemplo do aplicativo para noivas, que 

facilita o cumprimento das tarefas da festa. 

 

 

Imagem 12 - Aplicativo de Casamentos, Noiva1 publicada em 23/05/2013 

                                 Fonte: Dados da pesquisa, 2015                                                              

 

 

A Noiva 1 também tornou público o monograma do casal (Imagem 13, adiante). 

O símbolo gráfico dos noivos aparece centralizado, com as iniciais dos noivos, com a 
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legenda: “100 DIAS! #nataliaemazerine #countdown @xxxxxxxx”. A noiva ressalta que 

faltam 100 dias para a realização do casamento, identificando a hashtag com o nome dos 

noivos #nataliaemazerine, a hastahg #countdown (contagem regressiva) e marcando o 

Instagram do noivo, que preferimos preservar. O monograma representa a identidade visual 

dos noivos, e pode ser reaplicado em outros detalhes da festa - ,como o convite, representando 

assim uma memória material da festa. Esse símbolo contém as iniciais dos noivos e outros 

adornos, como a folha de louro, que servem para informar graficamente como os noivos 

devem ser representados, e traços delicados, letras caligráficas, que são elementos que ajudam 

a construir um significado de tradição, do clássico. Um filtro estilo vintage é utilizado na 

imagem o que também contribui para essa construção de sentidos representadas na foto. 

 

 
Imagem 13 - Monograma dos Noivos Casal 1 publicada em 13/02/2014 

                             Fonte: Dados da pesquisa, 2015                                                              

 

 

Seguindo as imagems dos preparativos da festa, nos deparamos com a foto da 

noiva abraçada à designer de bolos Isabella Suplicy - sujeitos principais da foto (Imagem 14). 

Na legenda, observa-se mais explicitamente essa relação: “Começando a parte mais gostosa 
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dos preparativos com a querida @isabellasuplicyofficial”. Alem da legenda, identificam-se os 

emotions de uma igreja, um bolo e a figura de uma noiva para ilustrar que se trata de um 

matrimônio e de um bolo de casamento, complementando assim o sentido da imagem. A foto 

los leva a pensar sobre o momento em que a noiva escolhe o bolo, sua cor, formato. detalhes, 

recheio. A pose de ambas, lado a lado, insinuia que é uma relação comercial, sem muita 

intimidade, mas que mesmo assim se torna importante publicizar.  

 

 

Imagem 14 - Noiva1 e fornecedor Bolo, publicada em 10/03/2014 

                     Fonte: Dados da pesquisa, 2015                                                              

 

 

A primeira foto do convite foi compartilhada pela noiva, na qual se pode 

identificar o nome da noiva como elemento principal em relação aos demais caracteres 

(Imagem 15, a seguir). De forma bem discreta, o monograma já apresentado anteriormente em 
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outra imagem, se encontra entre os nomes dos pais, em relevo seco. A escolha da letra, o tipo 

de fonte caligráfica - mais tradicional, romântica -, a cor do papel, todos esses elementos 

juntos compõem o convite e revelam as preferências dessa noiva e como ela quer que o seu 

casamento seja reconhecido pelas outras pessoas. O convite é uma apresentação da festa, onde 

e quando irá acontecer; é uma memória da festa que chega até à casa das pessoas, memória 

carregada de elementos identitários dos anfitriões e principalmente da noiva. Outro nome que 

aparece em destaque é o local da cerimônia religiosa “Igreja Nossa Senhora do Brasil”, 

evidenciando mais uma vez a necessidade de divulgar o local da festa. 

 

 
Imagem 15 - Convite de casamento, Noiva 1 publicada em 14/05/2014 

                             Fonte: Dados da pesquisa, 2015                                                              

 

 

4.1.3 Chá de Lingerie: Noiva 1 
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Outro ritual presente no casamento contemporâneo aparece na narrativa imagética 

da Noiva 1. Agora se observa o Chá de panela; uma espécie de reunião com as amigas em que 

são trocados presentes, nesse caso, Chá de lingerie, em que a noiva é presenteada apenas por 

peças do vestuário intimo, como camisolas, sutiãs e calcinhas. Aqui a foto ilustra o convite 

desse evento (Imagem 16, na página posterior), sob a legenda: “Convites. Ta chegando! Chá 

na casa da amiga linda @xxxxxxxx” e como as hashtags “#chadanat”, “#chadelingerie”. 

Contempla-se o consumo material sendo simbolizado pelo convite e o consumo simbólico 

representado pela sentimento de amizade das amigas, pela características do convite, por 

exemplo. Assim como na foto dos bem-casados, os convites aparecem alinhados, passando 

uma sensação de continuidade, de quantidade e de ordem. As rosas em cor laranja adornam os 

envelopes de cores claras (Imagem 16); elementos que se compõem para exibir as escolhas 

dessa noiva. 

 

 

Imagem 16 - Convite Chá de Lingerie Noiva 1, publicada em 19/09/2013 

                           Fonte: Dados da pesquisa, 2015                                                              
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Ainda sobre o Chá de Lingerie, contemplamos com uma imagem do evento em si, 

ilustrando a mesa com o bolo e doces. Na legenda, a seguinte descrição:  “Chá dos sonhos” e 

a hashtag “#chadanat” (Imagem 17, adiante). Mais uma vez o excesso, a comida em profusão 

são elementos presentes nessa festividade que antecede à própria festa de casamento - o 

tradicional bolo que agora é tematizado pelo chá, com um bolo em formato de bule (Imagem 

18, na sequência).  

 

   

Imagem 17 - Mesa dos doces Chá de lingerie Noiva 1,      Imagem 18 - Bolo Chá de Lingerie Noiva 1, 

publicada em 09/11/2013                                                                publicada em 12/11/2013 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015                                                 Fonte: Dados da pesquisa, 2015          

 

O objeto que se destaca na imagem é o bolo,  posicionado no centro da imagem, 

representado por um bule que faz referência ao tema da festa - Chá de lingerie -, porém, a 

lingerie não é ilustrada no bolo e nem em outros detalhes da decoração da festa, reforçando 

marcas de um casamento tradicional. 

 Podemos supor que a noiva prefiriu resumir a tematica da lingerie aos presentes 

recebidos dos convidados, preferindo outros elementos, como rosas e laços para identicar esta 
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festa. Na legenda: “Bolo mais lindo. Obrigada @rercakes @xxxxxxxx Amei cada detalhe”, a 

noiva identifica o fornecedor “rercakes” e agradece à amiga “@xxxxxxx” pela organização  e 

preparativos do chá. Identificamos uma publicização do fornecedor do bolo e sobre a relação 

de afeto com amiga.  

 

 

Imagem 19 - Mãe da noiva e noiva no Chá de Lingerie Noiva 1, publicada em 23/12/2013 

                       Fonte: Dados da pesquisa, 2015                                                              

 

 

Na sequência, observa-se a imagem da noiva e sua mãe (Imagem 19), 

centralizadas, na mesa de doces, em frente ao bolo; e a respectiva legenda: “Sempre ao meu 

lado  #chadanat”. A relação de mãe e filha fica construída graças à pose na foto e 

complementada pela legenda. É a primeira vez que a figura de um familiar aparece retratada 

nas imagens da noiva - são os laços sociais que são expostos na imagem.  
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4.1.4 Despedida de Solteira: Festa 1 

 

Na narrativa imagetica da Noiva 1, observamos o relato de um ritual que acontece 

antes do casamento, a Despedida de Solteira (Imagem 20, na página seguinte), mais 

conhecida por ser realizada pelos homens. Dezessseis amigas da noiva e a própria noiva 

viajaram juntas para realizarem a despedida de solteira no Rio de Janeiro.  

 

 
Imagem 20 - Despedida de Solteira: praia, publicada em 30/04/2014 

                            Fonte: Dados da pesquisa, 2015                                                              

 

 

Essa comemoração aparece representada pela imagem acima, composta pela  

legenda: “Melhores amigas, melhor despedida”, emotions de coração, noiva, dança, cerveja e 

sol, e as hashtags #despedidadanat #gameover #nataliaemazerine”. Podemos extrair dessas 

imagens, sentimentos como amizade, união, alegria construídos graças, mais uma vez, à pose 

e ao enquadramento e também ao cenário da praia, mas também percebemos a publicização 

de hábitos de consumo, como a viagem associada às festividades do casamento. Os emotions 
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da  foto representados por um coração, uma noiva, uma dançarina, copos de cerveja e o sol, 

denunciam elementos presentes na festa como a bebida, a dança, a música. É a primeira vez 

que a bebida aparece nas fotos, ainda que em forma de emotions, conotando certa ruptura da 

ordem que reconhecemos como regularidade nas imagens da Noiva 1. 

 

 

4.1.5 A festa de casamento Noiva1: o grande dia 

 

A primeira imagem publicada pela noiva referente à tão esperada festa de 

casamento é representada pelo tradicional beijo dos noivos na porta da igreja, os quais posam 

dentro de um carro antigo (Imagem 21, a seguir). Identifica-se a presença de um efeito que 

deixa a foto em preto e branco, trazendo uma sensação de tradição e antiguidade para a 

imagem. A porta aberta remete a uma nova fase que irá começar a partir daquele momento. 

Na legenda da noiva os dizeres (Imagem 21): “Dia mais feliz da minha vida!” e a hashtag 

#nataliaemazerine. Analisando a foto, observa-se que o consumo material se materializa nos 

detalhes da igreja, já comentada, no carro escolhido para a locomoção dos recém-casados, dos 

elementos que compõem a foto, a entrada e a decoração da igreja. Os sujeitos e objetos 

ajudam a construir sentidos à imagem, como felicidade, amor e esperança de uma nova vida 

que começa. A foto preta e braca faz lembrar os álbuns de fotografias antigos, tradicionais, 

marcando a continuidade de uma família, um dos fortes significados atribuídos ao ritual do 

casamento. O túnel ao fundo mostrando parte da igreja atua como elemento divisor, sugerindo 

movimento, que é reforçado pela sobreposição do carro na imagem com os noivos, 

representando a tão importante passagem: antes, solteiros; agora, casados.  
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Imagem 21 - Noivos na porta da Igreja, publicada em 30/05/2014 

                          Fonte: Dados da pesquisa, 2015                                                              

 

 

Uma semana após a publicação da primeira imagem da festa, a noiva compartilha 

uma foto da cerimônia religiosa. Na Imagem 22 (na página seguinte), observa-se o tapete azul 

levando ao altar e os noivos posionados bem abaixo do teto da igreja. Rosas brancas e 

folhagens verdes formam uma cerca que faz o caminho até o altar. No enquadramento da foto, 

o tapete azul se sobressai até o céu representado no teto. Um detalhe importante é a marcação 

da localização da igreja na legenda superior, a Paróquia Nossa Senhora do Brasil, uma das 

igrejas mais disputadas da cidade de São Paulo, localizada no bairro Jardim América. Mais 

uma vez a hashtag dos noivos, #nataliaemazerine, preenche o sentido da imagem.  
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Imagem 22 - Igreja, publicada em 04/06/2014 

                         Fonte: Dados da pesquisa, 2015                                                              

 

 

 

Na sequência da foto da cerimônia, a noiva compartilha a imagem da mesa de 

doces (Imagem 23, a seguir), com o bolo em destaque. Predomina o verde das folhas e o 

branco das rosas; cores que remetem à esperança e à pureza. Rosas delicadas, tulipas brancas, 

espelhos venezianos ajudam a compor o ambiente em que a comida é protagonista; mas não 

uma comida qualquer, são doces de fornecedores que devem ser anunciados - o que se vê 

através da legenda: “Sweet Table. Bolo lindo e delicioso @isabellasuplicyofficial Doces 

@daniellaandrade_sweet_and_cake @ateliermaizadoces @patipiva Decor da melhor e mais 

linda @laisaaquiarmaluhy”. Identifica-se também o fornecedor responsável pela confecção do 

bolo (@isabellasuplicyofficial), bem como os fornecedores dos doces da festa -

(@daniellaandrade_sweet_and_cake; @ateliermaizadoces; @patipiva) - e a profissional 

reponsável pela decoração (@laisaaquiarmaluhy). É uma explicita declaração do gosto da 
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noiva, de suas preferências e sua possibilidade financeira. Observamos a distribuição em 

profusão dos alimentos representados pelos doces e pelo bolo; e as flores decorando o 

ambiente, lembrando Bakhtin (2010) sobre a composição da festa. 

 

 
Imagem 23 - Bolo e mesa de doces do casamento, publicada em 07/06/2014 

                     Fonte: Dados da pesquisa, 2015                                                              

 

 

4.1.6 O Pós-festa da Noiva 1 

 

Nesta subseção, agrupam-se as fotos que foram publicados algum tempo depois 

da festa. Observou-se no Instagram da Noiva 1 uma sequência de imagens que ilustram o 

casal em diferentes momentos e em uma espécie de contagem memorial da festa: um mês de 
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casados, dois meses de casados e assim por diante. Para cada mês de casados, uma imagem 

correspondente.  

Após um mês de casados, uma foto (Imagem 24) ilustra o amor do casal e o 

vestido é enfatizado, juntamente com o véu, simbolos da vestimenta especial da noiva, 

marcador social deste ritual. Detalhe de outro elemento tradicional do ritual matrimonial, o 

buquê na mão da noiva, também é observado. Na legenda, a noiva se mostra saudosa e vê na 

foto uma oportunidade de tentar reviver aquele momento: “Um mês de amor e alegria ao seu 

lado, emotion de coração, Saudades desse dia #nataliaemazerine.” A presença de uma 

moldura na foto e o efeito em preto e branco parecem compor uma foto antiga, quase uma 

pintura. Os sujeitos, agora marido e mulher, protagonizam uma cena de enlace, um beijo, um 

encaixe, quase erótico, que divide a atenção com o véu que voa no outro lado da composição 

fotográfica. 

 

 
Imagem 24 - Beijo do casal Noiva 1, publicada em 24/06/2014 

                           Fonte: Dados da pesquisa, 2015                                                              
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Na foto que segue (Imagem 25), observamos a saia do vestido de noiva sendo 

amparada pelos amigos e convidados; e a noiva se posiciona ao centro, protagonizando a 

cena. Pela primeira vez, os convidados aparecem na narrativa, mas em segundo plano. O 

tecido esvoaçante remete a movimento, à suavidade do tecido, à alegria da anfitriã. É o tempo 

aplegre de Bakhtin (2010) que contagia a festa. Na legenda, o sentimento de alegria fica mais 

explicito: “Transbordando alegria”, emotions de noiva, coração e igreja, By 

@ianrodriguesfoto #nataliaemazerine”. A noiva expõe sua alegria e credita a foto ao fotográfo 

(@ianrodriguesfoto), finalizado com a hashtag do casal. O uso de uma moldura que imita um 

filme, nos grita que esse casamento é de cinema, um casamento idealizado, dos sonhos. As 

hashtags permanecem em quase todas as fotos, tornando-se canais de acesso às memórias 

dessa festa e do casal. 

 

 
Imagem 25 - Vestido, Noiva 1, publicada em 27/06/2014 

                     Fonte: Dados da pesquisa, 2015                                                              
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Dois meses se passam após a realização do casamento e outra imagem revela a 

vontade de memória da noiva, de relembrar, de reviver aquele momento; mas lembrar sozinha 

não é o bastante, é preciso que “todos” lembrem. Na legenda: “2 meses, emotion de coração, 

#nataliaemazerine” (Imagem 26, a seguir). No decorrer da visualizacao das imagens, mesmo 

após dois meses, percebe-se a sobrevivência da hashtags dos noivos; ela se torna parte da 

história desse casal, dentro dessa narrativa imagética. Aqui o tempo é marcado pela imagem e 

pelos sentidos que ela evoca. 

 

 
Imagem 26 - Dois meses de casados, Noiva 1, publicada em 24/07/2014 

                         Fonte: Dados da pesquisa, 2015                                                              

 

 

A narrativa imagética continua com a comemoração dos meses de casados. Na 

Imagem 27, na página posterior, observa-se que se trata do aniversário de três meses de 
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casados do casal. Pela legenda, pode-se perceber a realização da noiva, que, mais uma vez, 

mostra-se saudosa: “Três meses de realizações, transformações e emoções. Saudades desse 

dia, ansiosa pelos próximos.” Na imagem, quem recebe a atenção maior é o buque ao lado da 

mão do noivo. Os detalhes do vestido, como a renda, representam as escolhas da noiva por um 

vestido delicado e romantico. 

 

 
Imagem 27 - Três meses de casados, Noiva 1, publicada em 24/08/2014 

                             Fonte: Dados da pesquisa, 2015                                                              

 

 

 

No aniversário de quatro meses de casados, a noiva publicou a imagem do casal 

ao lado do carro utilizado no dia da celebração. A frente do carro aparece em destaque - não 

um carro qualquer, mas um Rolls Royce. Os noivos figuram num plano mais secundário, ao 

lado do carro. A sofisticação e a tradição do carro são elementos enfatizados na foto, além da 

aplicação do filtro preto e branco (Imagem 28, a seguir).  
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Imagem 28 - Quatro meses de casados, Noiva 1, publicada em 24/09/2014 

                                                   Fonte: Dados da pesquisa, 2015                                                              

 

 

A última imagem publicada pela noiva referente ao casamento, pelo menos até o 

final desta pesquisa, foi a foto de comemoração dos seis meses de casados. A imagem é a 

mesma já publicada anteriormente: a primeira foto da festa de casamento (Imagem 29, na 

sequência). Identicamos, outra vez, a localização da igreja. Fica explicita a importância do 

local da cerimônia para esta noiva. É uma imagem que se repete para confirmar a 

subjetividade dessa noiva.  
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Imagem 29 - Seis meses de casados, Noiva 1, publicada em 24/11/2014 

                                               Fonte: Dados da pesquisa, 2015                                                              

 

Nas imagens que comemoram os meses de casados, observamos uma retomada ao 

acontecimento, a fim de reviver para si e para os outros, comemorar para Morin (2006, p.137) 

“é uma maneira de regenerar, de tornar vivo o passado e de ressuscitar esse sentimento 

comunitário”.  As imagens, assim como os bens de consumo, marcam essa passagem do 

tempo. 

 

4.1.7 Considerações: Noiva 1  

 

Através das análises das hashtags presentes nas imagens apresentadas, observa-se 

que a Noiva 1 utilizou mais de uma hashtag para identificar a festa de casamento, 

#casamentonatemaze e #nataliaemazerine, sendo a segunda a que possui mais fotos 

relacionadas. As hashtags eram compostas pelos temas de cada evento como #chadanat, 

#despedidadanat e algumas expressões de língua inglesa. A linguagem típica das redes sociais 
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e da web se torna parte do ritual do casamento e necessária para localizar as respectivas 

memórias. 

Observa-se também um consumo declarado de marcas e fornecedores em quase 

todas as fotos publicadas, seja o fotografo ou a própria foto da Noiva 1 com a designer do 

bolo, sejam os fornecedores que aparecem creditados nas imagens, remetendo a Landowsky 

(1997 apud ROCHA,2008) sobre como declarar o gosto é uma forma de afirmar identidades e 

estratégias de visibilidade. 

A Noiva 1 se utilizou bastante da linguagem gráfica dos emotions para compor 

suas legendas. A fim de completar o sentido da imagem, símbolos de coração e a figura de 

uma noiva se repetem nas legendas de muitas publicações contextualizando as imagens. 

No quadro imagético da Noiva 1, poucas imagens que se referem aos convidados 

da festa - há uma centralidade na figura da própria noiva, na foto do convite com seu nome 

em destaque, na foto das alianças com sua mão em primeiro plano. 

Outro aspecto bastante salientado pela Noiva1 foi a igreja escolhida para ser 

celebrado o matrimônio. A localização da igreja foi evidenciada nas legendas superiores das 

fotos a que ela se refere, bem como foi identificada nos dizeres da foto do convite e na 

imagem do guia dos noivos. O local da cerimonia adjetiva as imagens dessa noiva, 

aparecendo como um elemento identitário e diferenciador desta festa. 

O sonho aparece associado a algumas imagens da Noiva 1, quando ela fala “Chá 

dos Sonhos” ou quando se refere ao bolo “exatamente como eu sonhava”. Em uma série de 

entrevistas realizadas pela pesquisadora deste trabalho no evento de noivas Casar, em 2014, 

quando questionadas sobre o porquê da realização da festa, muitas respondiam: “é um sonho”. 

Morin (2006, p. 132) anuncia que “a memória é modelada pelo mito, pelo sonho, pela 

poesia.” Os mesmos elementos lúdicos foram encontrados no consumo da Festa 1.  

Por fim, identificamos na narrativa da Noiva1 que ela fala de si e de sua festa, 

endossada pelos objetos e fornecedores da festa, suas imagens contêm elementos da festa, mas 

de uma forma contida, não propriamente ao sentido de "mundo-de-ponta-cabeça” que Bakhtin 

atribui à festa, mas é uma festa moderada pela ordenação de objetos observados nas imagens, 

a festa editada sob o olhar dessa noiva.  
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4.2 NARRATIVA IMAGÉTICA DA FESTA 2  

 

Assim como foi elaborado para a Festa 1, apresentamos um quadro imagético 

formado pelas postagens da Noiva 2, agrupando as imagens por temas: Noivado, 

Preparativos, Chá de lingerie, Pós-Festa, com excessão do tema Despedida de Solteria, por 

não se apresentar retratada nas imagens da segunda noiva. Dentre as imagens do quadro 

imagético da Festa 2, de um total de 44 imagens, foram selecionadas para as análises, assim 

como na primeira noiva, as que apresentam os processos conotativos mais evidentes, 

totalizando 14 imagens. No levantamento, foi necessário fazer uma triagem, pois algumas 

imagens possuiam elementos muito similares e algumas aborgadens ficariam repetitivas. 
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Imagem 30 - Imagens copiadas do Instagram da Noiva 2, no dia 25/01/2015 
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4.2.1 Noivado: Noiva 2 

 

A fase inicial do ritual do casamento, o Noivado, é representado na narrativa da 

Noiva 2 por duas imagens. A primeira imagem é composta pela marca das mãos do casal na 

praia onde aconteceria o casamento (Imagem 31). Na descrição da legenda, identifica-se o 

local “Barra Grande” e a data “18.05.2013”. As mãos estão acompanhadas das respectivas 

alianças, símbolo da união e da fidelidade do casal. 

 

 

Imagem 31 - Noivado, Noiva 2, publicada em 31/12/de 2012 

    Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

Na imagem seguinte, as alianças agora estão posicionadas lado a lado, em close, 

uma construção simbólica e imagética que leva a pensar como um objeto é capaz de emitir um 

novo significado social, o noivado.  No interior de cada aliança, pode-se ver a descrição dos 

termos “Sr.” “e” “Sra.”, admitindo uma nova situação social alcançada (Imagem 32, a seguir). 

Pela primeira vez, a hashtag do casal aparece: “#lrbgk”; a letra “l” se referindo ao nome da 

noiva, Liege, a letra “r” ao noivo Roberto; e “bgk” referindo-se ao nome da pousada na qual 

se realizaria a festa.  
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Imagem 32 - Alianças: Sr e Sra., publicada em 13/01/2013  

                                                    Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

 

 

4.2.2 Preparativos: Noiva 2 

 

 As chinelas retratadas na Imagem33 contêm as informações da festa, o nome dos 

noivos, a data e uma mensagem: “Aguardamos vocês liegeeroberto.com.br.” O objeto carrega 

em si as informações do casamento, configura-se como uma antecipação da festa, é o “Save 

the date”, aqui representado pelas chinelas, antecipando-se ao convite formal, é uma memória 

antecipada, um hábito recente incorporado por alguns casais que anunciam o casamento aos 

padrinhos e familiares, a fim de reservar a data, para as pessoas se programarem com certa 

atencedência. Nessa representação, vislumbramos mais uma vez o objeto como marcador 

social e temporal, anunciando que o novo casal irá unir-se e informando ainda o endereço 
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eletrônico da festa. Como comentado no início deste trabalho, os rituais se adaptam e se 

inserem às novas tecnologias multimídia e interativas. Na legenda da foto, a noiva identica a 

hashtag do casal: “lrbgk”, preenchendo a imagem.   

 

 

 

Imagem 33 - Chinelas, Noiva 2, publicada em 05/03/2013  

                                                          Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

 

A Noiva 2 apresentou o monograma do casal, em um ensaio fotográfico realizado 

pelos noivos antes da festa de casamento. O monograma é uma chave com asas ladeadas pelos 

nomes dos noivos. Em outra publicação, a noiva deixou claro o significado do símbolo 

escolhido para representar o casal; fato comentado mais adiante. Na foto, as mãos dos noivos 

seguram um coração que diz” eles serão felizes para sempre!!” (Imagem 34, a seguir). 
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Imagem 34 - Monograma, Noiva 2, Publicada em: 27/03/2013 

                                                   Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

 

Na sequência de postagens sobre os preparativos da festa, encontra-se a 

publicação da imagem da página principal do site dos noivos (Imagem 35, na página 

posterior). Na abertura do site, encontrava-se a imagem de uma praia, que se refere à praia de 

Barra Grande, local de realização da festa. Os tópicos do site eram compostos pela história 

dos noivos, presentes virtuais, confirmação da presença, mensagem aos noivos, festa, lua-de-

mel, dress code, blog da noiva, pousadas, agradecimentos e, ainda, uma seção dedicada a 

álbuns de fotos. O site se apresentava como um histórico antecipado da festa. O site em 

questão, devido à passagem do tempo, já está desativado. Como se discorreu na seção 2 deste 

trabalho, os casais contemporâneos têm por hábito disponibilizar um endereço virtual para 

que os convidados acessem os dados da festa, principalmente para aqueles convidados que 



99 

moram em outras localidades -é o ritual do casamento sendo reconfigurado nas diversas 

plataformas midiáticas. Obervamos aqui o desejo da noiva de tornar público o seu 

matrimônio.  

 

Imagem 35 - Site dos noivos, Noiva 2, publicado em 29/03/13 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

 

Confirmando esse desejo de tornar visível sua festa matrimonial, em uma de suas 

postagens, um dia antes da realização da festa, a Noiva 2 exteriorizou sua intenção de que as 

pessoas compartilhassem seu casamento. Na Imagem 36, a seguir, pode-se observar o pedido 

da noiva: “Compartilhe nosso casamento no Instagram, apenas marque suas fotos com a 

Hashtag #lrbgk ou siga-nos @liegeeroberto”.  
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Imagem 36 - Solicitação de compartilhamento do casamento, 

Noiva 2, publicada 17/05/2013 

                                                           Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

 

4.2.3 Chá de Lingerie: Noiva 2 

 

Assim como na primeira noiva analisada, o tradicional Chá de panela foi 

substituido pelo Chá de lingerie, na Imagem 37, adiante, são apresentados os convites, 

simbolizados por uma bolsa da Louis Vuitton de papel. A estampa da fomosa grife francesa 

serve de referência para a temática do Chá, incluindo decoração, bolo, o que se verá na 

sequência. Como aconteceu com a flor da camélia da Chanel, os significados de uma marca 

foram transferidos para outros objetos. Os objetos, nessa construção imagética, são 

representados pelos convites, enfilerados. A legenda complementa a imagem, anunciando a 

chegada dos convites: “Chegaram!!!! Os convites do meu chá de lingerie…”. 
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Imagem 37 - Convite do Chá de Lingerie, Noiva 2, publicada em 

22/03/2013 

                                              Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

A eleição de uma marca para identificar objetos que compõem o Chá denuncia a 

importância que essa marca e seus significados representam para essa noiva. Pode-se 

identificar esses elementos de identidade e representação na fala de Woodward (2014) sobre a 

existência de uma associação entre a identidade do sujeito e as coisas que ele usa. Pode-se 

pensar que essa noiva deseja estar associada à imagem dessa grife, que quer ser vista e 

identificada pela subjetividade que essa marca pode evocar: exclusividade, poder, riqueza e 

outros atributos. 

 Na foto seguinte, ilustrando a mesa do chá, contemplamos os objetos ao centro, 

sendo representados pelo bolo (Imagem 38) e duas champanhes da marca Chandon, além de 

doces que ajudam a compor essa construção visual. A cor dourada se sobressai nos elementos 

do bolo, como o laço na parte superior, e os monogramas da marca Louis Vuitton. Nesta foto 

não há uma legenda, a imagem parece se completar por si só. A bebida aparece completando a 
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comida, representada na figura do bolo; ambos elementos presentes na festa, como nos fala 

Callois (1999 apud PEREZ,2002)) a lei da festa que comporta sempre a comida, a bebedeira. 

Entretanto, aqui, como na Festa 1, há também uma ordenação da festa: nesse caso, a bebida 

não faz apelo à bebedeira, mas à bebida de marca, consumida por uma certa classe social, 

detentora de um certo gosto. 

 

 

 

 

Imagem 38 - Mesa Chá de lingerie, Noiva 2, publicada em 07/04/2013 

                                                     Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

Além da grife francesa Louis Vuitton, observa-se a anunciação de outra marca que 

parece importante para essa noiva: a marca de champanhes Chandon. Na imagem a seguir 

(Imagem 39), observamos como o elemento bebida se destaca na narrativa dessa noiva, ao 

publicar uma imagem, agora em mais destaque, da bebida e sua marca.  
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Imagem 39 - Bebida do Chá de lingeri, Noiva 2, publicada em: 07/04/2013 

                                             Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

4.2.4 A festa de casamento Noiva2: o grande dia 

 

Em uma das primeiras fotos publicadas pela Noiva2,  a imagem do buquê de flores 

(Imagem 40, adiante), contemplamos a relação afetiva da noiva com o pai, que, já falecido, 

aparece retratado em uma foto acoplada ao buquê. Na fala da Noiva 2 através da legenda, essa 

relação fica mais explicita: “Queria muito você aqui comigo, pai! #lrbgk”. As flores 

alaranjadas - tropicais -, em comunhão com o lugar da cerimonia - na praia -, fortalecem a 

construção de sentidos desejada pela noiva. Objeto central da imagem é buquê, um bem 

marcador do ritual do casamento, fornecendo informações sobre o sentimento afetivo, 

saudoso, da filha com pai. 
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Imagem 40 - Buque, Noiva2, publicada em 20/05/2013 

                                                 Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

Uma outra publicação da Noiva 2 revela mais um elemento que compõe a festa, a 

música. Na Imagem 41, a seguir, os sujeitos representados são a noiva e cantor da banda que 

animou a festa, centralizados no cenário composto pelos instrumentos musicais ao fundo. 

Apenas a hashtag do casal nomeia a foto. Observamos a noiva em pose descontraída, em seu 

tempo alegre. 
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Imagem 41 - Banda, Noiva 2, publicada em 20/05/2013 

                                                             Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

 

 

 Na Imagem 42, na sequência, visualizamos o tradicional beijo do casal sob a benção 

do Divino Espírito Santo. O altar é composto pela praia com o mar ao fundo. O céu emoldura 

o encelace dos noivos, outros sujeitos aparecem, mas a cena está centrada na figura do casal. 

Os objetos e a decoração compõem um ambiente mais descontraído e natural, que nos parece 

ser o desejo da noiva para exibir o ritual, pois escolheu a praia para realizar a festa. A 

presença da hashtag do casal classifica a imagem. O símbolo religioso representado pelo 

Divino Espirito Santo demonstra uma convicção religiosa do casal. 
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Imagem 42 - Beijo do casal, Noiva2, Publicada em 21/05/2013 

                                         Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

4.2.5 Pós-festa:Noiva 2 

 

Cerca de oito meses após a realização da festa, a Noiva 2 tornou a públicar a 

imagem do casal na festa. Podemos observar na Imagem 43 que os noivos estão ladeados por 

garçons que seguram as bebidas com fogos de artifício. A noiva segura balões vermelhos de 

mãos dadas com o noivo. Na legenda, ela expõe o motivo da publicação: “Mega feliz com 

meu álbum de casamento! Quanta saudade deste dia!, emotions de coração, Obrigada 

@feliciaaraujo”. A Noiva se mostra saudosa e agradece à fotógrafa @feliciaaraujo. Mais uma 

vez, a bebida, componente da festa, aparece na narrativa se mostrando como um elemento 

importante para a construção de sentido das imagens que a Noiva 2 escolhe. As bebidas e os 

fogos instigam o sentimento de comemorar, “co-memorar”, relembrar.  
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Imagem 43 –Noivos2, publicada em 25/01/2014 

                                                Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

 

A Imagem 44, a seguir, foi publicada pela noiva mais de um ano após a realização 

da festa de casamento, em comemoração às Bodas de Papel do casal. A composição visual é 

formada por outras quatro imagens que, juntas, constroem o sentido que a noiva deseja 

transmitir sobre a escolha do monograma. Na legenda, a noiva descreve o significado do 

símbolo para ela: “Escolhi a chave vintage para o monograma do nosso casamento, e nas 

nossas bodas de papel, ele renova nossos votos. A chave do coração  dele é minha, e só isso já 

me basta”, complementada pelos emotions de casais apaixonados e outros símbolos. Nessa 

construção visual, além da declaração de amor, fica evidente a presença da marca de jóias 

Tiffany para dar significado ao ritual exposto, através das caixas de presente, na cor azul do 

monograma, na embalagem da marca com as chaves e a própria chave, um dos símbolos da 

grife. A chave em si já emite outros significados como a segurança no relacionamento, a 

fidelidade do casal, materializados na marca de luxo.  
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A imagem e os objetos nela contidos se apoiam na subjetividade da marca 

Tiffany, famosa no filme “Bonequinha de Luxo”, em que a personagem de Audrey Hepburn 

se maravilha com as vitrines da joalheria tomando seus cafés da manhã em frente à loja, na 

icônica Quinta Avenida, em Nova York. 

 

 

Imagem 44 - Monograma, Noiva2, publicada em 06/07/2014 

                                                Fonte: Dados da pesquisa, 2015 

 

A Noiva 2 se projeta através da marca e dos sentidos que ela pode despertar, como 

poder, riqueza, ostentação, status, luxo, glamour, que se unem à segurança afetiva 

representada pela chave. A intenção da Noiva 2 ao associar sua imagem a  uma marca cara 

para representar seu ritual de casamento remete-nos aos conceitos de Baron e Isherwood 

(2013, p. 110) sobre a função dos bens como acessórios rituais, e que ajudam a fixar os 

significados: “Rituais mais eficazes usam coisas materiais, e podemos supor que, quanto mais 

custosa a pompa ritual, tanto mais forte a intenção de fixar os significados.”  
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4.2.6 Conclusão: Noiva 2 

 

Observamos a declaração de gostos e grifes nas imagens representados pelos objetos 

da marca Louis Vuitton, nas bebidas Chandon e na grife Tiffany, como forma de subjetivar as 

imagens compartilhadas pela Noiva 2. 

A bebida, um dos componentes da festa, aparece de com certa repetição nas imagens 

desta noiva, transmitindo a fartura, o excesso presentes na festa de Callois (apud 

PEREZ,2002) e Bakhtin (2010) endossada pelos significados da marca Chandon.  

A lengenda não aparece preenchida em todas as imagens, nem o uso constante dos 

emotions, como identificados na Noiva1. Em relação às hashtags, fica claro através da foto 

que divulga a hashtag do casal o desejo da Noiva 2 de que todas as memórias do seu 

casamento fiquem acessíveis e classificadas, assim fica mais fácil encontrar as imagens de 

convidados e sujeitos envolvidos na festa, já que todos podem usar a hashtag. 

Observamos o local da festa como elemento importante para a construção de sentidos 

das imagens da noiva em questão, ele aparece nomeando a própria hashtag do casal e em 

outros momentos sendo marcado como a localização da foto. A pousada em questão é uma 

das mais famosas da região e sua anunciação contribui para a subjetividade da narrativa da 

noiva. 

 

4.2.7 Resultados 

 

Ante o exposto, em todas as imagens compartilhadas pelas duas noivas, 

depreende-se um consumo, seja ele das próprias imagens, pois o Instagram é entendido como 

lugar de memória e de consumo dessas memórias, mas também um consumo material e 

simbólico, representados nos sentimentos, nas subjetividades que essas noivas tornaram 

públicas. 

As imagens das etapas do ritual do casamento anunciam as passagens do ritual: o 

noivado, o compromisso adquirido, a despedida de solteira, o chá de lingerie, que são 

festividades que marcam as mudanças na vida dessas noivas. Os bens materilizam essas 

mudanças e as imagens, por sua vez, os comportam onde figuram as memórias. 

Nas duas narrativas imagéticas identificamos a transferência de significados de 

marcas para as imagens publicadas pelas noivas: na Noiva 1, pelos fornecedores marcados nas 

fotos, pelo carro Rolls Royce e pela rosa camélia da Chanel; na Noiva 2, pela marca Louis 

Vuitton, pela marca de bebidas Chandon e pela joalheria Tifanny. Signos de distinção social. 



110 

No noivado de ambas as noivas, fica evidenciado o papel das alianças como marcador 

social e temporal no ritual do casamento. O bolo aparece como protagonista das imagens que 

representam a comida da festa, repetindo-se nas festividades como chá de lingerie e noivado 

(no caso da Noiva 1) como na festa. Nas duas narrativas imagéticas, há uma retomada do 

casamento depois de realizado, através das imagens, mesmo alguns meses ou um ano depois: 

o matrimônio ainda aparece retratado nas imagens numa tentativa de reviver o acontecimento 

passado, na necessidade de rememorar que se verifica nas sociedades atuais. 

Ambas as noivas utilizam as imagens, os objetos e os significados construídos para 

dizer algo sobre si, sobre seus gostos, suas representações identitárias, suas  condições 

financeiras, suas relações sociais - elementos que ajudam a fixar essa nova fase conquistada, 

que deve ser declarada e compartilhada nos dispositivos tecnológicos, como o Instagram e 

outros aplicativos, as novas ágoras e praças públicas da contemporaneidade. 

Os bens escolhidos pelas noivas para retratar as festividades do ritual do casamento 

através das imagens postadas servem de apoio para a formação e exposição das identidades 

dessas noivas, como apontou Baccega (2014) sobre o papel dos bens como base para a 

construção das identidades do sujeito.  

Identificamos nas duas narrativas que o ritual da festa de casamento para essas 

noivas é um momento de circulação das riquezas, “da distribuição prestigiosa das reservas 

acumuladas”, como fala Callois (apud PEREZ,2002) sobre a festa, numa tentativa de fixar os 

significados.  

O público desse espetáculo aparece representado nos comentários e, principalmente, 

através das curtidas das fotos. A busca pelo aplauso, pela aprovação e admiração do outro 

impulsionam essa vontade de exteriorizar as imagens, mas optamos por não analisar esses 

dados, especialmente as curtidas, pois variam de acordo com cada perfil e número de 

seguidores. Como diria Lipovetsky (2000, p.7) estamos preocupados com “a identidade, com 

o reconhecimento e a valorização de si, com a aceitação do outro”. Não basta o sujeito viver a 

festa, ele precisa que todos vivam, admirem e lembrem.  

Através da analise das imagens, percebemos que as memórias das noivas se 

amparam numa lógica do consumo, em que os bens e objetos contribuem para essa 

articulação. As redes sociais, e especificamente o Instagram, possibilitam uma ampliação do 

consumo da festa, a festa vai além, tanto em termos de imagens como de memória e de 

elementos lúdicos e imaginários. As fotos são antes de tudo uma tentativa de impedir que a 

festa , e principalmente seus significados, terminem.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 No início desta pesquisa contextualizamos o casamento contemporâneo na cena 

midiática e de consumo, falamos da festa, seus componentes e da importância dos rituais para 

o viver humano em sociedade. Relacionamos a festa à materialização do ritual do casamento, 

em que os bens são acessórios que contribuem na completude do ritual, trazendo significados 

que integram as subjetividades dos sujeitos. Apresentamos o Instagram como reservatório de 

consumos e proliferação das imagens do casamento, comportando as memórias eleitas pelos 

sujeitos para ganharem a cena. Por fim, apresentamos rastros imagéticos da festa de 

casamento de duas noivas usuárias do Instagram a fim de tentarmos visualizar esse consumo 

e essa memória materizalizados nas imagens, cruzando as teorias apresentadas com as 

construções imagéticas dessas noivas. 

Os bens que escolhemos para ilustrar nossas imagens traduzem nossas 

subjetividades: como queremos ser vistos, lembrados e compartilhados. Compartilhados sim, 

por nós mesmos, por nossos amigos, pelos amigos de nossos amigos, pelos amigos dos 

amigos de nossos amigos, em relações difíceis de se delinear. Nossas imagens podem ganhar 

outros caminhos, além de nossos próprios Instagrans, quando são capturadas, num “print”, 

uma cópia da foto, e assim habitar outros ambientes virtuais, fora de nosso alcance, como os 

celulares de outras pessoas, transitar pelos whats up, ou qualquer outro site de rede social. 

A publicização do casamento e suas festividades, dos bens que deles fazem parte, 

figurados nas imagens publicadas pelas noivas, servem para dizer alguma coisa sobre si 

mesmas e do contexto no qual estão inseridas, como apontaram Douglas e Isherwood (2013) a 

respeito do consumo ser usado pelo indivíduo para afirmar subjetividades e sociabilidades. 

Os bens escolhidos para ilustrar as imagens das noivas não são aleatórios, eles 

comportam os interesses e subjetividades das mesmas, como elas querem ser percebidas, 

comungando com o pensamento de Everardo Rocha (1990) sobre como os bens não são 

consumidos de formas neutras, pois eles adquirem outros significados e distinções.  

As narrativas imagéticas das noivas são construções simbólicas em que elas 

exibem seus papéis sociais, esperando as curtidas e aprovação do público, como nos falou 

Recuero (2014) sobre a performance dos atores na internet, com o intuito de causar 

determinadas impressões na audiência. 
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O compartilhamento de diversas imagens relacionadas ao ritual do casamento e 

suas festividades, no intuito de guardar e publicar ao máximo as lembranças dessa festividade, 

vai ao encontro do que disseram Jerusa Ferreira (2001, 2010) e Fausto Colombo (1991) a 

respeito de um vontade de guardar, das características de uma sociedade arquivista, como um 

catálogo de nossas existências (COLOMBO, 1991, p. 19).  

Nossos rituais passeiam pelas imagens; podemos ver o nascimento, os 

aniversários, a formatura, o casamento e até a morte de alguém através das imagens, mas cabe 

a cada um de nós fazer essa escolha. Quando eu disponibilizo meu perfil no Instagram, de 

fato, eu fiz uma escolha: estar no palco. Mas será que temos realmente outra escolha? 

Cairemos no ditado popular “quem é visto, é lembrado”, que se adequa perfeitamente a nossa 

sociedade contemporânea. Queremos sim ser lembrados, eternizados, adorados e as imagens 

nos ajudam nesse processo, na vontade inesgotável de passar e ficar, como bem afirmou 

Roberto DaMatta (2011). 

As redes sociais, em especial o Instagram, configuram-se como estratégias de 

visibilidade que o sujeito escolhe, ele seleciona o que dizer, que imagem mostrar; são 

narrativas memoriais e imagéticas que podem traduzir relações de consumo, relações sociais e 

relações culturais, as memórias particulares reclamam sua própria história, como nos anuncia 

Nora (1993).  

Nossas memórias nos acenam nas janelas das imagens, ora aparecem, ora somem 

para nunca mais voltar, ou voltar em breve... quem sabe? O que queremos é que elas fiquem 

lá, sempre que preciso para se consultar. Será que podemos com tantas memórias? Com tantas 

imagens? São perguntas que ficam no ar, para pensar, para refletir. 

De tantas imagens que concorrem entre si, a memória sobrevive naquelas que 

alguma emoção prevalece. O que as imagens das noivas finalmente nos revelam? O 

casamento, assim como outros textos das cultura, alojam-se nas imagens, viram memórias: 

memórias de consumo, de identidade, de representações, de distinções, mas, sobretudo, de 

uma cultura que sobrevive nas imagens. Morin (2006) nos fala de uma afetividade que 

favorece à memória, Nunes (2001) nos apresenta os memes de afeto e Wilson (1945 apud 

TURNER,) revela que os rituais expressam aquilo que mais toca os homens; no final, é 

sempre a emoção que nos alimenta. 

Vivemos num mundo de proliferação excessiva das imagens em que o limite é quase 

uma utopia. O que nos resta fazer? Ter consciência de que vivemos nesse habitat da 

visualidade e visibilidade já é o primeiro passo. Como disse Morin, o conhecimento é sempre 

tradução e construção. Vamos então esperar pelas próximas imagens.  
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Imagem 45- Um beijo na idade da pedra. Parque Nacional da Serra da Capivara. 

Fonte: GOMES, 2008  

 

Seja nas pinturas rupestres dos primeiros homens, seja nas imagens 

contemporâneas, o que queremos é ser representados e eternizados. Queremos prender aquele 

momento, queremos passar uma determinada mensagem, desejamos que um pouco de nós 

permaneça vivo naquela representação visual. Quando olhamos as imagens, olhamos nos 

olhos de alguém que achou aquele momento importante, envolvendo alguma emoção, que só 

quem produziu aquela imagem saberá. Mesmo que se passem mais de 12 mil anos, aquela 

imagem nos diz algo: que ali habitou um sentimento; e esse sentimento não bastou em si, 

precisou ser representado, ser materializado numa rocha, num papel ou numa tela digital. 

Nunca saberemos por completo a intenção de quem criou uma imagem, mas intuiremos que 

ali existe uma vontade de memória e que ela poderá ser consumida.  
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