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deixa confundido 
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Nada pode o olvido 

contra o sem sentido 

apelo do não. 

 

As coisas tangíveis 

tornam-se insensíveis 

à palma da mão. 

 

Mas as coisas findas, 

muito mais que lindas, 

essas ficarão. 

 

 

(Memória – Carlos Drummond de Andrade) 

 

  



 
 

RESUMO 

 

 

Esta tese tem como objetivo analisar de que modo os filmes e vídeos de casamento se 

consolidaram como um produto midiático de características próprias que os projetam como 

um gênero audiovisual singular, ajudando a pensar o papel das mídias e tecnologias nas 

articulações da sociedade com seus valores e rituais. Para isso, esta pesquisa investiga as 

transformações ocorridas nesses produtos ao longo dos anos e identifica as configurações 

que os constituem e os fazem ultrapassar o simples registro de recordação, conquistando um 

estatuto próprio enquanto produto de mídia. Esta discussão será conduzida a partir da análise 

de um acervo de filmes e vídeos de casamento produzidos desde a década de 1920 até os 

dias atuais, a ser investigado tanto em seus aspectos estéticos como narrativos. Neste sentido, 

acabamos por traçar um panorama dos registros de casamentos no Brasil feitos em filmes e 

vídeos. Ao perceber a falta de estudos sobre o objeto no campo da Comunicação, exploramos 

as produções captadas que compõem o corpus de observação, a partir do cruzamento de 

estratégias consolidadas nos estudos de audiovisual, como as proposições de Hansen et al. e 

Mittell; e na configuração de base dos rituais de casamento, tendo como vertentes 

conceituais autores como Peirano, Segalen e Van Gennep. Após quase cem anos desde os 

primeiros indícios dos registros de casamento por imagem em movimento no país, é possível 

identificar transformações e continuidades nesse tipo de produção, decorrentes de mudanças 

sociais e tecnológicas. Por meio das diferentes formas de circulação, refletimos sobre o 

gênero como experiência, em constante desenvolvimento e adaptação às demandas do 

mercado. A partir dela, reconhecemos as produções em três fases distintas, que não são 

pautadas pela temporalidade, mas por características de cada época, com identificação de 

pontos convergentes e divergentes de cada momento, que direcionam para elementos 

característicos da construção das produções. Destacamos a etapa mais recente e as múltiplas 

possibilidades narrativas e estéticas construídas sob três aspectos principais: a emoção como 

foco narrativo, a importância da representatividade dos noivos e do produtor e os desafios 

de um mercado cada vez mais competitivo e exigente. Por fim, defendemos os vídeos de 

casamento como gênero audiovisual e como produto cultural, abrindo espaço para novos 

estudos sobre essas produções. 

 

Palavras-chave: Casamento. Filme de casamento. Vídeo de casamento. Registro 

audiovisual. Gênero audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

This thesis aims to analyze how wedding films and videos have become a media product 

with characteristic of sits own, as well as a unique audiovisual genre which we can use to 

think about the role of media and technologies in the articulation with society's values and 

rituals. For this purpose, this research investigates the transformations that these products 

underwent over the years and identifies the main characteristics that make them more than 

simple recordings of memories, achieving their own status as a media product. We analised 

a collection of wedding films and videos from the 1920s to the present day, which were 

exammined both in their aesthetic and narrative aspects. In this sense, we drawed an 

overview of marriage recordings in Brazil made in film and video. Noticing the lack of 

studies on the object in the field of Communication, we explore the recordings, which make 

up the corpus of observation, combining consolidated strategies in audiovisual studies, such 

as those proposed by Hansen et al. and Mittell, and in the basic configuration of marriage 

rituals, drawing upon authors such as Peirano, Segalen and Van Gennep. After nearly a 

hundred years since the first signs of wedding recordings in moving pictures in Brazil, it is 

possible to identify transformations and continuities in this type of production, resulting from 

social and technological transformations. Through the different forms of circulation, we 

reflect on this audiovisual gender as an experience, in constant development and adaptation 

to market demands. From it, we recognize the productions in three distinct phases, which 

are not guided by temporality, but by characteristics of each period, with identification of 

converging and divergent points of each moment, which lead to characteristic elements of 

the construction of the productions. We highlight the most recent stage and the multiple 

narrative and aesthetic possibilities built from three main aspects: emotion as a narrative 

focus, the importance of representing the couple and the producer, and the challenges of an 

increasingly competitive and demanding market. Finally, we argue that wedding videos 

constitute an audiovisual genre and a cultural product, which invites new studies on these 

productions. 

 

Keywords: Wedding. Wedding film. Wedding vídeo. Audiovisual record. Audiovisual 

genre. 
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INTRODUÇÃO 

 

A cerimônia é um bom roteiro. Merece ser gravada em vídeo. 

 

A epígrafe acima reproduz o título de uma matéria publicada no suplemento Jornal 

da Família, de O Globo, em 29 de abril de 1990. O texto alertava o leitor sobre a importância 

da contratação de profissionais para o registro do casamento, já que a competência para lidar 

com iluminação, efeitos especiais e captação de cenas era fundamental para se ter um bom 

produto final. Embora as filmagens de casamento no Brasil remontem ao início do século 

XX, somente na década de 1990 a atividade passa a ser uma prática mais comum, ao menos 

nos centros urbanos do país, e considerada um serviço necessário às cerimônias nupciais. 

 Até o início dos anos 2000, o risco de contratar esses serviços com pessoas não 

qualificadas implicava no perigo de perder algum momento importante ou de as imagens 

ficarem escuras, uma vez que a operação dos equipamentos exigia conhecimento técnico e 

especializado. Hoje, no entanto, tais preocupações são ultrapassadas. O mercado oferece 

uma série de aparelhos com capacidade de estabilizar cores e iluminação, sem contar que as 

imagens podem, rapidamente, ser transmitidas para outras pessoas ou mesmo arquivadas 

online. Ou seja, questões como qualidade da imagem e armazenamento são superadas com 

as atuais tecnologias. 

 Apesar das mudanças ocorridas nos registros de casamento recaírem sobre o 

desenvolvimento tecnológico, não se pode limitar o olhar a esse fator e desconsiderar o 

processo de produção e a recepção desses produtos, assim como os contextos culturais nos 

quais estão inseridos. Retomando o título da matéria publicada no jornal, compreendemos o 

casamento como uma narrativa que, transformada em produto audiovisual, apresenta 

múltiplas formas de registro. 

 Dessa forma, esta tese busca analisar de que modo os filmes e vídeos de casamento 

se construíram e se consolidaram como um produto midiático de características próprias que 

os projetam como um gênero audiovisual singular. Sob especificidades técnicas e narrativas, 

os vídeos de casamento ultrapassaram o objetivo de registro e produto para rememorar o 

acontecimento, se impondo como resultado de construções sociais e alcançando valores 

subjetivos do sujeito relacionados à expressão de si e às emoções. 
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 Toda essa discussão será desenvolvida por meio da análise de filmes e vídeos 

pessoais de casamento produzidos a partir do início do século XX no Brasil até os dias atuais. 

Problematizaremos os aspectos narrativos e estéticos, atravessados pela tecnologia, como 

elementos estruturais que refletem o modo como os produtos midiáticos atuam e 

(re)configuram práticas sociais. Tal perspectiva aponta a constituição do gênero vídeo de 

casamento como resultado de construções sociais e experiências midiáticas com a 

articulação de estruturas e elementos do mercado de produção audiovisual. 

 Os vídeos e filmes de casamento também serão pensados a partir de suas diferentes 

formas de circulação e de que modo elas nos ajudam a entender esse gênero enquanto 

experiência. Se até os anos 2000, o serviço era limitado tanto com relação à produção quanto 

à recepção e circulação; este século apresenta novas relações entre os sujeitos e esses 

produtos.  

 O conhecimento social sobre as práticas midiáticas na era das redes sociais digitais 

resultou em uma ânsia de produzir, publicar e ganhar visibilidade. Um dos comportamentos 

mais comuns são aparelhos smartphones sempre à mão, quer para fazer uma foto denúncia 

de algo visto na rua ou mesmo uma selfie1 em um lugar que se está visitando. Fazer parte de 

um acontecimento e registrá-lo por meio das plataformas digitais são ações cotidianas de 

muitas pessoas. 

 O fenômeno, então, não se restringe ao acesso à tecnologia, mas ecoa no 

comportamento social nas práticas diárias. A centralidade da mídia na vida das pessoas se 

torna cada vez mais evidente, dando a ver desejo de registro e exibição das atividades 

cotidianas. Nesse contexto, os vídeos de casamento ganharam outros espaços. No lugar de 

serem exibidos em casa ou salões para familiares e convidados, foram para os canais e perfis 

digitais. Não somente: além do registro oficial do casamento, inúmeros vídeos são feitos 

pelos smartphones dos convidados, cada qual com um olhar pessoal sobre o evento. 

 O que se cria é uma grande quantidade de registros do evento pelos convidados e, 

ainda, possibilidades de novas empresas e pessoas atuarem no ramo. O mercado aquecido 

faz com que as empresas busquem destaque entre os concorrentes, evidenciando que o 

trabalho profissional mantém sua relevância se comparado aos registros feitos pelos 

amadores ou convidados, mesmo que a qualidade visual da imagem seja equivalente. Mas 

 
1 Autorretrato. 
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quais as diferenças? Como o vídeo de casamento se configura como um produto audiovisual 

com características particulares e excede o status de registro do evento? 

 Outra matéria, publicada pela revista especializada Inesquecível Casamento, em 

2008, traz indicações das transformações que os vídeos sofreram para alavancar o mercado 

e continuar existindo como um produto desejado por noivos e noivas: 

 

Cada vez mais produzidas e atraentes, as celebrações nupciais passaram a exigir 

uma cobertura à altura de sua imponência. Atentos e estimulados por esse desafio, 

o trio2 virou suas lentes para os altares e recepções. Com esse foco, criaram uma 

linguagem própria, de assinatura autoral, que influenciou e inspira até hoje colegas 

de profissão (POMPEU, 2008, p. 277). 

 

 Essa proposta aponta para as mudanças no estatuto de produção dos vídeos de 

casamento, partindo da premissa de que a realização desses produtos transcende o registro 

do acontecimento e se adapta a exigências específicas muito atreladas às práticas midiáticas 

comerciais, ultrapassando ainda os valores tecnológicos e alcançando patamares de 

determinações narrativas e estéticas singulares. 

 Nesse sentido, propõe-se analisar o “vídeo de casamento” enquanto gênero do 

audiovisual que se constrói e se configura ao longo de quase cem anos por meio de uma 

pluralidade de tecnologias e linguagens. Ele não é trecho de telenovela, matéria jornalística 

ou documentário, é um conteúdo com parâmetros próprios, distinto de outros. Ao mesmo 

tempo que se consolida como gênero, também reflete as singularidades do sujeito. 

 Antes de adentrar na discussão, porém, é interessante entendermos o contexto em 

que os vídeos de casamento estão inseridos, delimitando como trataremos o casamento como 

ritual de passagem. Dessa forma, ainda nesta introdução, traçaremos um breve panorama 

conceitual sobre rituais, como eles se desenham nas cerimônias matrimoniais e os caminhos 

trilhados para a observação do objeto desta tese. 

 

O casamento como ritual 

 

 Como conceito geral, um ritual serve para marcar época, abrir e fechar ciclos, 

normatizar determinadas ações e acontecimentos. Uma sequência de ações é realizada para 

que algo ocorra e todos identifiquem o fundamento dos atos realizados (ELIADE, 2010). 

 
2 A matéria faz referências aos irmãos Aszmann, da empresa de mesmo nome, fundada em 1966 e ainda em atividade no 

Rio de Janeiro. 
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O ritual tem fortes indícios que objetificam o reconhecimento de signos e significados e, 

portanto, é um sistema criado e construído socialmente na tentativa de controlar padrões 

de ordens gerais, contendo como princípio a unificação e a integração, atuando no processo 

civilizador (PEIRANO, 2003; ELIAS, 2011).  

 Dessa forma, a sociedade em geral possui o que Van Gennep (2013) chama de 

“sociedades especiais”, que adotam determinados rituais para marcar situações sociais. Nos 

ritos de passagem, atividades às quais ele se dedicou ao estudar eventos cotidianos, há 

identificação de momentos que marcaram mudanças e transições de pessoas ou grupos para 

novas etapas e/ou status. Segundo o autor, o próprio ato de viver exige essas passagens, com 

etapas que marcam fases e têm como términos e começos elementos da mesma natureza, 

levando o sujeito de uma situação determinada a outra igualmente estabelecida. 

 Bell (1997) acredita que os rituais têm uma base performativa. A vida cultural é 

dinâmica e exige atividades das pessoas. O ato de se relacionar e participar dessa vida em 

sociedade permite a absorção das ações e a adaptação a elas, modificando-as também de 

acordo com o contexto no qual estão inseridas. “O ritual é uma ferramenta de manobras 

sociais e culturais; é um meio performativo para a negociação de poder nas relações”3 

(BELL, 1997, p. 79). 

 No casamento, ao passar pelo rito, a pessoa sai do estado de solteira para o de 

casada. A sociedade entende a cerimônia como a marcação dessa mudança. Como 

esclarece Eliade (2010): 

 

O recém-casado abandona o grupo dos celibatários para participar, então, do grupo 

dos chefes de família. Todo casamento implica uma tensão e um perigo, 

desencadeando, portanto, uma crise, por isso o casamento se efetua por um rito de 

passagem (ELIADE, 2010, p. 150). 

 

 Os rituais de passagem, portanto, integram valores e ideias que configuram uma 

identidade pessoal, social, organizacional e de tradição cultural. Eles buscam orquestrar a 

vida humana por uma série de obrigações e regras, principalmente se tiverem por base a 

ordem religiosa. Por vezes, porém, se adaptam por conta de mudanças sociais para 

continuarem ativos, como novas leis, mudanças sociais, interferências ambientais ou mesmo 

tecnológicas. 

 
3 Tradução livre da autora. 
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  Nessa perspectiva, o ritual do casamento serve como exemplo de um dos mais 

seculares ritos de passagem ainda executados e que se transformou ao longo do tempo. Pelos 

estudos de Lins (2013a), os vestígios iniciais de que havia uma ação para o casamento são 

percebidos na Era Romana, quando a ação era um ato privado sob um contrato familiar por 

meio do dote (LINS, 2013a, p. 103). 

 Somente a partir do século XII, as cerimônias passam a ter regras e se aproximam do 

que se tem como ritual. Com a interferência da Igreja, o casamento passa a ser indissolúvel, 

monogâmico e celebrado em templos religiosos. De acordo com Lins (2013a), a partir disso, 

nas sociedades ocidentais e cristãs, o casamento se realiza de forma religiosa, conduzida por 

um sacerdote e incorporada às missas. No Brasil, embora alterações no âmbito legal 

passassem a permitir casamentos fora da Igreja ao fim do século XIX; no cultural, a 

sociedade continuava a reconhecer o religioso como único ato legítimo. 

 Ao longo desse processo, o casamento ganha signos e significados. As festas passam 

a existir como parte da celebração. Del Priore (2013) identifica algumas ações que se 

estabelecem na realização dos casamentos no Brasil, como o anel de noivado e de casamento, 

tradição inglesa do século XIX adotada por diferentes culturas; uso do vestido branco e véu 

de renda, fruto da moda; e a festa, que, na esfera antropológica, seria uma compensação para 

as pessoas de convivência pela separação familiar (VAN GENNEP, 2013, p. 113). 

 Mesmo que se considerem mudanças com relação às formas de oficialização do 

casamento, o que se percebe é que a estrutura de base sequencial da realização dos 

casamentos no Brasil não sofreu alterações drásticas no que tange ao ritual. Entendendo a 

existência de pluralidade de crenças no país, nesta tese levaremos em consideração o rito de 

casamento em sua estrutura ritualística mais simples — noivado, cerimônia (civil ou 

religiosa), celebração e lua de mel — explorando a diversidade de narrativas.  

 As quatro etapas do ritual indicadas agregam uma diversidade de possibilidades de 

ações a serem realizadas pelo casal. Por exemplo, o início do período de noivado é marcado 

pelo pedido de casamento e, em alguns casos, pouco antes do casamento, os noivos fazem 

um ensaio chamado “pré-wedding”, que independe de religião, mas está atrelado ao desejo 

do casal de registrar esse momento anterior. No “chá de panela”, também realizado nesse 

período, inicialmente, as mulheres se reuniam para celebrar o casamento e presenteavam a 

noiva com utensílios para a cozinha. Esta atividade vem sendo substituída pelo “chá-bar”, 

no qual todos são convidados. Em alguns casos, os noivos fazem os dois eventos. 
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 Ou seja, mesmo que se consiga separar o ritual do casamento em algumas poucas 

etapas, há ações particulares realizadas pelos noivos para marcar cada uma delas, o que torna 

os rituais resultado também da subjetividade dos sujeitos envolvidos. Um outro fator que 

atravessa esse processo é o registro da imagem, foco desta tese, que igualmente como os 

rituais — e talvez até por conta deles — apresenta múltiplas possibilidades de produtos 

finais. 

 

Caminhos traçados 

 

 Perceber os vídeos de casamento como um gênero audiovisual construído ao longo 

dos anos partiu de observações constantes de diversos materiais produzidos no Brasil. 

Inicialmente, a investigação teria como ponto de partida a década de 1980, acreditando-se 

que antes desse período as produções eram raras, ainda sob a hipótese de que houve uma 

ruptura entre os registros dessa época e as produções atuais. No entanto, a delimitação 

temporal se mostrou inadequada quando descoberto um mercado de registro de eventos 

sociais desde o início do século XX. 

 Ao começar a pesquisa em si, fui aos arquivos de jornais na busca por notícias sobre 

entrada de equipamentos de gravação no Brasil, custos e facilidades, e por palavras-chave, 

como “vídeo de casamento” e “filme de casamento”. Os resultados foram os mais diversos, 

como anúncios sobre filmes de romance que estavam em cartaz nos cinemas brasileiros e 

na programação televisiva, assim como matérias sobre bastidores de novelas. Nesse 

percurso, me deparei com um anúncio de 1947 sobre filmagem de casamentos, o que foi 

uma surpresa. Mais que isso: a empresa ainda era ativa. Ou seja, além de já existir um 

mercado de registro de casamentos antes dos anos de 1980, tratava-se de uma empresa. 

 A partir desse momento, a pesquisa tomou outra forma. Vídeos anteriores à época 

indicada no projeto começaram a ser investigados. Durante aproximadamente três meses 

foram obtidos 40 vídeos de fontes diversas: amigos, parentes, amigos dos amigos, 

professores, alunos, arquivo público e desconhecidos. O acesso a alguns vídeos mais antigos 

— anteriores aos anos de 1980, veio por pesquisa realizada na plataforma YouTube, como 

um de 1922, publicado no canal do Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte. 
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 Apesar da quantidade de materiais obtidos nesses poucos meses4, não foi uma tarefa 

fácil, principalmente quando se tratava de vídeos anteriores aos anos 2000. Mesmo 

oferecendo aos possíveis colaboradores a conversão das fitas em VHS para DVD, pelo 

menos três justificativas foram apresentadas para que não houvesse a cessão: alguns se 

desfizeram da fita por ela estar mofada ou por não terem mais o equipamento para assisti-la; 

outros, pelo fato de o casamento ter acabado; e, o que mais chamou atenção, medo do que 

poderia ser feito com o vídeo. Apesar do envio de documentos que comprovavam o vínculo 

com a pesquisa, uma pessoa relatou que tanto ela como uma amiga tinham medo do vídeo 

parar na internet e não saber o que poderia acontecer. 

 Por outro lado, algumas pessoas ficaram felizes pela conversão: uma delas 

ressaltou que seria ótimo rever o vídeo do casamento e convidados já falecidos, como 

avós e tios; outra, que tinha a fita do casamento do irmão guardada em casa, falou que 

faria uma surpresa. Os vídeos mais recentes foram enviados por links ou disponibilizados 

para download em serviços de armazenamento online (como Dropbox e Google Drive). 

 A captação se deu ao longo de 18 meses, de janeiro de 2019 a julho de 2020, 

totalizando 131 produções, o que constituiu o corpus inicial da análise, apresentado do 

seguinte modo: 

 

Tabela 1 – Captação final das produções 

Década Antes 1960 1980 1990 2000 2010 Total 

Quantidade 24 17 20 18 52 131 

Fonte: Desenvolvida pela autora. 

 

A forma de manipular os vídeos para dar início à análise baseou-se na proposta de 

Hansen et al (1998). Foi um desafio, como irei detalhar no capítulo 2. Os autores 

argumentam que os gêneros audiovisuais são construídos e se articulam com a audiência e 

na formação política e social da informação. Os gêneros são baseados em similaridades das 

produções, por matrizes com padrões visuais e narrativos reconhecíveis. Dessa forma, não 

se pode formar categorias sem que haja conhecimento e compreensão dos códigos 

apresentados. “Reconhecer que gênero não é uma imitação da vida ou realidade, mas outro 

 
4 Entre o momento no qual se definiu o corpus para a observação e o desenvolvimento dessa parte da tese para a 

qualificação, outros vídeos foram cedidos para a pesquisa. 
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produto de imagem em movimento, de fato, de outro produto de mídia de massa”, afirmam 

Hansen et al (1998, p. 168). 

 

Delimitação da estrutura da tese 

 

Pautado nos fundamentos da proposta metodológica, dos autores acima citados, para 

análise de imagens em movimento, o vídeo de casamento será trabalhado como gênero 

audiovisual. O corpus selecionado servirá para compreender as estratégias gerais dos 

processos de produção de cada época ao longo desses quase cem anos de registros. Assim, 

esta tese não tem a pretensão de detalhar os pormenores da produção dos vídeos de 

casamento, mas problematizá-los como produto cultural, munido de sentidos e voltado para 

o consumo. 

Para isso, esta pesquisa se divide em quatro capítulos. A fim de compreender o 

contexto no qual os vídeos de casamento se inserem, no primeiro capítulo, apresentaremos 

um panorama conceitual sobre mediação e midiatização, explorando algumas relações 

existentes entre as cerimônias de casamento e a mídia. Como o trabalho se pauta em vídeo, 

o foco recai sobre a televisão. Desse modo, trazemos ao debate algumas formas de 

tratamento midiático dado aos casamentos, como os casamentos reais5 e os reality shows. 

Ainda no capítulo 1, uma rápida exposição sobre eventos se mostra necessária para 

entendermos o lugar das cerimônias matrimoniais na sociedade. Considerado um ritual de 

passagem de grande importância na vida das pessoas, os casamentos seguem protocolos 

específicos e, seja religioso ou civil, movimentam diversos profissionais para a realização. 

Incorporado aos chamados eventos sociais, além da celebração, o ato é suscetível a registros 

imagéticos, com finalidade de marcar o acontecimento e guardá-los como componentes 

concretos de memória/lembrança, seja por meio da pintura, da fotografia e/ou do 

audiovisual, cada qual de acordo com sua época. 

E são esses registros que muitas vezes servem de inspiração e fonte de consulta dos 

futuros noivos. Para ter acesso a casamentos realizados anteriormente, os casais criam uma 

demanda pelo consumo de produtos que trazem o evento como pauta. Inicialmente, em 

jornais e revistas; chegando às emissoras de TV e, mais recentemente, em canais digitais, 

 
5 Nos referimos aqui aos casamentos de membros da realeza em países que têm a monarquia vigente. 
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estendendo esses conteúdos às redes sociais digitais, o que abriu espaço para a exposição do 

sujeito comum. 

Paralelamente ao desenvolvimento dos meios audiovisuais comerciais, o mercado de 

registros pessoais de casamento cresce. A formação desse campo é explorada no segundo 

capítulo, indicando possibilidades de análise das produções de filmes e vídeos de 

casamentos. Estruturamos, então, a pesquisa sob as perspectivas teórico-metodológicas de 

Hansen et al (1998) e Mittell (2004a, 2004b) para classificação de gêneros audiovisuais. 

Também realizamos uma seleção dos materiais, parte do corpus de base para análise. 

Apresentamos uma descrição dos parâmetros gerais dos materiais audiovisuais – 

aspectos técnicos da produção e do ritual de casamento, com indicação de ações identificadas 

nos produtos de forma recorrente. Elencar os elementos constituintes dos filmes e vídeos 

auxilia no entendimento das práticas que envolvem a produção e no direcionamento das 

reflexões. Nesse caminho, também levamos em consideração algumas entrevistas e 

pesquisas de campo realizadas ao longo desses quatro anos de pesquisa, além de recortes de 

jornais e revistas sobre o assunto. 

Diante da composição das produções, propomos, no capítulo 3, uma classificação 

dos filmes e vídeos de casamento pelo potencial de circulação. O objetivo é compreender a 

formação do gênero, problematizando a relação entre consumo, tecnologia e meios de 

comunicação, e o quanto essa associação transforma os conteúdos das produções. 

Sendo assim, os capítulos 2 e 3 apresentam um panorama sobre as produções 

audiovisuais de casamento no Brasil, organizados de modo a, primeiro, entendermos uma 

classificação mais ampla, por meio da produção e das similaridades gerais entre os vídeos –

tecnologia, produção e circulação (entrega e exibição); seguindo para abordagens mais 

específicas sob a ótica de elementos da narrativa e da estética de cada época. 

 Por fim, chegamos ao século XXI com uma diversidade de produções, a qual 

exploraremos no último capítulo. Mais liberdade na produção do próprio casamento se torna 

um fator de transformação nos registros. Daremos ênfase na construção dos vídeos pautada 

na personalização e na emoção, na qual a representação de si ganha destaque, seja da 

individualidade dos noivos ou do estilo do autor da produção. 

 E, mesmo ao fim desta pesquisa, não poderíamos deixar de observar uma nova 

movimentação do mercado por conta do isolamento social imposto pela pandemia da 

COVID-19, que afetou diretamente a produção de eventos e, evidentemente, de casamentos. 

A suspensão de todas as cerimônias nas primeiras semanas levou à paralisação completa do 
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mercado. Somente após a autorização da realização da oficialização de alguns matrimônios 

nos cartórios, seguido da liberação do ato em algumas igrejas, com restrições, que se 

vislumbrou o caminho das transmissões ao vivo. 

 Dentro desse novo cenário, o mercado se renova e volta a funcionar, ainda que 

limitadamente, com lives das celebrações da união, oficiais ou não, tornando-se tendência e 

revigorando a área. O registro audiovisual de casamentos consolida-se, assim, como um 

produto de características específicas no mercado audiovisual brasileiro, sob uma 

especialidade até bem pouco tempo invisibilizada, mas que se mostra em constante 

crescimento, atualizada e versátil. 

 Assim, refletir sobre a construção dos vídeos de casamento no Brasil como um 

gênero audiovisual traz luz sobre o deslocamento de função desse produto no âmbito social: 

de um registro do acontecimento para guardar de recordação e rememorar a uma produção 

com uma história para contar, que não somente mostre o casamento, mas fale sobre ele, 

revele as emoções vividas e ainda seja capaz de representar os noivos.  
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1 A MÍDIA E OS EVENTOS SOCIAIS CONTEMPORÂNEOS 

 

Com o desenvolvimento do ambiente online e das mais diversas ferramentas de 

interação, tornaram-se emergentes as discussões sobre a presença da mídia na sociedade. 

Essa preocupação, já existente em meados do século XX, quando os produtos midiáticos 

passam a operar e transformar comportamentos e hábitos sociais de modo mais evidente, 

ganha força nas últimas décadas com o aumento da produção e do consumo de uma grande 

diversidade de conteúdos textuais e imagéticos. 

A tecnologia atravessa essas mudanças e é incorporada às práticas sociais, passando 

a ser vista como parte do cotidiano e atuando como dispositivo de consumo midiático. Nesse 

sentido, ela opera como dispositivo mediador, capaz de pautar, interferir e se integrar às 

atividades do dia a dia (COULDRY, 2003), sejam profissionais ou pessoais. 

O desenvolvimento da telefonia celular acelerou esse processo. O que surgiu como 

um aparelho móvel de comunicação por voz tornou-se um dispositivo de múltiplas funções 

com os chamados smartphones, capazes de combinar práticas diversas e ampliando ainda as 

possibilidades de uso sem limitação de tempo e espaço, o que interfere na forma como o 

sujeito se relaciona com ele mesmo e socialmente. 

Ao analisar as relações entre produção, circulação e consumo de imagens 

audiovisuais e o uso dos aparelhos celulares, Chagas (2019) indica transformações 

constantes na produção de conteúdo e no comportamento dos sujeitos perante a tecnologia. 

Atuando como extensão do homem (MCLUHAN, 2007), o smartphone pode provocar, por 

um lado, uma espécie de dependência do sujeito em relação ao seu aparelho e, por outro 

lado, ampliar as possibilidades de relacionamento com o mundo, alterando a percepção sobre 

espaço e tempo. 

 

O hábito de fotografar, filmar e compartilhar imagens, expondo a própria 

intimidade na internet, via redes sociais, criando uma superexposição do usuário, 

aponta para a construção de sujeitos que justificam seu comportamento para 

legitimar a sua forma de ser e estar no mundo (CHAGAS, 2019, p. 80). 

 

O cenário aponta para um uso cada vez mais frequente da tecnologia no cotidiano. 

No Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), em 2018, reforça essa tendência. De acordo com o estudo, 
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os brasileiros passam uma média de três horas diárias utilizando o dispositivo6, principal 

meio de acesso à internet, alcançando 97% do uso do equipamento para esse fim. Ainda 

segundo a pesquisa, o maior motivo para a utilização dos smartphones é enviar ou receber 

mensagens de texto, voz ou imagens.  

Já o relatório “Digital in 2018: The Americas”7, desenvolvido pela We Are Social e 

pela Hootsuite, aponta ainda outras atividades como preferenciais dos brasileiros para o uso 

do telefone celular, com destaque para duas: uso do alarme, com 43%; e fazer fotos e vídeos, 

42%. Esse comportamento reflete diretamente no ranking de acesso, com o Facebook e o 

YouTube entre os mais acessados, segundo e terceiro lugares, respectivamente8. Ainda no 

conteúdo de acesso, 62% dos participantes da pesquisa assistem vídeos online diariamente, 

e 15% pelo menos uma vez por semana. 

O crescente uso da mídia e as transformações nos processos de comunicação e 

interação social ocorrem a partir da integração dessas tecnologias às práticas cotidianas. A 

consolidação da internet, a universalização dos telefones celulares, o acesso a conteúdos 

diversos e a possibilidade de produção e transmissão facilitada, principalmente por conta 

das redes sociais digitais, ampliaram as formas de ser e estar no mundo. Nesse sentido, há 

uma preocupação em colocar as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no 

centro desse debate como parte do processo de transformações comunicacionais 

(COULDRY; HEPP, 2013; DEACON; STANYER, 2014). 

Os efeitos do entrelaçamento entre as práticas sociais, a tecnologia e os processos 

midiáticos são uma preocupação antiga dentro do campo dos estudos da comunicação. 

Mesmo não sendo inicialmente uma proposta analítica sob essa ótica, os teóricos da Escola 

de Frankfurt, já na década de 1940, buscaram refletir sobre as consequências de uma 

produção cultural voltada para um mercado de consumo no sistema capitalista. Adorno e 

Horckheimer (1985), por exemplo, viam com preocupação a massificação de produtos 

culturais e a consequente homogeneização de ideias, pensamentos e comportamentos, tendo 

como principal forma de difusão os meios de comunicação da época. Rüdiger expressa bem 

esta preocupação no trecho abaixo. 

 

 
6 Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-01/brasil-foi-5o-pais-em-ranking-de-uso-diario-de-

celulares-no-mundo>. Último acesso em 20 de junho 2019. 

7 Disponível em: <https://hootsuite.com/pt/pages/digital-in-2018>. Último acesso em 31 de julho de 2019. 

8 O primeiro colocado no acesso é a página de busca Google (www.google.com.br). 
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No princípio, o fenômeno consiste em produzir ou adaptar obras de arte segundo 

um padrão de gosto bem-sucedido e desenvolver as técnicas para colocá-las no 

mercado. A colonização pela publicidade pouco a pouco o tornou mecanismo de 

mediação estética do conjunto da produção mercantil, momento este em que a 

produção cultural toda é forçada a passar pelo filtro da mídia enquanto máquina 

de publicidade [...] 

Em síntese, aparecem poderosas empresas multimídia e conglomerados privados, 

que passam a conferir um poder cada vez maior às tecnologias de reprodução e 

difusão de bens culturais, encaixando-as na estratégia de utilizar plenamente a 

capacidade de produção de bens e serviços de acordo com o princípio estético 

massificado (RÜDIGER, 2010, p. 138). 

 

Esses grandes conglomerados de mídia foram, por muitos anos, os únicos produtores 

de conteúdo. Controladores de redes de jornais e revistas, rádio, canais de TV aberta e, 

depois, por assinatura, eles moldaram a percepção e o reconhecimento por parte dos 

consumidores do que é um produto de mídia, seja por modos de dizer, por formatos e até 

mesmo por qualidade visual. Mais além: o uso do entretenimento faz parte dessa pedagogia 

cultural e, segundo Kellner (2001, p. 10), “contribui para nos ensinar como nos comportar e 

o que pensar e sentir, em que acreditar, o que temer e desejar”. 

A cultura da mídia e de consumo, portanto, atuam juntas e buscam gerar 

comportamentos e pensamentos ajustados aos valores sociais trazidos pelas instituições 

midiáticas. Isso é evidenciado pela economia do entretenimento, cujas características do 

espetáculo são incorporadas ao mercado, criando, assim, megaconglomerados que unem 

informação, entretenimento e negócios. 

O sistemático desenvolvimento tecnológico e a inserção cada vez maior dos produtos 

midiáticos na sociedade criam um domínio da leitura dos signos e significados transmitidos, 

ou seja, o sujeito passa a compreender o complexo processo de codificação e decodificação 

dos padrões, absorvendo os conhecimentos que o interessam e descartando outros. Dessa 

forma, o acesso facilitado às informações entre os diversos meios existentes leva a um 

cruzamento de dados, saberes e novidades e, consequentemente, ideias e comportamentos. 

A ampliação do acesso e da produção desses conteúdos, principalmente nesta 

segunda década do século XXI, trouxe novas possibilidades e diversidade de materiais 

disponíveis, dando a ver uma descentralização no poder de criação e transmissão. Nesse 

sentido, podemos indicar um letramento midiático: da mesma forma como somos capazes 

de ler textos escritos, passamos a dominar a leitura dos produtos da mídia, sejam de 

propaganda, de informação ou de entretenimento; e não somente, também adotamos 

diversas das suas práticas no nosso cotidiano, seja ao escrever para nosso perfil em uma 
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rede social ou disponibilizando vídeos em site de streaming, como o YouTube 

(LIVINGSTONE, 2004, 2011). 

O cenário, então, se torna propício para a consolidação de uma sociedade pautada 

pela e para a mídia, na qual os indivíduos se apropriam de conteúdos e linguagem dos 

meios, consumindo e aplicando aquilo que os auxilia no processo de formação de si 

mesmos e no modo como se relacionam com o mundo. A mídia se impõe como uma 

extensão indissociável do sujeito, fazendo parte da sua rotina, dos seus costumes, rituais e 

atividades sociais. 

1.1 Contexto: uma sociedade mediada e midiatizada 

 

Os estudos sobre midiatização perpassam a observação além da própria estrutura 

midiática na sequência comunicativa básica (emissor – mensagem – canal – receptor), 

tensionando a relação que a mídia mantém com outras esferas sociais (HJARVARD, 2014, 

p. 15). Trabalha-se, no caso, com observações de longo prazo, com consequências 

transformadoras no âmbito social, ou seja, as mudanças estruturais sofridas por instituições 

e os processos sociais por conta das práticas midiáticas. 

Algumas reflexões se somam a respeito das relações entre os meios de comunicação 

e a sociedade no âmbito da mediação e da midiatização, conceitos bastante debatidos desde 

as formulações sobre cultura de massa e indústria cultural, termos trabalhos pela Escola de 

Frankfurt. Elas apontam para um entrelaçamento entre a produção, a circulação midiática e 

as práticas sociais. 

Ao analisar os efeitos culturais de diversas mídias, como impressos, cinema, rádio e 

televisão, Martín-Barbero (1997) traça um panorama desses meios relacionados ao âmbito 

cultural-social, no qual não se deve limitar as transformações aos sistemas tecnológicos. Em 

uma longa revisão bibliográfica sobre os conceitos de cultura de massa, o autor aprofunda 

as discussões sobre os efeitos dos meios na cultura e no cotidiano social, indicando que, 

principalmente a partir dos anos de 1970, há uma modificação no modo como se observa 

essas relações entre produção e consumo de mídia. 

Com um olhar mais recente sobre a mídia e as transformações sociais, Fausto (2008) 

apresenta um tensionamento nas discussões sobre os conceitos de meio, mediação e 

midiatização, ressaltando que as mídias não são somente instrumentos nos processos de 

organização social, mas fazem parte das interações sociais, construindo e transformando 
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práticas, ou seja, os meios de comunicação saem do campo auxiliar nas dinâmicas sociais e 

passa a integrá-las. 

 

Já não se trata mais de reconhecer a centralidade dos meios na tarefa de 

organização de processos interacionais entre os campos sociais, mas de constatar 

que a constituição e o funcionamento da sociedade — de suas práticas, lógicas e 

esquemas de codificação — estão atravessados e permeados por pressupostos e 

lógicas do que se denominaria a «cultura da mídia» (FAUSTO, 2008, p. 92). 

 

Sob as perspectivas conceituais propostas por Hjarvard (2014), a midiatização 

somente ocorre quando há uma interferência da mídia na esfera social, termo utilizado para 

caracterizar uma condição ou fase do desenvolvimento global da sociedade e da cultura em 

que os meios de comunicação exercem uma influência particularmente dominante sobre as 

outras instituições sociais (HJARVARD, 2014, p. 31). 

O autor indica a existência de uma midiatização direta e uma indireta. A primeira 

está relacionada a uma atividade que passou a ser mediada por algum dispositivo, como 

os jogos eletrônicos, por exemplo; os quais por meio de um computador conectado à 

Internet dois jogadores competem, seja um sujeito com o próprio sistema ou ele com um 

outro indivíduo. 

Já a midiatização indireta ocorre quando a atividade sofre interferência dos processos 

de mídia, ou seja, quando há produtos midiáticos relacionados a essa atividade. Pode-se 

ampliar o conhecimento sobre alguém, um filme ou mesmo conhecer um país sem nunca ter 

estado nele; há possibilidades de quebra de fronteiras territoriais ou mesmo temporais. 

 

A midiatização é a reconfiguração de uma ecologia comunicacional (ou um bios 

midiático), conforme já referido. Torna-se (com tudo o que isso significa) um 

princípio, um modelo e uma atividade de operação de inteligibilidade social. 

Noutras palavras, a midiatização é a chave hermenêutica para a compreensão e a 

interpretação da realidade [...]. Nessa perspectiva, é oportuno refletir sobre o papel 

dos meios massivos como espaços mediadores para a construção de vida para as 

pessoas (GOMES, 2017, p. 78). 

 

Eventos cotidianos, como batizados, casamentos e até funerais, exigem na sociedade 

contemporânea determinados rituais para serem realizados – e reconhecidos. Nesse novo 

panorama comunicacional, o que antes era vivido entre os familiares, atualmente pode ser 

expresso – e conhecido – por meio de veículos de comunicação (GOMES, 2017). Assim, as 

referências para a construção de uma identidade individual e social também são transmitidas 

pelas narrativas midiáticas. 
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Enquanto os rituais sociais são mantidos como uma forma de reger a vida cotidiana, 

a sociedade contemporânea tem a mídia assumindo um papel central na normatização e 

transmissão de práticas sociais (BELL, 1997). As TVs abertas, por exemplo, operam com 

essa potência: estabelecer vínculos, laços, que apontam para uma identidade nacional e 

manutenção de padrões culturais (BELL, 1997; WOLTON, 1996). 

 

A televisão parece afetar as atividades rituais de duas maneiras principais. Em 

primeiro lugar, exibir um ritual para visualização em massa altera o modo como o 

ritual é feito e como ele é experimentado. Segundo, e mais complicado efeito é o 

caminho que a televisão assume das funções tipicamente fornecidas pelo ritual 

(BELL, 1997, p. 242). 

 

Diante disso, os acontecimentos exibidos pela mídia se transformam, tendo que se 

adaptar ao meio para chegar ao consumidor, ganhando contornos performáticos e ainda 

contribuindo para a ritualização das práticas midiáticas, padronizando fórmulas e formas de 

apresentação. A mídia, então, tem a capacidade de prover práticas sociais comuns e 

compartilhar as experiências de forma que o público compreenda, interligando e 

estabilizando esses laços. 

Propagam-se, como já dito, ideias e comportamentos por meio de produtos 

processados de acordo com características da sociedade de consumo — como o espetáculo 

— que entram em um sistema de retroalimentação: a mídia dispõe dos eventos, adaptando-

os aos ritos de produção e transmissão; o público consome e incorpora à vida cotidiana, e a 

mídia volta a produzir conteúdos próximos ao anterior. 

O reconhecimento dos signos é fundamental no processo. Não somente as estruturas 

e dinâmicas de produção devem ser levadas em consideração, mas também os modos de 

transmissão e recepção, as lógicas de uso e as competências culturais do público e dos 

espaços em que o produto será consumido. No entanto, é difícil afirmar que esse 

reconhecimento se dará de forma homogênea, podendo obter interpretações diversas e 

resultados não esperados. 

Assim, o consumo direto se faz presente, mas os efeitos dos produtos midiáticos 

ultrapassam essa objetividade. Percebe-se que eles interferem no comportamento ou no 

poder de decisão sobre algo e ainda operaram sob outros aspectos da vida cotidiana, e, 

quando incorporados, passam a ser vistos como regra (COULDRY, 2003), como o ato de 

ver as notícias no telejornal antes de ir para o trabalho ou checar as novidades nas redes 

sociais pelo aparelho celular antes do café da manhã. 
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Ao analisar algumas entrevistas realizadas pela Ofcom’s Qualitative Study, Adult’s 

Media Lives no Reino Unido, Couldry (2017) vai um pouco além do consumo midiático: 

investiga as relações de intimidade e copresença a partir dos dispositivos tecnológicos. A 

pesquisa em questão foi realizada ao longo de dez anos, entre 2005 e 2015, inicialmente em 

um grupo com cinco pessoas e chegando a 19. Entre o material coletado, Couldry e sua 

equipe selecionaram cinco, buscando abranger o maior tempo geracional possível e, assim, 

conseguindo perceber as relações deles com a mídia de acordo com as mudanças que a 

própria vida traz. 

A partir das reflexões dos entrevistados sobre as práticas com a mídia, estes 

acabavam também por pensar nas relações que tinham com os outros, principalmente 

familiares. Assim, o autor identificou a existência de afetos e emoções nessas relações, como 

o medo da solidão e a necessidade de se sentir inserido, já que, por meio de aparelhos como 

rádio ou televisão, se tem a companhia do outro, mesmo que indiretamente.  

 O consumo dos produtos disponíveis traz uma experiência diferenciada no que 

tange ao espaço e ao tempo, dando a impressão de que se está ligado permanentemente a 

uma vida social. Essa prática no cotidiano pode resultar em transformações nas relações 

íntimas, mas também em um mesmo ato ser percebido de forma diferente, dependendo do 

meio em que se está inserido. Ver uma série na televisão pode significar um momento 

romântico, quando se está em casal, por exemplo, podendo criar laços afetivos com o 

hábito e/ou a história junto à pessoa; ou mesmo um passatempo, prestando atenção ou não 

ao conteúdo, na intenção de minimizar a sensação de isolamento. Dessa forma, parece se 

explicar uma certa dependência dos sujeitos a esses meios, que acabam por ocupar um 

importante papel na construção das subjetividades do sujeito, formando uma organização 

particular da vida social, ao que Couldry (2017) chama de intimidade mediada. 

Vivencia-se um cruzamento entre os rituais e a mídia, inserido em duas vertentes: 

como parte da rotina social e da própria produção. A partir de então, a mídia desempenha 

papéis na vida da sociedade como reguladora, transformadora, mantenedora e transmissora; 

uma função mediadora, mas midiatizando a sociedade, interferindo na esfera social 

(HJARVARD, 2014). 

 

Nosso conceito de midiatização é ao mesmo tempo mais limitado e mais 

pronunciado [comparado com outras possibilidades de conceituação]. É 

utilizado para caracterizar uma condição ou fase do desenvolvimento global da 

sociedade e da cultura, em que os meios de comunicação exercem uma 
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influência particularmente dominante sobre outras instituições sociais 

(HJARVARD, 2014, p. 31). 

 

Sob os aspectos conceituais de mediação e midiatização, Couldry e Hepp (2013) 

compreendem a mídia como instituição social independente, que tem um conjunto de regras 

próprias. Compreendem, ainda, o papel de várias mídias no processo de construção da 

sociedade. Para eles, a mediação se refere a um processo de comunicação em geral, já a 

midiatização refletiria os múltiplos processos de mediação existentes. Sendo assim, é 

necessário buscar um novo termo para repensar as interrelações que ocorrem nos meios de 

comunicação. 

O debate conceitual sobre midiatização se estende, então, pelo fato de estarmos 

vivendo transformações constantes no modo de produzir e consumir produtos de mídia. O 

crescente papel da mídia na vida cotidiana, a partir dos anos 2000, nos países desenvolvidos, 

com a popularização de câmeras e smartphones e com o acesso à Internet e suas ferramentas 

de compartilhamento, fizeram ações de cunho particular cruzarem a fronteira da vida privada 

para o espaço público. 

No entanto, Deacon e Stanyer (2014) veem o entendimento atual sobre midiatização 

muito relacionado às tecnologias de informação e comunicação (TICs), ignorando fatores 

não-mediados, como a temporalidade e as relações. Nesse sentido, a estetização da vida 

deriva de vários fatores, incluindo ações cotidianas mediadas por tecnologias que cultuam 

os afetos e as relações sociais. Essas relações estendem-se a diversas esferas interligadas: (1) 

o sujeito com a mídia, (2) um grupo com mídia e, ainda, (3) a forma como se utiliza a mídia 

no contexto em que se está inserido. Assim, há usos potenciais, mas que podem ser 

absorvidos, usados ou descartados de acordo com o tempo, o espaço e os envolvidos. 

Ao refletir sobre o impacto dos meios de comunicação na vida das pessoas, 

Thompson (2014) indica a existência de compreensões de mundo mediadas e modeladas por 

formas simbólicas: para se conhecer o passado não é preciso tê-lo vivido; assim como para 

conhecer o mundo não é preciso ter estado presencialmente nos lugares. As transformações 

continuam ao se pensar na relação espaço-tempo, com as distâncias diluídas por redes que 

interligam de modo cada vez mais veloz locais e pessoas. 

Por meio dessas conexões e ainda entre os signos e os significados envolvidos, o 

sujeito é capaz de aperfeiçoar o conhecimento que adquiriu, decodificando e buscando 

padrões mais ou menos complexos de comunicação, que incluem adaptação de elementos à 

própria vida, buscando reconhecimento e valorização social. 
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Na recepção e apropriação das mensagens da mídia, os indivíduos são envolvidos num 

processo de formação de pessoas e de autocompreensão - embora em formas nem 

sempre explícitas e reconhecidas como tais. Apoderando-se de mensagem e 

rotineiramente incorporando-as à própria vida, o indivíduo está implicitamente 

construindo uma compreensão de si mesmo, uma consciência daquilo que ele é de 

onde ele está situado no tempo e no espaço. Nós estamos constantemente modelando 

e remodelando nossas habilidades e nosso cabedal de conhecimento, testando nossos 

sentimentos e gostos e expandindo os horizontes de nossa experiência. Nós estamos 

ativamente nos modificando por meio de mensagens e de conteúdo significativo 

oferecidos pelos produtos da mídia (entre outras coisas) (THOMPSON, 2014, p. 71). 

 

Nesse sentido, não se pode pensar na construção de si sem levar em consideração os 

atravessamentos culturais e a possibilidade de transformação do próprio indivíduo pelas 

experiências cotidianas em um fluxo constante de troca, seja com outros sujeitos ou por meio do 

consumo midiático, principalmente em um mundo cada vez mais repleto de produtos de mídia, 

sem limitações e fronteiras, de acesso global. São textos, fotos e vídeos produzidos pela indústria 

midiática ou por qualquer outra pessoa que tenha compreensão sobre as práticas de produção 

conquistadas pelo consumo dos produtos e acesso aos recursos de produção. 

 Dois caminhos são tomados nesse processo: a pessoa buscando se adequar a 

determinados espaços na conquista da aceitação pelo grupo e, por outro lado, orientando-

se para incorporação de características que o torne único, com “valores autênticos”. Na 

medida em que a imagem tem crescente importância na sociedade, a exposição e a 

visibilidade tornam-se estratégias na construção em si. Ao se deparar com as diversas 

formas de exposição do eu no século XXI, Sibilia (2008) reflete sobre os modos nos quais 

a intimidade é explorada para a conquista desses espaços e reconhecimento sociais. No 

contexto apresentado por ela, a relação entre práticas sociais e mídia ganha outros 

contornos e valores, apontando a necessidade de tornar a vida um espetáculo. 

 

1.2 A exposição do cotidiano e o registro da vida privada  

 

Inicialmente, o desenvolvimento da câmera fotográfica ao longo do século XX e 

posteriormente dos equipamentos de gravação e reprodução para uso doméstico nos anos de 

1980 — como as handcams e o videocassete — permitiu que brasileiros com acesso a essas 

tecnologias passassem a registrar os próprios eventos. Já acostumado com as imagens do 

cotidiano na mídia — tanto impressa quanto televisiva —, o sujeito contemporâneo toma 

para si a ideia não somente de criar, mas também de exibir suas histórias para familiares e 

amigos em casa. 
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 No século XXI, esse hábito se intensifica com as câmeras digitais, telefones 

celulares, computadores e Internet. O uso de smartphones, como de redes sociais, faz parte 

do cotidiano de grande parte dos brasileiros, principalmente dos moradores dos grandes 

centros urbanos. A pesquisa “TICs Domicílios 2017”9, realizada pelo Centro Regional de 

Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), indica que 92% 

dos domicílios brasileiros têm telefone celular, ficando atrás somente da televisão, que atinge 

96% das residências. 

Já a 29ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas 

Empresas10, realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), aponta a 

existência de 220 milhões de aparelhos no Brasil, ultrapassando o número de habitantes, com 

concentração nos grandes centros urbanos. A facilidade de acesso aos equipamentos e o 

costume com as imagens geraram uma naturalização do uso das câmeras em eventos, o que 

ampliou o alcance desses registros pessoais por meio de canais disponibilizados na rede de 

computadores. Essas práticas transformaram a tela em uma permanente janela de exibição.  

Como protagonistas, os usuários podem publicar textos, fotos e vídeos sobre o seu 

cotidiano, fazendo com que os equipamentos para registro de imagens se tornem cada vez 

mais comuns. Assim, de modo mais acentuado do que acontecia no passado, o início deste 

século indica um apagamento de fronteiras entre os espaços públicos e privados, ao passo 

que o reconhecimento social passa pelo poder da visibilidade.  

O fenômeno apresenta um anseio das pessoas pela exibição, acreditando que quanto 

mais conseguem ser vistas, maior a inserção social; há um desejo voluntário em forçar os 

limites da vida privada e falar de si mesmo, às vezes, fazendo a própria vida ser orientada 

para esse reconhecimento (SIBILIA, 2008). Conhecer esse cenário nos ajuda a compreender 

o crescimento das práticas contemporâneas de exibir ações do dia a dia. 

 

Por isso não nos surpreende que os sujeitos contemporâneos adaptem os principais 

eventos de suas vidas às exigências da câmera, seja de vídeo ou de fotografia, mesmo 

que o aparelho concreto não esteja presente — inclusive poderia adicionar um 

observador mordaz, porque nunca se sabe se você está sendo filmado. Assim, a 

espetacularização da intimidade cotidiana tornou-se habitual, com todo um arsenal 

de técnicas de estilização das experiências de vida e da própria personalidade para 

“ficar bem na foto”. [...] Esse personagem tende a atuar como se estivesse sempre 

diante de uma câmera, disposto a se exibir em qualquer tela — mesmo que seja nos 

palcos mais banais da “vida real” (SIBILIA, 2008, p. 49-50). 

 
9 Disponível em < https://cetic.br/pt/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso-das-tecnologias-de-informacao-e-comunicacao-nos-

domicilios-brasileiros-tic-domicilios-2017/>. Último acesso em 22 de junho de 2019. 

10 Dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. Disponível em: <https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/pesti2018 

gvciappt.pdf>. Acesso em 22 de junho de 2019. 
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Encontra-se, então, uma sociedade mais dependente da tecnologia e dos meios 

digitais. Ao falar sobre a construção do eu na sociedade moderna, Sibilia (2008) indica que 

a popularização dessas tecnologias contribuiu para uma autoestilização; elas permitem o 

registro do todo vivido com “rapidez e baixo custo, além de inaugurar novos gêneros de 

expressão e canais de divulgação” (SIBILIA, 2008, p. 253). A profusão dos smartphones e 

das redes sociais são determinantes nesse processo, e o uso deles em eventos sociais amplia 

a relação entre os rituais da mídia e os rituais sociais. 

 Ao discorrer sobre as práticas midiáticas, Couldry (2012) ressalta a necessidade das 

pessoas em exibir a vida cotidiana, a busca por mostrar o máximo que se pode para 

conquistar reconhecimento, algo que marque o pertencimento a um grupo — uma ideia de 

semelhança familiar. Segundo o autor (2012, 47), o ato de “mostrar e ser mostrado” é algo 

da contemporaneidade, já que “muitos desses atos eram desconhecidos na era pré-digital”. 

 

São interessantes também os diversos contextos sociais em que ocorrem os atos 

particulares. Ser mostrado (sendo colocado em circulação) é uma dimensão latente 

de praticamente todo ato ocorrido fora e também dentro de casa. Seja o que for 

que você esteja fazendo, haverá algo com algum dispositivo de gravação que pode 

ser conectado agora ou mais tarde pela Internet (COULDRY, 2012, p. 48)11. 

  

De acordo com Couldry (2012), o registro feito e publicado pelas pessoas em redes 

sociais digitais, como o Facebook, pode ter diversas origens, como um feriado ou um evento 

festivo. Esse conteúdo, quando disponível de modo público e aberto nas redes, torna-se um 

produto de consumo e passível, também, de análise e julgamentos, com aceitação e rejeição 

do público. Nesse sentido, se de forma geral o consumo de mídia é parte de um hábito, deve-

se levar em consideração a audiência.  

No caso das redes, essa audiência é relacionada à interatividade, marcada por 

curtidas, comentários e compartilhamentos. A ação dessa audiência amplia mais a relação 

da mídia com o sujeito, interferindo nas práticas cotidianas, alterando-as e construindo novas 

formas de sociabilidade. Couldry (2012) identifica alguns problemas. Afinal, como saber se 

é realmente uma audiência? Como medir o interesse do público? 

 O questionamento, também feito por Sibilia (2008), perpassa a relação entre a 

quantidade de produtores e de consumidores na Internet. Segundo ela, além de se perceber 

uma queda na quantidade de leitores, no século XXI, os escritores também atuam como 

 
11 Tradução livre da autora. 
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consumidores. A interação é recíproca. Todos interagem com as criações de todos, mas pode 

ser que a ação seja somente para conquistar visibilidade. “Esses dados podem estar indicando 

algo relevante, embora bastante curioso: para além da quantidade da obra, não é necessário 

que seja lida de fato” (SIBILIA, 2008, p. 237). 

 Dessa forma, Sibilia (2008) acredita que essa exibição constante faz parte da construção 

do “eu”, da formação da personalidade do sujeito contemporâneo, e, na medida que a imagem 

tem crescente importância na sociedade, a exposição e a visibilidade se tornam estratégias para 

reconhecimento e conquista de status. Há uma multiplicidade de canais que tornam essas 

atividades possíveis, amplificadas pelas ferramentas online. Nesses espaços, se podem 

selecionar as identidades possíveis, usando-as ou descartando-as de acordo com o que se deseja 

alcançar.  

 

Para ganhar peso, consistência e inclusive existência, é preciso estilizar e ficcionar a 

própria vida como se pertencesse ao protagonista de um filme. Por isso, 

cotidianamente, os sujeitos destes inícios do século XXI, familiarizados com as regras 

da sociedade do espetáculo, recorrem à infinidade de ferramentas ficcionalizantes 

disponíveis no mercado para se autoconstruir. A meta é enfeitar e recriar o próprio eu 

como se fosse um personagem audiovisual (SIBILIA, 2008, p. 241-242). 

 

Há, assim, um desejo voluntário em forçar uma aproximação entre a vida privada e 

os espaços públicos, mesmo que seja a exibição de momentos, outrora tidos como íntimos, 

como nascimentos, aniversários, casamentos e funerais. Em entrevista concedida em 2017 

sobre o uso de celulares durante as cerimônias de casamento, o filmaker Rodrigo Ponichi 

exemplifica o pensamento de Sibilia (2008), mas acrescenta uma hipótese. Ele acredita que 

os aparelhos despertam nas pessoas vontades e desejos que, na correria do dia a dia e da 

profissão, elas não conseguem realizar, indicando que um certo glamour que ronda a área de 

audiovisual se insere nessas perspectivas de exibição. 

 

Eu digo isso porque quando eu estou vendo um casamento sem câmera, eu vou 

muito feliz, eu não vou nem pensar em pegar meu celular. Mas talvez se eu fosse, 

sei lá, um bancário, que sempre teve aquele sonho de trabalhar com imagem, aí, 

de repente, essa é a oportunidade de fazer uma super imagem, mostrar para os 

meus amigos como eu sei fazer uma imagem bonita. Eu acho realmente que esses 

devices produzem imagem de muita qualidade hoje em dia, então, isso desperta 

uma vontade no público de ser cineasta, de ser fotógrafo... acho que ainda são 

profissões românticas e lúdicas que as pessoas gostam mesmo de fazer, de brincar, 

de fazer e de sentir se, de uma certa forma, como esses profissionais. Eu acho que 

é um pouco disso, é potencializar a vontade mesmo de produzir imagem, que eu 

acho que é uma coisa inerente ao ser humano hoje em dia (PONICHI, 2017). 
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Podemos sugerir, dessa forma, pelo menos dois caminhos para a produção e exibição 

constante de fotos e vídeos por parte do sujeito comum, mas que convergem em um ponto: 

são formas de representação do eu e de se mostrar algo que se viveu. O primeiro pode ser 

parte da formação de uma possível identidade de “cineasta”, que registra todos os momentos 

e se coloca como centro de uma atividade, em que ele aparece, narra e mostra o próprio olhar 

sobre o acontecimento, ganhando o status de autor. 

Por outro lado, a democratização não somente dos aparelhos como também do acesso 

à Internet e da popularização do uso das redes sociais foram fatores fundamentais para essa 

necessidade da instantaneidade de exibição. O “estive aqui” marca a experiência vivida e a 

participação no mundo dentro daquele acontecimento, tanto que são inúmeros casos em que 

vemos espectadores no local do evento, mas assistindo tudo pela tela do celular, seja em 

viagens, shows ou eventos sociais como casamentos, batizados e até funerais. Uma 

experiência in loco é mediada por um dispositivo a partir do momento que os olhos estão 

voltados para a tela do telefone e não para o evento — o mais importante é o registro; ou 

seja, a midiatização da experiência. 

 

Imagem 1 – Convidados registram a cerimônia de casamento com celulares 

 

Fonte: Frame do short movie da Moura Films. Casamento entre Patrícia Moura e Igor Vaccari (2019). 

 

No caso de alguns eventos sociais, mesmo que sejam registrados por profissionais 

contratados para este fim, ainda se veem pessoas buscando o próprio registro para guardar 

ou publicar em suas redes sociais de forma mais instantânea, recebendo reconhecimento de 
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forma tão rápida quanto consegue produzir e transmitir conteúdo. Os fatores que levam a 

isso são inúmeros e, a partir do momento que as atividades cotidianas podem ser registradas 

com facilidade e transmitidas para “o mundo” de forma individual, por meio de páginas 

pessoais e perfis em redes sociais, eles também refletem uma sociedade repleta de produtos 

relacionados à memória.  

De domínio da linguagem midiática, esses produtos íntimos são transformados não 

somente na forma pelo qual são realizados, mas também como são registrados e exibidos. 

Os processos midiáticos atravessam esses acontecimentos em, pelo menos, três frentes: 

como fonte de informação, como construção do próprio evento em si e nas formas de registro 

e transmissão dos eventos. 

Gallini (1992) expõe que a prática social da fotografia (podemos incluir o audiovisual 

nesse pensamento) se integra a outros usos, transformando-os ou reforçando-os, como os 

casos dos ritos de casamento. Segundo a autora, esses registros podem servir como 

elementos de continuidade para os ritos e para as lembranças dos valores e bases familiares. 

Uma fotografia, por exemplo, pode evocar lembranças de algo já vivido ou de um ente 

querido, atuando como um dispositivo para a rememoração, algo que Halbwacks (2003) 

aponta como necessário para ativação da lembrança:  

 

Quando essa lembrança reaparece, não é consequência de um conjunto de 

reflexões, mas de uma aproximação de percepções determinada pela ordem em 

que se apresentam determinados objetos sensíveis, ordem essa resultante de sua 

posição no espaço (HALBWACKS, 2003, p. 53). 

 

O registro funciona não somente como um elo, mas também como uma 

comprovação de que algo ocorreu e de que tais lembranças são reais. A partir disso, por 

ser a memória um componente essencial da vida em sociedade, como ferramenta de 

pertencimento e finitude, um dos grandes medos sociais é o que pode ser esquecido 

(SANTOS, 2003). O resultado é a necessidade de usar a fotografia e o vídeo como 

mecanismos para a eternização dos momentos. “Nós somos tudo aquilo que lembramos; 

nós somos a memória que temos. A memória não é só pensamento, imaginação e 

construção social; ela é também uma determinada experiência de vida capaz de transformar 

outras experiências” (SANTOS, 2003, p. 25).  

A memória é um processo em construção, no qual conforme outros acontecimentos 

passam, somam-se às memórias já “guardadas” e as transformam; ou seja, uma memória 

nunca é estanque, mesmo aquelas registradas por textos, fotos e vídeos, pois no momento da 
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rememoração — ao se deparar com esses materiais — todo o vivido pela pessoa até ali age 

e interfere na forma de rever aquele evento. Se levarmos em conta os registros de casamento, 

por um tempo, alguns dos acontecimentos ocorridos no evento serão lembrados pelos noivos, 

familiares e convidados; mas a memória coletiva desse grupo pode se “apagar” após um 

tempo. O que restará são os registros fotográficos e audiovisuais.  

 

1.3 O registro de eventos sociais e o interesse por casamentos 

 

Um recanto comum do mundo real fora subitamente fixado num painel, como num 

passe de mágica. Estava tudo ali – o tapete e os chinelos, o rosário na parede, a 

escova pendurada ao lado da cama, a fruta no parapeito da janela. É como se 

visitássemos os Arnolfini em sua casa. O quadro, provavelmente representa um 

momento solene em suas vidas – seu noivado. A jovem acaba de pôr a mão direita 

na esquerda de Arnolfini, e este está prestes a pôr a mão direita na dela, como voto 

formal de sua união (GOMBRICH, 2013, p. 179).  

 

A descrição de Gombrich (2013) remete ao quadro “O noivado dos Arnolfini”, 

pintado por Jan van Eyck em 1434, que retrata o mercador italiano Giovanni Arnolfini com 

a noiva Jeanne de Chenany (Anexo 1). O espelho pintado ao fundo, entre o casal, chama 

atenção ao trazer o reflexo do pintor e de uma outra pessoa. Segundo Gombrich, o registro, 

considerado revolucionário pelo historiador, é o primeiro na história a retratar o artista como 

testemunha de um acontecimento, tal qual seria uma das funções da fotografia séculos após. 

Não que antes acontecimentos marcantes como casamentos não fossem retratados. 

Ritos fúnebres já eram registrados pelos egípcios nas câmaras mortuárias, remontando 

poucas décadas depois de Cristo; assim como cenas de hábitos e costumes da época foram 

reproduzidos em ilustrações sobre metal, pedras e cerâmicas. A pintura de Jan van Eyck, no 

entanto, inaugura uma nova proposta para a arte: a reprodução de fragmentos do real e o 

artista como testemunha ocular de um fato, em uma busca pela verdade que rompia com 

conceitos do belo até então consagrados (GOMBRICH, 2014). 

Afora os nobres e a realeza, alguns artistas começaram a se dedicar à reprodução de 

momentos comuns. Concentrado em retratar a vida no campo, Pieter Bruegel, o Velho, 

pintou o “Casamento camponês” (1568), reproduzindo o que seria nesse cenário um 

banquete dentro de um celeiro (Anexo 2). A pintura, feita em óleo sobre tela, traz um grupo 

de pessoas reunidas celebrando a união, com música, bebidas e comidas. 

Os casamentos fazem parte de uma série de acontecimentos registrados por artistas 

ao longo da história, seja como representação do real ou genérica. Além de noivados, 
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cerimônias e festividades, eventos tidos como marcantes diante da sociedade ganharam a 

“eternidade” pelas mãos de pintores e ilustradores, como, por exemplo, a representação da 

Cerimônia de Coroação de D. Pedro I como imperador do Brasil, em 1 de dezembro de 1822, 

feito por Jean-Baptiste Debret, entre 1822 e 1832, em processo litográfico. E é com o 

processo tecnológico de reprodução de imagens que surgem as primeiras ilustrações nas 

publicações brasileiras.  

A imprensa chega oficialmente ao Brasil em 1808, junto com a Corte Portuguesa, 

que fugia das guerras napoleônicas e da invasão da França às terras portuguesas. A Gazeta 

do Rio de Janeiro buscava, por exemplo, levar ao público informação sobre os 

acontecimentos cotidianos da realeza e dos nobres que acabaram de chegar ao país (SODRÉ, 

1999). Em pouco tempo, outras publicações surgiram e, com elas, as ilustrações para 

composição de textos, representação de acontecimentos e sátiras. 

Para produção dos desenhos, os ilustradores iam até o local dos acontecimentos para 

ver o fato ou mesmo colher informações para desenvolver as gravuras. “Cenas da vida 

política, retratos, paisagens, catástrofes, crimes, batalhas eram cuidadosamente elaborados 

no intuito de trazer uma representação a mais realista possível”, lista Buitoni (2007). Já a 

fotografia começa a se desenvolver na primeira metade do século XIX. Registros desses 

eventos passam a ser regulares e ocupam as páginas da imprensa a partir de 1880. 

Nessa breve sequência histórica sobre o registro de acontecimentos, percebe-se que, 

mesmo antes da fotografia, eventos considerados importantes eram documentados em 

imagens (pinturas ou gravuras). Com a imprensa, o recurso passou a ser aplicado também 

para compor as notícias, por vezes, junto a legendas explicativas. Nem tudo era registrado, 

mas havia um esforço em se inserir imagens de eventos de notoriedade ou de pessoas de 

prestígio social, chegando-se a investir em novos equipamentos para que o conteúdo tivesse 

uma qualidade melhor, como destaca Lage (2005) ao descrever as estratégias de alguns 

jornais na cobertura de eventos: 

 

A competição era terrível: quando o Tribune de Pullitzer publicou a primeira 

fotografia com semitons da imprensa diária, em 21 de janeiro (do senador eleito 

Thomas Platt) [1897], o Times gastou cinco mil dólares – na época uma fortuna – 

para equipar-se com uma impressora de alta qualidade a tempo de cobrir com fotos 

o cortejo que celebrou o jubileu da Rainha Vitória em junho. O Journal, que não 

queria ficar para trás, contratou como repórter para esse evento Mark Twain, 

escritor famoso nos seus 62 anos” (LAGE, 2005, p. 35). 
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No Brasil, a cobertura de eventos também já se fazia presente, como inaugurações, 

espetáculos artísticos, conferências, encontros, reuniões e solenidades. O fato de alguns 

desses eventos despertarem o interesse público (ou comercial da publicação) implicava na 

publicação de fotos em destaque junto a textos leves e, muitas vezes, opinativos. 

Inicialmente, podemos pensar no acontecimento como o foco do leitor, mas há uma 

relevância do assunto tratado e das pessoas envolvidas. 

Novidades da alta sociedade desencadeiam a criação de espaços específicos nas 

publicações e até mesmo periódicos especializados na cobertura da vida cotidiana das 

celebridades. Nasce daí uma segmentação do jornalismo, com as reportagens sociais e o 

colunismo social, muito relacionados à fofoca e que trazem, em suas coberturas, 

acontecimentos focados na elite, na política e no campo cultural. Mas, não somente: “a 

coluna social não pode mais ser apenas uma cobertura de festas e eventos sociais da elite. 

Ela precisa informar, dar “furos”12, transmitir notícias de bastidores, em estilo mais pessoal 

e informal” (TRAVANCAS, 2001, p.115). 

Não é intenção desta pesquisa discorrer sobre a cobertura jornalística de eventos 

sociais ou solenidades promovidas pelas elites e celebridades brasileiras, mas apenas 

destacar que são nesses espaços que se cria visibilidade para certos tipos de comportamento, 

consumo e moda. A partir deles, se atende à curiosidade dos leitores em relação à vida e à 

intimidade desses grupos e, por conta disso, eventos que marcam momentos especiais, como 

festa de debutantes e casamentos, acabam por ocupar lugar de destaque. 

Os casamentos, eventos sociais que nos interessam, foram pautas constantes em 

reportagens sociais, inclusive nos Cinejornais, com cenas de oficialização da união de 

personalidades, como filhos e netos de políticos. Sob a indicação “notas sociais”, eles eram 

exibidos junto a outros acontecimentos13 e, ao que consta, comuns entre os anos de 1960 e 

início dos anos de 1970. O interesse por casamento era grande, chamando atenção até mesmo 

da recém-formada mídia televisiva que, em 1960, realizou a primeira transmissão ao vivo de 

um casamento real (como veremos no próximo tópico). 

O assunto gerava consumo de conteúdo sobre os próprios produtos relacionados ao 

casamento como do evento em si. Assim, enquanto em diversas publicações os 

relacionamentos eram o foco; em outras, a cerimônia e as celebrações ocupavam lugar de 

 
12 Notícia publicada em primeira mão, antes de qualquer outro veículo. 

13 Em uma pesquisa realizada presencialmente no Arquivo Nacional em fevereiro de 2019, consegui encontrar uma série 

de cadastros de “casamentos” exibidos em cinejornais como o “Revista da tela” e o “Cinejornal informativo”, somente este 

último contém a digitalização do filme e, entre as notícias, traz o casamento entre um filho de um militar e uma jovem. 
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destaque. Ao longo do tempo, uma diversidade de produtos midiáticos sobre casamentos 

surge no mercado e, com a ampliação do investimento em cerimônias e festas e também do 

aumento de uniões — que chegou a 23,1%, entre os anos de 2006 e 201614 —, parte da mídia 

volta a atenção para a área. Diversos produtos especializados ganham espaço, como revistas, 

programas de TV, sites e até mesmo fanpages e grupos de discussão em redes sociais digitais 

como o Facebook. 

O conteúdo nesses espaços é diversificado. São fotos, vídeos, matérias, contato de 

fornecedores, enquetes, valores, exemplos de produtos, sugestões, dicas e até mesmo 

incentivos para a promoção do ato de casar, com a exibição de “histórias de sucesso”. O 

consumo chama atenção, tanto que um dos programas de maior sucesso no início da década 

de 2010 do canal por assinatura GNT foi o “Chuva de Arroz”, que ampliou o alcance em 

91% em três temporadas15. 

Com uma quantidade cada vez maior de canais para troca de informações entre os 

consumidores, junto à consolidação das redes sociais digitais, os noivos têm encontrado com 

facilidade formas de realizar o sonho do casamento. A escolha por determinados produtos 

em detrimento de outros surge por diversos fatores e, nesse processo, destacam-se aqui dois 

caminhos para essas decisões. O primeiro deles, indicado acima, é mais claro: a mídia em si, 

com matérias, programas, vídeos e fotografias, é capaz de influenciar nas decisões por meio 

da oferta de estilos de vida, que investem na sedução e no espetáculo (CAMPBELL, 2001; 

McCRAKEN, 2003). 

A proposta de Bauman (2008) segue essa lógica: ao consumir determinadas 

informações, o sujeito apreende aquilo que o interessa — ou que consegue aprender — e 

aplica o conhecimento adquirido ao cotidiano. O aprendizado, por ser superficial, é adquirido 

somente para uso momentâneo e particular, como no caso da produção de casamentos. Os 

noivos buscam na mídia conteúdos que possam ajudar na realização do sonho, de acordo 

com gostos pré-construídos a partir dos diversos atravessamentos que a vida em sociedade 

implica (BAUMAN, 2008). 

Já no segundo caminho, a referência surge por outros casais que já realizaram 

casamentos que, por conta, principalmente, das redes sociais, têm suas uniões como 

referência. Segundo Campbell (2001, p. 77), ao analisar as formas de aceitação ou rejeição 

 
14 Cálculo feito com base no Registro Civil divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) entre os 

anos de 2006 e 2016. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/populacao/9110-

estatisticas-do-registro-civil.html>. Acesso em 25 de julho de 2019. 

15 O “Chuva de Arroz” estreou em 2012. Dados de audiência do próprio canal. 
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de bens de serviços como forma de inclusão e/ou distinção social, “o consumo de bens por 

um indivíduo é afetado pelo comportamento dos outros consumidores”. 

A possibilidade de acesso a casamentos não-mediados pelos veículos de 

comunicação mais tradicionais faz com que haja uma multiplicidade de fontes de inspiração. 

Isso, junto a uma ânsia por visibilidade e aceitação por parte dos sujeitos que não veem 

problemas em expor sua vida privada para outros, resulta em uma infinidade de conteúdos 

no estilo “gente como a gente”, ou seja, é possível encontrar outros casamentos que tenham 

indicativos do que se deseja e sejam realizáveis, principalmente por fatores econômicos.  

Riesman (1971) analisou a conformidade das classes médias norte-americanas com 

relação à formação de caráter. Ele indica a existência de três momentos históricos: (1) 

direção traditiva, na qual há uma busca por estabilidade social, em que rituais, rotinas e 

religião ocupam e orientam as atividades sociais; (2) introdireção, há uma consciência na 

individualidade, mas ainda presa à estabilidade e às tradições; e (3) alterdireção, o mais 

recente, voltado para o reconhecimento social por meio da visibilidade, em que os outros 

têm fundamental importância. 

 

O que há de comum entre todas as pessoas alterdirigidas é que seus 

contemporâneos são a fontes da orientação para o indivíduo — tanto aqueles que 

lhes são conhecidos, quanto aqueles que elas conhecem indiretamente, através de 

amigos e dos meios de comunicação de massa. [...] Esta forma de se manter em 

contato com os outros permite uma estreita conformidade de comportamento, não 

através do exercício do comportamento em si, como no caráter traditivo-dirigido, 

mas antes através de uma sensibilidade excepcional para com as ações e desejos 

dos outros (RIESMAN, 1971, p. 86). 

 

Nesse sentido, temos uma possibilidade midiática que se retroalimenta: enquanto 

alguns noivos buscam informações para o próprio casamento nos mais diversos canais; 

outros, já casados, mostram os caminhos e as decisões que tomaram, exibindo o próprio 

casamento. No entanto, não se pode dizer que essas escolhas partem somente de uma dessas 

frentes, mas que derivam de uma mescla de referências. 

Sendo assim, o consumo dos conteúdos relacionados à realização de casamentos 

disponíveis na mídia pelo público depende da forma como as informações são incorporadas 

e aplicadas à própria realidade. O resultado dessa relação pode interferir na elaboração da 

cerimônia e até mesmo nos significados a partir da manutenção ou da modificação de 

práticas do ritual.  
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1.4 O casamento na TV como mediador de tradições 

 

A padronização de comportamentos sociais cresceu diante de um processo 

civilizador (ELIAS, 2011), no qual também podemos inserir as ações que regem os rituais 

de casamentos existentes. No Brasil, por exemplo, mesmo que a cerimônia de casamento 

não seja obrigatória para a efetivação da união, uma pesquisa publicada pela Associação 

Brasileira de Empresas de Eventos (Abrafesta) revelou que o mercado de casamentos e 

cerimônias matrimoniais movimentaram cerca de R$16 bilhões em 201516. 

Pensando no registro de eventos como fator de memória e como mecanismo para se 

perceber o passado, a mídia nos possibilita, por esse viés, a transmissão de informação e 

conhecimento, auxiliando na construção da identidade pessoal e da sociedade como um todo. 

Não é de hoje que o casamento pauta diversos produtos midiáticos e por eles se mantém 

como uma prática social transpassada por entre grupos e gerações; são filmes, desenhos 

animados, novelas e matérias em telejornais, entre tantos outros que reforçam a relação entre 

a realização de sonhos e o casamento. 

Os contos de fadas, por exemplo, tão exibidos para as crianças brasileiras 

(principalmente para as meninas), apresentam o casamento como o final feliz para uma 

história de amor após muito sofrimento das princesas, salvas por um valente e destemido 

príncipe encantado. As imagens do herói permeiam o imaginário e contribuem para a criação 

do amor romântico e, passadas de geração em geração, fazem com que se incorpore o 

discurso do casamento como ideal de felicidade (DAMASCENO, 2008; LINS, 2013a). Essas 

histórias infantis ganham mais nuances de realidade quando casamentos reais conquistam 

espaços nos produtos midiáticos — não só os casamentos da realeza, mas também o 

casamento de pessoas comuns. 

Afora os desenhos animados, somos constantemente expostos a histórias de amor 

que terminam em casamentos. No Brasil, praticamente todas as telenovelas têm casais 

oficializando a união nos últimos capítulos; programas de TV dedicam horas esmiuçando a 

cerimônia entre famosos; e, nos últimos anos, diversos programas surgiram para realizar o 

sonho do casamento entre pessoas comuns (reality shows). 

 

 
16 Disponível em: <https://exame.abril.com.br/negocios/dino/segundo-abrafesta-setor-de-casamento-atinge-r-16-bilhoes-

shtml/>. Acesso em 12 de setembro de 2019. 

https://exame.abril.com.br/negocios/dino/segundo-abrafesta-setor-de-casamento-atinge-r-16-bilhoes-shtml/
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/segundo-abrafesta-setor-de-casamento-atinge-r-16-bilhoes-shtml/
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1.4.1 A construção narrativa dos casamentos reais 

 

Na mídia televisiva, o interesse pelo casamento é tão antigo quanto a TV. O primeiro 

casamento transmitido ao vivo pela televisão foi entre a princesa Margaret e o Lord 

Snowdon, na Inglaterra, em 1960, e, a partir de então, todas as uniões matrimoniais da 

família real britânica ganharam espaço televisivo. Diversas transformações ocorreram nos 

ritos matrimoniais da realeza, mas algumas foram mantidas, como o aceno dos noivos para 

o público presente (Imagem 2), o passeio em carruagem/carro aberto e a foto de família. 

 

Imagem 2 – Casamentos entre Lord Snow e Margaret (1960),  

Charles e Diana (1981) e Willian e Kate (2011) 

 
Fonte: Montagem feita pela autora com as fotos oficiais dos casamentos. 

 

As insistentes tentativas em se manter as tradições não foram suficientes para que as 

cerimônias não recebessem status de grandes eventos a partir do casamento entre o príncipe 

Charles e Diana Spencer. Considerado o “casamento do século”, a união foi realizada em 29 

de julho de 1981, transmitida de forma global e acompanhada por mais de 750 milhões de 

espectadores17. Emissoras de televisão de 70 países transmitiram direto da Catedral de Saint 

Paul, em Londres, os detalhes de toda a cerimônia, com imagens do local e explicações de 

cada ação protocolar. E, apesar de todo o esforço da mídia na cobertura do evento, o público 

lotou as ruas próximas para acompanhar o cortejo dos noivos. 

Ao examinar as estratégias da televisão para a exibição do evento e a busca pela 

audiência, Dayan e Katz (1985) indicam que há dois modos de recepção diferentes do evento 

que, claramente, têm aspectos de espetáculo. Segundo eles, ao assistir à cerimônia no local, 

o público, na verdade, não a vê: o que ele tem acesso é à rua, já que a celebração é somente 

para convidados e conta com forte aparato de segurança; mas, mesmo não podendo 

acompanhar de perto, o público se concentra, se acotovela e se esgueira pelas frestas entre a 

 
17 Nas bodas o maior espetáculo. Veja, 5 de agosto de 1981. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/ 

acervodigital/home.aspx?edicao=674&pg=44>. Acesso em 5 de maio de 2015. 
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barreira de policiais para estar o mais próximo possível do acontecimento. É a experiência 

da participação in loco que o faz estar lá. 

Já com a participação da mídia ocorre o que os autores chamam de “diáspora da 

celebração”, ou seja, a possibilidade de assistir à cerimônia em casa pela TV tem como um dos 

resultados dispersar o público. Dayan e Katz (1985, p. 24) indicam como um problema a separação 

física entre o fato e as pessoas: “um espetáculo da cerimônia não é a cerimônia”, afirmam. Ao 

mostrar ao telespectador os preparativos do casamento, a televisão apresenta informações e até 

mesmo imagens a que nem mesmo os convidados do casamento tiveram acesso. 

Pela TV, o evento ganha outros contornos: ela traz a ideia de que nada é perdido durante 

o ritual, como uma compensação por não estar presente. A estrutura da mídia permite – e até 

exige – uma adequação narrativa dos acontecimentos; assim, durante a transmissão, enquanto a 

cerimônia ocorre, os apresentadores trazem informações periféricas relacionadas ao casamento, 

como o nome do estilista do vestido de noiva, o cardápio do buffet e a decoração da festa de 

recepção aos convidados; segundo os autores, uma totalidade do evento. 

A estratégia também foi seguida quando do enlace matrimonial entre o príncipe 

William e Kate Middleton, em 2011, mas com algumas diferenças: (1) a imprensa, por ter 

um acesso facilitado a arquivos por conta da digitalização, produziu diversas comparações 

com o casamento entre Charles e Diana, pais de William; (2) o público, já com domínio da 

produção midiática e das redes sociais, produziu diversos outros materiais paralelos, indo 

além do casamento real, criando analogias com os “contos de fada”. O mesmo aconteceu 

com o casamento entre o príncipe Harry e Meghan Markle. Em comum entre as últimas 

noivas: todas eram consideradas plebeias. 
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Imagem 3 – Semelhanças entre os casamentos de William e Kate  

e de Harry e Meghan com os desenhos animados produzidas por internautas 

 
Fonte: Sites Lux.pt18 e Vix19. 

 

Além da realeza, o século XXI também trouxe o casamento entre celebridades para 

os holofotes da mídia. No Brasil, alguns se destacaram por também terem esse “ar de conto 

de fadas” (expressão usada pela própria mídia), seja pelas pessoas envolvidas ou pela 

grandiosidade do evento, como os de Ronaldo Nazário e Daniella Cicarelli, no Castelo de 

Chantilly em Paris (França), em 2005; de Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão, em 

2017; e entre o DJ Alok e Romana Novaes, flagrados pelo helicóptero do Bom Dia Rio no 

início da manhã de 15 de janeiro de 2019 no alto do morro do Corcovado, junto ao Cristo 

Redentor. 

A mídia exerce um papel fundamental na disseminação e manutenção desses desejos. 

Jornais, revistas, rádio, cinema, televisão e, agora, a mídia digital exibem modelos de 

comportamento e consumo que influenciam padrões e hierarquias sociais. Por mais que esse 

processo não seja recente, se tornou mais evidente nas últimas décadas, principalmente após 

a popularização da televisão, com a forte disseminação de imagens. Importante destacar o 

aperfeiçoamento das ferramentas digitais online a partir dos anos 2000. 

Na busca por audiência, cada veículo adapta o conteúdo de acordo com o público-

alvo, dando ênfase a determinadas práticas e relegando outras. Características como 

espetáculo, aparência, popularidade e alcance apontam para a dramatização do fato, ou seja, 

torná-lo adequado à exibição midiática (LIPOVETSKY, 1989; FEATHERSTONE, 1995). 

A simplificação de códigos se faz fundamental nesse contexto, para que se atinja maior 

número de pessoas. A exploração de recursos como estratégia também é importante para 

conquistar a atenção do espectador. Dessa forma, alguns produtos se sobrepõem a outros, 

 
18 Disponível em < https://www.lux.iol.pt/internacional/principe-william/as-semelhancas-entre-o-casamento-real-e-o-

conto-a-cinderela>. Último acesso em 30 de maio de 2021. 

19 Disponível em <https://www.vix.com/pt/amor/559249/casamento-de-meghan-e-harry-foi-identico-ao-da-cinderela-

essas-14-fotos-comprovam>. Último acesso em 30 de maio de 2021. 
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como o caso de programas de entretenimento que conseguem utilizar com mais liberdade as 

possibilidades de criação. 

Diante desses aspectos, fica claro o porquê de os casamentos reais serem transmitidos 

pela televisão, apresentando assuntos paralelos ou até mesmo periféricos relacionados ao 

acontecimento e não somente ao fato em si. A estrutura da mídia permite — e até exige — uma 

adequação narrativa do evento, introduzindo informações acerca da cerimônia, explicando ações 

e comentando. Preencher espaços enquanto o ritual se desenrola é uma estratégia para manter o 

telespectador. No caso do último casamento real, entre Harry e Meghan, um forte aparato foi 

montado em diversas emissoras brasileiras para a cobertura do evento e alcance da audiência. 

 

A emissora da Barra Funda [Rede Record] transmitirá apenas flashes dentro do 

telejornal Fala Brasil Especial. Assim sendo, a cobertura não será contínua, com 

todos os detalhes. Diferentemente da Globo e da Globo News, que vai acompanhar 

a cerimônia do começo ao fim. 

Na emissora carioca [TV Globo], a ancoragem será de Ana Paula Araújo, Artur 

Xexéo, Maria Prata, o bispo anglicano Mark Simpson e o historiador Francisco 

Vieira, segundo as informações. [...] 

Já o canal Band News exibirá reportagens sobre a cerimônia antes mesmo dela 

começar, assim o telespectador já estará situado. No sábado, a transmissão ao vivo 

começará às 6h e vai até 12h, sob comando de Caroline Nogueira. O GNT também 

começará sua transmissão às seis horas da manhã20. 

 

A abordagem desses eventos, apesar de detalhada, acontece de modo superficial, pois 

não há análises ou incentivo a debates que levem a reflexões; o que se busca é uma linguagem 

que aproxime o produto do espectador. A escolha dos assuntos que se destacam nesses espaços 

é reflexo do que podemos chamar de microrrituais, contidos dentro do casamento. O ritual, de 

forma geral, marca uma época, abre e fecha ciclos, normatiza determinadas ações e 

acontecimentos, quando é realizada uma sequência de ações identificadas por aqueles que 

estão envolvidos no evento (ELIADE, 2010; VAN GENNEP, 2013).  

Se a mídia opera visando uma conquista de audiência por aproximação cultural nos 

produtos televisivos baseados em formatos globais, parece estratégico nos programas 

temáticos sobre casamentos que as práticas ritualísticas já conhecidas do grande público 

sejam evidenciadas. O facilitador, neste caso, se encontra por se tratar de um rito secular, 

realizado nas mais variadas culturas, que se transformou com o passar dos séculos, mas que 

continua sendo um ato para marcação da união entre casais. 

 
20 VIEIRA, Renan. Emissoras se preparam para o casamento do príncipe Harry; veja onde acompanhar ao vivo. 

Observatório da Televisão. 15/5/2018. Disponível em:  <https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/noticia-da-

tv/2018/05/emissoras-se-preparam-para-o-casamento-do-principe-harry-veja-onde-acompanhar-ao-vivo>. Acesso em 25 

de junho de 2019. 



49 

 

 

Assim, além dos programas jornalísticos noticiando casamentos reais ou de 

celebridades, surgem produções que trazem o sujeito comum para o centro da narrativa, 

como fazem os reality shows (TURNER, 2010). O resultado é a representação da vida “real”, 

proporcionando um poder de reconhecimento de determinados padrões por meio da 

compreensão de suas características de forma mais reflexiva, como um espelho. A partir da 

compreensão desses signos, da capacidade de representação e do reconhecimento desses 

padrões, o sujeito é capaz de estetizar a própria vida. Com a produção e o consumo de valores 

simbólicos, ele pode experimentar, adotar, apropriar, descartar e renovar de acordo com os 

desejos que possui, mesmo que essa padronização seja fragmentada e efêmera. 

 

1.4.2 O casamento do sujeito comum ganha espaço 

 

Os casamentos reais e de celebridades representam apenas um caminho midiático da 

exploração do ritual pela mídia. Apesar de estamparem grande parte das manchetes, são as 

celebrações do cotidiano que dão continuidade ao processo de produção televisiva e auxiliam 

na propagação e consolidação do que podemos chamar de “indústria do casamento”, criando 

um verdadeiro nicho temático, tanto para as TV’s abertas quanto por assinatura, tamanha a 

quantidade de elementos que fazem parte da produção de um casamento. Portanto, ao gerar 

interesse pelos pormenores dos casamentos dos famosos, a mídia também indica quais  

pontos podem ser trabalhados nesses programas. 

A TV brasileira exibe uma variedade de programas sobre a temática que podem focar 

em determinados pontos ou mesmo englobar toda a produção. Caso de uma das maiores 

audiências hoje da TV aberta21, o Fábrica de Casamentos, produzido por uma parceria entre a 

Formata Produções e Conteúdo, o Discovery Home & Health e o SBT — estes últimos, canais 

nos quais também é exibido. O programa, que segue o formato da “Wedding Factory” da ITV 

Studios Global Entertainment (ITVS GE), consiste na produção de um casamento em sete dias, 

de acordo com os sonhos e desejos dos noivos, que se inscrevem22 no programa para participar. 

A atração, comandada por Carlos Bertolazzi e Chris Flores, atua em toda a 

preparação do ritual. Para isso, possui uma equipe de profissionais de renome no mercado 

 
21 O Fábrica de Casamentos é exibido aos sábados à noite e chega a primeiro lugar do SBT, variando entre 9,4 e 11,9 

pontos; e a vice liderança entre os canais abertos brasileiros no horário, segundo  informações retiradas sobre da audiência 

televisiva divulgada pelo Observatório da Televisão. Disponível em <https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/ 

audiencia-da-tv/>. Acesso em 5 de setembro de 2018. 

22 Formulário de inscrição no site do “Fábrica de Casamentos”: <https://www.sbt.com.br/inscricoes/fabricadecasamentos/>. 

Acesso em 1 de setembro de 2018. 

https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/audiencia-da-tv/
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que atua, consequentemente, com divisões de tarefas para as áreas que envolvem a produção 

de casamento, funcionando como uma fábrica: de acordo com o planejamento, cada 

especialista desenvolve sua tarefa separadamente, que se encaixa às demais na finalização, 

no dia da cerimônia.  

A narrativa segue uma linha cronológica temporal de ações, com os acontecimentos 

de cada dia sendo exibidos ao longo do programa e organizados da seguinte forma: (1) 

abordagem aos noivos; (2) reunião para definição sobre o estilo do casamento; decoração, 

vestido de noiva, bolo e buffet; (3) preparação do casamento; (4) cerimônia e (5) a festa. 

Junto a isso, o programa apresenta características inerentes ao reality show, com especial 

atenção ao uso de câmeras em movimento, registro de ações corriqueiras e situações da “vida 

real” e participação de pessoas comuns (que, inicialmente, não fazem parte do cenário 

midiático), mesclando ainda técnicas existentes em outros gêneros audiovisuais, como o uso 

de voz em off, depoimentos da equipe e dos participantes e trilha sonora. 

Fenômeno da contemporaneidade, os programas de reality show compreendem uma 

diversidade de formatos com uma base focada na midiatização de práticas cotidianas, 

abrangendo diversos estilos e técnicas na tentativa de tornar o “mundo vivido” o grande 

protagonista da TV (ROCHA, 2009, p. 2). São parte de um gênero mais amplo, o reality TV 

(ROCHA, 2009; HILL, 2009), o que torna mais difícil o enquadramento dos seus formatos 

em uma classificação única, consequência da hibridização contida nas produções. 

Um outro programa que pode ser destacado aqui é o “Chuva de arroz”, exibido pelo 

canal por assinatura GNT entre 2012 e 2014, por possuir uma proposta um pouco diferente 

do “Fábrica de casamentos”, a começar por não ter apresentadores e não realizar o sonho de 

casamento de alguém. A narrativa do programa se coloca por contar uma história de amor. 

Dessa forma, apesar de ter o casamento como mote temático, não tem a intenção de mostrar 

diretamente a produção, mas os caminhos que levam ao casamento até a sua realização, 

desde a forma como o casal se conheceu à recepção pós-cerimônia. 

O formato do programa originou-se de uma proposta de produção de vídeos de 

casamento feita pela Oui Filmes, concebida pelos mesmos donos da Plano Geral (produtora do 

“Chuva de Arroz”). A ideia do idealizador e diretor do programa, Rodrigo Ponichi23, surgiu de 

uma inquietação com os vídeos vistos por ele e a irmã até então; ele queria um produto mais 

 
23 Rodrigo Ponichi concedeu esta entrevista à autora em 4 de novembro de 2014 na sede da produtora Plano Geral, em 

Copacabana (RJ), para a dissertação de mestrado intitulada “Entre a tradição e a modernidade. Uma aproximação entre os 

eventos cotidianos e as narrativas midiáticas: uma análise do ritual do casamento no programa “Chuva de arroz”, defendida 

em 2015 na Universidade Federal Fluminense (UFF).  
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dinâmico e que refletisse a história de amor do casal. A partir disso, o programa coloca os noivos 

como foco da narrativa e, dependendo do que se tem como material, se dá mais importância a 

determinados elementos. Aos poucos, a forma de apresentação do programa surge. 

 

A programação segue uma ordenzinha cronológica. Basicamente o primeiro bloco 

é uma introdução, como começou esse namoro e o namoro que vai para o 

casamento. No segundo bloco, como vai ser esse casamento. Com produção, os 

estresses e making of do dia da noiva. Sabe que isso são para os dois né? São dois 

casais por episódio. Aí, depois, vê o que tá faltando, fica pronto e a cerimônia. A 

festa mesmo não acontece, não é o mais importante. Vem bem no finalzinho. Acho 

que o último bloco é constituído mesmo da cerimônia. A festa é muito difícil fazer, 

o som é muito alto para pegar um depoimento… é difícil render (PONICHI, 2014). 

 

Os casamentos realizados no “Chuva de arroz” seguem não somente as práticas 

sociais da cerimônia como também se encaixam na prática de produção de mídia. E, ao 

contrário do “Fábrica de Casamentos”, que tem a produção do casamento como fio condutor 

da narrativa, usando praticamente as mesmas técnicas, o “Chuva de arroz” faz da realização 

o pano de fundo para contar a história do casal. 

Os programas citados exemplificam dois tipos de variações na exploração do 

gênero reality show sob a temática do casamento, que podem utilizar outras características 

para o desenvolvimento do produto, como as competições (game shows). Dessa forma, o 

sucesso desses programas se deve, então, a essa mescla de possibilidades de elementos na 

narrativa que os faz apresentar formatos distintos e gera um outro fator primordial na 

conquista da audiência: o caráter “glocalizado” – com características globais e locais 

(KEANE et al., 2007; MIKOS, PERROTA, 2011; ROCHA, 2009) que permitem a sua 

adaptação e consequente reconhecimento de si nos participantes do programa por parte do 

telespectador. Práticas que diluem as fronteiras entre ficção e realidade e aproximam o 

público das histórias a serem contadas. 

Neste cenário, as produções buscam se expandir por meio, principalmente, de uma 

aproximação com a cultura local e um alinhamento, ainda, entre marcas internacionais e 

tecnologia, o que facilita o reconhecimento por parte do telespectador. A estratégica alcança 

a internacionalização, novos territórios e, consequentemente, novas audiências e 

consumidores. “Os produtores precisam entender o contexto local, incluindo os processos 

sociopolíticos e econômicos de aquisição e exploração do conhecimento local” (KEANE et 

al., 2007, p. 22, tradução nossa). 

Como já visto até aqui, o interesse da mídia pelo casamento não é algo novo, como 

já dito, e explora os mais diversos elementos que constituem o evento, seja da realeza, de 
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celebridades ou do sujeito comum. A atenção dada à temática se vale pela audiência que 

conquista, seja para mexer com as emoções ou para servir como fonte de informação e 

inspiração para outros casais darem prosseguimento às tradições (ou transformá-las). 

Um bom exemplo disso surgiu no primeiro semestre de 2018, quando um casamento 

ganhou as redes sociais: a união entre Laila e Robson Romano na cidade de São Vicente, 

São Paulo. Fãs de séries, eles inovaram no momento da tradicional “hora da gravata”, que 

tem o objetivo de arrecadar fundos para o casal. Os padrinhos se organizaram e entraram no 

salão vestidos como os protagonistas da série “La casa de papel”, com os macacões 

avermelhados, máscaras do Dalí e armas em punho, ao som de “Bela Ciao”. O sucesso não 

ficou somente entre os convidados. Depois de fotos e vídeos publicados nas redes sociais, o 

casamento foi pauta de várias publicações24. 

 

Imagem 4 – La Casa de Papel: casamento  

entre Laila Romano e Robson Romano de Almeida 

 
Fonte: Arquivo pessoal da noiva / Charles Produções. 

 

Nós adoramos essa série [La Casa de Papel]. É aquele tipo de série que quando 

acaba, fica um vazio. Fomos na 25 de março em SP pra comprar as coisas que 

faltavam pra balada do casamento (pulseira neon, máscaras, plumas etc.) e todas 

as lojas que a gente entrava, ele ficava alisando essa máscara. Ele queria dançar a 

valsa com ela, se pudesse até casaria com ela (kkk), mas eu não deixei, queria uma 

coisa mais tradicional na hora da valsa, apesar de ter uma dancinha no final. Daí 

ele olhou pra mim e falou "E se for na hora da gravata?" Aí eu achei o máximo a 

ideia. Ele falou para os padrinhos dele que surtaram com a ideia. No dia seguinte 

já tinham comprado as roupas, as máscaras e arrumado as armas de brinquedo. 

 
24 G1, R7 e M de Mulher (Abril) são alguns exemplos. 
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Eles entraram com a música de entrada da série. Os convidados foram a loucura. 

Enquanto eles passavam a gravata, tocava "Bela Ciao" e depois tocou a versão 

funk dela25 (Laila Romano, 2018). 

 

O caso exemplifica uma das possíveis relações entre a mídia e a realização do 

casamento: quando um produto midiático (a série “La Casa de Papel”) é usado como fonte de 

inspiração para um dos momentos da celebração (arrecadação de dinheiro para os noivos) e, 

após, com a divulgação de imagens do casamento26, esse evento particular alcança o público 

pelas características de autenticidade na produção da festa e retroalimenta a mídia, sendo pauta 

de diversas matérias em jornais digitais. Não é difícil imaginar que o sucesso midiático 

alcançado pelo vídeo em questão possa funcionar como inspiração para produções similares. 

A união de Laila e Robson seria um ato mais explícito da interferência midiática no 

ritual, que outras vezes passa despercebida, pois pode vir em detalhes da cerimônia ou da 

festa de casamento.  De acordo com Marins (2016), são inúmeros os itens que atualmente 

fazem parte do processo de produção de casamentos, por mais simples que sejam. Eles 

compreendem uma grande quantidade de produtos e serviços e há opções para todos, já que 

a chamada “indústria de casamentos” cresce a cada ano; o que aquece não somente o 

mercado de fornecedores diretos para produtos e serviços de casamento, como também abre 

um nicho midiático. 

 O acesso a esse material visual é possível por meio do registro e da difusão das 

imagens dos casamentos. Antes, ações limitadas ao campo midiático tradicional; hoje, o 

acesso a tecnologias permite que não somente se busque conteúdos com mais facilidade, mas 

também que se produza o próprio material que pode ter objetivos e finalidades 

diversificados. 

 Assim, se por um lado o casamento pode se transformar em um produto midiático 

para consumo – por meio de matérias jornalísticas, artigos e programas de TV –, por outro, 

ele atua como produto pessoal, que, quando publicado em redes sociais, também auxilia 

outros casais e amplia os canais de consulta, fazendo com que esses perfis de pessoas comuns 

também sejam mediadores de informação. Dessa forma, os registros dos casamentos podem 

acumular múltiplas funcionalidades. 

 
25 Laila concedeu uma declaração sobre o casamento para a autora via WhatsApp em 2 de maio de 2018. 

26 O trecho referente às cenas da série foi publicado pelo canal do YouTube “Charles Produções” em 25 de abril de 2018 

sob o título “La Casa de Papel | Gravata | Laila e Robson 21.04.2018”. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=Jexlar6sPNM>. Último acesso em 30 de maio de 2021.  
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Isso nos faz pensar o quanto o consumo nesse meio mudou nos últimos anos. As 

pessoas desejam casamentos diferentes em sua composição e querem se diferenciar dos 

outros – mesmo que o ato em si esteja imbuído de tradições. Mas sob os aspectos midiáticos, 

a transmissão de padrões ainda se faz presente, o que pode afastar esse consumidor desses 

meios e aproximá-los de outras fontes de inspiração – como as redes sociais. 

Dado esse contexto, podemos pensar nas relações existentes entre mídia e casamento 

sob três aspectos principais. Os dois primeiros, vistos até aqui, são claros e interligados: (1) 

o casamento visto como pauta para produtos de mídia, seja como notícia ou como temática 

para produções, resultando em uma infinidade de conteúdos a serem consumidos; (2) esses 

produtos usados como inspiração e referência para a produção de casamentos. Já o terceiro 

ponto é o foco dessa tese: a criação de um mercado paralelo às grandes produções, com o 

casamento entrando em uma espécie de sistema de produção midiática com resultado em um 

produto específico: o vídeo de casamento. 



55 

 

 

2 O VÍDEO DE CASAMENTO COMO EXPERIÊNCIA AUDIOVISUAL 

  

As imagens são capazes de estabelecer significados, proporcionar experiências, 

produzir conhecimento e propagar valores. Ao se pensar nas formas possíveis de estudos 

sobre vídeos de casamento, encontram-se diversos caminhos que passam pela estética dessas 

produções, pelas narrativas e ainda pelas funções sociais desses registros. 

Pautado como grandes produções, comumente a celebração de casamentos é vista 

como espetáculo e com altos investimentos. Ela possui a potencialidade de evidenciar 

valores sociais, como posições ideológicas e econômicas, refletidas nas mais variadas formas 

de oficializar a união, já que a realização do casamento pode até mesmo só o representar e 

não o ser legalmente. 

A ruptura com locais tidos como sagrados (Igrejas) e oficiais não-religiosos 

(cartórios), por exemplo, revela uma despreocupação com a legalidade do ato e uma 

valorização do ritual como experiência: nem toda celebração de casamento ocorre com o 

objetivo de concretizar a união diante da lei. Segalen (2002, p.58) afirma que os casamentos 

não marcam mais passagens, mas continuam a ser celebrados, consolidando uma relação já 

estabelecida e publicizando o compromisso por meio de uma marcação social reconhecida. 

 

Ainda que hoje numerosos casamentos já não celebrem passagens, eles continuam 

incluídos na categoria dos ritos, seja porque oferecem um espaço para a 

simbolização, seja porque constituem pequenas efervescências temporárias 

apoiadas no desenvolvimento da sociedade espetáculo, seja também porque sua 

forma permite sugerir a ideia de um ato de tradição, princípio bastante valorizado 

neste final de século XX (SEGALEN, 2002, p.121). 

    

Assim, ao contrário do que acontecia há décadas, o casamento no fim do século XX 

nas sociedades ocidentais e nas grandes metrópoles não representa mais um ritual de 

passagem para um novo status social ou um ato obrigatório para o início de uma vida a dois. 

Mas, mesmo dentro desse contexto, as cerimônias continuam a existir e, de forma cada mais 

elaborada, agregando mais etapas ao processo, como o “Dia da Noiva”27. 

Há, então, uma incorporação de outras atividades no desenvolvimento do ritual. Bell 

(1997) acredita que o ato de se relacionar e participar dessa vida em sociedade permite que 

 
27 No dia do casamento, a noiva se prepara para a cerimônia em um lugar com atividades e serviços especializados, como 

maquiagem e penteado, mas também é possível contratar massagistas, fazer limpeza de pele e até clareamento dental  
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essas pessoas absorvam as ações e se adaptem a elas, modificando-as também de acordo com 

o contexto em que estão inseridas. Segunda ela, a vida cultural é dinâmica e exige atividades 

das pessoas, fazendo com que os rituais tenham base performativa. “O ritual é uma 

ferramenta de alertas sociais e disputa cultural. Um meio performativo para uma negociação 

em relacionamento”, afirma a autora (1997, p.79). 

O mesmo pensamento é compartilhado por Segalen (2002), que sugere que os rituais 

sociais mantêm força ao incorporar novos valores, incluindo a atividade performática, 

fazendo o evento ser ao mesmo tempo um ritual de passagem social e simbólico, o que 

Rancière (2012) indicaria como um ato representativo.  

O autor indica a existência de um regime de arte representativo, no qual não se busca 

mais uma aproximação com o real para transmitir mensagens e ensinamentos, mas 

simbolizar modelos a serem atendidos, em uma junção entre a performance e a vida coletiva. 

Dessa forma, não são mais as lições o objeto direto da arte, mas as formas como elas se 

inserem no que é apresentado com o espectador reconhecendo a ele mesmo. 

A performance, então, se dá por uma série de elementos – gestuais, verbais e 

temporais – que, juntos, são capazes de construir sentido e apontar para um significado do 

evento. Nesse sentido, novos comportamentos exigiram novas formas de registrar o evento, 

e o mercado de produção de vídeos acompanhou as transformações no ritual. Ávidos em 

apresentar novidades, as produtoras de vídeos de casamento passaram a oferecer serviços 

diferenciados, em uma mescla de criatividade, tecnologia e profissionalismo.  

 

Cada vez mais difundidos, vídeos ou filmes em super oito, com duração de duas a 

quatro horas, fazem cada vez mais sucesso e reconstroem, por meio da técnica de 

edição, micro-histórias analógicas. Embora também sejam caros por exigirem a 

utilização de pessoal especializado e disponibilizado por pelo menos um dia, o 

álbum e o filme de casamento passam a ser considerados elementos essenciais do 

ritual (GALLINI, 1992, p.123-124)28. 
 

Considerado um elemento indispensável na cerimônia (GALLINI, 1992), o registro 

de casamento tem como objetivo inicial rememorar o acontecimento coletivamente. Mas, ao 

contrário do que acontecia no fim do século XX, quando a atividade se tornou mais comum, 

principalmente, pelo barateamento dos equipamentos necessários, este novo século traz 

vídeos mais elaborados, não somente com relação à qualidade da imagem: a própria estética 

se aproxima de produtos comerciais, como documentários e filmes. 

 
28 Tradução livre autora. 
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A tecnologia é um dos vieses condutores para o desenvolvimento desses produtos, 

viabilizando tecnicamente experimentações e aplicações de práticas consolidadas na 

produção de filmes e programas televisivos. Neste ponto, há umas dezenas de equipamentos 

possíveis que podem ser utilizados para oferecer um produto que satisfaça as expectativas. 

Por esse lado, voltamos nas questões relacionadas a um sujeito altamente inserido e 

conhecedor de práticas midiáticas, capaz de reconhecer estilos e narrativas, criando vídeos 

de casamentos que se apropriam de vez de linguagens de gêneros consolidados no mercado 

audiovisual, com sua pluralidade de possibilidades. 

Nesse sentido, os profissionais empregam no trabalho conhecimentos técnicos 

aliados a uma subjetividade narrativa e estética, que surge de estudo, experimentações e 

inspirações em produtos já existentes. Conscientes das práticas midiáticas e de posse de 

tecnologia adequada, eles se apropriam de linguagens diversas, reproduzem, criam e 

adaptam as particularidades de produções jornalísticas, documentários, filmes, 

videoclipes e programas de entretenimento para oferecer um produto diferenciado e que 

ao mesmo tempo estabeleça uma relação de reconhecimento por parte do principal 

público-alvo: os noivos. 

E assim se consolida o mercado audiovisual em registros de casamentos no Brasil: 

algumas grandes produtoras, que ainda se mantém no mercado, e uma centena de outras 

pequenas empresas e profissionais autônomos que encontram no registro do ritual uma forma 

de garantir renda, mesmo que somente por breves períodos. 

 

2.1 Os vídeos de casamento e a formação de um mercado audiovisual 

 
O convite, o altar, a decoração da Igreja, a cerimônia, os convidados e a 

recepção, com um som ambiente detalhado e o mesmo fundo musical do quadro 

Boa Noite, Cinderela, do programa Silvio Santos 

(Sérgio Souza ao relacionar o que filma no casamento. O Globo, Jornais de 

Bairro/Copacabana. p. 5. 14 de novembro de 1983). 

 

O registro de imagens faz parte dos itens a serem contratados para as celebrações de 

casamento no Brasil, chegando a custar entre 10% e 20% do valor total do orçamento29 

 
29 O cálculo foi feito levando em consideração a divulgação de uma pesquisa feita pelo “Quem casa quer site”, divulgada 

pela revista Inesquecível Casamento. (Disponível em: <https://www.inesquecivelcasamento.com.br/dicas-e-

inspiracoes/diversos/preco-de-um-casamento/>. Acesso em 23 de dezembro de 2018) e uma outra pesquisa publicada pela 

revista Época (Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG76249-6032-454-2,00-

QUANTO+CUSTA+UM+CASAMENTO.html>. Acesso em 6 de agosto de 2019).  

A Inesquecível Casamento mostra que em um casamento orçado em R$40 mil, o valor médio do investimento em registro 

de foto e vídeo pode custar por volta de R$4 mil; já a revista Época apresenta uma tabela com valores médios para 

cerimônias simples, convencionais e sofisticadas, indicando gastos de 12% do orçamento em foto e vídeo, ficando com 
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quando contratadas empresas especializadas na área. Mas a captação de imagens em 

movimento de casamentos no país não é algo novo. Indícios da existência de um mercado 

especializado na área datam da primeira metade do século XX, bem antes da popularização 

das câmeras e players em videoteipe, como indica um anúncio publicado no jornal O Globo 

em 1947 (Imagem 5). 

 

 Imagem 5 – Anúncio da Corrêa Souza Filmes 

 

Fonte: Reprodução do Jornal O Globo, 24 de setembro de 1947, p. 4. 

 

A Corrêa Souza Filmes marca uma era das coberturas sociais dos casamentos. A 

empresa foi fundada em 1932 por João Corrêa e Souza, primeiramente, como exibidora de 

filmes em casa, pioneira do filme de 16mm no Brasil, oferecendo serviços de exibição de 

obras cinematográficas em casa por meio de aluguel. A empresa, segundo a imprensa da 

época, era insuperável na modalidade (Jornal do Brasil, 20/12/1940) e chegou a ser a 

distribuidora exclusiva dos filmes educacionais da Organização das Nações Unidas (ONU) 

no país (Jornal do Brasil, 8/6/1958). 

Em paralelo às atividades de exibição, ainda na década de 1940, a Corrêa Souza expande 

os serviços realizando o registro de eventos sociais familiares em 16mm em preto e branco e 

sem som. No início dos anos de 1950, se especializa em cobertura de eventos sociais. “Papai, 

por volta de 1953, entrou em um acordo com vovô. A empresa do vovô era Corrêa Souza Filmes 

 
relação custo do casamento/custo do registro da seguinte forma: R$16.640/R$1.700 (simples), R$28.845/R$3.000 

(convencional) e R$64.630/R$10.000 (sofisticado). 
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Cinema em Casa e o papai comprou a Correia Souza Filmes, que era justamente a que filmava 

festas, casamentos e batizados”, conta Sérgio Corrêa (2019)30, filho de Sérgio Souza.  

A ideia de tornar as pessoas comuns protagonistas dos próprios filmes começa a se 

formar e se consolida ao longo dos anos, como indica um anúncio da Corrêa Souza publicado 

no Jornal de Brasil de 12 de novembro de 1978. 

 

Imagem 6 – A estrela é você 

 

Fonte: Reprodução do Jornal do Brasil, 12 de novembro de 1978, Caderno B, p.5. 

 

O desenvolvimento do mercado de registro de casamentos se entrelaça com o 

desenvolvimento de tecnologias de filmagem e gravação de imagens em movimento 

exigindo altos investimentos para se manter e/ou entrar em atividade. A Corrêa Souza 

Filmes, por muitos anos, foi referência na área, utilizando equipamentos de última geração, 

além de possuir uma grande estrutura que contava, inclusive, com veículos Kombi e 

geradores de energia elétrica. 

 

A tecnologia era um problema, porque na mudança, as câmeras chegavam novas, 

a gente tinha que estudar as câmeras e era tudo em inglês, então, eu tinha que fazer 

a tradução para o português. As Super-8 entraram e já faziam fusão de imagens 

sobre imagem, já fazia umas certas edições. Quando a gente saiu da 16 mm para 8 

mm também teve isso, tinha diferenças. 

[...] 

Até a chegada do 8 mm, nós praticamente não tínhamos concorrentes. Nós 

fazíamos, por mês, 30 a 40 trabalhos. Nós éramos absolutos, papai ganhava muito 

dinheiro. Aparecia um ou outro que acaba desistindo no meio do caminho, porque 

era uma mão de obra muito grande para o cara operacionalizar aquilo tudo 

(CORRÊA, 2018, s.p.). 

 

Além do alto investimento em equipamentos e manutenção, era preciso contratar 

profissionais especializados, capazes de operar as câmeras, utilizar microfones e gravadores 

de som e manipular refletores de iluminação. Esses precisavam dominar o ofício para não 

 
30 Em entrevista presencial concedida a autora em 22 de abril de 2019. 
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perder o registro de momentos tidos como importantes na cerimônia, principalmente por 

conta da limitação de tempo: cada rolo de filme possuía por volta de três minutos, então, era 

preciso estar atento e disponível para preparar a troca ou ter à mão uma outra câmera já 

pronta para a substituição. 

A necessidade de conhecimentos e habilidades específicas trouxe profissionais do 

cinema e, posteriormente, da televisão para atuação no campo de registros de casamentos. 

Produtoras de filmes cinematográficos acabaram também por investir na área, como a E. 

Szankovski, sediada na cidade de São Paulo; algo que ainda acontece, como o caso da Oui 

Filmes, criada em 2009 a partir da Plano Geral Films (2003), que atuava no ramo televisivo 

e possuía toda a estrutura necessária para registro de casamentos. 

 

Cheguei no casamento depois que surgiram essas câmeras com cara mais de 

fotografia, que tem uma imagem mais bonitinha, cara de cinema mesmo. Isso foi 

muito importante para o mercado de casamento, sair daquelas câmeras de vídeos, 

com cara de vídeo mesmo para essas câmeras de foto, que você começa a gravar 

vídeo dentro delas, pode trocar lente… começa a ter uma imagem muito mais 

cinematográfica. E aí eu abri a Oui Filmes, pensando em um nicho de mercado. 

Não tinha verdadeiramente um grande interesse em filmar casamentos, eu só 

percebi que se desse certo, tudo bem; tem um monte de gente casando, todo fim 

de semana, podia ser um bom nicho. Então, entrei dessa maneira e depois que eu 

comecei a fazer que me encantei mais pelo trabalho, em perceber que ali tem muita 

história acontecendo (PONICHI, 2017). 

 

O mercado de vídeos de casamentos cresceu em paralelo ao desenvolvimento do 

cinema e da televisão no Brasil, sendo mais próximo às práticas televisivas com relação, 

inicialmente, ao uso de equipamentos, de câmeras a microfones; e depois, com inserção e 

adaptação de elementos estéticos e narrativos (como discutiremos em capítulos posteriores).  

Como na indústria da TV, as facilidades tecnológicas e um mercado em expansão 

exigem mais das produtoras de registro de casamento para continuarem no mercado: compra 

de equipamentos de ponta, qualidade da imagem e profissionalismo. Resistindo ao tempo e 

se adaptando constantemente às transformações, o Ribas Foto Estúdio e o Aszmann 

Fotografia e Filmagem entraram no mercado com a chegada da Super-8, se reinventaram ao 

longo do tempo e permaneceram atuando na cobertura de eventos sociais, com atenção 

especial aos casamentos. 

 

Saímos do filme Super-8 usado na década de 60, limitado a rolos de três minutos 

para registros sociais, edições sem manipulação de imagens, era apenas uma 

colagem de rolos ou uma série de fotogramas. Demos um gigantesco salto para as 

câmeras VHS e similares, já com edições mais sofisticadas, introdução de efeitos, 
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manipulação de imagens e horas de possibilidades de captura; a qualidade ainda 

deixava a desejar, principalmente se comparada à TV na época (RIBAS, 2020, s.p.). 

 

A partir dos anos de 1980, com a chegada dos equipamentos em VHS, o mercado 

novamente se modifica, assim como o comportamento do consumidor. Ao dissertar sobre os 

vídeos de família, Lígia Diogo (2010) traça um panorama sobre a inserção de equipamentos 

eletrônicos no mercado brasileiro e no nicho criado: os registros caseiros. 

De acordo com a pesquisadora, o tempo de lançamento entre o primeiro videocassete 

e as primeiras câmeras foi muito curto, mesmo levando em consideração que essas últimas 

já circulavam pelo país no fim dos anos de 1970. A facilidade de gravação e exibição fez 

com que esses equipamentos fossem adotados por parte dos profissionais em testes de 

imagem e finalização de produções; aos consumidores, inicialmente, cabia participar de 

videoclubes e gravar programas da TV, podendo editar, juntar em uma mesma fita e assistir 

quando quisesse. 

 

Assim continuou sendo por algum tempo, inclusive depois que as primeiras 

câmeras de vídeo para cinegrafistas amadores chegaram ao mercado. Nas mãos 

daqueles que não trabalhavam profissionalmente na indústria do entretenimento e 

da informação, foi atribuída ao novo equipamento a função de apenas registrar 

certos acontecimentos culturais, sociais, políticos e familiares. Tudo o que se 

produzia com essas câmeras era considerado fruto de um impulso documental, de 

algum modo “neutro” e sem preocupações com a elaboração formal ou estilística 

(DIOGO, 2010, p. 89). 

 

Mesmo sob argumentos de que essas produções não transmitiam mensagens, elas 

tinham um objetivo: registro dos acontecimentos para recordação. E, se por um lado, os 

equipamentos se tornaram mais acessíveis, barateando o preço do serviço; por outro, as 

pessoas desejavam “eternizar” eventos importante, como os casamentos. Com as facilidades 

que a tecnologia magnética proporcionava, não tardou para que o mercado de casamentos 

aderisse às fitas e fosse ampliado.  

Em uma área dominada por pessoas e empresas com grande conhecimento técnico 

exigido para operação de equipamentos, surge a possibilidade de mais pessoas oferecerem o 

serviço: com apenas uma câmera e um equipamento de iluminação era possível registrar um 

casamento. A constatação dessa ampliação do mercado desponta na observação de anúncios 

em jornais. Se antes havia poucas propagandas em publicações com o oferecimento do 

serviço de registro de casamento e praticamente das mesmas empresas, passa-se a encontrar 
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diversos classificados, como exemplificado na imagem a seguir, com os anúncios nos jornais 

Diário de Pernambuco e Correio Braziliense.  

 

Imagem 7 – Classificados de registros de casamento em vídeo 

  

Fonte: Diário de Pernambuco (PE), 4/4/87, p.A-25; Correio Braziliense (DF), 18/3/88, Classificados, p.3. 

 

Apesar da expansão do mercado nos anos de 1980, Jorge Ribas, da Ribas Foto 

Estúdio; e Lawrence Aszmann e Israel Almeida, da Aszmann Fotografia e Filmagem, 

acreditam que o marco do mercado de audiovisual de casamento foi a partir da chegada dos 

equipamentos digitais. De acordo com Ribas, o período entre os anos 2000 e 2003, foi a 

época de virada, com um boom na entrada de pessoas novas no mercado e, entre elas, 

excelentes profissionais, que elevaram o nível do mercado. 

A edição não linear31 é destacada por Almeida e Ribas por ter viabilizado uma edição 

mais dinâmica, o que, consequentemente, resultou em um produto mais criativo. No sistema 

anterior (edição linear), a edição além de limitada, poderia causar perda de qualidade da 

imagem; problema superado pela edição digital por computadores. Com relação ao 

conteúdo, praticamente se entregava o original, com algumas poucas alterações; a ideia do 

 
31 Tipo de edição no qual as cenas podem ser inseridas de forma aleatória e não-sequencial por meio de um sistema digital 

(Computador e softwares) (KELLISON, 2007, p. 377, verbete). 
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VHS, segundo Almeida (2020) era dizer “você tem sua imagem na televisão”, então, as 

exigências eram menores. Mas com a chegada do digital, tudo mudou:  

 

A coisa modernizou e deu um pulo muito grande. Para gente foi um aprendizado 

complicado. A gente teve que cair num modo de editar completamente diferente, 

porque o linear era aquela coisa de fazer corte mesmo e ir gravando em uma outra 

fita; na não linear tem que trabalhar mais o material. Você tem muito mais opções, 

desde legendas até efeitos e cortes rápidos. Acho que no início nem tanto, mas de 

um tempo para cá, começou a ficar bem mais dinâmico. O vídeo de casamento 

deixou de ser aquela coisa do registro longo para uma coisa mais dinâmica, mais 

fluída (ASZMANN, 2020, s.p.). 

 

Indícios da expansão do mercado de registros de casamento em formato audiovisual 

são encontradas no cadastro de empresas em um dos maiores portais sobre casamentos no 

Brasil – o Casamentos.com32. Em 2016, o catálogo contabilizava 1.195 prestadores de 

serviço na área; e em 2020, conta com 1.993, um aumento de cerca de 66,7%. Um grande 

crescimento se comparado com a ampliação do mercado de produtoras independente: a 

Brasil Audiovisual Independente (Bravi)33 indica, no mesmo período, um aumento de 5,9%, 

saindo de 622 associados em 2016 para 659 em 202034. 

Os dados apresentados manifestam um movimento do mercado, pois representam 

uma parcela das empresas de cada área, relativo a filiações, e não à quantidade real. Também 

é importante frisar a possibilidade de existir alta rotatividade com relação às empresas 

voltadas para a produção de vídeos de casamento: não podemos afirmar que foram 798 novas 

empresas, pois este número indica a filiação de novas produtoras ao sistema, ou seja, a 

quantidade de fornecedores dos serviços ingressantes no mercado pode ser sido maior.  

Neste cenário, o crescimento e a consolidação do mercado de registro de imagens em 

movimento de casamentos se cruzam com o desenvolvimento tecnológico, mas limitar as 

mudanças à renovação dos equipamentos é também não perceber que outros fatores alteram 

o produto final, sofrendo interferências políticas, econômicas e sociais que permeiam nossa 

sociedade. 

 Os reflexos dessas transformações são sentidos no cotidiano. A quantidade de 

referências disponíveis no mercado sobre produção audiovisual afeta a forma como se 

percebem os vídeos de casamento. Isso se deve ao fato de que a recepção não é uma atividade 

 
32 Portal Casamentos.com. https://www.casamentos.com.br/filmagem-casamento. 

33 Entidade sem fins lucrativos representante de produtoras independentes. http://bravi.tv/associados/.  

34 Esses números foram registrados e anotados em dois momentos: em 2016, sendo em 7 de agosto de 2016 no site da Bravi 

e 10 de setembro de 2016 no portal Casamentos.com; e em 25 de setembro de 2020 nas mesmas páginas.   
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passiva, mas é uma ação complexa, que engloba uma diversidade de formas de recebimento, 

apropriação e uso das informações obtidas ao longo do tempo e resulta em uma acumulação 

de recursos simbólicos (THOMPSON, 2014, p. 66-67). 

 

Na recepção e apropriação das mensagens, os indivíduos são envolvidos num 

processo de formação pessoal e de autocompreensão — embora em formas sempre 

explícitas e reconhecidas como tais. Apoderando-se de mensagens e 

rotineiramente incorporando-as à própria vida, o indivíduo está implicitamente 

construindo uma compreensão de si mesmo, uma consciência daquilo que ele é de 

onde ele está situado no tempo e no espaço (THOMPSON, 2014, p. 71). 

 

Diante disso, os acontecimentos exibidos pela mídia também se transformam, para 

conquistar e manter a atenção do sujeito, trazendo para ele conteúdos que gerem interesse e 

significado, ganhando contornos performáticos e ainda contribuindo para a ritualização das 

práticas midiáticas, padronizando fórmulas e formas de apresentação. 

Além dos efeitos de consumo direto, quando os produtos midiáticos interferem no 

comportamento ou no poder de decisão sobre algo; a mídia também pode operar sob outros 

aspectos da vida cotidiana que, quando incorporados, passam a ser naturalizados 

(COULDRY, 2003), como o ato de registrar o casamento mesmo que não se tenham recursos 

suficientes. A mídia, então, tem a capacidade de promover rituais comuns e compartilhar as 

experiências de forma que o público os compreenda, interligando e estabilizando esse 

processo (THOMPSON, 2014). 

         Nesse sentido, torna-se fundamental perceber os vídeos de casamento como uma 

produção do imaginário do casamento, uma representação midiática do evento que gera 

debates e discussões sobre esses registros e favorece a formação de padrões hegemônicos, 

ideia defendida por Maia (2014) ao analisar a mídia de massa. Com relação ao registro de 

casamento, são diversas publicações que abordam desde a necessidade do vídeo, passando por 

formatos, valores e até mesmo sobre o resultado do produto final, mas com o mesmo objetivo: 

decidir sobre o registro audiovisual do evento. Dois pontos reverberam com o pensamento de 

Maia (2014): (1) uma preocupação com o uso da representação como padrão; e (2) a mídia 

atuando no modo como a pessoa se vê. 

 Percebemos, então, o vídeo de casamento como um produto específico de um nicho 

mercadológico — os eventos sociais —, com características particulares e reconhecido como 

tal, ou seja, ele não é categorizado como um conteúdo jornalístico ou de entretenimento; não 

se enquadra dentro dos moldes de um casamento real britânico, tampouco em um reality show 

ou um documentário. O vídeo de casamento apresenta uma combinação entre diversos 
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elementos, sem um formato específico, mas seguindo regras que o fazem parecer o que é e ser 

reconhecido como tal. 

 A consolidação desse mercado perpassa ainda uma profissionalização dos serviços 

voltados para o que se chama de “Indústria de casamentos” (MARINS, 2016). O efeito disso 

é o desenvolvimento de negócios paralelos, como a promoção de grandes feiras voltadas 

para a realização desse tipo de evento em várias cidades brasileiras, como o Expo Noivas e 

Eventos, nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, e o oferecimento de cursos e workshops 

de capacitação. 

 

2.2 Um primeiro olhar sobre os vídeos de casamento 

  

O desenvolvimento desse produto social e seu percurso, até se tornar um material de 

extrema importância nas cerimônias, pode ser analisado sob diversos aspectos. Sob algumas das 

perspectivas apontadas por Hansen et al (1998) para análise de gêneros audiovisuais, vamos 

perceber os vídeos de casamento em dois caminhos: narrativo e estético. No entanto, devem-se 

levar em consideração, preliminarmente, algumas questões mais gerais que investiguem a 

natureza dos vídeos para, a partir daí, os classificar enquanto gênero audiovisual. 

Apesar de se tratar de um evento ainda pautado nas tradições, o registro de 

casamentos, como observado, sofreu uma série de modificações. Enquanto por um lado o 

mercado buscou atualizações tecnológicas; por outro, essa modernização alterou as formas 

de se pensar o produto final. Junte-se a esse cenário, a interferência das constantes 

transformações sociais, como resume Ribas (2020) no que tange à relação entre o prestador 

de serviço e os contratantes: 

 

Imagina a cabeça de uma noiva dos anos 60, festas para os pais, extremamente 

clássicas, jantares formais, uma coisa contida, cheia de “limites” impostos pela 

sociedade, uma festa que começava com hora para terminar. A expectativa de 

receber seu resultado era de 30 dias, no ritmo da vida. 

Agora, vamos nos transportar para as noivas dos anos 2000. Cabeças arrojadas, 

festas sem limites, pais?? Na maioria das vezes, meros convidados, coadjuvantes. 

Ninguém com hora para sair, festas que não terminam quando a festa acaba, elas 

são esticadas para outros lugares. A expectativa de receber seu resultado? Na hora! 

(RIBAS, 2020, s.p.). 

 

O acesso às informações leva a um cruzamento de dados, saberes e novidades, 

consequentemente, novas ideias e novos raciocínios e opiniões que tornam o sujeito mais 

móvel, maleável, pode-se dizer, mais superficial e passível de transformação. Por meio das 
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conexões entre os signos e os significados transpassados, passa-se a ser capaz de aperfeiçoar 

o conhecimento adquirido, criando um processo de decodificação dos padrões mais complexo 

(BAUMAN, 2008). 

 As produtoras especializadas em vídeos de casamento trabalham sob essa ótica de 

distinção e personalização. Por mais que produzam o mesmo produto, buscam incutir nele 

valores intangíveis e subjetivos, que consigam refletir o desejo dos noivos e sentimentos. 

Dessa forma, o vídeo de casamento ultrapassa o valor de uso e ganha uma variedade ampla 

de associações e ilusões culturais (FEATHERSTONE, 1995), seja por questões estéticas ou 

narrativas, mas principalmente por conseguir uma aproximação no campo das emoções.  

 Sob a manipulação desses signos, define-se a lógica do consumo dessas produções, 

quando o produto consumido perde a função fim – de uso – para adquirir, dentro um 

conjunto, valores simbólicos, que podem ser modificados de acordo com a combinação de 

elementos concretos ou abstratos desenvolvida (BAUDRILLARD, 2008). Seguindo essa 

linha de pensamento, o processo de consumo pode ser analisado sob duas lógicas 

processuais: como de significação e de comunicação e como classificação e diferenciação. 

 

Nunca se consome o objecto em si (no seu valor de uso) – os objectos (no sentido 

lato) manipulam-se sempre como signos que distinguem o indivíduo, quer 

filiando-o no próprio grupo tomado como referência ideal quer demarcando-o do 

respectivo grupo por referência a um grupo de estatuto superior 

(BAUDRILLARD, 2008, p. 66). 

 

 Assim, o sujeito passa a estetizar a vida e proporcionar um poder de representação e 

o reconhecimento de determinados padrões por meio da compreensão de suas características. 

Com a produção e o consumo de valores simbólicos, ele é capaz de experimentar, adotar, 

apropriar, descartar e renovar de acordo com os desejos que possui e, dessa forma, mostrar 

ao outro “quem é”. No entanto, a padronização é altamente fragmentada e efêmera, exigindo 

uma intensificação, um exagero, das características que a compõem. 

 Os vídeos de casamento passam, portanto, por mecanismos de consumo e se adaptam 

a um mercado em plena transformação. Em um primeiro momento se indica a tecnologia 

como um fator de grande relevância para esses produtos; no entanto, sob a lógica do 

consumo, esse olhar é limitador, pois, de forma geral, passa pela qualidade visual da imagem 

e pelas facilidades que os equipamentos proporcionam aos registros. 

 De modo amplo, as formas e as transformações ao longo do tempo dessas produções 

ajudam a entender a relação do sujeito com a mídia e, de modo mais particular, indicam as 
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formas de expressão dos indivíduos por meio de seus rituais sociais. Com o registro do evento 

sob aspectos narrativos e estéticos específicos, os sujeitos têm parte de suas vidas representadas, 

refletindo contextos sociais, marcações de espaço e tempo, emoções vividas e costumes. 

 Os aspectos gerais, então, nos apontam para a formação do gênero, mas observar as 

singularidades dessas produções torna-se relevante para conceber os vídeos de casamento 

como um produto particular, estruturado como uma produção que objetiva atender, pelo 

menos, duas necessidades: a de ser reconhecida socialmente como o produto vídeo de 

casamento, mas também a de conter elementos que denotem as individualidades e 

subjetividades dos sujeitos envolvidos. 

Se por um lado pretende-se mostrar nesta tese o desenvolvimento dos vídeos de 

casamento, ao longo do tempo, como gênero, sendo eles o objeto de análise em si; por outro 

lado, o conteúdo pode revelar perspectivas sociais sobre a relação entre as pessoas e a mídia, não 

somente considerando-se o uso, mas significados e ressignificados, já que na formação de um 

gênero audiovisual devem-se levar em consideração práticas culturais nas quais o produto está 

inserido (MITTELL, 2004a). Podemos, então, refletir sobre gêneros audiovisuais a partir de dois 

caminhos: 

 

Gráfico 1 – Estrutura base para definição de gêneros 

 Formação de gênero audiovisual  

      

Características do produto   Práticas sociais 

   

      

  Categorização/classificação   

Fonte: Desenvolvido pela autora a partir da proposta de Mittell (2004a). 

 

Mas o que é um gênero audiovisual? Como podemos analisar um produto e enquadrá-

lo como um gênero? Há diversos estudos que tentam dar conta, eles discorrem sobre 

generalidade e particularidades da mídia, objetivos do material, realizador/autor, discurso, 

público-alvo e formas de circulação.  

Ao falar sobre o cinema e a popularização dos filmes norte-americanos, Martín-

Barbero (1997) indica que os gêneros não podem ser classificados somente pelas 

características narrativas. Segundo ele, é preciso ainda levar em consideração os espaços de 

produção, ultrapassando a ideia do gênero como registro temático. “Entre a lógica do sistema 
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produtivo e as lógicas dos usos, medeiam os gêneros. São suas regras que configuram 

basicamente os formatos e nestes se ancora o reconhecimento cultural do grupo” (MARTÍN-

BARBERO, 1997, p. 301). 

Categorizar produções cinematográficas e televisivas passa, portanto, por questões 

estratégicas: ao trabalhar com elementos reconhecíveis, o espectador cria laços de 

aproximação ou afastamento. Não que todos os aspectos textuais sigam a mesma estrutura 

de modo imutável, pelo contrário, os gêneros devem ser adaptados de acordo com o contexto 

no qual se encontram. Pensamento compartilhado por Mittell (2004a) indica que para a 

televisão, os gêneros são constituídos de processos e não algo inerente ao texto ou feito de 

dualidades entre texto e contexto ou interno e externo. 

 

Precisamos enxergar além do texto como o local do gênero e, em vez disso, 

localizar os gêneros dentro de complexas interrelações entre textos, instituições, 

audiências e contextos históricos. Os limites entre os textos e as práticas culturais 

que os constituem (principalmente produção e recepção) são muito mutáveis e 

fluidos para serem materializados. Textos existem somente através de sua 

produção e recepção, então não podemos ter uma fronteira entre textos e seus 

contextos culturais materiais absolutos. Os gêneros transpõem esses limites, com 

a produção, a distribuição, a promoção e as práticas de recepção final, todos 

trabalhando para categorizar os textos da mídia em gêneros (MITTELL, 2004a, p. 

173, tradução nossa). 

 

Outros autores seguem a mesma linha de pensamento de Martín-Barbero e Mittell, 

afirmando que não há como classificar um produto levando em consideração somente o texto 

ou mesmo o que ele apresenta: o mercado em que está inserido pode, inclusive, situar um 

mesmo produto em gêneros distintos. Ao estudar a reality TV, Murray (2009) apresenta a 

série America Undercover como um exemplo dessa oscilação de categorização por meio de 

elementos externos. 

De acordo com autora, a produção aborda temas considerados tabus sociais, como 

aborto e pedofilia, e, por conta do público-alvo, a HBO apresenta o produto como série 

documental; enquanto a A&E classifica como reality TV. O argumento perpassa pela 

dialética entre documentário e reality TV, que, mesmo constituídos de elementos similares, 

o primeiro é visto com valor artístico e social, possuidor de conteúdo sério e com relevância; 

enquanto o segundo fica enquadrado como produto sensacionalista e de entretenimento, 

sendo desvalorizado ou até rejeitado. 

A instabilidade de American Undercover aponta para a dificuldade de definição de 

gênero fora de um contexto de produção e recepção. Neste sentido, há uma gama de 
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produções que possuem características maleáveis, que não seguem um formato padrão, tendo 

que ser categorizados por outras variáveis que não narrativa e estética. “Os tipos de 

programas de realidade que compartilham a maioria das características textuais e estéticas 

com documentários tendem a focar na vida cotidiana dos personagens em algum cenário sem 

jogos, usando técnicas do cinema verdade e sem elementos flagrantemente comerciais”, 

explica Murray (2009, p. 67). 

 Hill (2009) segue a mesma linha de pensamento que Murray. No entendimento dela, 

os gêneros não são fixos e podem ser moldados de acordo com a narrativa que pretende 

apresentar. No caso da reality TV, além de características do documentário, emprega-se 

ainda o jornalismo de tabloide e o entretenimento popular (HILL, 2009, p. 15). 

 A compreensão de Hill e Murray sobre a construção da reality TV associa-se bastante 

às formas que Mittell (2004a) sugere para análise de gêneros. Ele acredita que as indústrias se 

utilizam das características dos gêneros para produzir os programas e alcançar a audiência, de 

acordo com a identidade da marca/empresa. De acordo com ele, a intenção é criar aproximação 

com o público, orientando práticas de fãs, conversas cotidianas e preferências (2004b, p. xi). 

 Os gêneros audiovisuais são tratados, então, como produtos culturais, sendo a própria 

indústria fundamental para a consolidação deles. Diante disso, Mittell (2004b) propõe uma 

série de abordagens e defende que a análise de gêneros precisa utilizar métodos diversos, 

assim como Hansen et al (1998). Mittell acredita em uma intertextualidade de hibridização 

de características e que o reconhecimento delas dentro de uma classificação ainda dependem 

do contexto em que estão inseridas. 

 

Análises interpretativas tendem a tratar os gêneros como a-históricos e estáticos 

ignorando as formas como os gêneros mudam e evoluem em relação aos seus 

contextos culturais. [...] Relatos de interpretação de gênero devem corresponder 

com as maneiras pelas quais os gêneros são realmente vivenciados, seja pelo foco 

em mudanças históricas específicas ou examinar os significados que circulam 

culturalmente em torno de determinado gênero. Assim como as indústrias usam 

definições de gênero para dar sentido à mídia, as pessoas interpretam gêneros e os 

associam a certos significados (MITTELL, 2004b, p.5). 

 

Neste sentido, as produções não podem ser analisadas de modo isolado e enquadrá-los 

dentro de categorias de gêneros à parte, principalmente, de estratégias, com funções 

mercadológicas e sociais. Ao refletir sobre gêneros cinematográficos, Nogueira (2010) indica 

que não há um consenso e unanimidade sobre a definição de gênero audiovisual e sobre a 

delimitação de formas para caracterizá-lo. Assim como outros pesquisadores, ele considera o 
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gênero uma forma de categorização que permite o estabelecimento de relações entre obras e, 

consequentemente, o alcance de público por reconhecimento dessas características. 

Ele sinaliza alguns itens a serem observados na identificação de esquemas comuns 

no agrupamento dos gêneros: pressupostos técnicos e estéticos, condições de produção, 

princípios criativos, normas discursivas, formato, função comunicacional e matriz 

comercial. Parte do resultado da aplicação desses critérios seria o estabelecimento dos 

elementos de familiaridade do espectador e, portanto, do gênero. 

Os apontamentos de Nogueira ampliam e especificam as possibilidades mencionadas 

por Mittell (2004b) e Rose (2006). Sobre a análise de imagens em movimento, Diana Rose 

trabalha sob duas dimensões, a visual e a verbal, codificando elementos técnicos e de 

conteúdo, pensamento muito próximo do de Mittell, ao sugerir uma investigação dos 

processos e das práticas de produção para classificação.  

Dessa forma, amplia-se o alcance das possibilidades analisáveis, principalmente, se 

levarmos em conta os meios de circulação dos produtos, como o cinema e, mais 

recentemente, o ambiente online. Precisa-se, então, entender que a questão da categorização 

do gênero é complexa; mesmo que um produto seja classificado em determinado gênero ou 

que se estabeleçam parâmetros para definição desse gênero, ainda assim, ele pode ser 

alterado e ressignificado. Como acontece com os videoclipes, segundo Holzbach (2016): 

 

O gênero não pode mais ser considerado exclusivamente televisivo porque a 

televisão é apenas um dos ambientes por onde o videoclipe pode circular. Desde a 

popularização das novas tecnologias, o videoclipe pode ser encontrado em uma 

gama de plataformas midiáticas além dos tradicionais televisores, a exemplo de 

smartphones, tablets, computadores e data shows. 

[...] Essa nova etapa da cultura do videoclipe evidentemente tem modificado (e 

enriquecido) as convenções relacionadas ao gênero. Se, no seu período de 

consolidação, o videoclipe se vinculava a músicos, que por sua vez precisavam ter 

contato com gravadoras que bancassem os altos custos de produção, atualmente 

essa relação está bem mais frágil (HOLZBACH, 2016, p. 249). 

 

A ideia de padronizar, portanto, vem de uma tentativa da busca por reconhecimento 

e aceitação do mercado, que, na área de casamentos, ainda se faz muito presente. E não 

somente isso: em eventos sociais a padronização marca uma época, a moda que se vive 

naquele momento e, consequentemente, cria valores.  

Essa “vendabilidade” pode ser percebida em todas as ações da vida cotidiana, na qual 

há a exibição de produtos, marcas e comportamentos; assim como na produção de vídeos de 

casamento, tornando-se também um objeto a ser consumido e desejado. E as tendências 
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atuais apontam para narrativas e estéticas híbridas que unem características das produções 

cinematográficas e televisivas, utilizando técnicas diversas reconhecidas pelos sujeitos. 

De acordo com cada época, é possível perceber as interferências dos produtos 

midiáticos cinematográficos e televisivos nos vídeos pessoais de casamento e, ainda, como 

características e elementos foram adaptados para o contexto no qual iriam ser inseridos. 

Dessa forma, conseguimos identificar mecanismos estruturais nos quais ficam claros esses 

paralelos, como no exemplo da Imagem 8, que corresponde a abertura dos vídeos. 

 

Imagem 8 – Exemplos de abertura dos registros de casamento 

   
1922 1950 1989 

   

   
1999 2009 2018 

 

Fonte: Reprodução de frames dos vídeos utilizados para esta pesquisa. 

 

É interessante notar como há uma forte referência a produtos midiáticos de 

circulação social. No início do século XX, por exemplo, a estética da abertura do 

casamento entre Anita Machado e Alarico Barroso35, de 1922, se aproxima bastante dos 

filmes mudos, com uso de cartelas com textos e alguns grafismos. Já neste século, o 

vídeo de casamento de Roberta e Daniel, de 2009, apresenta uma abertura com animações 

e menu interativo, particularidades dos filmes em DVD; e o de Amanda e Luiz Felipe, 

de 2018, indica mais uma mudança e novamente uma semelhança com o cinema. 

 
35 O filme de casamento foi disponibilizado pelo canal no YouTube do Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte 

(MG). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vCkEp_Ddu5c>. Acesso em 25 de janeiro de 2019. 
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Diante das possibilidades existentes, as produtoras especializadas passaram a 

oferecer produtos diversificados, nos quais se identificam características de gêneros e 

técnicas, mas também o uso de termos de cada área. “Reportagem social” e “cobertura” 

do evento são alguns dos exemplos relacionados ao telejornalismo; “Making of”, do 

cinema; e o próprio “videoclipe”. Os nomes das empresas também tendem a essas 

referências e identificação, usando, para isso, complementos como “produções” ou 

“filmes”, aproximando mais ainda dos produtos advindos do cinema e da televisão.  

Assim, é possível encontrar uma variedade de produções nos catálogos de 

serviços oferecidos pelas produtoras36, que mesclam (1) formatos de vídeos em suas 

características narrativas e estéticas e (2) tipos de produções relacionadas a momentos 

do ritual do casamento. Nesses últimos, encontramos três: Save the date, Making of e 

Trash the dress. O primeiro, em tradução livre “Salve a data”, é produzido pelos noivos 

para anunciar o dia do casamento, ou seja, ele é realizado durante o período de noivado 

do casal. O Making of é um vídeo de bastidores, registrado no dia do casamento, 

normalmente traz as noivas e os noivos se arrumando para a cerimônia; ele pode ser um 

vídeo único, mas as imagens também podem ser incorporadas ao vídeo completo do 

casamento. Já o Trash the dress ocorre no pós-casamento, realizado após a cerimônia ou 

até mesmo meses após. A ideia é a destruição do vestido de noiva, um dos grandes 

símbolos do casamento.  

 Apesar de não constar no catálogo dos sites de produtoras especializadas em 

vídeos de casamento observados, pode-se destacar ainda o “videojornalismo” como uma 

das possibilidades de formatos oferecidos. A busca pelo termo em uma das maiores 

plataformas de compartilhamento de vídeos37, o YouTube, resulta em uma série de vídeos 

de casamento que, em algumas descrições, são indicados como “cobertura social”, 

expressão já utilizada desde o início dos registros em película. Dos primeiros 50 

resultados, 19 são vídeos de casamentos e três canais, com produções diversas, entre 

making of, clipes e compactos. 

 A partir dessas primeiras observações, percebe-se uma diversidade de 

possibilidades no registro audiovisual dos casamentos. Ao longo do tempo, essas 

 
36 Ao longo desta pesquisa, consultamos diversos sites de produtoras da cidade do Rio de Janeiro por pesquisa livre na 

ferramenta Google e por links disponibilizados em sites de portais especializados em casamento, como a Inesquecível 

Casamento, o Universo das Noivas e o Casamentos.com.br. 

37 Pesquisa realizada em janela anônima e sem efetivação de login, em computadores diversos, ao longo do tempo de 

pesquisa até o momento.  
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produções se desenvolveram não somente por conta da tecnologia, percebe-se ainda um 

eixo de registro desses eventos voltado para aspectos relacionados a produtos 

audiovisuais já consolidados no mercado, como as produções de cinema e televisão. O 

consumo desses conteúdos acaba interferindo nas escolhas de estilos e formatos dos 

vídeos de casamento pessoais, já que, de uma forma geral, a mídia atua na construção de 

valores e comportamentos e, consequentemente, na indicação dos padrões narrativos e 

estéticos aceitáveis, em uma estetização da realidade (FEATHERSTONE, 1995). 

Mesmo com o hibridismo de gêneros na construção do vídeo de casamento, 

sustenta-se o desenvolvimento de uma lógica específica de produção, como já trabalhado 

até aqui; principalmente no que diz respeito à circulação e exibição, mas também à 

produção e à estruturação de um mercado especializado. O registro de casamento, 

portanto, ultrapassa um valor de documentação do evento e inclui práticas midiáticas e 

suas particularidades, estruturas e dinâmicas de produção do cinema e da televisão, como 

competitividade industrial, competência comunicativa, rotina de produção e estratégias 

de comercialização (MARTÍN-BARBERO, 1997). 

Até então, pudemos reconhecer ao longo dessa discussão o aproveitamento de 

práticas diversas, com o uso de uma multiplicidade de recursos. Refletir sobre os vídeos 

de casamento como um gênero tornou-se pertinente nos estudos sobre audiovisual, 

tirando-os do lugar de invisibilidade mercadológica e acadêmica. As produções 

mostram-se como objetos repletos de possibilidades que cruzam os campos prestigiados 

pela produção midiática, desde a audiência à circulação/exibição. 

 

2.3 Descrição e desenvolvimento da metodologia de análise 

 

Um objeto pouco observado pela academia e visto, por muito tempo, na área 

audiovisual como um trabalho paralelo e de pouca relevância, o vídeo de casamento 

ganhou espaço com o passar dos anos, sendo reconhecido como um serviço especializado 

que movimenta um percentual considerável dos investimentos feitos em um evento do 

tipo - não há uma tabela indicando valores, mas algumas empresas alegam faturar até 

R$800 mil/ano38. 

 
38 Folha de São Paulo. Boca a boca é a chave do sucesso no mercado de vídeo de casamento. 22/7/2018. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/boca-a-boca-e-chave-para-o-sucesso-no-mercado-de-video-de-

casamento.shtml. Acesso em 20 de agosto de 2020. 
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A relação entre casamentos e audiovisual não é nova, mas pouco explorada como 

estudo. Autores como Dayan e Katz (1985) demonstraram interesse nas transmissões dos 

casamentos reais, desenvolvendo um estudo sobre a união, enquanto evento midiático, 

entre príncipe Charles e Diana Spencer, em 1981; Clara Gallini (1992) trabalha com o 

simbolismo e os significados dos registros de rituais, incluindo os matrimoniais, em 

fotografias e, complementando, em vídeos. Segalen (2002) trata os vídeos de casamento 

como uma nova dimensão que os rituais atingem: a autocelebração e, por fim, Lígia 

Azevedo Diogo (2010) passa pelo assunto ao analisar vídeos de família.  

Apesar dessas pesquisas terem indicado caminhos, eles não eram suficientes para 

aprofundar uma discussão sobre os vídeos de casamento no Brasil. Dessa forma, 

propostas de análise audiovisual indicadas por Hansen et al em Mass Communication 

Research Methods (1998) apontaram para a direção dos gêneros audiovisuais.  

De acordo com os autores, o gênero é capaz de relacionar produtos não somente 

de forma narrativa, mas também por significados, pois precisam trabalhar sob linguagens 

sociais reconhecidas. Dessa forma, “os gêneros se constroem em uma relação entre 

grupos de filmes e o contexto cultural no qual são produzidos e exibidos” (HANSEN et 

al,1998, p.180), ou seja, entre os pontos de definição do gênero indicam-se aspectos de 

aproximação das produções como um dos fatores que o determinam. 

No caso dos vídeos de casamento, identificamos claramente, de forma rápida, 

uma temática única: o evento casamento. A partir disso, torna-se necessário definir o 

corpus da pesquisa e os elementos que compõem esses produtos; descrever possíveis 

convenções existentes, em produções únicas ou múltiplas e classificar os componentes 

técnicos, elementos simbólicos e narrativa. 

A seleção dos vídeos que fazem parte da amostragem da pesquisa levou em 

consideração diversos fatores – como descreverei no tópico “2.3.2 Definição do corpus 

e catalogação” – contudo, é claro que existe uma limitação, dado o longo período 

compreendido para a análise. Seria pretensão afirmar que o conjunto de vídeos captados 

e selecionados representa uma amostragem completa, já que constitui tão somente um 

recorte entre as inumeráveis produções realizadas em quase cem anos desde os primeiros 

indícios dos registros em movimento dos casamentos para fins pessoais.  

Para identificar os componentes dos vídeos de casamento, investigamos, 

primeiro, o ritual do casamento, recorrendo a Segalen (2002), Van Gennep (2013) e 

Peirano (2003), o que ocorre como base, já que há uma diversidade de religiões e cada 
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uma delas pode trazer particularidades na cerimônia. Identificar esses elementos e as 

transformações na forma de registro deles pode revelar não somente os componentes 

indispensáveis no gênero, mas também as características de cada época, sejam da 

produção audiovisual em si ou mesmo da relação do sujeito com a mídia.  

A definição dos elementos forma a base para a análise qualitativa e de conteúdo 

dos vídeos. No processo foi utilizado o software Atlas TI, auxiliando na sistematização 

dos componentes de observação. Ao manipular os dados com o sistema, o objetivo era 

facilitar o cruzamento de informações e encontrar como determinadas ações se 

comportaram ao longo dos anos na produção de vídeos de casamentos – frequência, 

aparecimento e desaparecimento de práticas podem indicar valores e comportamentos 

sociais da época, relação das pessoas com o casamento e, principalmente, as 

transformações narrativas. 

 Nunes et al (2017) indicam pontos positivos e negativos do uso do software na 

análise que precisam ser levados em consideração ao adotá-lo no processo de pesquisa. 

De acordo com eles, os processos de cruzamento de informações tornam-se mais ágeis, 

mas podem acabar por vendar os olhos do pesquisador para pontos importantes e limitar 

a leitura dos objetos. Dessa forma, utilizaremos em um primeiro momento o Atlas.TI 

para o encontro dos elementos comuns nos vídeos parte do corpus desta tese, ações 

repetidas e cristalizadas ao longo do tempo; identificando as regras narrativas de cada 

época e/ou que se aplica em todas as épocas. E se “o que deixar de fora é tão importante 

quanto o que se vai incluir e irá afetar o restante da análise” (ROSE, 2008, p.346), torna-

se importante ainda encontrar os desvios do padrão.  

Consideraremos ainda uma limitação, dada a quantidade e proporção de vídeos 

captados entre as incontáveis produções realizadas ao longo do tempo. Recorremos a 

uma amostragem que pode revelar indícios sobre os registros de casamento realizados 

com imagem em movimento. Se por um lado pretende-se traçar um panorama da história 

dos vídeos de casamento e sua consolidação como gênero audiovisual, sendo a produção 

o objeto de análise; por outro, o conteúdo pode mostrar além do que se vê diretamente 

na tela.  

Levando em conta que os resultados são indicativos, acabamos por optar por 

entrevistas pontuais que pudessem balizar, de certa forma, os conteúdos vistos. Para isso, 

buscamos conversar com os representantes de três produtoras de vídeos de casamentos 

que passaram por todas as transições: Sérgio Souza, da Correia Souza Films; Jorge Ribas, 
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do Estúdio Ribas; e a equipe do Aszmann Foto, os sócios Laurence Aszmann e Egon 

Aszmann Jr, e os videomakers e editores Israel Almeida e Gilson Almeida. As entrevistas 

foram primordiais para pontuar a história dos vídeos de casamento no Brasil, sob o olhar 

de quem vivenciou os movimentos e mudanças do mercado. 

 

2.3.1 Captação dos vídeos 

 

 Uma das grandes dificuldades de se estudar audiovisual é a captação do material. 

Foram, aproximadamente, 18 meses de busca, de janeiro de 2019 a julho de 2020, 

realizada de várias formas. Após encontrar indícios da existência de produtoras de filmes 

de casamentos nos anos de 1930, o desafio era conseguir esses materiais anteriores aos 

anos de 1980, fossem registros completos ou fragmentos, por conta de o produto ter como 

origem a película. 

 A pesquisa ocorreu de forma paralela em quatro frentes: (1) instituições de 

arquivos públicos (como Arquivo Nacional); (2) amigos e familiares; (3) solicitações 

utilizando redes sociais e grupos; e (4) plataformas de streaming (YouTube).  Em um 

primeiro momento, a busca focou na captação dos filmes mais antigos, já que dos tempos 

atuais havia uma infinidade de produções em plataformas de streaming. 

 O vídeo mais antigo encontrado consta na página do Museu da Imagem e do Som 

de Belo Horizonte no YouTube39. O filme é do cineasta Aristides Junqueira, pela 

produtora America-Film, realizado em 31 de julho de 1922, na cidade de Belo Horizonte 

(Minas Gerais) e traz imagens da noiva e de alguns convidados em plano único (câmera 

parada), com um pequeno movimento de câmera, dividido por cartela contextualizando 

o filme. Esta produção serviu como ponto de partida para a captação de outras produções.  

 Todos os filmes com datas anteriores a 1980 analisados foram captados do 

YouTube, apesar dos esforços para obtê-los em outros espaços e produtoras. No Arquivo 

Nacional do Rio de Janeiro, mapearam-se trechos de casamentos cadastrados no sistema, 

mas ainda não transformados para tecnologias disponíveis para visualização na 

instituição. Somente um deles havia sido digitalizado, exibido no Cinejornal Informativo 

com data atribuída aos anos de 1960, sob o título “Nota social: casamento religioso de 

 
39 Download do vídeo realizado em 14 de fevereiro de 2019. 
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filho de militar não-identificado”40, com 1’16’’ sem áudio. Já em contato com produtoras 

mais antigas - Correia Souza Films, Ribas e Aszmann, em 2019, não houve retorno com 

relação aos arquivos e, quanto à resposta às entrevistas, o corpus da pesquisa havia sido 

fechado e o aproveitamento veio das histórias contadas. 

 Junto a amigos e familiares, as solicitações foram feitas pessoalmente e por 

telefone, incluindo vídeos de casamentos de parentes próximos (meu irmão), de alunos41 

e professores42. As redes sociais digitais também foram fontes de contato, nas quais 

publiquei uma série de solicitações no meu perfil e em grupos relacionados a casamentos, 

como o Universos das noivas43 e Casamento simples, porém inesquecível44. 

 Do grupo de Facebook Universo das Noivas vieram dois vídeos, um deles, o da 

Gracimar, utilizei para fazer uma publicação em meu perfil em 20 de fevereiro de 201945, 

no qual, além de solicitar vídeos, informo que faço a transformação de VHS para DVD. 

Houve, ainda, o apoio obtido da Vídeo Shack Laboratório Audiovisual. 

  

 
40 ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Coordenação de Documentos Audiovisuais e Cartográficos. Área de Imagens em 

Movimento. Catálogo de filmes da Agência Nacional (1950-1979). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, [data?]. 414 p. 

41 Atuo em dois ramos com alunos: na graduação de Jornalismo da Universidade Veiga de Almeida, que cederam vídeos 

de casamentos dos pais; e no Espaço Cultural Forró do Rio, com alunos de dança. 

42 Universidade Federal Fluminense. 

43 Grupo do Facebook: https://www.facebook.com/groups/197291670699742. 

44 Grupo do Facebook: https://www.facebook.com/groups/117900958859029. 

45 Recompartilhada em 17 de janeiro de 2020 como “última chamada”. 
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Imagem 9 – Chamada para captação de vídeo com aproveitamento de imagem cedida 

 

Fonte: reprodução da postagem feita no Facebook. 

 

Uma semana após essa solicitação, houve um caso de repercussão nacional que envolveu 

um pedido do Ministério da Educação para escolas: que as instituições de ensino gravassem 

os alunos cantando o hino nacional e encaminhassem ao governo46. Aproveitando a notícia 

e buscando visibilidade, fiz uma publicação com referência ao caso, ampliando um pouco 

mais o alcance. 

  

 
46 Estadão. MEC manda email para as escolas pedindo que cantem o hino nacional e leiam slogan da campanha. Disponível 

em: <https://educacao.estadao.com.br/blogs/blog-renata-cafardo/mec-manda-email-para-escolas-pedindo-que-cantem-o-

hino-nacional-e-filmem-as-criancas/>. Acesso em 15 de agosto de 2020. 
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Imagem 10 – Chamada para captação de vídeo com apelo factual 

 

Fonte: Reprodução da postagem feita no Facebook. 

 

Um destaque entre esses pedidos foi de um link do YouTube de um casamento 

realizado em São Paulo nos anos de 1960, no qual o estilo do vídeo chamou atenção. Após 

alguns cruzamentos de informações, consegui falar com Elisabeth Kabderian, a noiva do 

vídeo, que não somente cedeu o uso da produção como contou algumas curiosidades sobre 

o casamento. 

Nesse processo, pesquisas por palavras-chave diversas foram realizadas no 

YouTube: “filme de casamento”, “vídeo de casamento” e “enlace matrimonial” em conjunto 

com cada década a partir de 1920; observando ainda o aparecimento de vídeos relacionados. 
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Foram dezenas de vídeos encontrados, os quais já fiz uma seleção: daqueles anteriores a 

1980, os que tinham condições de visualização e mais de um fragmento/cena foram salvos; 

entre os anos de 1980 e 2010, produções que indicavam estarem completas; e, por fim, 

algumas após 2010, que chamaram atenção pela forma como foram disponibilizadas. 

Alguns dos vídeos produzidos após 2010 foram cedidos parcialmente para o estudo 

por produtoras de vídeos de casamento, com a condição de não utilizar as imagens 

diretamente. Elas disponibilizaram acesso aos arquivos em nuvem, deixando que eu 

escolhesse os vídeos, o que ampliou muito a quantidade de produções da década.  

No total, foram captadas 131 produções, entre filmes e vídeos, dentro das seguintes 

épocas:  

 

Tabela 2 – Quantidade de produções captadas X década 

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

1 0 2 10 5 6 17 20 18 52 

Fonte: Desenvolvida pela autora. 

 

A partir da coleta, deu-se início a observações gerais sobre os produtos para seleção 

de quais produções fariam parte do corpus geral para a pesquisa, pensando em mapeamento 

e análise de grupo e o que eles poderiam representar dentro do desenvolvimento dos vídeos 

de casamento. 

 

2.3.2 Definição do corpus e catalogação 

  

 Para selecionar uma gama de vídeos entre os captados para a pesquisa, alguns 

critérios foram traçados de forma a fechar um corpus no qual se conseguisse uma 

aproximação com os processos de produção de vídeos de casamento praticados no mercado. 

Houve uma preocupação em conseguir um equilíbrio na quantidade de vídeos de cada época, 

mas a dificuldade em conseguir os materiais resultou, inicialmente, em uma alternativa: 

separar por materiais de origem das produções - filmes, VHS, DVD e arquivos digitais. 

 O primeiro critério adotado foi manter no corpus todos os filmes e vídeos cedidos 

para uso livre na pesquisa, ou seja, que noivos ou produtoras, cederam o material, totalizando 

26 produções. O segundo critério recaiu nos vídeos em filme: havia material duplicado com 

alteração de áudio; filme com qualidade visual que inviabilizava o reconhecimento das 
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ações; e produção com clara interferência na edição de forma recente com fins de publicação 

em serviços online de streaming (YouTube). 

 Entre os anos de 1980 e 1990, a avaliação recaiu sobre datas muito próximas entre 

os casamentos, local e conteúdo: quando vários vídeos do mesmo ano e/ou cidade foram 

considerados por conteúdo, comparando-se superficialmente o material para a escolha. Por 

se tratar de uma época muito específica na produção de vídeos de casamento, primeiro com 

o uso do VHS e depois com o DVD, as formas estéticas e narrativas se repetiam, não havendo 

necessidade de incluir todos os vídeos. 

 Já nos anos de 2010, a triagem teve que incluir outro procedimento: alguns 

casamentos possuíam um conjunto de dois ou mais vídeos. Assim, selecionaram-se 12 

casamentos, com um total de 28 vídeos, na busca por mostrar a pluralidade das produções 

desta última década inclusa no corpus para análise desta tese. 

 

Tabela 3 – Quantidade de produções selecionadas X década X produto (origem) 

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

1 0 2 10 3 6 1 7 8 8 1 27 

Filme/película VHS/DVD Arquivo 

Fonte: Desenvolvida pela autora. 

 

Como resultado, totalizamos em 74 produções, sendo 23 em filme, com um datado 

de 1980; 18 em VHS, entre as décadas de 1980 e 2000; 6 DVD’s, de 2000 a 2010; 26 

arquivos digitais em 2010; e um vídeo em sistema de streaming (Vimeo) com acesso por 

senha. 

 

2.3.3 Parâmetros gerais de análise 

 

A identificação dos parâmetros de análise surge, inicialmente, a partir de 

características gerais da produção, mas partindo de dois campos: (1) do vídeo, no qual serão 

relacionados aspectos técnicos da produção; e (2) do casamento, com informações gerais 

sobre a cerimônia. Esses parâmetros orientaram a análise geral dos vídeos de casamento e 

serviram como base para compreendermos as produções na totalidade, buscando uma 

classificação. 
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2.3.3.1 Parâmetros gerais do vídeo 

 

a) Origem: plataforma utilizada na entrega do registro de casamento, a tecnologia do 

produto final. Substituídos ao longo do tempo, em muitos momentos eles coexistiram: 

o aparecimento de um não significava o desaparecimento do outro, além de o registro 

poder ser feito em um tipo de tecnologia e entregue em forma diferente, como, por 

exemplo, ser gravado como arquivo digital e ter como produto final um DVD. 

Filme Uso de película. 16mm, 8mm e Super-8 (mídia física) 

Necessidade de um projetor para a exibição 

Não eram equipamentos de fácil manuseio e 

acessíveis. 

VHS (Video Home System) Fita magnética (mídia física) 

Necessidade de um equipamento específico para 

exibição. 

Equipamento de fácil manuseio e acessíveis. 

DVD (Digital Versatile Disc) Disco digital (mídia física) 

Necessidade de um equipamento específico para 

exibição, seja por um player de DVD ou por uma 

unidade de leitura pelo computador 

Equipamentos de fácil manuseio e acessíveis. 

Arquivo digital Pode não ser atrelado a um produto físico, como DVD, 

se trata de arquivo de computador; pode ser enviado 

por e-mail, por exemplo. 

Extensões mais comuns: mp4, avi, mov. 

 

b) Circulação: modo como a produção pode ser exibida. Tem diferenças com relação à 

origem do vídeo, pois neste caso colocamos em evidência duas características: a 

materialidade física do produto e a disponibilidade para assistir ao vídeo. 

Filme Necessidade de um projetor para a exibição 

Não eram equipamentos de fácil manuseio e 

acessíveis. 

Player (VHS/DVD) Necessidade de um equipamento específico para 

exibição. 

Equipamento de fácil manuseio e acessíveis. 

Arquivo digital Arquivo de computador. Extensões mais comuns: 

mp4, avi, mov. 

Pode vir em uma mídia física (CD/DVD/ pendrive), 

mas não depende dela para exibição. 
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Uso de software para exibição. 

Streaming Uso de plataformas de vídeo para exibição (como 

YouTube e Vimeo). 

Exibição aberta ou fechada, com uso de senhas para 

acesso. 

Necessidade de dispositivo com acesso à Internet. 

 

c) Tamanho de tela: formato da tela da produção, que pode indicar uma relação com o tipo 

de exibição - cinema, televisão, computadores e redes sociais. É importante frisar que com 

uma maior variedade de tamanhos de tela e liberdade de formatação dos vídeos por meio de 

softwares de edição de vídeo, não há como limitar a essas proporções, o indicado aqui foi o 

identificado nos vídeos coletados. 

1:1 Formato quadrado. Adotado por sites de redes sociais digitais como o 

Instagram e acabou, em paralelo, aplicado ao Facebook. O uso de modo 

mais adequado às páginas é na linha do tempo. 

4:3 Formato horizontal, adequado a televisores até por volta dos anos 2000 e 

relacionado à TV analógica. Chegou a ser aplicado também a alguns 

monitores de computador. 

16:9 Formato horizontal, também chamado de wide screen.  

21:9 Formato horizontal. Começou a ser aplicado a partir da tecnologia de 

reprodução em full HD. 

9:16 Formato vertical. Proporção adequada ao stories de sites de redes sociais, 

como o Instagram e o Facebook. 

 

d) Cores: como visualmente o vídeo se apresenta, se em preto e branco, cores ou sépia. Há 

casos recentes de uso de efeitos para que se tenha uma proximidade com os vídeos antigos 

no todo ou em partes. 

 

e) Estilo e formato final da produção: os vídeos produzidos antes dos anos 2000 tendem a 

ser completos, mas os deste século tendem a uma diversidade um pouco mais ampla. 

Conseguimos ordenar oito possibilidades de vídeos que se apresentam com características 

específicas com relação ao formato, alguns deles têm a formação em proximidade com suas 

origens em concepções gerais (televisão e cinema), já outros se colocam como adaptações 

para a produção específica de vídeos de casamento. Algumas produtoras utilizam diferentes 

termos no catálogo de produtos oferecidos. 
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Teaser e Trailler Apesar de serem diferentes pela natureza dos termos, o 

primeiro da propaganda e o segundo do cinema, nos 

vídeos de casamento eles se misturam, até mesmo por 

conta dos seus conceitos próximos. Os dois tipos de 

produção têm como objetivo provocar a curiosidade de 

quem assiste; no entanto, dentro de suas respectivas 

áreas, o teaser busca apresentar produtos ou serviços a 

serem lançados por alguma empresa; já o trailer, 

relacionado a filmes, apresenta trechos da produção de 

modo a cativar o espectador e criar nele o interesse pela 

história a ser contada. 

Nos vídeos de casamento, eles apresentam uma 

compilação dos melhores momentos de todo o evento 

ou destacam trechos importantes da cerimônia. Em 

geral, são mais curtos que os short films e ideias para 

uso em redes sociais como Instagram. 

Registro simples Também pode ser um vídeo completo ou long film, no 

entanto, esse parâmetro indica que o vídeo não se 

aproxima de estilos e formatos pré-estabelecidos e se 

define em registrar os acontecimentos de forma 

cronológica e em suas práticas de base. 

Documentário ou Storytelling A característica básica é conter depoimentos dos 

noivos, mas também pode ter falas de parentes e 

amigos. Busca não somente mostrar o casamento, tem 

como objetivo contar a história casal. 

Jornalismo/Videojornalismo Vídeo com características do telejornalismo, tais como 

o uso de off (narração), entrevistas e sonoras. O 

enquadramento estético difere dos documentários: nas 

entrevistas, por exemplo, há o uso do plano médio (da 
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cintura para cima) e o microfone na mão, tomadas 

rápidas e não repetem, como um povo fala. 

Videoclipe Um gênero audiovisual resultado da cultura de massa 

transformado e consolidado ao longo de tempo. Tem 

como base a música, mas as narrativas podem ser 

diversas. “no lugar de apresentar imagens 

fragmentadas, esquizofrênicas, sem sentido e/ou 

desprovidas de narrativas para vender algo ou alguma 

coisa, o videoclipe abarca e ressignifica um grande 

número de elementos musicais, audiovisuais e sociais 

que em hipótese alguma podem ser analisados 

isoladamente. O videoclipe tem ânsia pela novidade e 

um incrível poder de adaptação” (HOLZBACH, 2016, 

p.251). Em vídeos de casamento, há uma simplificação 

de uso de músicas com imagens do evento e tendem 

também a serem vídeos curtos, com média de 5’. 

Short film/curta metragem Tem até 30’ de duração e apresenta o que seriam os 

melhores momentos e/ou momentos-chave da 

celebração. 

Completo ou Long Film Tem a proposta de fazer a cobertura completa do 

casamento, pode incluir o making of e a lua de mel. 

Same day edit Uma das últimas novidades no mercado de casamentos, 

em que o vídeo é gravado, editado e exibido no mesmo 

dia e, por conta disso, exige uma grande estrutura e um 

trabalho de pré-produção. Não é o vídeo final do evento, 

mas um produto ser incluído no roteiro do evento, como 

aponta uma matéria publicada no site da revista 

Inesquecível Casamento47: “Durante o início 

 
47 FURTADO, Carolina. Same Day Edit: seu grande dia (quase) em tempo real. Inesquecível Casamento. 1/7/2015. 

Disponível em: <https://www.inesquecivelcasamento.com.br/dicas-e-inspiracoes/foto-e-video/same-day-edit-video-de-

casamento/>. Acesso em 25 de julho de 2019. 
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da recepção, os clipes de filmes começam a ser editados 

em uma ilha que é montada no backstage. Nessa hora, 

enquanto todo mundo se diverte, o momento é de 

concentração: um erro pode comprometer o trabalho, 

que precisa ser exibido logo em seguida” (FURTADO, 

2015, s.p.). 

Fragmento O vídeo apresenta trechos do casamento ou atos 

específicos. Como indicado anteriormente, durante a 

captação do corpus para a pesquisa, alguns vídeos 

apresentavam somente um pedaço e não se pode afirmar 

se foi um recorte proposital ou não; ao contrário do que 

se tem nos últimos anos, em que se separa  

 

f) Áudio: nas primeiras décadas de produção dos filmes de casamento, as produções eram 

sem som e o áudio colocado no momento da exibição, seja o som ambiente ou trilha sonora. 

A captação de áudio era um processo complexo e a união ao filme fazia o produto encarecer, 

deixando de ser feito em muitas produções. A inserção de áudio no momento da captação 

das imagens ocorreu ainda no uso dos filmes e, junto ao processo de edição, passou a ser 

trabalhado de outras formas e não limitado a uma opção. Assim, nos parâmetros gerais, o 

áudio será analisado sob uma ótica da produção completa, mas marcados em suas 

particularidades em parâmetros específicos. 

Mudo Produção completamente sem qualquer som. 

Som ambiente O vídeo apresenta em sua maior parte o som captado no local do 

registro. 

Trilha Sonora Vídeo composto por música(s) em sua maior parte. 

 

g) Ordem temporal: o vídeo segue a ordem cronológica dos acontecimentos? Esse parâmetro 

se torna indicador principal de um processo de edição diferenciado. Ao mudar optar por uma 

ordem não-cronológica, o autor dos vídeos apresenta o casamento sob outra lógica de 

composição no registro do acontecimento. 
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h) Iluminação: para esse parâmetro definiram-se dois caminhos: (1) a iluminação artificial, 

com a identificação de foco de luz bem marcado na imagem; e (2) a iluminação natural que, 

mesmo com o uso de refletores, se tem uma imagem mais harmônica, como se estivesse com 

a luz do ambiente, sem intervenções. 

 

2.3.3.2 Parâmetros gerais do casamento 

 

a) Tipo de casamento: nas cerimônias oficiais, os casais assinam o livro de registro, seja nos 

casamentos civis ou religiosos. Nos casamentos não-oficiais, há uma cerimônia realizada 

somente para marcar a união, sem efeitos legais. No entanto, nos vídeos, não podemos 

afirmar que determinado casamento não foi oficial pela falta das imagens do ato da 

assinatura, então, consideramos aqui como civil. Assim, entre as possibilidades, separamos 

os tipos de casamento em três grupos: o religioso, o civil e o civil e religioso. 

 

Religioso Acontece dentro de Igrejas, templos ou a 

cerimônia é claramente executada por um 

líder religioso. 

Civil Realizado em cartório ou no local da 

cerimônia e executado por um juiz de paz 

ou celebrante. Neste grupo, colocaremos os 

casamentos que tenham a possibilidade de 

não serem oficiais.  

Civil e religioso O casamento apresenta não somente a 

cerimônia religiosa como também fica 

perceptível o ato civil. 

 

b) Contextualização: informações sobre o casamento, como nomes dos noivos, data e local; 

elas podem vir em forma de imagem de sinalização local, convites, cartelas ou 

legendas/créditos inseridos em qualquer momento da produção. Alguns vídeos podem conter 

várias outras informações, como nomes dos pais, padrinhos e celebrante. Aqui, a 

contextualização será marcada a partir da inclusão do nome dos noivos e data do casamento; 

quando sem quaisquer informações, o vídeo constará como sem-contextualização - neste 

caso, as informações sobre o casamento podem ter sido obtidas pela descrição em capa de 

fitas e DVD’s, legendas ou passadas pelas produtoras ou pelo casal. 
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c) Década da produção: agrupa os vídeos em décadas nas quais os casamentos foram 

realizados, sendo a primeira a marcação da identificação do primeiro vídeo do corpus da 

pesquisa, em 1920; e finalizando na última década, de 2010. 

 

2.3.4 Parâmetros específicos de análise 

 

Sob estruturação e dinâmicas de produção de audiovisuais, os vídeos de casamento 

buscam atingir a emoção por meio de uma organização da narrativa, junto ainda a outros 

elementos constituintes do audiovisual. Por conta disso, algumas ações são essenciais para 

o registro do ritual e fazem parte de um roteiro previamente estabelecido, como o cortejo 

dos padrinhos, do noivo e, principalmente, da noiva; os votos; a troca de alianças e o beijo, 

e elas não param para que as imagens sejam captadas pelas câmeras. 

 

A entrada da noiva é o ápice do cortejo para a cerimônia, o momento mais 

esperado por todos. Pede um clima especial. Em uma cerimônia em Igreja, o portal 

é fechado para a sua chegada que - além de preservar a imagem dela descendo do 

carro e se arrumando - tem um significado litúrgico, representando a passagem do 

profano para o sagrado” (Flávia Cavalieri, cerimonialista)48. 

 

Mas todo ritual de casamento é igual? O objetivo desta pesquisa não é discutir as 

formas de casamento e sim a configuração dele como narrativa audiovisual. Neste caso, 

apesar de os rituais não serem iguais em suas particularidades, culturalmente no Brasil eles 

seguem uma mesma base de acontecimentos e, dentro desses, alguns eventos e ações são 

indicados como importantes para o registro em matérias jornalísticas e nos serviços 

prestados pelas produtoras e por profissionais.  

Diferente dos parâmetros gerais, nos quais houve uma separação entre o casamento 

e o vídeo, os parâmetros específicos apontam para outro caminho: o conteúdo. Para 

identificar os elementos de observação, buscamos o cruzamento entre (1) as práticas gerais 

do ritual de casamento (como ritual de passagem), indicadas, principalmente, por autores 

como Segalen (2002) e Van Gennep (2013), e (2) a observação dos vídeos e identificação 

das ações repetidas.  

Dessa forma, tomamos como base quatro etapas do casamento e algumas ações 

praticadas em cada uma delas, como indicado na tabela a seguir: 

 

 
48 Passo a passo do cortejo. Inesquecível Casamento RJ, ano V, nº 14, 2007, p.182-185. 



89 

 

 

Tabela 4 – Etapas e ações do ritual de casamento 

Noivado Cerimônia Celebração Lua de mel 

Pedido de noivado 

Pré-wedding 

Chá de panela 

Chá-bar 

Cortejos  

(entrada e saída) 

Votos 

Troca de aliança 

(equivale a práticas 

que sacramentam a 

união) 

 

Beijo entre o casal 

Entrada dos noivos 

Dança dos noivos 

Bolo 

Buquê 

Pista 

Noite de núpcias 

Viagem 

Fonte: Tabela elaborada pela autora. 

 

 Cada uma dessas etapas e ações são aproveitadas na constituição narrativa dos 

vídeos de casamento, sejam em produções separadas ou na mesma produção (caso dos  long 

movies). As transformações nas construções e as explorações narrativas dessas etapas nas 

fases propostas como grupos de análise nos trazem uma visão de como os vídeos de 

casamentos revelam transformações das relações culturais e sociais entre sujeitos e mídia 

e sujeitos e ritual.  

 Um exemplo é o registro do momento do corte do bolo. Na sequência de imagens a 

seguir (Imagem 11) é possível perceber como a ação foi modificada não somente com 

relação à estética (a ser abordada nos próximos capítulos). Em 1999, temos um vídeo com 

uso de efeitos para a apresentação do momento. A ilustração de um bolo surge na tela após 

um beijo do casal e dá prosseguimento à cena do corte do bolo, o que prepara o espectador 

para o ato. 

 O comportamento do casal diante das câmeras também chama atenção: de imagens 

mais posadas, com os noivos e convidados parados atrás do bolo e até olhando para câmera 

(1958 e 1989), passa-se a uma movimentação mais espontânea até o bolo nem ser mais 

cortado e se ter um registro mais naturalizado dos sujeitos (1999, 2009 e 2018). O bolo não 

parece ser mais um item de tanta importância e atenção, apesar de ainda aparecer dentro das 

narrativas; o foco central da ação está nos acontecimentos do entorno. 
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Imagem 11 – O corte do bolo de casamento 

 

1958 

 

1989 

 

1999 

 

2009 

 

2018 

Fonte: Frames retirados de vídeos de casamento. 

 

 As transformações na narrativa, portanto, podem aparecer nas etapas do ritual e nas 

ações vistas como essenciais. Com ações específicas e particulares, dependendo da religião 

ou mesmo do tipo de cerimônia que os noivos escolheram, os casamentos, de forma geral, 

seguem a lógica da realização de um ritual de passagem. A solenidade se faz, portanto, de 

ações com significados, como por exemplo, a troca de alianças atuando como um ato de 

efetivação do casamento. 
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A determinação dessas ações como parâmetros de análise permite mapear a 

frequência desses elementos e encontrar os aspectos de aproximação das produções e 

características de base da formação de gênero audiovisual. Além da manifestação dos 

padrões das produções, o aparecimento e o desaparecimento dessas atividades podem ser um 

indício sobre a valorização a cada ação e em cada época, e, ainda, a forma de registro e 

inserção podem apontar os significados e as ressignificações ocorridas ao longo do tempo. 

Diante disso, sob as referências indicadas na tabela 4, “Etapas e ações do ritual de 

casamento”, ordenamos outras práticas que foram detectadas conforme os vídeos foram 

sendo observados, bem como as repetições ocorrendo em três grandes atos, sendo ações 

antes da cerimônia e do noivado até o making of, em Pré-cerimônia; realização do casamento 

em si em Cerimônia; e a celebração da união, da recepção à lua de mel, no bloco Pós-

cerimônia.  

Assim, listamos diversas práticas executadas e exibidas nos vídeos dentro desses três 

grupamento e sob dois tipos de conteúdo: (1) geral, sob ações sem significado direto com 

relação às práticas realizadas em grande parte dos casamentos, e (2) momentos-chave, com 

atos executados como parte esperada do ritual, seja por obrigatoriedade ou por tradição, 

sendo, também, parte integrante do conteúdo geral. Destaque para alguns conteúdos que 

transitam entre as etapas: 

 

Tabela 5 – Parâmetros a serem observados nos vídeos de casamento 

Ação Descrição Conteúdo 

Pré-cerimônia 

Abertura da pista de 

dança 

Ato que marca a abertura da pista de dança 

aos convidados, normalmente ocorre após a 

dança dos noivos. 

Geral 

Abertura do vídeo Minutos iniciais que trazem imagens para 

introdução do vídeo. Pode conter a 

contextualização do casamento, com uso de 

cartelas ou legendas. 

Geral 

Contextualização Informações sobre o casamento, como 

nome dos noivos, data e local. 

Geral 

Decoração Em duas possibilidades: detalhes e geral Geral 

Ensaio fotográfico Noivos fazem poses para as fotos do Geral 
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casamento. Sozinho e/ou juntos aos 

familiares, padrinhos e convidados. 

Entrevista e 

depoimentos 

Noivos, familiares, padrinhos e convidados 

concedem depoimentos no estilo de sonora 

ou povo fala. 

Geral 

Making of da noiva Referências aos bastidores do casamento, 

com a preparação da noiva para a 

cerimônia. 

Geral 

Making of do noivo Referências aos bastidores do casamento, 

com a preparação da noiva para a 

cerimônia. 

Geral 

Narração Fala de alguém sobre imagens no formato 

de off - voz emitida fora da imagem, 

inserida do processo de edição (CAMPOS, 

2007; COMPARATO, 2009) 

Geral 

Pré-wedding Imagens produzidas em momento anterior 

ao dia do casamento. É um ensaio do casal 

no período correspondente ao noivado. 

Alguns utilizam essas imagens para fazer o 

convite “Save the date”. 

Geral 

Vinheta Abertura ou encerramento do vídeo com 

identificação do vídeo, contendo o 

nome/marca da produtora e/ou no nome dos 

noivos de forma personalizada. Pode conter 

texto, imagens e música. 

Geral 

Cerimônia 

Assinatura do 

registro 

Durante as cerimônias oficiais, noivos e 

padrinhos precisam assinar o livro de 

registro de casamento. 

Momento-chave 

Beijo A ação entre o casal sela a união realizada 

na finalização da cerimônia. 

Momento-chave 

Cerimônia civil Parte do vídeo que corresponde ao 

casamento civil 

Geral 

Cerimônia não-

religiosa 

Parte do vídeo que corresponde a cerimônia 

de casamento, sem deixar claro que é 

oficial (civil) ou não. 

Geral 

Cerimônia religiosa Parte do vídeo que corresponde ao 

casamento religioso. 

Geral 
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Chegada na 

cerimônia 

Convidados e/ou noivos chegando ao local 

da cerimônia. 

Geral 

Cortejo completo A entrada de todos os padrinhos, 

madrinhas, pajens e damas de honra. 

Momento-chave 

Cortejo parcial Há uma seleção de imagens do Cortejo 

completo por ocultação de entradas e/ou 

cortes temporais. 

Momento-chave 

Decoração Em duas possibilidades: detalhes e geral Geral 

Entrada da noiva A noiva entra no local da cerimônia. A ação 

faz parte do cortejo e, normalmente, é a 

última a entrar. 

Momento-chave 

Entrada das alianças Alguém entra com as alianças que serão 

usadas pelos noivos.  

Momento-chave 

Entrada do noivo O noivo entra no local da cerimônia. A 

ação faz parte do cortejo e, normalmente, é 

o primeiro a entrar. 

Momento-chave 

Ida para a cerimônia Noivos saindo do local no qual se 

arrumaram e seguindo para a cerimônia 

Geral 

Narração Fala de alguém sobre imagens no formato 

de off - voz emitida fora da imagem, 

inserida do processo de edição (CAMPOS, 

2007; COMPARATO, 2009) 

Geral 

Noivos 

cumprimentam os 

padrinhos 

Durante a cerimônia, os noivos agradecem 

aos padrinhos. 

Momento-chave 

Saída da cerimônia Os noivos saem do local da cerimônia, 

equivale à Saída da Igreja como ação. 

Momento-chave 

Saída da Igreja Os noivos saem da cerimônia realizada em 

um templo religioso. 

Momento-chave 

Troca de aliança Momento em que os noivos colocam as 

alianças um no outro. “A troca de alianças 

como signo exterior de responsabilidade 

conjugal é uma tradição inglesa do século 

XIX adotada depois no resto do mundo 

(DEL PRIORE, 2013, p.57). 

Momento-chave 

Votos Voto religioso ou personalizado. O 

juramento do casamento, em que os noivos 

repetem o que o celebrante pede ou lê os 

Momento-chave 
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próprios escritos. 

Pós-cerimônia 

Baile/festa Acontece dentro da 

confraternização/recepção, é o momento 

em que noivos e convidados dançam. 

Geral 

Brinde O casal, sozinho, ou com familiares e 

amigos, realizam um brinde. 

Momento-chave 

Confraternização/rec

epção 

Parte do vídeo que contém a recepção do 

casamento realizada em um local 

específico, onde os noivos confraternizam 

junto a familiares e amigos a união. Pode 

conter o Baile 

Geral 

Corte do bolo Juntos, os noivos cortam o bolo de 

casamento. Representa a primeira partilha 

do casal.  

Momento-chave 

Cumprimento aos 

noivos 

Após a cerimônia, os noivos, junto à 

familiares, recebem os cumprimentos dos 

convidados. 

Momento-chave 

Dança com 

familiares e/ou 

padrinhos 

Os noivos dançam junto aos familiares e 

padrinhos.  

Momento-chave 

Dança dos noivos Momento que marca a abertura da pista de 

dança. O casal tem a primeira dança como 

casados. 

Momento-chave 

Decoração Em duas possibilidades: detalhes e geral Geral 

Despedida dos 

noivos 

Os noivos saem da área de celebração. Geral 

Ensaio fotográfico Noivos fazem poses para as fotos do 

casamento. Sozinho e/ou juntos aos 

familiares, padrinhos e convidados. 

Geral 

Entrada dos noivos 

na recepção 

Os noivos chegam ao local da 

recepção/celebração. Os convidados estão 

no espaço para receber os recém-casados. 

Momento-chave 

Entrevista e 

depoimentos 

Noivos, familiares, padrinhos e convidados 

concedem depoimentos no estilo de sonora 

ou povo fala. 

Geral 

Gravata do noivo Equivale a sapatinho da noiva ou ações que Geral 
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tem como objetivo arrecadar dinheiro para 

noivos junto aos convidados 

Lançamento do 

buquê 

A noiva joga o buquê para as convidadas. 

Pela crença, a mulher que pegar o buquê 

será a próxima a casar. 

Momento-chave 

Lua de mel Neste ponto, marcaremos as ações relativas 

à lua de mel, seja a partida, a viagem ou o 

retorno do casal. 

Geral 

Narração Fala de alguém sobre imagens no formato 

de off - voz emitida fora da imagem, 

inserida do processo de edição (CAMPOS, 

2007; COMPARATO, 2009) 

Geral 

Noivos 

cumprimentam 

Na recepção, os noivos passam pelos 

convidados, cumprimentando cada um. 

Momento-chave 

Saída dos noivos Saída dos noivos em fim de evento Geral 

Vinheta Abertura ou encerramento do vídeo com 

identificação do vídeo, contendo o 

nome/marca da produtora e/ou no nome dos 

noivos de forma personalizada. Pode conter 

texto, imagens e música. 

Geral 

Fonte: Desenvolvida pela autora. 

 

Com os parâmetros definidos, todos os vídeos passaram por um processo de 

decupagem e marcação no Atlas TI, separados, principalmente por décadas. Outros 

parâmetros foram aplicados durante o processo de pesquisa e análise, principalmente para o 

cruzamento de dados, mas também para a identificação rápida de trechos das produções. 

As informações obtidas pelo Atlas TI têm como principal meta identificar padrões e 

frequência de ações e nortearão a primeira parte da análise dos vídeos de casamento. Nessa 

abordagem, então, serão analisados aspectos relevantes para a consolidação do vídeo de 

casamento como um produto audiovisual possuidor de particularidades.  

 A partir dessa base, traçaremos um panorama do desenvolvimento audiovisual de 

casamentos, com os atravessamentos sociais e tecnológicos. A meta é mostrar os caminhos 

que tornam esse vídeo uma produção representativa de um mercado em plena transformação, 

que exige constante atualização e atenção a tendências. 

Outros pontos de observação recaem sobre especificidades das produções atuais. 

Com a profissionalização do mercado e o aumento da oferta de serviço, a busca por 
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diferenciais se torna foco das produtoras. Investimento em identidade e personalização dos 

vídeos começam a ser tão essenciais quanto o uso de tecnologia de ponta. Parte-se assim de 

um registro dos acontecimentos baseado em fatos para uma captação de emoções, na qual a 

composição narrativa passa a interferir na produção do vídeo.  
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3 O DESENVOLVIMENTO DOS VÍDEOS DE CASAMENTO 

  

Não se tem como afirmar quando os casamentos começaram a ser registrados por 

imagem em movimento no Brasil. As primeiras imagens encontradas datam da segunda 

década do século XX, quando o país ainda caminhava para a modernização das cidades; e o 

aumento das salas de exibição de filmes, que, consequentemente, incentivavam o consumo 

de imagens em movimento. 

 No fim do século XIX, alguns filmes já eram exibidos em teatros e, em poucos anos, 

ganharam espaços próprios e divulgação em jornais e revistas, com inserção da programação 

e colunas com resumos das películas. Para se ter uma ideia do crescimento desse mercado 

no Rio de Janeiro, em 1903, encontra-se um anúncio de exibição de filmes no Jornal Brasil; 

em 1907, são mais de dez filmes em cartaz anunciados no mesmo jornal. 

 

Imagem 12 – Anúncios de exibição de filmes publicados no Jornal do Brasil de 1903 (em 

cima) e 1907 (embaixo) 

 

 

Fonte: Fundação Biblioteca Nacional (http://memoria.bn.br/). 
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A produção brasileira de filmes seguiu o mesmo caminho nessa abertura do mercado 

cinematográfico, segundo Bernardet (2009), com o Rio de Janeiro atingindo um notável volume 

de produções. De acordo com Vasconcelos e Matos (2012), nos primeiros anos do cinema no 

Brasil, os filmes eram curtos e simples e, normalmente, exibidos junto a filmes estrangeiros, 

sendo de interesse que a produção, a distribuição e a exibição estivessem vinculados.  

Na segunda década do século XX, o cenário começa a mudar: o mercado 

internacional se estrutura e se profissionaliza, e o país essencialmente dependente de 

produtos importados, não acompanhou o desenvolvimento da indústria de filmes. Outro fato 

destacado é o declínio do mercado cinematográfico europeu, uma das inúmeras 

consequências da Primeira Guerra Mundial, e a ascensão do cinema Hollywoodiano 

(BERNARDET, 2009; VASCONCELOS, MATOS, 2012). 

Enquanto o mercado cinematográfico passava por desafios para sobreviver e se 

expandir, cineastas buscavam continuar as produções ou mesmo outros caminhos - como 

voltar aos antigos trabalhos (VASCONCELOS, MATOS, 2012). O cenário não era propício 

economicamente, mas foi nele que descobrimos os primeiros registros de imagem em 

movimento de casamentos. Um dos mais antigos encontra-se arquivado no Museu da 

Imagem e do Som de Belo Horizonte (Minas Gerais): o casamento entre Annita Machado e 

Alarico Barrozo, realizado em 31 de julho de 1922, na capital mineira49.  

Sob o título “Família Machado”, a película é de produção do cineasta Aristides 

Junqueira, pela America-Film; possui 2’59’’ e contém dois planos parados, um trecho com 

movimentação da imagem e cartelas com informações sobre o casamento na abertura e entre 

os planos. O curto tempo da produção pode ter-se dado por três fatores principais: (1) muitos 

dos materiais antigos se perderam ao longo do tempo; (2) dificuldades de realizar registros 

longos por conta da tecnologia disponível; e (3) resultado da necessidade de alto 

investimento, na época, para o registro de imagens em movimento. 

A família da noiva era uma das mais abastadas e ilustres de Minas Gerais. O pai de 

Annita era o coronel Virgílio Machado, grande extrativista de madeira, e um dos seus irmãos, 

Cristiano Machado, posteriormente, tornou-se político, chegando a ser prefeito de Belo 

Horizonte, entre 1926 e 1929 e candidato à presidência da República, em 1950, pelo Partido 

Social Democrático (PSD). Por outro lado, o noivo também teve seu papel na sociedade 

mineira, atuando como juiz e desembargador. 

 
49 Disponível no canal do Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MG): 

<https://www.youtube.com/watch?v=vCkEp_Ddu5c>. 
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Essa produção não foi o único registro de casamento feito pelo cineasta Aristides 

Junqueira. No curta “Reminiscências”, ele apresenta imagens de família registradas entre 

1909 e 1926 e uma das cenas é de um casamento. A sinopse original do filme descreve o 

trecho: “Cenas de um casamento: saída de casa da noiva e convidados, a noiva num 

automóvel, o interior da igreja, saída da igreja, cortejo de automóveis, chegada dos noivos e 

convidados à casa, os noivos e convidados no quintal” (Canal MIS-BH50). 

 

Imagem 13 – Cenas de um casamento do filme “Reminiscências” 

 

 

Fonte: Frames do filme disponíveis no Canal do Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte e no 

documentário “Até onde pode chegar um filme de família”51. 

 

O início das filmagens de casamento no Brasil caminhou muito próximo ao mercado 

cinematográfico. Enquanto as produtoras buscavam recursos para produções e/ou exibição 

de filmes, algumas encontraram nos registros pessoais um nicho de trabalho. Criada em 

1932, a Corrêa Souza Films oferecia o serviço de “Cinema em casa”. O contratante escolhia 

filmes em um catálogo e a empresa exibia a película em local, dia e hora previamente 

combinados. Um grande aparato era montado com projetores de última geração, telas e 

equipamentos de som. Consolidada no mercado cinematográfico com projeções e algumas 

produções de filmes educativos, no fim dos anos de 1940, a Corrêa Souza Films passou a 

investir nas “reportagens cinematográficas”, com a filmagem de eventos sociais. 

O cenário em que a Correa Souza Films passa a se dedicar a registros sociais 

coincide com a chegada e as primeiras experimentações da televisão no Brasil. Inaugurada 

em 1950 com a TV Tupi Difusora de São Paulo, nos primeiros anos a televisão é 

 
50 Disponível no Canal do Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MG): 

<https://www.youtube.com/watch?v=DFw43oBJK4s>. Último acesso em 22 de abril de 2021. 

51 O filme “Até onde pode chegar um filme de família” é de Rodolfo Fonseca Junqueira, sobrinho-neto de Aristides 

Junqueira, e traz uma análise sobre o “Reminiscências”. Trailer disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Dk-

drvqMZw0&list=PLIhN-CQqrem3e928soP5692VLgac4wgq1>. Último acesso em 22 de abril de 2021. 
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caracterizada pelo improviso, infraestrutura precária e poucos telespectadores (MATTOS, 

1990; BARBOSA, 2010). 

Por pouco mais de dez anos, a televisão era um produto para poucos, com limitações 

de alcance territorial de transmissão e valor dos aparelhos. Mesmo com os avanços na 

produção de programas, Mattos (1990) classifica essa fase como elitista, quadro que começa 

a se modificar em meados da década de 1960.  

 

No início da década de 60 a televisão sofreu um grande impulso com a chegada 

do videoteipe. Foi o uso do VT na televisão brasileira que possibilitou não 

somente as novelas diárias como também a implantação de uma estratégia de 

programação horizontal. A veiculação de um mesmo programa em vários dias 

da semana possibilitou a criação do hábito de assistir televisão, rotineiramente 

prendendo a atenção do telespectador e substituindo o tipo de programação em 

voga até então, de caráter vertical, com programas diferentes todos os dias 

(MATTOS, 1990, p.12-13). 

 

Também entre os anos de 1960 e 1970, sob o desenvolvimento tecnológico, é que o 

mercado de registro de casamentos se amplia. A partir dos anos de 1970, empresas começam 

a surgir e a investir na área, como a Aszmann e o Ribas Foto Studio, sem vínculos com o 

cinema ou com o aproveitamento de equipamento e experiência na área, caso da Corrêa 

Souza Films. Outra modificação perceptível está na estrutura dos filmes: maiores e mais 

completos com relação à cobertura do casamento. 

A imagem passou a nortear o cotidiano das pessoas, sendo a televisão uma grande 

difusora da qualidade de produção de produto audiovisual. Sérgio Corrêa (2019) afirma 

que esse padrão propagado pela TV atrapalha o trabalho da área de casamentos, 

principalmente, pelo fato de o cliente desejar o que assiste, mas não ter conhecimento do 

custo para alcançar tal ideal. 

Mesmo com a ampliação do mercado e maior acesso a equipamentos, assim como 

no cinema e na TV, registrar casamentos era custoso e somente famílias com alto poder 

aquisitivo tinham a possibilidade de contratar o serviço. A adoção do videoteipe e das fitas 

alterou relativamente este quadro, oportunizando o acesso à outra parcela da população para 

gravar o casamento e assisti-lo em casa a médio custo, como também abrindo o mercado 

para novos profissionais e produtoras. 

Para se ter uma ideia de custos, em 1981, o registro de um casamento feito em super-

8, em cores e som, tinha um custo de Cr$7 mil por rolo (cada rolo com, aproximadamente, 

3 minutos); já quando feito em vídeo, o tempo pode chegar a duas horas e com custo de 
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Cr$40 mil52. Se fizermos uma equivalência, para registrar o mesmo tempo em película, o 

custo de produção seria de Cr$280 mil, ou seja, sete vezes mais caro53. 

Ao contrário das grandes divergências existentes entre os profissionais do cinema e da 

televisão com relação à produção, tanto na esfera técnica quanto estética (BERGAMO, 2010), 

o produto “vídeo de casamento” é composto por apropriações e adaptações dos dois meios de 

referência na produção audiovisual, consequência proveniente de duas possibilidades: (1) 

profissionais de cinema e TV trabalhando no mercado de casamentos e (2) popularização e 

aceitação da estética e das narrativas das produções cinematográficas e televisivas. 

 A utilização desses elementos e a adoção dos formatos audiovisuais da mídia 

comercial nos produtos produzidos para consumo particular nos faz pensar na inserção 

desses meios na sociedade e como eles são capazes de moldar a forma como vemos o 

mundo e, no caso, como registramos os eventos sociais. A percepção do funcionamento 

das práticas midiáticas e o reconhecimento dos signos são pontos-chave na concepção dos 

vídeos de casamento. 

 

Há uma aproximação entre as linguagens utilizadas pelos produtores e pela 

audiência para haver uma mediação eficaz. Essa comunicação deve ser socializada 

e conter similaridade de códigos [...] A utilidade da análise de narrativa e gênero 

não é somente na revelação de profundas estruturas textuais, mas também na 

identificação de posições e mensagens ideológicas contidas nesses textos54 

(Hansen et al, 1998, p. 131). 

 

Embora esse mercado tenha surgido sob um cenário de aparecimento e consolidação 

do cinema e até mesmo antes da televisão, ele nem entra nas discussões sobre a área 

audiovisual no Brasil, sendo praticamente invisibilizado, considerado um campo menor de 

trabalho, criação e até mesmo de estudos. Somente há alguns anos, dedicar-se ao registro de 

casamentos passou a ser percebido como um nicho mercadológico, com demandas 

específicas e ávido por qualidade e novidades. 

Assim, descrever e analisar a formação dos vídeos pessoais de casamento como gênero, 

com a composição de suas macro-histórias trabalhadas em paralelo com o mercado 

cinematográfico e televisivo, mostrando as convergências e aproveitamentos desses produtos, 

 
52 O GLOBO. Em fotos e filmes, as cenas do casamento. Jornal da família, 3/5/1981, p.2. 

53 Não é nossa intenção alongar uma discussão sobre valores, mas apenas apresentar o quanto o registro em vídeo barateou 

o custo de produção. Quanto a assistir à produção, o custo de um aparelho videocassete ainda exigia um alto investimento, 

mas um pouco mais do que o custo equivalente, com valor aproximado de Cr$320 mil, como indica um anúncio da Sandiz 

de 1982 (Anexo 3).  

54 Tradução livre da autora. 
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acaba por ser um dos principais focos desta discussão. Ao compreender os cruzamentos entre os 

campos de produção audiovisual, trazemos à luz um produto que atravessou a história da 

produção de imagens em movimento no Brasil e ainda se faz presente.  

Como no cinema e na televisão, perceberemos o mercado de audiovisual de casamentos 

no Brasil em pleno desenvolvimento, que se transforma e se adapta ao tempo em narrativa e 

estética, atravessado pelas tecnologias. Dessa forma, buscaremos entender os processos que 

envolveram sua construção como criação audiovisual e que consolidam o produto na indústria 

de casamentos e no mercado de produção, com aprimoramentos, distinções e linguagem própria 

e personalizada, de acordo com as demandas dos clientes e referências em voga. 

 

3.1 Características gerais do produto: formação e composição dos atos 

 

Ruptura ou continuidade e adaptação? O questionamento fez parte das observações 

iniciais dos vídeos de casamentos no Brasil. Primeiramente, imaginamos que essas 

produções começaram a ser feitas somente no início dos anos de 1980, quando se tem acesso 

facilitado às tecnologias de gravação e reprodução. A partir dessa hipótese também se 

considerou que os vídeos de casamento passaram por diversas transformações narrativas, 

estéticas e técnicas, e que a principal diferença estaria na duração temporal do vídeo. 

 Partindo do pressuposto que os vídeos de casamento atuais têm um tempo menor no 

produto final, influenciado por uma edição mais ritmada, buscamos comprovar por meio de 

um comparativo da duração das produções conseguidas para esta pesquisa em uma amostra 

preliminar, com vídeos produzidos a partir de 1980. A duração dos vídeos pareceu, em um 

primeiro momento, a maior mudança nessas produções, o que se faz pensar em uma 

possibilidade de classificação a partir dessa característica.   

Ampliamos nosso corpus, como indicado no tópico “2.2.1 Captação dos vídeos”, 

para 74 vídeos selecionados para compor a análise desta pesquisa, com o primeiro sendo da 

década de 1920, o casamento entre Annita Machado e Alarico Barrozo. Assim, a 

classificação inicial passou por uma relação entre décadas e, por uma questão metodológica, 

relacionada à tecnologia empregada, aplicamos algumas ações:  

a) Inserimos os filmes anteriores a 1980 em um mesmo nível, seguido das 

décadas subsequentes;  
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b) Nos anos de 2010, utilizamos vídeos indicados como o principal vídeo do 

casamento, já que alguns contêm mais de um vídeo, e a soma do tempo dos 

vídeos, nos casos em que cada vídeo contém uma parte do casamento. 

 

Gráfico 2 – Relação entre o tempo médio de produção e as décadas 

 
Fonte: Gráfico desenvolvido pela autora. 

 

 A partir das médias temporais de cada período, observou-se de forma sistemática as 

produções em busca de elementos narrativos e estéticos que pudessem marcar as épocas, 

mas o resultado não apontou para rupturas, mas, sim, para transformações graduais, como 

associações, combinações, aproveitamento e adaptações ao longo desse tempo, passando de 

momentos de experimentações para consolidação de elementos e formas. 

Hansen et al (1998) indica que a construção do gênero passa por etapas de 

desenvolvimento, o que nos fez voltar a pesquisa para os estudos de gêneros audiovisuais, 

sob uma relação entre elementos técnicos e simbólicos. De acordo com o autor, podemos 

considerar cinco estágios nessa construção: 

a) Experimental: primeiras contribuições para a formação do gênero; 

b) Clássico: envolve os elementos-chave, aqueles que serão reconhecidos e 

vistos como essenciais para a formação do gênero; 
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c) Paródia: buscam uma transformação, são mais estilizados e podem até ser 

cômicos; 

d) Desconstrução: os elementos são colocados fora do contexto original; 

e) Pós-modernista: cria um tipo de conteúdo baseado na nostalgia, com uma 

hipersignificação e uso excessivo de símbolos e mensagens, tendo por base 

todas as outras etapas. 

 

Dentro dessa perspectiva, a partir dos dados temporais e das fases de 

desenvolvimento de gênero propostos por Hansen et al (1998), e trazendo ainda os aspectos 

tecnológicos utilizados em cada época, podemos iniciar uma rápida leitura sobre os vídeos 

de casamentos. No entanto, percebe-se que em todas as épocas se têm experimentações, 

principalmente, com a adoção de tecnologias mais modernas.  

 Sob os mesmos parâmetros, se atinge a fase “Clássico” entre as décadas de 1980 e 

1990, quando algumas ações estão presentes em praticamente todas as produções ou mesmo 

que foram aparecendo ao longo do tempo e permanecendo como parte do produto. Nos vídeos 

de casamento, a maior parte desses elementos é relacionada à cerimônia, e outras, à recepção. 

Já as fases seguintes se encontram diluídas nos vídeos mais recentes; após 2010, não 

percebemos etapas bem marcadas. Os vídeos de casamento, de uma forma geral, têm por 

base registrar o acontecimento do modo mais perfeito possível, deixando fora da edição 

possíveis problemas, mas alguns podem sair desse padrão e explorar situações cômicas ou 

tristes, buscando emoções. Um vídeo, que não faz parte do corpus desta pesquisa, mas tem 

validade como exemplo de paródia, é o do casamento entre o engenheiro Rafael Castro e a 

advogada Vanessa Falcão, realizado na Capela Sagrado Coração, em Teresina, Piauí 

(Brasil), em 27 de maio de 2017. 

Durante a preparação para a entrada da noiva, uma convidada se desequilibra e cai 

no meio da passarela da Igreja, levando ao chão, junto com ela, parte da decoração. O 

ocorrido, registrado por outros convidados pelo smartphone, foi parar no YouTube e 

viralizou, sendo, inclusive, notícia em diversos jornais e revistas55 .  

O que poderia ser cortado da edição final, ficou e faz parte das lembranças do 

casamento do casal: no vídeo, as portas da Igreja se abrem, a noiva começa a entrar; corta 

 
55 Como exemplo, o blog da Veja - http://veja.abril.com.br/blog/virou-viral/convidada-cai-arruina- 

entrada-triunfal-de-noiva-e-viraliza/# -, no G1 - https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/no-piaui-convidada-rouba-a-cena-ao-cair-

durante-marcha-nupcial-e-video-viraliza-na-web-assista.ghtml - e no Fantástico - http://g1.globo.com/fantastico/ 

noticia/2017/06/me-desequilibrei-conta-convidada-que-caiu-durante-entrada-da-noiva.html. Acesso em 23 de setembro de 2017. 
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para a imagem do noivo sorrindo, esperando-a no altar; volta para a entrada da noiva, em 

uma tomada de fora para dentro da Igreja; volta para frente da noiva; a convidada, localizada 

à esquerda do vídeo, com um celular à mão, cai; corta para a reação do noivo de boca aberta 

rindo da situação; a cena volta para noiva, que também está sorrindo, aparecem as pessoas 

ajudando a convidada e a cerimônia tem prosseguimento. 

 

Imagem 14 – Sequência de imagens com a queda da convidada durante a cerimônia e 

mantida no vídeo final 

 

Fonte: Montagem feita a partir de frames do vídeo disponibilizado pelo noivo56. 

 

No vídeo, percebe-se que a inserção do incidente no produto final foi proposital, pois 

há a existência de diversas câmeras registrando a cerimônia. Identificamos ao menos três: 

uma de frente para a noiva, uma segunda com foco no noivo e uma terceira na entrada da 

Igreja, de fora para dentro. O resultado gerou uma sequência cômica, algo inesperado em 

um vídeo de casamento.  

Considerado um dos grandes momentos do casamento, esperado por todos que 

assistem à cerimônia, a entrada da noiva é um elemento-chave nos registros de casamento. 

Vestígios do registro aparecem em um filme dos anos de 1940, e com alta da frequência a 

partir da década de 1950 – o único filme no qual não aparece o ato está incompleto. Nos 

 
56 O noivo disponibilizou o trecho relativo ao acontecimento em seu perfil do Facebook: <https://www.facebook.com/ 

rafael.fe.28/videos/vb.1301306724/10213368925639888/?type=2&theater>. Primeiro acesso em 23 de setembro 

de 2017. Último acesso em 3 de janeiro de 2021. 
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anos de 2010, também foram encontrados vídeos nos quais não observamos a entrada da 

noiva, mas eles fazem parte dos pacotes de produções de um mesmo de casamento, ou seja, 

os treze casamentos que compõem o corpus da pesquisa desse período contêm a ação em 

algum momento, o que a torna consolidada como parte dos registros. 

As aparições do noivo como uma figura importante nos registros de casamento têm 

início também nos anos de 1950, mas de modo mais lento. Ele começa a ter maior 

participação a partir de 2000, quando também aparece em making of. Apesar de a entrada do 

noivo ter ganhado espaço nos últimos anos, ainda não é uma unanimidade; assim como o 

cortejo dos padrinhos, seja completo ou parcial (com seleção de casais ou cortes rápidos), 

como podemos observar no gráfico a seguir. O fato de não estarem na produção final não 

significa que a ação é realizada somente em alguns casamentos, mas indica que o 

protagonismo do evento ainda se concentra na noiva. 

 

Gráfico 3 – Aparição e frequência no registro  

da entrada da cerimônia e quantidade de produções5758 

 

Fonte: Gráfico produzido pela autora. 

 

 Outras ações fazem parte da cerimônia de casamento e, ao longo do tempo, foram 

incorporadas ou suprimidas dos registros em filme e/ou vídeo. Para tentar entender como 

 
57 A década de 1930 foi retirada desta tabela e das próximas por não termos conseguido captar produções do período. 

58 Neste gráfico, não estamos levando em consideração somente as produções completas, mas, sim, todas as 74 que fazem 

parte do corpus desta análise. 
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esses pontos-chave se comportaram, trabalhamos com a proporção da inserção deles em 

relação aos vídeos de cada período de tempo (Gráfico 3). Chamamos atenção para duas 

ações: a troca de alianças e a saída da cerimônia, que permaneceram praticamente inalteradas 

ao longo do tempo e existentes como momentos registráveis e valorosos para o produto final. 

 Realizado próximo à troca de alianças, o juramento também pertence a um momento 

de validação do casamento, no qual o casal aceita a união e faz promessas. Os votos se 

transformaram nos últimos anos e passaram a se apresentar ainda de forma personalizada: 

enquanto por muitos anos eles foram padronizados59, agora se permite que os noivos 

escrevam e leiam as juras e promessas de casamento.  

Os votos têm os primeiros registros em filme na década de 1970, quando surgem 

tecnologias mais acessíveis para a gravação do áudio durante a cerimônia; e, ao longo dos 

anos, se estabelecem como um dos momentos-chave nos registros de casamento, sendo até 

usados como voz em off em vídeos mais recentes. 

Os anos de 1970 também trouxeram o registro de beijo do casal, como o conhecemos 

– na boca – selando a união. Antes disso, alguns registros expõem beijos na testa ou nas 

mãos. Uma suposição desponta nesse caso: até os anos de 1960, troca de carícias em público, 

mesmo entre casais, era tabu e não bem aceitas socialmente (DEL PRIORI, 2013); se 

levarmos ainda em consideração que as cerimônias, em sua maioria, eram realizadas dentro 

das Igrejas, essa possibilidade se fortalece, já que é um ambiente conservador. Assim como 

a entrada da noiva, o beijo entre o casal é um dos pontos altos da cerimônia e firmou-se como 

ato fundamental no registro dos casamentos. Na maior parte dos casos, ele acontece ao fim 

da cerimônia, após o celebrante proclamar os noivos casados.  

 Um ato que ganhou espaço nos últimos anos é a entrada das alianças. Primeiro, o 

noivo levava as alianças junto a ele e isso foi muito comum até o início dos anos 2000, com 

algumas poucas exceções. A partir do século XXI, a ação transformou-se em um 

microevento: uma pessoa especial para o casal (sozinha ou acompanhada por outra pessoa 

ou até mesmo animais de estimação) leva os anéis até os noivos em algum suporte 

customizado sob uma trilha sonora. 

Apesar de ainda não constar na maior parte dos vídeos como um momento único, 

identificam-se damas de honra e pajens fazendo esse papel durante o cortejo, pouco antes da 

 
59 Os votos mais tradicionais são lidos pelo celebrante e repetidos pelos noivos ou o celebrante lê e cabe aos noivos somente 

dizer “sim” ou “não”. Eles trazem os seguintes dizeres: “Eu (nome do noivo ou da noiva) recebo a ti, (nome do noivo ou 

da noiva), como minha legítima esposa (ou meu legítimo marido), prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na 

tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da nossa vida”. 
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entrada da noiva, em uma tendência a permanecer como essencial no registro caso passe a 

ser incorporado ao ritual de casamento. 

 

Gráfico 4 – Inserção de atos do casamento versus período de tempo 

  

Fonte: Gráfico produzido pela autora. 

 

Por fim, percebe-se no gráfico uma queda expressiva no registro da assinatura da 

documentação do casamento na segunda década do século XXI, ato que desde os anos de 

1950 apresentava representatividade durante a cerimônia, tanto nos casamentos civis como 

nos religiosos. Há possíveis causas para que a ação tenha diminuído nos registros. A primeira 

delas é a redução de casamentos religiosos nos últimos anos. Dos treze casamentos parte 

desta pesquisa, sete não foram religiosos, e somente um deles fez o registro em vídeo do 

casamento realizado em cartório. Dos seis casamentos ocorridos em Igrejas, somente três 

produções exibem imagens de assinaturas do registro de casamento. 

A cerimônia de casamento não se constitui somente desses oito itens destacados até 

aqui, pois cada uma depende da liturgia praticada. Quando religioso, o ritual tende a 

possuir particularidades, como no casamento entre Pedro Kuchkarian e Elisabeth 

Kabderian em 1960, na Igreja Armênia de São Jorge, em São Paulo (SP). Durante a 

cerimônia, várias ações são praticadas de acordo com o rito religioso específico. Em um 

deles, por exemplo, os noivos e os familiares tomam uma bebida em uma taça oferecida 

pelo padre (Imagem 15). Neste sentido, devemos levar em consideração as diferenças 
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existentes nos rituais, que podem conter práticas específicas e essenciais e devem ser 

registradas e inseridas na produção. 

 

Imagem 15 – Padre oferece uma bebida em uma taça ao noivo 

 

Fonte: Frame do registro de casamento entre Pedro e Elisabeth. 

 

Carregada de ações e significados, a cerimônia do casamento constitui uma parte dos 

vídeos, inserida no início da produção, no meio ou mesmo entrecortada com outros 

momentos, no caso de produtos que não seguem uma ordem cronológica dos 

acontecimentos. Junto a ela, temos alguns atos e ações, que podem ser registrados, como a 

preparação para a cerimônia e a recepção aos convidados pós-cerimônia. 

No decorrer do desenvolvimento dos registros com imagem em movimento dos 

casamentos no Brasil - da película ao sistema digital -, esses momentos foram inseridos, 

contendo uma série de atividades. Algumas delas conservaram-se, outras, transformaram-se, 

já algumas foram suprimidas não somente dos vídeos como também das celebrações. Um 

exemplo desse último caso é exibir os presentes recebidos pelos noivos.  
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Imagem 16 – Os noivos recebiam os presentes durante o evento 

  

Fonte: Frames dos casamentos entre Penha e Décio, em 1989; e entre Cristiane e Waldir, em 1992. 

 

Até os anos 2000, algumas produções trazem imagens dos presentes recebidos pelos 

noivos, em cenas do casal com caixas em mãos, abrindo embrulhos ou mesmo lendo cartões 

de felicitações. Com a popularização da lista de presentes em lojas de departamento e 

produtos para casa, nas quais os convidados podem comprar os produtos e a empresa se 

encarrega de entregá-los, tornou-se raro levar os embrulhos para as festividades. 

Temos, diante disso, ações consolidadas, estabelecidas como indispensáveis nos 

registros de casamento; em tendência, com aumento gradual de inserções e inclinação a 

tornarem-se regulares; não consolidadas, as que não conquistaram espaço frequente nas 

produções; em desuso, aquelas que desapareceram das produções ou estão mais raras e 

possuem emprego reduzido; e ainda as indefinidas, que surgiram em produções mais 

recentes e não houve tempo para indicar caminhos de uso. 

Relacionamos a seguir essas ações, a partir da observação e mapeamento do corpus 

que compõe esta pesquisa, dividindo-as em três grandes atos identificados nas produções: 

Pré-cerimônia, Cerimônia e Pós-cerimônia: 

 

Tabela 6 – Usos e desusos de ações registradas nos vídeos de casamento 

 Ação 1ª aparição Aplicação 

Pré-cerimônia 

Pré-wedding 2010  Indefinida 

Making of da noiva 1950 Consolidada 

Making of do noivo 1970 Consolidada 
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Making of do casamento 2010 Tendência 

Cerimônia 

Cortejo 1970 Consolidada 

Entrada do noivo 1950 Consolidada 

Entrada da noiva 1950 Consolidada 

Votos 1970 Desuso 

Votos personalizados 2000 Tendência 

Entrada das alianças 1980 Tendência 

Troca das alianças 1940 Consolidada 

Beijo entre o casal 1970 Consolidada 

Assinatura de registro 1950 Desuso 

Saída da cerimônia 1950 Consolidada 

Pós-cerimônia 

Cumprimento aos noivos 1940 Desuso 

Celebração/recepção 1940 Consolidada 

Entrada dos noivos na recepção 1960 Consolidada 

Agradecimento pela presença 2000 Tendência 

Noivos cumprimentam 

convidados 

1980 Desuso 

Corte do bolo 1950 Consolidada 

Brinde entre o casal 1950 Consolidada 

Dança do casal 1940 Consolidada 

Dança do casal com familiares 

e/ou padrinhos 

1960 Não consolidada 
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Abertura da pista de dança 1980 Desuso 

Baile/festa 1940 Consolidada 

Gravata do noivo/ sapatinho da 

noiva 

1970 Consolidada 

Lançamento do buquê 1950 Consolidada 

Saída dos noivos do evento 1950 Não consolidada 

Presentes recebidos 1950 Desuso 

Despedida dos noivos 1950 Desuso 

Lua de mel – ida 1950 Desuso 

Lua de mel – durante 1950 Não consolidada 

Lua de mel – volta - - 

Fonte: desenvolvida pela autora. 

 

A maior parte das ações registradas nos filmes e vídeos de casamento origina-se nos 

anos de 1950 e ganham frequência e espaço a partir dos anos de 1980, provavelmente por 

conta da instituição do sistema de gravação com fitas eletromagnéticas, o que facilitou o 

trabalho e também ampliou o tempo de captação. Enquanto um rolo de filme resulta em, 

aproximadamente, três minutos de imagens; uma fita VHS poderia ter de duas a seis horas 

de duração60.  

O contexto abriu possibilidades, trazendo à luz uma série de práticas antes excluídas 

dos registros fílmicos, e aponta para o que Gallini (1992) chama de totalidade do evento, ao 

falar das transmissões dos casamentos reais. Nesses casos, o propósito é que tudo seja 

registrado, principalmente os momentos mais importantes do casamento. 

No entanto, como veremos mais à frente, a adoção das fitas eletromagnéticas nos 

registros de casamento transformou as produções, ainda que o processo de edição 

continuasse precário e limitador. Somente com o aperfeiçoamento dessa etapa, por meio de 

 
60 Não é o foco dessa pesquisa discutir questões técnicas, dessa forma, indicamos aqui as possibilidades de duração do 

registro, que contém muitas variáveis, como velocidade da gravação (quadros por segundo) e até mesmo formato do vídeo. 
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mesas digitais de corte e, pouco mais à frente, computadores, os vídeos de casamentos 

ganharam alternativas em termos de linguagem. Seleção de cenas, trilha sonora e uso de 

efeitos especiais passaram a fazer parte dos produtos que, aos poucos, consolidaram ações e 

práticas, e também estilos narrativos e estéticos. 

À vista disso, apesar da premissa inicial apontar para rupturas com relação aos vídeos 

de casamento, principalmente entre os anos de 1980 e 2000, o que se tem é um processo de 

formação de um sistema de registros do evento por imagens em movimento, que atravessa o 

mercado audiovisual de modo paralelo ao cinema e à televisão. Este argumento parte da 

constatação do estabelecimento de elementos constituintes dessas produções, após períodos 

de experimentações e consolidação das produções. 

Por se tratar, assim, de um processo de construção, ainda encontramos vestígios de 

algumas ações já desvalorizadas nos registros, como os noivos serem cumprimentados pelos 

convidados na saída da cerimônia ou os noivos agradecerem a presença das pessoas passando 

de mesa em mesa - esse ato substituído por falas do casal na abertura da festa com utilização 

de microfone. Em outros termos: não foram observadas rupturas drásticas entre décadas, mas 

uma transformação gradual, estabelecendo ao longo do tempo o que é relevante para o 

registro final do casamento e como eles acontecem. 

Identificar os elementos essenciais que constituem os vídeos de casamento traz o 

norte para compreender a formação dessas produções como gênero. Ao apresentar uma 

história paralela de concepção no mercado audiovisual, os vídeos de casamentos passaram 

por inúmeras experimentações. Ao mesmo tempo que deveriam acompanhar as tecnologias 

relacionadas ao registro de imagens, ainda tinham que se atualizar com as transformações 

do ritual, dos significados e da valoração de cada ação praticada.  

Isso resulta na necessidade de atenção em, pelos menos, duas áreas: da produção 

audiovisual e da indústria de casamentos. Alcançar o equilíbrio entre elas é um dos grandes 

desafios. Deste modo, definir ícones e cenas e estabelecer convenções narrativas e visuais 

tornam-se um caminho para a produção dos vídeos de casamentos por, combinados, 

permitirem a operação de um sistema de reconhecimento (HANSEN et al, 1998) dessas 

produções pelas pessoas e estabelecendo-se como gênero audiovisual. 
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3.2 Formação do gênero: classificando os vídeos de casamento 

 

Se mesmo com todas as transformações ao longo do tempo não tivemos uma ruptura 

e sim um processo de construção, como pensar, então, as produções audiovisuais de 

casamento e sua construção histórica como gênero?  

Até aqui, mapeamos o desenvolvimento das produções observando os 

micromomentos existentes, para detectar se eles sofreram grandes transformações e se isso 

interferiu no produto final. Percebemos que a inserção e a consolidação desses atos se deram 

de forma gradual e não modificaram o tempo das produções - uma das primeiras hipóteses 

sobre as mudanças no gênero. Constatamos, ainda, que a tecnologia transpassa essa história, 

auxiliando não somente na produção, como também operando na popularização e acesso a 

esses produtos. 

Com equipamentos mais leves, por exemplo, foi possível movimentar-se durante o 

registro da imagem; a possibilidade de gravar o som permitiu ouvirmos a cerimônia do 

casamento, a adoção dos aparelhos digitais, a realização de diferentes tomadas de uma 

mesma ação e edição sem perda de qualidade. Em outra direção, os videocassetes, DVD’s e 

plataformas de vídeos em streaming expandiram o acesso a produções audiovisuais de todos 

os tipos e, consequentemente, fortaleceram o consumo desses produtos. 

Neste sentido, o que Wolton (1996) indica como causas a favor da formação de uma 

televisão fragmentada se realiza no cenário atual, no qual se tem uma enorme possibilidade 

de produção, com produções para todos os gostos e de variados estilos, promovendo uma 

expansão do mercado audiovisual por meio do uso de novas tecnologias com melhor 

desempenho e custo mais baixo. 

A inserção dessas tecnologias na sociedade foi lenta e, ao passo que se desenvolviam, 

ganhavam mais espaço no cotidiano social, aumentando não somente o consumo dos 

aparelhos como também dos produtos produzidos para eles. Primeiro, as novidades surgem 

e são restritas a uma pequena parcela da população com alto poder aquisitivo; 

posteriormente, com valores mais acessíveis, passam a ser consumidas pela classe média, 

seguidas das classes mais populares. 

Os dispositivos e produtos de mídia passam a fazer parte da vida das pessoas, 

integrando-se ao dia a dia nos espaços sociais e privados, regulando hábitos, integrando 

assuntos, operando a padronização de signos e significados e até normatizando 

comportamentos (BELL, 1997; COULDRY, 2012; REIS, 2010). Eles executam ações a fim 
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de orientar o consumidor quanto à identificação de conteúdo, assumindo um papel 

centralizador na vida cotidiana, capaz de alcançar pessoas e indicar práticas sociais. 

A consequência disso é um circuito que se retroalimenta da relação entre sociedade, 

produção e consumo midiático, no qual um é reflexo do outro, com introdução, adaptação e 

exclusão de elementos, conservando-se aquilo que é reconhecido e aceito. São conteúdos, 

formas, narrativas e estéticas homogeneizados que, ao perdurarem, mesmo que com 

pequenas alterações, se firmam como modelo, estreitando ainda mais a relação entre 

produções e público. 

Ao deslocar as análises dos produtos comerciais para os registros de casamento, 

encontramos perspectivas similares, principalmente, no que tange o produto audiovisual como 

gênero. Mas na busca em categorizá-los, esbarramos na falta de marcações mais definidas 

quanto à construção narrativa e/ou estética, até mesmo por se tratar do mesmo tipo de produto.  

Voltamos, então, às reflexões para outro aspecto da construção de gênero: a circulação. 

E esse foi um dos pontos que chamou atenção, já que no fluxo da circulação estão inseridos a 

recepção, o uso e a exibição desses produtos, ou seja, o consumo. Enquanto até a década de 

2010 o produto final resultava em um objeto a ser entregue aos noivos para exibição — como 

filmes, fitas e DVDs —, a segunda década no século XXI tira a materialidade dos vídeos de 

casamento, tendo como resultado um arquivo digital ou mesmo uma senha para que se possa 

acessá-lo em plataformas como o Vimeo61. Inicialmente, não se pensa em grandes 

transformações nesse sentido. No entanto, ao refletir ainda sobre décadas anteriores, 

percebemos mudanças em práticas sociais no sistema de exibição e circulação das produções. 

 Antes da entrada das handcams e equipamentos com uso de fita magnética, o que 

somente aconteceu entre os anos de 1970 e 1980, o registro de imagens em movimento de 

casamento era realizado em película. Apesar de o filme ser de posse dos noivos, por conta 

do alto custo dos equipamentos para exibição, a entrega do material era realizada junto a 

uma exibição, já que também era preciso uma pessoa que soubesse manipular o projetor. A 

data era marcada e praticamente se produzia um outro evento, reunindo familiares e amigos 

em uma ideia de cinema em casa. 

 A partir dos anos de 1980, os videocassetes começaram a ser objeto de consumo, 

principalmente da chamada classe média brasileira. As produtoras preparavam uma fita em 

 
61 O Vimeo é uma plataforma para compartilhamento de vídeos, assim como o YouTube, a mais conhecida e utilizada 

delas; ele oferece um plano gratuito e quatro planos pagos com serviços diferenciados. Disponível em: 

<https://vimeo.com/pt-br>. Acesso em 1 de julho de 2019. 
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VHS e entregavam o material aos noivos, que ganharam liberdade para assistir o casamento 

quantas vezes quisessem e sem que a atividade onerasse o orçamento. Era possível fazer 

cópias ou mesmo emprestar a fita, ampliando as possibilidades de circulação e alcance. O 

mesmo ocorre com o aparecimento dos DVD’s. Um fator interessante a se destacar aqui é o 

cuidado que algumas produtoras tinham com a entrega do produto: em caixas com capas 

personalizadas. 

 Já nesta segunda década do século XXI, o material físico com os vídeos é substituído 

por arquivos digitais, com entrega em pendrives; disponibilizados para download em espaços 

virtuais, como o Google Drive ou Dropbox; e plataformas de vídeo, como Vimeo e YouTube, 

podendo ou não ter restrição de acesso - por e-mail cadastrado ou senha. Esse cenário permite 

que qualquer pessoa em qualquer lugar ou momento possa assistir aos vídeos de casamento, 

quando liberados, o que reflete diretamente na forma de consumo do produto: não é mais 

preciso reunir ou encontrar com as pessoas para que elas assistam o material, basta que tenham 

acesso à Internet e ao modo de assistir ao vídeo — links, permissões e/ou senhas. 

 A imagem a seguir apresenta exemplos das formas de entrega desses produtos, sendo 

a da esquerda para a direita: rolo de filme em 16mm; em VHS, dos anos de 1990; em DVD, 

de 2010; em pendrive, como arquivo digital, dos anos de 2010; e também dos últimos anos, 

com visualização em canais de streaming com e sem restrição de acesso. 

 

Imagem 17 – Formatos de entrega dos vídeos de casamento 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reprodução dos produtos.  
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A partir da observação das formas de entrega dos vídeos de casamentos, percebe-se 

que a mudança não se aplica somente ao formato do material, mas interfere também nas 

formas de produção e circulação desses produtos e no modo como os sujeitos se relacionam 

com eles. Sob o entendimento de Braga (2012), nos processos de midiatização, o vídeo de 

casamento molda-se como algo permanente, ou seja, o produto é o registro em si, mas “não 

é o produto que circula – mas encontra um sistema de circulação no qual se viabiliza e ao 

qual alimente” (BRAGA, 2012, p. 41). 

 Os vídeos de casamento, então, não podem ser observados somente pelo viés da 

tecnologia, pois o processo de midiatização opera por diversos setores das práticas sociais que 

resultam em consequências não totalmente previsíveis. Dessa forma, para uma observação mais 

geral, trabalharemos com base em uma classificação desses vídeos por sua materialidade como 

produto, partindo da forma de recebimento do material e das formas de circulação. Assim, 

atreladas às tecnologias de captação e finalização dos vídeos de casamentos, levaremos em conta 

as formas de apresentação da produção a partir de uma classificação inicial para, a seguir, 

destrinchar os aspectos de produção, mostrando o desenvolvimento do gênero.  

 Apesar de utilizarmos a tecnologia como fio condutor, inclusive, referenciando-a na 

proposta de classificação dos vídeos, ela atua em conjunto com outros fatores que aproximam 

e afastam as produções observadas, como a materialidade do produto e a circulação. Dessa 

forma, apresentamos três fases possíveis na história dos vídeos de casamento no Brasil: (1) 

Cinema em casa; (2) Difusão do vídeo; e (3) Diversidade da produção. 

 A primeira fase, que chamamos aqui de “Cinema em casa”, marca o início dos registros 

com imagens em movimento de casamento no Brasil. As gravações eram feitas em película, o 

que exigia um bom grau de conhecimento sobre técnicas de produção e de exibição, já que era 

necessário um projetor para ver os filmes. Além do registro dos casamentos, as produtoras 

ofereciam a projeção, simulando um cinema na residência das pessoas. A circulação era limitada 

ao dia da “sessão” e ao espaço em que acontecia. A expressão “Cinema em casa” foi utilizada 

comercialmente para o serviço de aluguel de projetores para exibição de filmes em geral. Uma 

fase mais elitista, por se tratar de um produto caro não somente para produzir, mas também para 

assistir, o que limitava ainda a quantidade de vezes que a produção era vista. 

 No fim da década de 1970 e início de 1980, câmeras com o uso de fitas 

eletromagnéticas e videocassetes começam a surgir no mercado; equipamentos mais 

acessíveis, leves e estáveis que os anteriores. Os aparelhos domésticos fazem com que os 

vídeos de família e, consequentemente, os de casamento comecem a atingir também a classe 
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média. Por conta disso, o produto ganha também a possibilidade de ser assistido a qualquer 

momento sem custos adicionais. Iniciamos o que classificamos como a fase de “Difusão do 

vídeo”, quando a produção ganha espaço no mercado de casamentos e o vídeo se consolida 

como um produto de registro do evento. 

 Apesar de estar em outros sistemas de captação, inserimos o DVD nesta fase, colocando, 

assim, uma transição de tecnologia, do analógico para o digital, mas que não transformou de 

forma evidente os aspectos relacionados à materialidade, circulação e exibição. Tanto em fitas 

como em DVDs, os casais recebiam o produto em mãos e exibiam para familiares e amigos por 

meio de um player, dando continuidade à limitação espacial de exibição. 

 A forma de entrega mudou há alguns anos com o fechamento do produto em arquivos 

digitais para poder ser exibido em dispositivos, como computadores, tablets e telefones 

celulares, além, claro, da própria televisão. Nesse formato, os vídeos de casamento 

adquiriram a potencialidade de serem enviados a outras pessoas de forma facilitada, e vistos 

por elas em qualquer lugar e a qualquer momento. Enviados por e-mail, compartilhados em 

nuvens ou disponibilizados em páginas da web ou mesmo plataformas e aplicativos de redes 

sociais, os produtos eliminam as fronteiras materiais e territoriais. Por não necessitar mais 

de encontros pessoais para assistir aos vídeos ou mesmo para emprestá-los, identificamos 

essa fase como “Diversidade da produção”, pelo alcance que pode conquistar em relação à 

circulação e pela variedade das práticas de produção, estéticas e narrativas, que trataremos à 

frente com mais detalhes. 

 

Tabela 7 – Fases de desenvolvimento do vídeo de casamento 

 Fase 1 

Cinema em casa 

Fase 2 

Difusão do vídeo 

Fase 3 

Diversidade da 

produção 

Período 1920-1980 1980-2010 Pós-2010 

Sistema  Analógico Analógico Digital Digital 

Materialidade Concreta 

(Película) 

Concreta 

(Fita e DVD) 

Virtual 

(Arquivo digital) 

Apresentação/ 

Entrega 

Registro único do 

casamento 

Registro único do 

casamento 

Múltiplos registros 

do casamento 

Circulação Limitado/local Limitado/local Sem fronteiras 

Fonte: Tabela elaborada pela autora. 
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Um fator a ser destacado na história do registro de imagens em movimento dos 

casamentos no Brasil recai sobre o alcance social desse serviço. O valor dos equipamentos 

e materiais utilizados até os anos de 1980 era bem alto, o que levava também a um custo 

inviável para a maior parte da população, ficando restrito às famílias mais ricas. A partir 

dos anos de 1980, não somente os equipamentos ficaram mais acessíveis, como também 

os valores praticados para o registro dos eventos. Contudo, somente nos últimos 10 ou 20 

anos, as gravações em vídeo ficaram mais popularizadas, tanto por conta dos preços, como 

pelo acesso facilitado a equipamentos, se pensarmos em um registro em vídeo de forma 

geral, tanto os realizados por profissionais como por convidados por meio de smartphones. 

Parece claro que os caminhos traçados pelo cinema e pela televisão foram trilhados 

pelos registros audiovisuais de casamento: do elitista, por conta dos altos preços praticados, 

a uma universalização do acesso, com o barateamento dos custos de produção, passando por 

momentos de experimentações enquanto ganhavam espaço. E mais: no decurso, 

apropriaram-se de linguagens utilizadas por esses meios comerciais consolidados e 

reconhecidos pelo público; resultando em uma mediação eficaz. 

Apesar dessa aproximação, não se pode olhar para os vídeos de casamentos como se 

fossem produções cinematográficas e televisivas, pois, em suas origens, têm funções diferentes: 

enquanto as últimas buscam lucratividade por meio da conquista de público e audiência, os 

primeiros têm como objetivo registrar um evento pessoal para recordação e lembrança. 

Os apontamentos feitos até então nos levam, portanto, a considerar inviável uma 

classificação do produto diretamente, já que se trata de um processo de construção que não 

rompe com as técnicas anteriores. Os processos de circulação desses vídeos acabam se 

tornando um caminho para observarmos os tensionamentos narrativos e estéticos existentes 

dentro de uma mesma estrutura de captação e reprodução, mostrando ainda que a tecnologia 

é um fator importante, mas não determinante na construção do gênero. 

 

3.3 Cinema em casa: 16mm e o registro em filme 

 

A filmagem era muito complicada porque a máquina... eu trabalhava com corda, 

corda manual, o filme que era colocado aqui dentro tinha três minutos apenas de 

duração; então nós tínhamos que ter assim na cabeça... é muito rápido, a gente não 

podia perder os lances principais. 
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A declaração foi feita por Sérgio Souza em uma matéria sobre registros de 

casamentos exibida no programa Mais Você (2007)62. Ele foi um dos primeiros profissionais 

brasileiros a trabalhar com produção de filmes de casamento, criando uma vertente da 

empresa do pai, João Correia e Souza, em 1932, a Corrêa Souza Filmes, que oferecia o 

“Cinema em casa”63. Dava-se o início do que indicamos como primeira fase do 

desenvolvimento do gênero vídeo de casamento. 

Os primeiros registros do trabalho da Corrêa Souza remontam ao fim da década de 

1940, com anúncios em jornais exaltando a tecnologia mais avançada da época para registro 

de imagens em movimento: o formato 16 mm. Os equipamentos, caros e pesados, exigiam 

domínio para manuseio, ou seja, era preciso conhecimento para atuar na área, além, claro, 

de aporte financeiro para a compra e transporte do material, conforme conta o Sérgio 

Correia64, que começou a trabalhar junto à equipe de filmagens aos 13 anos, filho de Sérgio 

Souza e neto de João: 

 

Até o 8 mm, nós praticamente não tínhamos concorrentes, fazíamos por mês de 30 

a 40 casamentos; nós éramos absolutos. Papai ganhava dinheiro naquela época que 

era uma maravilha. Era um furor. Aparecia um ou outro que desistia no meio 

caminho, porque era uma mão de obra muito grande para o cara operacionalizar 

aquilo tudo. 

 

As dificuldades eram inúmeras, desde separar todo o equipamento até a adequação à 

própria estrutura do lugar, o que interferia diretamente no processo de produção. 

Trabalhando com rolos de filmes de 100 pés, que equivale a aproximadamente três minutos 

de registro, a agilidade na troca de equipamentos e substituição dos rolos nas câmeras eram 

essenciais para não perder as imagens. Mesmo com toda a limitação de tempo, havia filmes 

que finalizavam com uma ou duas horas de duração; podia-se usar de dez a 15 rolos em um 

casamento – o que dependia de quanto foi investido pelo contratante. 

Nesse sentido, além do domínio dos equipamentos utilizados, os profissionais faziam 

o roteiro do casamento, algo que a experiência trazia. De acordo com Sérgio Correa65, todo 

casamento, mesmo os atuais, tem uma sequência de acontecimentos, então, durante a 

captação das imagens havia uma pré-edição. “Na época do filme, não era tudo muito 

 
62 Matéria disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gWMg9gMTqmg&t=6s. Acesso em 10 de janeiro de 2019. 
63 A Corrêa Souza alugava equipamentos de projeção para exibição de filmes na casa do contratante.  

64 Sérgio Corrêa concedeu uma entrevista pessoal à autora no dia 22 de abril de 2019 em sua casa no bairro de Vila de 

Isabel, no Rio de Janeiro. 

65 Sérgio Correa é filho de Sérgio Souza e concedeu uma entrevista pessoal à autora em 22 de abril de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=gWMg9gMTqmg&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=gWMg9gMTqmg&t=6s
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cravado, acabava aqui e se emendava ali, cortava, juntava os pontos e fazia a sequência”, 

explica ele. 

O resultado dessa montagem pode ser percebido no decorrer da história dos vídeos 

de casamento no Brasil, no qual há uma busca pela inserção de todos os acontecimentos do 

casamento registrados pelas câmeras (GALLINI, 1992). No entanto, os recursos existentes 

nessas primeiras décadas apresentam algumas limitações na captação de imagens que 

interferiam no produto final. 

Inicialmente, os filmes continham pouca variedade de planos e praticamente nenhum 

movimento: tanto quadro quanto pessoas pouco se mexiam. E os cortes não significavam 

necessariamente ações intencionais, já que a mudança da imagem se faz por corte temporal, 

ou seja, indica o fim de um rolo de filme e o início de outro. Como no primeiro filme que 

temos registro, entre Anitta Machado e Alarico Barrozo, em 1922. 

O filme é composto por duas tomadas de uma mesma cena: noivos e convidados 

parados em uma escada e, depois, descendo-a, enquanto a imagem continua no mesmo 

plano. São alguns poucos minutos de registro que mostram o casal, os familiares e os 

convidados. Essa cena é dividida com cartelas, que lembra muito o cinema da época, com 

tipografia simplificada e uso de arabescos como composição artística, e contextualizam 

minimamente o filme. 

 

Imagem 18 – Cartela de abertura do filme Nosferatu, de 1922, e as duas cartelas de 

abertura do registro de casamento entre Anitta e Alarico, do mesmo ano. 

 

  

Fonte: Filme “Nosferatu” e canal do YouTube do Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte. 

 

Nesse primeiro momento, as semelhanças com o cinema se encontram ainda no uso 

da trilha sonora, com músicas instrumentais, e até nos enquadramentos. Apesar das 

dificuldades técnicas, principalmente com relação à iluminação de ambientes internos, 

algumas ações já começam a aparecer, mas sempre com planos mais fechados e sem muitos 

movimentos; não há sinais de intencionalidade no uso de closes e planos médios para criação 
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de uma história: são apenas registros do evento, o que afasta os filmes de casamentos das 

películas cinematográficas. 

Mesmo nos anos de 1940 e 1950, quando identificamos diversas ações do 

casamento nos filmes, a sequência de imagens segue a ordem cronológica dos 

acontecimentos; no entanto, já apresenta uma variação de planos e alguns movimentos, 

mesmo que os personagens (noivos e convidados) ainda apresentem um certo desconforto 

durante o registro. 

Na maior parte das imagens, as pessoas estão paradas, olhando para a câmera, como 

se fosse uma fotografia, e fazem movimentos tímidos sem sair do lugar. Esse comportamento 

pode ter duas razões. A primeira é que elas são orientadas a não saírem do lugar enquanto 

acontece o registro, pois com equipamentos pesados de filmagem e iluminação não é uma 

tarefa simples mudar de posição. O segundo motivo recai sobre a falta de percepção sobre 

como funciona o registro de imagem em movimento.  

Isso não significa que não havia experimentações. Nos filmes dos anos de 1950, 

torna-se frequente o registro de diversos momentos da cerimônia de casamento como 

também do antes, com os noivos se preparando para a solenidade - o que atualmente são os 

making of; e do depois dos festejos, com o casal indo para a lua de mel, ou com imagens 

deles chegando em casa, entrando no carro ou no aeroporto. 

Contando ainda com o uso de cartelas para contextualização do filme, com 

informações sobre o casamento; ou outros artifícios com a mesma finalidade, como imagens 

do convite; começa a se desenhar um padrão para os filmes, com começo, meio e fim, em 

uma tentativa de apresentar uma produção completa, fazendo com que quem esteja assistindo 

compreenda todas as ações exibidas e o encadeamento entre elas. 

O formato inicial das produções audiovisuais de casamento buscava elementos no 

que ainda se tem como referência: o cinema. Os filmes começam com imagens contextuais 

do casamento que indiquem o nome dos noivos, data e local. Os estilos variam de papéis 

impressos à geração de créditos para filmes, inserindo os arabescos dos anos de 1920. 

 Apesar dos esforços, produzir um filme de casamento era oneroso e um processo 

longo. A partir da captação das imagens, os filmes eram revelados e montados para, só então, 

serem entregues; no caso, exibidos. Nos contratos, normalmente, se tinha a primeira exibição 

como parte do pacote: a empresa levava para a casa da família todo o equipamento necessário 

para a projeção e, então, o filme era passado para todos: o que já era uma realidade do 

mercado no chamado “Cinema em casa”. 
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A migração para o filme 8mm e posterior aparecimento do super-8 agilizaram os 

processos de produção, mas ainda exigiam conhecimentos específicos de pós-produção e 

equipamentos caros para exibição. Neste momento também foi introduzido o som: primeiro 

com o uso de gravadores e sincronização de imagem e áudio na montagem (trilha 

magnética), e pouco depois a introdução de câmeras com captação de imagem e áudio ao 

mesmo tempo, recurso que se torna opção na filmagem do casamento. 

 

Imagem 19 – Anúncio chama atenção para filmes com som e cores 

 
Fonte: Jornal da Família, de O Globo, 8 de maio de 1977, p. 6. 

 

Por conta desses fatores é importante frisar que o público-alvo dos produtos eram 

famílias com alto poder aquisitivo, como atestou uma matéria publicada no caderno “Jornal 

da Família”, de O Globo, em 13 de maio de 1979 (p. 7), que trata o registro da imagem já 

como algo tradicional: 

 

A filmagem muito atrativa, requer despesa maior e o filme se desgasta com o 

tempo e o uso, exigindo às vezes reprodução. A aparelhagem de projeção não é 

prática, por ser pesada e volumosa. A filmagem é um meio sofisticado de 

documentação e exige um alto poder aquisitivo, pois ter uns projetos para um 

único filme é insensato. 

 

Não é de se estranhar, portanto, que, tanto filmes produzidos quanto produtoras 

especializadas no registro de casamentos eram algo raro e de acesso restrito. Apesar do 

surgimento de várias empresas e profissionais, foram poucos os que permaneceram e 

consolidaram os seus trabalhos no registro de eventos sociais, como o estúdio Ribas, de 

1954, e a Aszmann, de 1966, os dois ainda em atividade no Rio de Janeiro. 

Em um segundo momento, com a popularização da televisão, a partir dos anos de 1960, 

características desta ganham espaço nas produções dos filmes de casamento, incluindo 

nomenclaturas. O uso de técnicas do jornalismo é o mais evidente, comercialmente, com a 
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adoção da chamada “cobertura social” e, em sua narrativa, com a inserção de entrevistas, no 

estilo “povo fala”66, e de voz off67. No entanto, é preciso salientar que a aplicação de novos 

recursos no registro não exclui os anteriores, mas os aperfeiçoa, adequando-os aos novos tempos. 

Esse processo pode ser observado no vídeo de casamento entre Pedro Kuchkarian e 

Elisabeth Kabderian, realizado em 28 de maio de 1960, na Igreja Armênia de São Jorge, em 

São Paulo. Na abertura, que ainda lembra as produções cinematográficas, o filme tem 

atributos da cobertura jornalística, com uso de off cobrindo as imagens e trilha sonora em 

background68. A narração traz uma voz sóbria e um texto objetivo inseridos em determinadas 

partes do filme, com clara referência à linguagem televisiva. 

  

Os acordes da marcha nupcial soam na Igreja Armênia de São Jorge anunciando o 

casamento de Elisabeth Kabderian e Pedro Kuchkarian/De acordo com o rito da 

Igreja Armênia, a cerimônia tem início no meio da nave do templo onde os noivos 

recebem as bênçãos sagradas e trocam as alianças. 

 

Em outro trecho: 

  

Um número expressivamente grande de pessoas lotou a Igreja São Jorge e agora 

vêm trazer aos nubentes os melhores votos de felicidade. 

  

Assim, sob recortes de imagens do evento, o filme apresenta a cobertura do 

casamento, intercalando off e trilha sonora nas imagens da cerimônia, da recepção (jantar e 

festa) e ainda da partida dos noivos para a lua de mel, no Aeroporto de Congonhas, com a 

presença de parentes e amigos. 

  

Imagem 20 – Despedida dos noivos para a viagem de lua de mel 

   

Fonte: reprodução de frames do filme de casamento entre Elisabeth e Pedro. 

 

 
66 No telejornalismo, consiste em uma sequência com entrevistados respondendo a mesma pergunta, como uma enquete. 

67 Voz de alguém não visível em tela, sob imagens diversas que, normalmente, tem relação com o narrado. 

68 Som de segundo plano, de fundo. 
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  A adoção de elementos do cinema e da televisão vem de uma tentativa de busca 

de reconhecimento e aceitação no mercado. E não somente isso: em eventos sociais, a 

padronização marca uma época, a moda que se vive naquele momento e, 

consequentemente, cria valores. Esses elementos podem ser percebidos em todas as ações 

da vida cotidiana, na qual há a exibição de produtos, marcas e comportamentos, assim 

como na produção de vídeos de casamento, tornando-se também um objeto a ser 

consumido e desejado. 

O filme de casamento entre Elisabeth e Pedro pode ser considerado uma exceção 

nos anos de 1960, mas demonstra um alinhamento dos registros pessoais com uma 

linguagem comercial quando investido o necessário na contratação do serviço. Podemos 

afirmar que é uma produção que representa claramente a ideia de reportagem social, 

usada por algumas produtoras e com continuidade na aplicação da linguagem até parte  

dos anos de 1990, com outras características envolvidas. 

Nesses filmes, outro traço se desenvolve: a variedade de planos. Destacamos a 

inserção de imagens dos convidados. Eles sempre apareceram de alguma forma nas 

produções, mas de forma passageira ou como parte do que está acontecendo. A partir dos 

anos de 1970, padrinhos e convidados começam a aparecer de modo mais pragmático. 

Primeiro com os cortejos nas cerimônias e, depois, durante a recepção, ganham mais 

espaço na cerimônia. 

O recurso promove uma possibilidade narrativa diferente do até então 

apresentado: o registro de reação aos acontecimentos do casamento. Durante a cerimônia, 

imagens de convidados e padrinhos aparecem intercaladas com enquadramentos dos 

noivos junto ao celebrante. São planos abertos e fechados, parados ou em panorâmicas, 

registrando a atenção das pessoas à cerimônia e, ainda, registrando o comparecimento 

delas. 

Os detalhes também passam a ter valor, como o vestido da noiva, a troca de 

alianças e a assinatura do registro de casamento. É perceptível o aparecimento de uma 

preocupação com o registro das imagens para a aplicação em uma edição final, 

desenvolvendo uma constituição de cenas e a construção de uma história, com a criação 

de uma narrativa para o casamento daquelas pessoas. Um cuidado evidente em um 

casamento de 1974, que ganha título e desfecho com os noivos saindo para a lua de mel.  

 

 



126 

 

 

Imagem 21 – Abertura e fechamento de um filme de casamento dos anos de 1970 

  

Fonte: Frames do filme do casamento entre Lenita e Nei (1974). 

 

A criação de um título para o filme de casamento manifesta a relevância do 

reconhecimento dos elementos inseridos na produção, reforçados por outras estratégias, 

como uso de efeitos, separação de atos do casamento, organização de cenas de acordo com 

os acontecimentos e inserção de indicação de autoria, comum em filmes ficcionais e 

documentários. “Produções Peninha apresenta…” e "Corrêa Souza Films apresenta…” 

foram mecanismos utilizados para marcar a concepção da produção. 

No fim dos anos de 1970, a potência do telejornalismo sobressai sob o aspecto de 

registro da “realidade” e, nesse caminho, dois movimentos acontecem. Um deles, a filmagem 

do casamento com a manutenção do som ambiente no produto final. Mesmo com técnicas 

que permitem a sobreposição do áudio original por outro tipo de som no processo de 

montagem, como feito anteriormente, começa-se a optar pela utilização do som captado no 

local do registro. O outro é a documentação de tudo que acontece no evento com detalhes, 

seja nas imagens ou mesmo em uma narração, como o caso de um casamento que há falta 

de energia elétrica por alguns instantes e se tem prosseguimento da festa sob luz de velas, 

fato narrado por uma voz em off. 

O efeito “registro da realidade” se prolonga nos anos de 1980 e ganha aliados: a 

gravação em fitas eletromagnéticas e o videoteipe. Com esses equipamentos, os registros de 

casamento passam a contemplar mais ações, já que a tecnologia permite mais tempo de 

imagens e áudios de forma mais econômica e ainda facilita a exibição do vídeo para 

familiares e amigos com o uso de videocassetes. Custos mais acessíveis e simplificação no 

sistema de reprodução permitem uma expansão no mercado e ampliam as possibilidades de 

criação a partir dos anos de 1980. 
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3.4 Difusão do vídeo: a década de 1980 e um mercado em ascensão 

 

Após 70 anos da fundação da Correia Souza Filmes, a tecnologia continua sendo uma 

grande aliada dos registros audiovisuais de casamento. Com o desenvolvimento de 

equipamentos, do ambiente online, das mais diversas ferramentas de interação e da 

ampliação do acesso a uma diversidade de produtos midiáticos, outros elementos foram 

incorporados a esse rol de serviços. O tipo de equipamento utilizado para esses registros 

como fator importante para a contratação do serviço já era algo reforçado pela mídia desde 

os anos de 1980. 

 

A cerimônia de casamento não pode deixar de ser documentada em fotos, filmes 

ou videocassete. O registro desse momento importante e significativo deve ser 

bem escolhido e, para facilitar, sugerimos alguns profissionais que fazem um bom 

serviço por preços razoáveis, apesar de o material empregado pelos fotógrafos ser 

importado (O GLOBO, 1982, p. 9)69. 

  

As facilidades alfandegárias do fim dos anos de 1970 e princípio dos anos de 1980, 

que permitiram a entrada da mais nova tecnologia da época para exibição de filmes em casa, 

o videocassete, não foi determinante para o desenvolvimento do campo audiovisual no 

Brasil. Mesmo com serviços de aluguel de fitas e de aparelhos, somente a partir da fabricação 

dos equipamentos no país que se deu o crescimento de um mercado de produção de vídeos 

em paralelo ao cinema e à televisão comerciais. 

 A Sony e a Sharp foram as primeiras empresas que fabricaram os equipamentos no 

país, em 1981 e 1982, respectivamente, o que foi, aos poucos, transformando o mercado de 

produção de vídeos. Nos anos seguintes, a indústria investiu não somente na fabricação dos 

aparelhos de reprodução e de gravação, como também em anúncios dos lançamentos e, pelas 

lojas, diversas promoções, como publicado no jornal O Globo em 1986: 

  

 
69 O GLOBO. Se você quer documentar a cerimônia, pode pedir ajuda aos profissionais. Jornal da família, domingo, 16 de 

maio de 1982. 
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Imagem 22 – Anúncio sobre o lançamento da Camcorder da Sharp 

 
Fonte: O Globo. 14 de dezembro de 1986, edição matutina, p. 55. 

  

O acesso aos novos produtos tecnológicos expandiu o mercado de diversas formas. 

Entusiastas da tecnologia os viam como uma possibilidade de ampliação de produção e 

alcance da arte e da educação. A linguagem cinematográfica e televisiva já fazia parte do 

cotidiano social e foi incorporada aos outros ramos da produção audiovisual, com os vídeos 

independentes e os vídeos sociais.  

No caso dos registros de casamento, houve uma facilitação em todo processo de 

produção. Com fitas de maior capacidade de gravação — de uma a duas horas; uso de 

baterias de maior durabilidade, que permite uma melhor movimentação enquanto se grava; 

captação de som junto à imagem e equipamento de iluminação mais leve, o trabalho tornou-

se mais eficaz na captação de imagens e mais veloz na edição e entrega do produto. 

Circunstâncias que, aliadas à liberdade de assistir aos vídeos feitos sem onerar o orçamento, 

oportuniza a ampliação do mercado. 

O acesso facilitado, tanto com relação ao investimento quanto ao manuseio dos 

equipamentos de gravação e reprodução, leva ao aumento da concorrência, ao barateamento 

dos gastos de produção e ao crescimento na demanda pelo serviço, impulsionada pelas 

famílias de classe média. Mas essas não são as únicas consequências. 
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O aumento na quantidade de pessoas e empresas oferecendo o serviço, resultado, 

principalmente, do baixo custo dos equipamentos e facilidade de usabilidade, reflete 

diretamente no produto. Se antes havia a necessidade de conhecimento prévio e 

experiência para manipular os aparelhos e dominar o processo de produção dos filmes - 

da captação à exibição, passando pela montagem -, as câmeras em VHS exigem pouco. 

Automáticas e com periféricos (luz e som) de utilização simplificada, era preciso alguma 

familiaridade com imagens para enquadramentos. 

Os vídeos invadem o ambiente familiar, com registros da recepção do casamento 

ultrapassando os salões de festa, sendo realizada em quintais, playgrounds e até dentro 

da casa, o que retrata essa ampliação do público contratante. Nesse cenário, o que se 

passa a ter, então, são registros despretensiosos, em que a ideia de realidade é fruto do 

acaso e não resultado de uma ação intencional. 

A narrativa é forjada sob a perspectiva do próprio ritual, seguindo a ordem dos 

acontecimentos, com as ações encadeadas conforme a realização. Na ânsia em não perder 

qualquer evento importante, tudo é registrado e aproveitado na versão final, que ganha 

alguns poucos efeitos, legendas e créditos. Apesar de ainda se apropriar de recursos do 

jornalismo televisivo, os vídeos são utilizados de uma forma muito rudimentar. 

A narração com as informações sobre o casamento dá lugar à captação do áudio 

in loco, com o registro das falas do celebrante durante a cerimônia e dos votos do casal, 

mesmo que os ruídos do ambiente interfiram na gravação. O sentido de “reportagem” 

aparece em forma de entrevistas e depoimentos.  

Com uso de microfones de mão, foi possível registrar mensagens dos convidados, 

como durante o casamento entre Gracimar e José Cláudio, em 9 de dezembro de 1989, 

na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Uma sequência de entrevistas com pais, padrinhos e 

convidados do casal foi realizada. De microfone em punho, uma mulher (convidada do 

casamento) aborda as pessoas e faz perguntas, em uma clara referência ao “povo fala”, 

muito utilizado no telejornalismo para saber a opinião das pessoas sobre determinado 

assunto. No caso do vídeo, mandar uma mensagem aos noivos. 
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Imagem 23 – Mulher entrevista os convidados do casamento. 

 
Fonte: reprodução de frames do vídeo de casamento cedido pela noiva Gracimar 

  

A naturalidade de parte das pessoas diante das câmeras chama atenção. Ao contrário 

de, em anos anteriores, quando convidados ficavam parados olhando para a câmera ou 

mesmo tentavam esconder o rosto - algo que acontece por bastante tempo ainda -, passa-se 

a um posicionamento mais natural diante do registro.  

Além de se mostrarem até confortáveis em depoimentos, muitos passam acenando, 

mandando beijos ou mesmo fazendo caretas; em um dos casamentos até se registra a fala de 

um convidado: “Pode filmar, não estou nem aí”70, em mais uma amostra de um registro com 

aproveitamento total. Não é de se estranhar esse comportamento, já que, nos anos de 1980, 

a imagem em movimento faz parte do cotidiano por meio da popularização da televisão. 

A inserção dessas falas no produto final reforça a concepção da produção na busca 

por englobar todas as imagens gravadas. Mas não podemos falar sobre uma falta de 

preocupação com a produção. Em alguns vídeos é possível escutar orientações do 

cinegrafista para o desenvolvimento das cenas, como no casamento entre Cristiane e Waldir, 

no início dos anos de 1990, em que vários trechos são claramente dirigidos para o registro. 

O vídeo de casamento deles apresenta vários elementos comuns a outras produções, 

como o cortejo na cerimônia, os votos, a troca de alianças e o beijo. No entanto, essas ações 

acontecem no desenrolar do ritual, e, se não há repetição ou chance de dirigir as cenas, o 

cinegrafista deve ser perspicaz para não perder essas imagens. Já durante a recepção, há a 

oportunidade para a criação de situações e imagens para compor o vídeo. E muitos 

aproveitam o momento. 

Na sequência, Cristiane e Waldir caminham ao encontro um do outro vindo de lados 

opostos, com o uso de plano e contraplano reforçando a ideia; ao fundo, a mesa com bolo e 

doces. Ao som de She's like the wind, Cristiane entra no enquadramento pelo lado direito; 

 
70 A fala é proferida por um menino, aos 25’, no vídeo de casamento entre Rosemere e Gilson, realizado em 5 de dezembro 

de 1987. 
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Waldir, pelo esquerdo. Logo depois, Waldir está do lado direito com uma cesta. Eles se 

encontram ao centro da mesa. Uma série de imagens são utilizadas: detalhe dos dois 

segurando a cesta, eles conversando e, por fim, um beijo entre os dois. 

 

Imagem 24 – Cristiane e Waldir são orientados para a cena 

   

   

Fonte: Frames do vídeo do casamento entre Cristiane e Waldir 

 

A trilha sonora escolhida para essa cena foi sucesso no fim dos anos de 1980. A 

canção é uma das mais românticas da época. Escrita por Patrick Swayze e Stacy Widelitz 

para o longa-metragem Dirty Dancing, de 1987; foi também usada na telenovela “Fera 

Radical”, exibida no horário das 18h pela TV Globo, em 1988. 

A televisão foi uma grande influenciadora nas produções dessa fase, não somente 

com relação ao telejornalismo, com experimentações com depoimentos, mas também com o 

uso de trilha sonora e narrativas de videoclipes. A junção de imagem com música começou 

a ser experimentada nos anos de 1980 e ganhou mais espaço ainda na década seguinte. 

O vídeo do casamento entre Cátia e José Carlos, de 1992, segue a mesma linha de 

construção no encerramento, em uma mistura de cenas do filme Robin Hood, de 1991, com 

o videoclipe da música tema, Everything I Do, com Bryan Adams, imagem do casal e texto 

de agradecimento da produtora. Tudo com o uso de muitos efeitos visuais. 
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Imagem 25 – Imagem de Cátia e José Carlos sobre cena do filme Robin Hood 

 

Fonte: Frame do vídeo do casamento entre Cátia e José Carlos 

 

Os trechos do casamento entre Cristiane e Waldir e do vídeo de Cátia e José Carlos 

são alguns exemplos, mas dentro do corpus desta pesquisa praticamente todos os vídeos dos 

anos de 1990 utilizam a união entre música e imagens em diversos momentos: para abrir o 

vídeo, em ensaio com os noivos ou para finalizar a produção. As imagens, não 

necessariamente, têm algum significado ou fazem parte do casamento, como na abertura do 

casamento entre Andrea e Cândido, de 1994, realizado na cidade do Rio de Janeiro e com 

cenas das praias de Fernando de Noronha. Imagens aleatórias também são inseridas no fim 

do vídeo sob a mesma estrutura: música com sobreposição de imagens. 

A entrada no mercado de equipamentos para edição com inserção de efeitos visuais 

e sonoros traz essas e outras novidades. Vinhetas de abertura e encerramento e intercalação 

de planos para construção de cenas passam a ser uma preocupação na construção dos vídeos. 

Ainda em um sistema analógico e sob edição linear, com o uso de uma mesa de corte, os 

vídeos ganham novos contornos e chegam a ter um uso excessivo de efeitos visuais nas 

transições de imagens ou para divisão de ações. Divisão de tela, fusão de imagens e 

animações foram exaustivamente usadas nos anos de 1990, com ou sem objetivos claros. 

No casamento entre Denize e Álvaro, em 1992, observamos o uso de efeitos dentro 

das duas possibilidades. Em vários momentos são aplicados efeitos de wipe, quando uma 
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imagem é substituída por outra em transição com deslizamento de tela para a esquerda ou 

direita, ampliação e diminuição ou mesmo “quebra” com pixelização71. 

 

Imagem 26 – Efeitos de wipe 

  

Fonte: Frames do vídeo do casamento entre Denize e Álvaro. 

 

Enquanto a inserção indiscriminada de efeitos demonstra o uso de equipamentos 

modernos, pode indicar ainda o amadorismo do realizador por não agregar sentido ao vídeo. 

Os recursos, atrelados ao aproveitamento de todo o material de registro, resultam em uma 

produção lenta, potencializada pelos recortes e aplicações dentro de uma mesma sequência 

de imagens, já que muitos casamentos eram gravados com somente um equipamento. 

Em alguns casos, contudo, os efeitos podem trazer significados. Em certas produções 

encontramos imagens e efeitos divisores de atos, indicando a entrada de uma determinada 

ação, como por exemplo, o uso de uma animação de alianças se encontrando no meio da tela 

ou um bolo em movimento que introduzem, respectivamente, as cenas da troca das alianças 

e do corte do bolo. 

 

 

 

 

 

 

  

 
71 Quando os pontos que formam a imagem (pixels) ficam em tamanho tão grande que conseguimos ver o formato deles 

(quadrado). 
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Imagem 27 – Efeitos visuais de introdução de ações 

  

Fonte: Frames de vídeo do casamento entre Hérica e José Carlos. 

 

 A inserção desses efeitos chama atenção para o ato seguinte, fazendo a passagem de 

um assunto para outro, marcando o momento de modo visual, mesmo sendo observável, 

nesses vídeos, que as cenas prosseguiriam com ou sem a intervenção. Outros efeitos não tão 

icônicos também são utilizados, como flores, estrelas e corações. As aplicações perduram 

por, pelo menos, toda esta segunda fase dos vídeos de casamento. 

Já alguns outros efeitos se somam à narrativa. O efeito de wipe, como indicado 

anteriormente, aplicado a uma divisão de tela com varredura, objetivando exibir duas ações 

separadas, mas que ocorrem ao mesmo momento; como também se usa divisão de tela fixa 

ou mesmo um efeito de fusão, como no casamento entre Denize e Álvaro. 

Já no altar, Álvaro aguarda a entrada da noiva. Aos poucos, a imagem de um carro 

começa a surgir e se sobrepõe à de Álvaro, que fica frisada na tela. A fusão dura 22 segundos 

e é seguida de um corte para a cena da noiva saindo do carro, entrando na Igreja e indo ao 

encontro do noivo junto ao altar. 

 

Imagem 28 – Fusão de imagens indicando duas ações ao mesmo tempo 

  

Fonte: Frame do vídeo do casamento entre Denize e Álvaro.  
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A chamada “edição paralela” (KELLISON, 2007), técnica utilizada nessa 

sequência, começa a ser aplicada timidamente no cortejo e no desenrolar do ritual, 

quando são inseridas imagens de noivos no altar e a caminho dele, dos padrinhos e dos 

convidados atentos ao casal e às palavras do celebrante. Além de criar uma sensação de 

expectativa e buscar a emoção das pessoas sob a ação concomitante, a estratégia 

impulsiona a aparição dos convidados, que, até então, apareciam em segundo plano e em 

enquadramentos abertos. 

Do fim dos anos de 1990 para o novo século, a tecnologia veio a se desenvolver  

mais. A adoção de um sistema digital de captação de imagens transforma o mercado e, 

de forma mais acentuada, melhora a qualidade da imagem. Com equipamentos mais leves 

e ilhas de edição com mais recursos, os vídeos exploram outras características das 

produções midiáticas hegemônicas, com melhora de vinhetas, trilhas sonoras e 

montagem de imagens com efeitos diversos. 

A edição não linear moderniza o processo, permitindo maior precisão de corte e 

manipulação do material sem perda de qualidade. Com o uso de computadores e 

softwares específicos, há a oportunidade de trabalhar o vídeo observando o todo e 

alterando partes dele sem prejuízo ao já feito, com facilidade em substituir imagens e 

áudio, inserir efeitos, gerar caracteres e, ainda, produzir cópias, seja em VHS e, 

posteriormente, em DVD.  

Nos anos 2000, com preços mais acessíveis, equipamentos digitais começam a se 

consolidar no registro e assumem papel relevante para o desenvolvimento dos vídeos de 

casamento. Primeiro, por serem mais leves e permitirem mais horas de gravação; depois, 

por possuírem funcionalidades que auxiliam na captação das imagens com melhor 

qualidade, como definição, equilíbrio da iluminação e estabilidade. Dessa forma, a união 

entre captação de imagens de qualidade e edição por computadores reforça o uso de 

elementos para construção narrativa, aperfeiçoa efeitos e amplia o campo de criação.  

O artifício de ação e reação, explorado em outros momentos, passa a ser frequente 

e aplicado por meio de variadas estratégias. Além do uso de fusão, usa-se uma 

combinação entre zoom, big closes e movimentos rápidos de câmera. O big close, 

especificamente, vem com o intuito de registrar as mais sutis reações, como bocas 

trêmulas, olhos lacrimejados e até largos sorrisos de felicidade. 
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Imagem 29 – Emoção das noivas Ariane (2005) e Roberta (2009) 

 

 

Fonte: Frames dos vídeos de casamento de Ariane e Roberta. 

 

Outra estratégia para registrar as emoções envolvidas em determinadas ações 

consiste no enquadramento das pessoas envolvidas na cena em primeiro e segundo plano, 

com uma de frente para a outra na mesma imagem. A ação pode ocorrer de forma contínua 

ou com cortes, usando plano e contraplano, como em vários momentos da cerimônia de 

casamento entre Roberta e Daniel. O recurso foi utilizado no cortejo da noiva, na fala dos 

padrinhos e na entrada das alianças. 

No cortejo da noiva, observa-se um reforço no foco para a reação do noivo enquanto 

ela entra. Em um plano mais aberto, Roberta caminha junto ao pai, seguido de um close no 

rosto de Daniel: a imagem da noiva evidencia o caminho a ser percorrido e, do noivo, o olhar 

atento dele ao momento. A cena é sucedida por uma divisão de tela em que o rosto dele está 

em close enquanto no enquadramento da entrada dela traz ainda o pai de Roberta, de braços 

dados e olhando sorridente para a filha. 

As sequências de imagens a seguir mostram os três momentos em que o recurso é 

aplicado com poucas diferenciações da imagem, exceto pelo efeito de divisão de tela, como 

indicado anteriormente. 

 

Imagem 30 – Entrada da noiva com destaque para a reação do noivo 

   

Fonte: Vídeo do casamento entre Roberta e Daniel. 
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Ainda com o objetivo de intercalar ações ocorridas ao mesmo tempo sob uma ação, 

pode-se usar, conforme indicado, mais de uma pessoa no mesmo plano, como ocorrido em 

uma homenagem feita por padrinhos e na entrada das alianças. Nas duas situações, as 

imagens se alternam na complementação do ato, construindo-o por inteiro. 

 

Imagem 31 – Variação de planos para construção da ação:  

homenagem dos padrinhos e entrada das alianças 

 

 

 

   

Fonte: Frames do vídeo de casamento de Roberta e Daniel. 

 

A aplicação de efeitos continua em alta, mas são usados com mais cautela. A 

mudança de planos começa a se tornar mais sutil e as imagens, visualmente, têm mais 

equilíbrio nas movimentações e iluminação. Durante os primeiros anos do século XX, 

também fica nítida a mudança de comportamento daqueles que são gravados. Não somente 

os noivos, como os outros participantes, parecem mais à vontade diante das lentes, que traz 

uma sensação de naturalidade. 

Apesar de notarmos um comportamento natural durante a cerimônia em todos os 

registros observados até então, essa desenvoltura diante das câmeras não é por conta de um 

costume com a presença desses equipamentos no cotidiano das pessoas, mas com o próprio 

ato em si. O registro acontece no decurso do rito. As pessoas envolvidas estão com a atenção 

voltada para as ações. Comportamento diferente do apresentado na recepção. 

Nas primeiras décadas, nos filmes e vídeos de casamento, muitas vezes os olhares 

cruzavam com a câmera e paravam sobre ela por alguns segundos ou, quando a avistavam, 

viravam para outros pontos tentando disfarçar os rostos. Com o passar dos anos, as pessoas 

passam a reagir de modo cada vez mais espontâneo: elas dançam, acenam, falam e mandam 

beijos. A edição amplifica a sensação de descontração na festa de casamento, inserindo 

cortes, efeitos e trabalhando o som. 
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Intercalar som ambiente com trilhas sonoras (músicas) torna-se comum nos anos de 

1990, com as experimentações de produção de pequenos videoclipes, principalmente no início 

e no fim das produções. Em alguns vídeos, já nos primeiros anos do século XXI, a música 

começa a ditar o ritmo da edição, chegando a cobrir grande parte do som ambiente nas cenas 

da recepção e festa. À cerimônia, ainda cabe o som ambiente e a completude do ato. 

Identifica-se a introdução de algumas práticas a partir da possibilidade de inserção de 

música. Vídeos compilando os melhores momentos do evento ao término da produção, como 

visto anteriormente, fazem parte desse rol, dando continuidade ao “estilo videoclipe”72, com a 

escolha de uma canção e uma sucessão de imagens relembrando os acontecimentos.  

Uma edição mais dinâmica para a festa também começa a se formar, complementada 

ainda por mudanças na própria forma de fazer casamento, visto como grandes eventos, com 

requinte e cheios de detalhes, pensados particularmente para aquele dia. São introduzidos 

elementos que auxiliam na composição da imagem para a produção e oferecem imagens 

diferenciadas que trazem uma personalização para os vídeos de casamento. 

Estes miniclipes não são reproduzidos a ponto de serem aplicados como um padrão 

nas produções. Ao mesmo tempo, a música ganha espaço e torna-se peça-chave para 

movimentar os vídeos, fazendo parte da criação da história, criando sensações, ditando ritmo 

e consolidando e aperfeiçoando “microeventos”, como o making of, seja da noiva ou do noivo.  

Os “microeventos” compõem o ritual do casamento como etapas e, de certa forma, 

desde as primeiras décadas dos vídeos de casamento, entravam, mesmo que timidamente, 

como pequenos trechos. Além do making of da noiva, do noivo e do casamento, 

identificamos noivado, pré-wedding, lua de mel, volta da lua de mel e até registros mais 

tardios editados junto ao produto final, como o nascimento dos filhos. 

A composição das produções amplia-se no tempo, não se limitando à cerimônia, ato 

que oficializa o casamento, e passa a agregar acontecimentos pré-cerimônia e pós-cerimônia, 

como recepção e festa - estas, já inseridas há muitos anos. O fracionamento dos atos bem-

delimitado nos vídeos de casamentos permite uma novidade com a chegada dos DVD’s: o 

menu de cenas. O recurso, utilizado em DVD’s de filmes, aplicado às produções de 

casamento, possibilita que se escolha, com facilidade, o momento a que se deseja assistir, 

como exemplificado na Imagem 32: 

 

 
72 Ficando mais conhecido pelo canal MTV, o “estilo videoclipe” faz parte dos Parâmetros gerais de análise dos vídeos, 

descrito no item e – Estilo e formato final da produção – na página 85. 
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Imagem 32 – Exemplos de menus em vídeos de casamento 

 
Fontes: reprodução do menu dos vídeos de Ariane e Érico (2005) e Regina e Jean Paul (2006). 
 

A divisão dos vídeos de casamento por microeventos, objetivando os menus do 

produto final, estabelece uma estrutura de registro das produções e, futuramente, serve 

como base para oferecimento de serviços diferenciados no mercado. Essa fragmentação, 

aliada às possibilidades tecnológicas da consolidação dos arquivos digitais e das redes 

sociais, aperfeiçoa esses pequenos vídeos e oportuniza uma ampliação dos estilos das 

produções, indo de pequenas pílulas, com um minuto, condensando os acontecimentos do 

evento, a pacotes de vídeos contendo um arquivo para cada ato do casamento, buscando a 

íntegra do acontecimento. 

 

3.5 Diversidade de produção: a consolidação de um gênero audiovisual 

 

O desenvolvimento tecnológico, a partir dos anos de 1980, permitiu algumas 

experimentações com relação à captação das imagens do casamento, à criação de conteúdo, 

à finalização e à consolidação do vídeo como parte integrante dos registros de casamento. 

Considerado um elemento indispensável na cerimônia (GALLINI, 1992), o registro de 

casamento tem como objetivo inicial rememorar o acontecimento coletivamente.  

Mas ao contrário do que acontecia no fim do século XX, quando a atividade se tornou 

mais comum, principalmente, pelo barateamento dos equipamentos necessários, este novo 

século traz vídeos mais elaborados, não somente pela qualidade da imagem, mas na própria 

forma de registro do evento com relação à estética e à narrativa, ultrapassando a ideia de um 

registro simples, como produto de lembrança, e buscando novos significados. 

O sistema digital agiu como um instrumento transformador, possibilitou grandes 

avanços na produção de vídeos de casamento (ALMEIDA, 2020; RIBAS, 2020) e mudou a 
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forma de fazer o produto e a própria atuação no mercado de casamentos, em plena expansão 

nos últimos anos, o que exigiu mais dos profissionais atuantes na área. Para conquistar 

espaço, ou permanecer reconhecido, tornou-se preciso ir além do oferecimento de um 

produto com imagens em alta definição. 

 Em atividade desde as primeiras décadas do registro de casamento no Brasil com 

imagens em movimento, o Estúdio Ribas e a Aszmann se reinventaram por muitas vezes, 

se adequando aos casamentos e às tecnologias, buscando se atualizar para atender um 

público exigente. Não é uma tarefa simples, principalmente se levarmos em conta a 

velocidade com que as tecnologias se desenvolvem rapidamente, tornando-se obsoletas 

e substituídas por outras.  

 

Esse mundo paralelo que se abriu com sites, redes sociais, manipulação de 

imagens, trouxe um ritmo muito diferente do que tínhamos, muito mais demanda 

por estudo, equipamentos periféricos, pessoal e ainda ser bom em marketing, redes 

sociais, ter um bom site e atualizado (RIBAS, 2020). 

 

As mudanças na forma de fazer casamentos e no comportamento das pessoas também 

interferem na confecção dos produtos. Pautado como grandes produções, os casamentos são 

vistos como espetáculos e com altos investimentos em cenários, infraestrutura, atividades e 

registros. Por esse lado, voltamos às questões relacionadas a um sujeito altamente inserido e 

ciente de práticas midiáticas, capaz de reconhecer estilos e narrativas. Essa compreensão 

resulta em um interesse por produções que eles reconheçam e, assim sendo, por linguagens 

de gêneros consolidados no mercado audiovisual, com sua pluralidade de possibilidades. 

Os anos de 2010 trazem noivos jovens que cresceram em um mundo já digital e 

passaram a adolescência tendo acesso facilitado e recebendo uma infinidade de conteúdos 

diversos. Além das ideias vindas de sucessos do cinema e da TV, inspirações surgem de 

revistas especializadas, sites e até mesmo de outros casamentos com fotos e vídeos 

compartilhados nas redes sociais digitais. 

Em uma pesquisa realizada entre os anos de 2013 e 2015, mostro, por exemplo, que 

canais abertos e por assinatura exploram a temática das mais diversas formas, de séries 

documentais a reality shows, e dedicam parte da programação à temática. No período de dez 
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anos (2004-2014), foram contabilizadas 11 produções73, entre produtos de rede ou locais74 

(GAMA, 2015, p. 47) na TV aberta. Já na TV fechada, mapearam-se 15 títulos75, com o 

canal Discovery Home & Health exibindo sete deles. 

Nesse sentido, os profissionais empregam no trabalho conhecimentos técnicos 

aliados a uma subjetividade narrativa e estética, que surge de estudo, experimentações e 

inspirações em produtos já existentes. Conscientes das práticas midiáticas e de posse de 

tecnologia adequada, eles se apropriam de linguagens diversas, reproduzem, criam e 

adaptam as particularidades de produções jornalísticas, documentários, filmes, 

videoclipes e programas de entretenimento para oferecer um produto diferenciado e que 

ao mesmo tempo estabeleça uma relação de reconhecimento por parte do principal 

público-alvo: os noivos. 

Como já indicado, os meios tecnológicos interferem no processo de produção, e recai 

sobre eles um dos pontos de reconhecimento que altera a forma de produção e o conteúdo 

dos vídeos de casamento: o formato. A existência de variados dispositivos para exibição do 

produto resulta no surgimento de telas de tamanhos diferenciados, adaptados e adequados 

para esses meios. 

 

Eu não queria um vídeo para guardar, eu queria um vídeo para compartilhar. E, hoje, 

98% do acesso ao Facebook, por exemplo, é feito pelo mobile; então, é muito 

comum que as pessoas acessem as plataformas sociais pelos celulares e 

esteticamente é mais interessante ter um vídeo que toma toda a tela do celular, que 

a preencha completamente [...] eu postei em ambos os canais. Eu acho que sou uma 

noiva bem fora do padrão por conta da minha prática profissional (Patrícia Moura). 

  

Patrícia Moura76 é publicitária e especialista em mídias sociais digitais. As redes 

sociais fazem parte do seu cotidiano. Por conta do conhecimento na área, solicitou um vídeo 

no formato quadrado e outro na vertical à produtora contratada para o seu casamento, que 

 
73 Noivos in Foco, 2004; Casamentos à moda antiga, 2005; Street wedding e Casamento diferente, 2009; Casamento na 

real, 2010; Enxoval e Casamento Legal, 2011; O casamento dos nossos sonhos, 2013; Casamentos S.A., Casamento dos 

seus sonhos e Casamento demais, 2014. 

74 Quando falamos sobre programas de rede, englobamos os produtos que na emissora em transmissão nacional; já 

programas locais são regionais, exibidos pelas afiliadas e/ou associadas. 

75 "Noivas Neuróticas" (2004/DH&H), "Noivas em forma" (2006/DH&H), "Três Noivas Gordas, Um Vestido Magro" 

(2008/GNT), "Casamentos espetaculares" (2009/DH&H), "Operação casamento" (2009/DH&H), "Noivas fora de forma" 

(2010/GNT), "Casamento dos meus Sonhos" (2010/DH&H), "Vestido ideal" (2010/DH&H), "Chuva de Arroz" 

(2012/GNT), "Meu Grande casamento Cigano" (2012/TLC Brasil), "Operação vestido de noiva" (2013/DH&H) e "Married 

at First Sight" (2014/FYI) (GAMA, 2015, p. 66). 

76 Patrícia Moura se casou no primeiro semestre de 2019 e cedeu os vídeos produzidos do seu casamento para esta pesquisa 

e uma breve entrevista via Whatsapp em 23 de maio de 2019. 
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apresentou cinco produções. Além de atender o pedido da noiva com dois vídeos, mais três 

produtos foram apresentados em tamanho horizontal. 

 

Imagem 33 – Três formatos de tela para um mesmo casamento 

 

 

 

Fonte: Frames dos vídeos do casamento entre Patrícia e Igor. 

 

Os dois primeiros quadros são dos formatos especiais solicitados. As produções têm 

1’ e 1’52’’, respectivamente, com o primeiro apresentando uma contextualização local e dos 

noivos, mostrando o local em que o casamento foi realizado e imagens dos noivos se 

arrumando; o segundo traz um compilado da cerimônia dando ênfase a entrada da noiva, um 

momento tido como um dos mais aguardados. 

O formato estético como também o tamanho temporal do vídeo deixam claro a 

finalidade dos produtos e atendem aos anseios indicados por Patrícia: publicar em redes 

sociais. Por meio da expansão das redes sociais digitais, esse poder de produção e difusão 

de conteúdo foi amplificado e fez com que o sujeito passasse a buscar uma autoexposição e 

reconhecimento (CAMPANELLA, 2019), e ainda com o acréscimo de se tratar de produções 

planejadas para este fim.  

A profusão do uso de smartphones e a consolidação das redes sociais provocam uma 

mudança no tempo de vídeo e, consequentemente, no que é mostrado e como. Segundo 

Couldry (2012), há um processo de legitimação e naturalização do poder da mídia 

concentrado e orientado para práticas cotidianas. Essas atividades passam pelo consumo da 

mídia – como ler um jornal durante o café da manhã – ou pela produção – padronizando e 

adequando os produtos ou mesmo com o consumidor se tornando, também, um produtor e 

difusor de conteúdo na era da mídia digital.  

 Dessa forma, a incorporação dos modos de registro nas cerimônias de casamento e a 

publicação dessas produções nas redes são reflexos do próprio tempo e espaço no qual 

acontecem, o que torna a presença da mídia cada vez mais parte do próprio ritual. Assim, os 
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formatos apresentados também são marcas de uma temporalidade e não devem se resumir 

ao tamanho da tela. Como na TV (ARONCHI, 2004), os vídeos de casamento agrupam uma 

série de características que compõem formas de finalização diferentes.  

 Uma questão de concorrência mercadológica pode ser levada em consideração. O 

oferecimento de estéticas e narrativas que se aproximam de produtos que este público 

conhece torna-se inicialmente um diferencial em um mercado de mais de uma centena de 

produtores e profissionais. Esses formatos são variados e se aproveitam de um conhecimento 

midiático pré-concebido que indicam a finalização do vídeo e, de acordo com o contrato, 

podem apresentar mais de um produto. 

 Os outros três vídeos do pacote de produções do casamento de Patrícia são no 

formato short movie77, como um curta metragem, com tempos variando entre cinco e dez 

minutos. No caso dela, cada um dos vídeos traz um recorte do casamento: (1) com 9’21’’, 

traz os preparativos dos noivos e momentos da cerimônia, intercalando música e os votos do 

casal; (2) em 6’15’’, apresenta alguns momentos da cerimônia e da recepção, finalizando 

com a noiva jogando o buquê; (3) com 5’40’’, inicia com a continuidade do anterior e exibe 

a recepção/festa. 

 Eles apresentam uma organização diferente, mas dois pontos chamam atenção para 

além do formato de tela, como já destacado. O primeiro deles: a existência de uma 

continuidade entre dois dos vídeos, criando uma expectativa no espectador, levando-o a 

querer ver o vídeo seguinte, como se fossem “cenas dos próximos capítulos”.  

A sequência é o lançamento do buquê: som ambiente e trilha sonora em background, 

enquadramento com a noiva em primeiro plano e várias mulheres ao fundo prontas para 

pegar o buquê; ela joga o buquê e a câmera segue o objeto. O vídeo termina antes que o 

buquê chegue às mãos de alguém. Entra uma tela preta com o nome da produtora.  

No terceiro vídeo, logo após a vinheta da empresa, repete-se a sequência do buquê, 

mas ela novamente não termina. Sob uma outra música de fundo, temos o início do registro 

da festa. São 5’39’’ que buscam expor os acontecimentos da celebração e, somente ao fim, 

revela-se quem pegou o buquê. Uma estratégia que faz o espectador se perguntar o que 

aconteceu e acabar por assistir todo o vídeo para descobrir como terminou aquela ação. 

Outros estímulos aplicados partem do uso de uma trilha sonora mais acelerada e 

da apresentação dos personagens (convidados), envolvidos em cortes rápidos com uso 

 
77 Algumas produtoras chamam de short film. 
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de legendas, o que lembra muito aberturas de alguns filmes, séries e até novelas, nas 

quais cenas com pessoas têm a imagem congelada em um quadro com crédito inserido. 

Os destaques foram os noivos e alguns familiares; madrinhas e padrinhos, inseridos em 

dois grupos com divisão de tela. 

 

Imagem 34 – Apresentação dos personagens 

  

  

  

Fonte: Vídeo do casamento entre Patrícia e Igor. 

 

 Os casos fornecem indícios do aproveitamento de recursos televisivos e 

cinematográficos na produção dos vídeos, não somente na nomenclatura - short film -, como 

também na estrutura narrativa e estética. O diálogo com fórmulas consolidadas se solidifica 

e estabelece uma diversidade de modelos, estilos e formatos no mercado audiovisual de 

casamentos. 

Portanto, a tecnologia faz parte do processo de aperfeiçoamento dessas produções, 

porém, ela, sozinha, não desenvolveria o gênero. Sócio de umas das mais antigas produtoras 
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de vídeos de casamento do Brasil, a Aszmann, Ferenc Aszmann, em entrevista à revista 

Inesquecível Casamento, evidencia o uso da tecnologia, mas ressalta que ela não é a única 

responsável por um bom trabalho: 

 

O segredo é diversificar bastante as cenas. Sempre mudando de assunto para não 

ficar monótono. Além disso, o cameraman tem que ter um tempo certo, nem rápido 

demais, nem devagar. Há muito fazemos um vídeo bem natural, retratando o que 

vai acontecendo, com tomadas bastante movimentadas. O vídeo evoluiu muito. 

Usamos tecnologia mais moderna, com câmeras digitais semelhantes às da Rede 

Globo. É claro que as câmeras digitais facilitaram muito porque, para filmar, não 

precisamos mais usar aquele refletor, que não deixava os convidados à vontade 

(ASZMANN, 2003)78. 

 

Assim, a era dos efeitos especiais da segunda fase começa a ser substituída por uma 

de valorização da história a ser contada, com foco nas pessoas, buscando uma 

personalização do vídeo que se aproxime dos noivos e transmita emoções. Movimentações 

de câmera, enquadramentos abertos e fechados, edição com encaixe de cenas, ligações 

entre ação e reação, trilha sonora e trechos do áudio original passam a ser empregados 

intencionalmente. 

O que passa a importar não é o registro de todos os acontecimentos do evento, mas 

as formas como eles são contados. Nesse propósito, há uma certa transferência de foco: se 

até então o vídeo tinha como base mostrar como foi o casamento, a nova missão é contar a 

história do casamento, o que resulta em ter os noivos como principais elementos da narrativa. 

A fórmula utilizada no casamento entre Patrícia e Igor para a apresentação de alguns 

personagens também foi aplicada no vídeo da união entre Marianna e Rafael, mas, apesar da 

base ser a mesma, o formato estético é bem diferente, como podemos ver na Imagem 35. O 

vídeo tem início com imagens de praia, Marianna e Rafael com roupas casuais, sob a voz 

em off da noiva e, em background, um som com a mistura de música e barulho do mar.  

O trecho tem o tamanho um pouco maior que do off, em que Marianna fala sobre 

Rafael: “O que eu mais gosto no Rafael é… ele é muito autêntico. Desde o começo, o que 

me encantou nele foi a autenticidade dele. Ele é muito verdadeiro”. O depoimento termina e 

entra a imagem de Marianna do lado esquerdo, em plano médio aproximado somente com a 

metade do rosto, do lado direito, o nome dela. Logo após, o mesmo visual espelhado com a 

imagem de Rafael. 

 

 
78 ASZMANN, Ferenc. O segredo dos Aszmann. Revista Inesquecível Casamento, ano 1, nº 3, 2003, p.14-15. 
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Imagem 35 – Apresentação de Marianna e Rafael 

  

Fonte: Frames do vídeo de casamento entre Marianna e Rafael 

 

A escolha dos elementos e da forma de apresentação dos personagens reflete essa 

aproximação do estilo do vídeo com o momento registrado ou, até mesmo, com as 

particularidades do casal. Enquanto a produção de Patrícia e Igor nos traz uma percepção de 

velocidade e agito, principalmente, por se tratar do vídeo da festa, a de Marianna e Rafael 

carrega tranquilidade. 

A diferença na percepção sobre os vídeos de casamento resulta na aplicação de mais 

mecanismos para a construção da narrativa, como o uso de depoimentos ou a voz em off. As 

falas não tratam especificamente do casamento, como acontecia nas entrevistas realizadas 

em produções anteriores; elas trazem memórias do e sobre o casal, pontos de vista e opiniões 

sobre o relacionamento, gravados em, pelo menos, três situações: (1) um momento 

produzido especialmente para isso; (2) durante o making of; ou (3) aproveitadas dos votos 

personalizados, bastante comum nos últimos anos. 

Os depoimentos e as entrevistas começaram a aparecer nos anos de 1980, se tornando 

um recurso narrativo somente nessa fase. Das 27 produções captadas para a análise, 11 delas 

contêm o recurso; se levarmos em conta não os vídeos, mas a quantidade de casamentos, a 

ação ocorre em seis das 12 celebrações. A inserção das falas ocorre junto à imagem que a 

gerou; separada dela, com outras imagens, e até com o uso intercalado entre as duas 

possibilidades. 

Quando realizado sob os votos feitos na cerimônia, a fala traz, por princípio, uma 

naturalidade atrelada a toda emoção envolvida no momento e a imagem é preenchida pelo 

acontecimento em si, se for visível. Quando em outro momento, a estética aplicada é 

reconhecidamente documental: enquadramento com personagem olhando para um possível 

entrevistador e um empenho pela naturalização do registrado, como pode-se observar no 

vídeo de casamento entre Tatiana e Lincoln. 
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Imagem 36 – Depoimentos com estética documental 

 

 

Fonte: Frames do vídeo do casamento entre Tatiana e Lincoln. 

 

O áudio indica o ritmo do vídeo. A composição de imagens sob a fala dos noivos, 

familiares ou convidados vem com o autor em vídeo ou cobertas com cenas diversas que 

têm uma aproximação com o discurso: quando se fala da noiva, é ela quem aparece ou 

elementos que são relacionados a ela, como o vestido de noiva. Dessa forma, prioriza-se a 

história contada e não a ordem cronológica dos fatos. 

Seguir a linha temporal dos acontecimentos, até então, era a estrutura mais comum 

nos vídeos de casamento. Alguns deles, durante a segunda fase, traziam ao fim da produção 

uma retrospectiva com os melhores momentos, o que modificava a disposição das cenas, não 

sendo, necessariamente, por aparição no ritual ou no próprio vídeo. 

 A edição não linear facilitou a composição dos vídeos em uma ordem de 

acontecimentos distinta da ordem temporal, permitindo uma organização, seguindo 

caminhos de acordo com a narrativa escolhida. O potencial desse sistema abriu alternativas 

para a criação dos vídeos, ampliando possibilidades, diversificando as produções, que se 

apropriam das características de produtos comerciais, adaptando linguagens, estilos e 

formatos ao evento. Temos, dessa forma, um grupo de produtos reconhecidos como “vídeos 

de casamento”.  

 O reconhecimento do gênero se faz, primeiramente, pelo conteúdo que compõe o 

ritual. Como indicado anteriormente, esses elementos se dividem em grandes atos – pré-

cerimônia, cerimônia e pós-cerimônia –, que, ao longo do tempo, apareceram e 

desapareceram; alguns se consolidando como essenciais nos registros, seja em grandes 

produções ou produtos mais compactos. Identifica-se, assim, mesmo em edições não-

cronológicas, parâmetros de base: 
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Tabela 8 – Parâmetros consolidados na Fase 3 

Pré-cerimônia Cerimônia Pós-cerimônia 

Making of da noiva Assinatura do registro Entrada dos noivos na 

recepção 

Making of do noivo Cortejo do noivo Brinde entre os noivos 

 Cortejo dos padrinhos Corte de bolo 

 Cortejo da noiva Dança dos noivos 

 Entrada das alianças Lançamento do buquê 

 Votos (padrão ou 

personalizado) 

 

 Troca de alianças  

 Beijo  

 Saída da cerimônia  

Fonte: desenvolvida pela autora. 

 

 Para além dos momentos tidos como chave, outras ações aparecem nos vídeos, pois 

atuam como algo importante no processo, como a assinatura do registro do casamento, 

quando em uma cerimônia oficial, e a prática de “passar a gravata” (ou sapatinho da noiva) 

para arrecadação de dinheiro para os noivos. Para auxiliar a dinâmica dos vídeos, há registros 

dos convidados e de detalhes de roupas, decoração e de ações e reações, além da abertura da 

produção, seja com vinhetas curtas inserindo informações sobre o casamento ou uma 

introdução ao vídeo do casamento. 

 Nesse contexto, somam-se aos registros simples de casamento - ou long films, como 

também são chamados -, o documental, o storytelling, os short filmes, os videoclipes, os 

teasers e os traillers; por vezes não como um produto único, mas como parte de uma 

sequência de vídeos. Aos noivos, cabe buscar o estilo que mais os agrada e seja de acordo 

com o que desejam: guardar como lembrança, enviar a familiares e amigos ou até mesmo 

publicar em redes sociais digitais. E, por conta desse último, que alguns formatos passaram 

a ser oferecidos, como o videoclipe, o teaser e o trailler. 

 Por terem tamanhos temporais menores, eles se adaptam aos limites impostos por 

esses espaços e, também, ao comportamento dos usuários, que preferem vídeos curtos 

com conteúdo interessante. Não podemos afirmar que os noivos escolhem essas 
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produções por busca de audiência, mas, ao disponibilizar a produção em canais e perfis 

abertos, permitem que o registro ultrapasse fronteiras territoriais e seja visto por qualquer 

pessoa em qualquer lugar. 

Sendo assim, por mais que os vídeos possuam características que se cruzem e os 

tornem parte de um mesmo gênero, como visto aqui, eles contêm singularidades que estão, 

principalmente, nas histórias a serem contadas e na forma como são transmitidas.   
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4 PARTICULARIDARES DO GÊNERO VÍDEO DE CASAMENTO 

 

 A circulação, como visto até aqui, tornou-se o viés condutor para a construção 

histórica da formação dos vídeos de casamentos no Brasil. Por meio dela, percebemos 

que o consumo dessas produções ultrapassou a barreira dos laços afetivos do casal, 

formados por familiares e amigos, que foram ou não à celebração da união, mas que 

possuem algum vínculo com os noivos. Assim, reunir a família em casa para assistir ao 

filme/vídeo de casamento ficou no passado.  

O compartilhamento de arquivos por meios digitais trouxe a possibilidade de os 

recém-casados disponibilizarem registros especiais da união por meio de e-mails, links e 

até envio por aplicativos de mensagens, ampliando a circulação da produção. Ao inserir 

o vídeo em redes sociais e plataformas de streaming em modo público79, ele ainda rompe 

fronteiras e alcança pessoas fora do ciclo social, que acabam por assistir o material. Dessa 

forma, as conversas presenciais sobre o acontecimento e o vídeo convertem-se em 

visualizações, curtidas, comentários e compartilhamentos de pessoas próximas, 

convidados e até mesmo de desconhecidos. 

 Motivada pelo meio em que esses vídeos circulam, uma característica emerge e 

marca essas produções: variedade no formato de tela. Além do enquadramento 

horizontal, mesmo que em proporções diversas, aparecem orientações na vertical, com 

foco na exibição em telas de telefones celulares e nos chamados stories80 de redes sociais, 

como o Facebook e o Instagram; ou em tamanho proporcional de 1:1 (uma tela quadrada), 

formato mais comum de imagens no feed81 desses espaços. 

 Os canais utilizados com a finalidade de publicação dos vídeos também 

interferem no tempo dos produtos. No feed do Instagram, por exemplo, o usuário 

consegue inserir conteúdo com no máximo 1’ de duração; caso tenha um tempo maior, 

ele pode optar pelo IGTV82: uma prévia do vídeo entra no feed sob um botão para a 

visualização completa. 

 
79 Esses sites e plataformas permitem que o usuário defina permissões de visibilidade das postagens; quando “públicas”, 

elas ficam acessíveis a qualquer pessoa. 

80 Na tradução literal, histórias. Área na qual os conteúdos compartilhados pelo perfil ficam disponíveis por 24 horas.  

81Por tradução, seria alimentação. No contexto, área na qual conteúdo é publicado e fica disponível para outros usuários. 

82 O recurso, lançado pelo Instagram em 2018, permite vídeos de até uma hora de duração com configurações específicas 

de tamanho de tela e do arquivo, conforme recomendações do próprio desenvolvedor. Disponível em 

<https://www.facebook.com/help/instagram/1038071743007909>. Acesso em 2 de março de 2021. 

https://www.facebook.com/help/instagram/1038071743007909
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 Os atributos técnicos de circulação constituem um dos parâmetros para a 

construção do gênero, contudo, não são deterministas. Apesar de estarem alinhados às 

transformações ocorridas ao longo do tempo, como já dito, a existência da 

tecnologia/técnica, por si só, não atua no processo de produção, sendo fundamental 

perceber o contexto social de produção, de relações sociais e de consumo de mídia. 

 Sob um diálogo entre as ações do ritual de casamento e as práticas de produção 

audiovisual, no capítulo 3, a partir de parâmetros determinados, mapeamos os elementos 

constituintes dos vídeos de casamento, traçando regularidade, frequência de aparição e 

aderência aos acontecimentos do evento desde as produções dos anos de 1920.  

A determinação desses elementos como momentos-chave indica a relevância de 

certos atos na composição dos vídeos de casamento, como também o valor que eles 

conquistaram no ritual. Isso não significa que a inserção deles seja obrigatória ou mesmo 

que aquelas ações que não são mais registradas deixaram de ser realizadas, mas que as 

ações servem como guia e relacionam os atos simbólicos da união a uma representação 

nos registros audiovisuais. 

 Neste sentido, os vídeos de casamento até os anos 2000 traziam a construção 

narrativa moldada sob a concepção do ritual e buscavam apresentar os acontecimentos 

na ordem em que eles ocorriam no evento. O fato de as cerimônias de casamento 

seguirem uma sequência (uma das bases conceituais do que se entende por ritual) fazia 

com que as produções, então, se tornassem parecidas, encaixando-se em um formato, no 

qual era previsível a ocorrência das ações. 

Poucas diferenças entre filmes e vídeos de uma mesma época são perceptíveis até 

o fim da primeira década do século XXI. Essencialmente, eles partem dos personagens 

envolvidos, da locação e da decoração, e não chegam a interferir na forma de se registrar 

o casamento. Exceto pelos primeiros filmes, produzidos sob uma grande limitação 

técnica, as produções da primeira e da segunda fases seguem uma ordem cronológica dos 

acontecimentos e geram vídeos muito parecidos, por vezes, cansativos e longos.  

O uso de efeitos especiais e trilhas sonoras não minimiza a sensação de desgaste 

ao assistir essas produções, apesar de considerarmos a inserção desses recursos 

relevantes no processo de construção do gênero. Inicialmente, porém, não transformaram 

a estrutura narrativa. 

Em meados dos anos de 2010, começa uma mudança na construção desses vídeos, 

com a exibição de reações, e a busca pela naturalização das ações. Ampliam-se as 
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possibilidades de registro e chega-se à segunda década do século XXI com uma gama de 

produções audiovisuais dos casamentos, com variedade de formatos e estilos. A 

sequência do ritual deixa de ser o único caminho e o foco passa a ser as emoções.  

A quantidade de referências no mercado e as formas de acesso são diversas e, 

consequentemente, afetam o modo como se percebem os vídeos de casamento. Isso se 

deve ao fato de a recepção não ser uma atividade passiva, mas sim uma ação complexa, 

fazendo parte do processo de formação das pessoas, do modo como elas se constroem 

como indivíduos e como se comportam perante a sociedade (MORLEY, 1992; 

THOMPSON, 2014). Assim, o papel social do próprio casamento interfere nos registros 

e se cruza, inevitavelmente, com a posição da mulher na sociedade. 

A realização do matrimônio no Brasil, até meados dos anos de 1950, significava 

uma mudança de status muito forte para a mulher, que passava a possuir respeitabilidade 

perante a sociedade. Mais que isso: era uma garantia de sustento. Se esperava da mulher 

a procriação, a educação dos filhos e o zelo da casa sob os cuidados do marido, visto 

como um protetor. “O amor não era essencial para as uniões matrimoniais” (DEL 

PRIORE, 2013, p.47). 

Lins (2013b) corrobora essa ideia e ressalta que a mídia foi uma grande 

propagadora da ideia de que a mulher precisa encontrar um homem para que seja plena 

e feliz, como vemos nos contos de fadas. Segundo a autora, mesmo quando há heroínas, 

as histórias indicam uma impotência da mulher, exaltam um comportamento passivo e 

até assexuado. Mas mudanças sociais resultam em um novo foco para a vida a dois: o 

amor. O vínculo entre as pessoas somente permanece se houver esse sentimento 

recíproco, algo essencial no casamento contemporâneo das sociedades ocidentais 

(BRUCKNER, 2013). 

A união matrimonial aponta para novos caminhos, percepções e sentimentos 

envolvidos na sua realização. E, assim, como nas produções comerciais, o amor vem 

delineando as narrativas, mesmo que não seja o fio condutor da história, que se apropria 

dele como centro dos relacionamentos modernos (MORIN, 1984). Os vídeos pessoais de 

casamento também passam a explorar o sentimento na construção narrativa. Não é mais 

um vídeo sobre o casamento, mas sobre o amor, sobre os laços que unem o casal . 

Se até os anos de 2000 percebe-se um foco no registro dos acontecimentos, com 

ações recorrentes do evento, sem muitos cortes e seguindo uma cronologia temporal dos 

acontecimentos, as produções da fase 3 buscam formas de transmitir algo além do 
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casamento, ampliando a experiência de quem assiste e até mesmo o objetivo fim do 

produto - um registro de recordação. 

 

4.1 A expansão da experiência do espectador e da história 

 

As emoções assumem um papel importante na sociedade e fazem parte dos signos 

circulantes, assim como podem apresentar significados específicos quando 

externalizados em determinados momentos ou controlados em outros. Assim, as emoções 

podem se apresentar de diversas formas, de acordo com a época e/ou a cultura, mas 

também são resultados da história de vida do sujeito e dos sentimentos envolvidos no 

que se passou (FORTUNA, 2015, p.77). 

Além da experiência vivida e do tempo, Fortuna (2015) reforça que as emoções 

têm um papel essencial na vida em sociedade e que elas são capazes de regular as relações 

e que fazem parte de um processo civilizador. Para o autor, a partir dos argumentos de 

Le Breton, não há espontaneidade nas reações emotivas, mas um acordo do que pode ou 

deve ser sentido em cada acontecimento, emoções “ritualmente organizadas”.  

Espera-se que ao participar de eventos cotidianos como o casamento, as pessoas 

reajam de determinada forma. Até mesmo o choro, uma ação corporal da emoção, deve 

estar representando a felicidade nas atuais uniões matrimoniais, principalmente, em 

países ocidentais como o Brasil. E essas emoções passaram a ser registradas e 

potencializadas nos vídeos de casamento. Assim, para pensar a narrativa, além de 

“história” a ser contada, é preciso pressupor troca, transformação, construção; uma 

relação contextual, formada por embates que configuram e reconfiguram sentidos.  

Nesse sentido, os vídeos de casamento excedem o valor utilitário de transmissão 

do acontecimento – registro do fato – e passam a ter um valor simbólico com objetivos 

de reviver o momento e, também, as emoções do dia. O registo funciona não somente 

como a comprovação de que algo aconteceu, mas passa a ser capaz de evocar sentimentos 

por meio do uso de um conjunto de recursos e forma de construção da narrativa. 

Duas reflexões interdependentes despontam na discussão desse processo. A 

primeira é relativa ao espectador do casamento in loco, como convidados, quanto a quem 

assiste ao vídeo. Retomamos os estudos de Dayan e Katz (1985) sobre a transmissão do 

casamento real entre o príncipe Charles e Diana, na qual são traçadas duas formas de 

recepção do evento: o público presente e o da televisão. 
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Ao refletirmos sobre as produções pessoais de casamentos considerando essa 

divisão, identificamos esses dois grupos. No entanto, há diferenças. A começar pelo 

público presente: ele é convidado, composto por familiares e amigos dos noivos, 

portanto, participam diretamente do evento. Dessa forma, inicialmente, os vídeos de 

casamento não apresentam novidades ou detalhes da cerimônia que eles não tenham visto 

ou vivido, funcionam como “congelamentos” do tempo, sendo possível assisti-los tal 

qual os eventos se deram, no momento em que aconteceram.  

Neste sentido, as produções atuam como dispositivos de estímulo às lembranças, 

fazendo com que as pessoas rememorem o evento por meio das imagens e ações 

registradas. O reconhecimento dos elementos e das ações inseridos nos vídeos é  

fundamental para a ativação da memória, que pode oferecer novos pontos de vista sobre 

o ocorrido e trazer novas experiências (HALBWACHS, 2003; SANTOS, 2003).  

Quando inserido dentro de um mecanismo de registro narrativo e estético que 

excede o visto pelos presentes, outro tipo de experiência sobressai. Assim como acontece 

nas transmissões dos casamentos reais na TV, em que se oferecem informações e imagens 

que não são acessíveis a quem está presente no local; os vídeos pessoais de casamento 

passaram a revelar mais que o registro do evento, proporcionando uma expansão sob o 

que se assistiu e viveu. 

Mesmo para aqueles presentes ao evento, diversos acontecimentos e detalhes se 

perdem. Afinal, não se consegue estar em todos os espaços ao mesmo tempo. O vídeo 

consegue preencher essas lacunas, exibindo ações que não foram vistas. Um exemplo 

está na própria noiva, a última a entrar no espaço da cerimônia. Por conta da posição no 

cortejo e até mesmo das expectativas criadas para a chegada dela, a noiva não vê qualquer 

uma das pessoas, sejam os convidados chegando ao local, seja o início da cerimônia, com 

a entrada do noivo, dos familiares, dos padrinhos e das madrinhas.  

Por outro lado, vamos chamar atenção ainda para algumas ações registradas que 

compõem os vídeos de casamento da terceira fase, quando eles já estão inseridos em um 

contexto altamente digital. O primeiro deles está na ampliação do acontecimento, com a 

consolidação do making of na produção, um momento a que os convidados não têm 

acesso e que ocorre no mesmo dia da cerimônia. Diferente do ato de entrada da noiva na 

cerimônia, em que ela não participa diretamente por conta da execução do rito, o making 

of é um momento restrito, no qual praticamente nenhum convidado tem acesso senão 

pelos registros. 
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Ao antecipar o registro do casamento para o momento de preparação dos noivos 

ou do local da cerimônia e recepção, as produções estendem o olhar de quem assiste o 

vídeo para além do evento, tendo acesso aos bastidores. Essa etapa pré-cerimônia revela 

momentos de intimidade, pormenores do casamento, detalhes dos preparativos e 

particularidades do casal. Em alguns vídeos, se conhece a história dos noivos, o dia a dia 

do casal. 

Sabemos, como vimos anteriormente, que a autenticidade de Rafael é o que 

Marianna mais admira nele; que Rafael está nervoso e isso é percebido por um amigo 

enquanto fazem um churrasco; que Tatiana e Lincoln já moram juntos; ou mesmo que, 

provavelmente, Lincoln gosta de livros. São destaques nas imagens e nas falas que 

apontam para essas informações. 

 

Imagem 37 – O churrasco do noivo Rafael e os livros no chão junto a Lincoln  

 

 

Fonte: Frame dos vídeos dos casamentos de Rafael e de Lincoln. 

 

O uso de depoimentos potencializa essa estratégia narrativa. Em um dos 

casamentos cedidos pela Moura Films, uma amiga fala sobre a gravidez da noiva. Até 

então, não havia qualquer informação sobre o fato. Enquanto o áudio dela continua, 

aparecem imagens da noiva passando a mão na barriga. O que era segredo no dia do 

evento, é revelado no vídeo: o bebê é um menino. 

É importante frisar que somente a amiga da noiva sabia do resultado do exame, e 

preparou uma surpresa para os noivos ao fim da cerimônia. Uma criança entra com um 

balão preto estampado com pontos de interrogação e o entrega à noiva. Aos gritos de “é 

menina” e “é menino”, ela segura o balão e o noivo, com um alfinete, o estoura, quando 

pequenos pedaços de papel azul voam em cima dos dois. Cria-se uma expectativa para 

os espectadores do vídeo sobre a reação do casal com a descoberta do sexo do bebê. 

Durante o acontecimento há uma ansiedade sobre a revelação. 
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Recursos narrativos, como os apontados, expandem a história, trazendo 

acontecimentos externos ao evento (cerimônia e recepção) e tornando o vídeo mais que 

um registro do casamento, um registro de parte da vida das pessoas. Junto a aplicações 

técnicas, consegue-se ainda intensificar esses momentos, buscando transmitir as emoções 

vividas na ocasião.  

Diante disso, a segunda reflexão necessária nesta discussão recai sobre os 

mecanismos criados para evidenciar os sentimentos envolvidos. Ao resultar em vídeos 

que resgatam as lembranças buscando uma relação emocional com os acontecimentos, 

consegue-se ativar essas memórias mais facilmente (HALBWACHS, 2003) e cria-se uma 

nova relação dos envolvidos com a produção e, junto a isso, um produto mais particular.  

Visto que o making of ampliou a narrativa dos vídeos de casamento e trouxe 

expectativas, verificamos que essas estratégias também foram operadas em outros 

momentos, em uma união entre as modificações na dinâmica do ritual e a busca por 

artifícios para a realização de um vídeo mais personalizado que conseguisse refletir o 

sentimento das pessoas envolvidas.   

Para a cerimônia, vamos destacar três atos, alguns deles contendo mais de uma 

ação, pois são dependentes: (1) Entrada da noiva, a partir do cortejo de abertura; (2) as 

alianças, que incluirá os votos, a entrada das alianças e a troca; e (3) o beijo, que sela a 

união do casal. A partir de um comparativo com registros anteriores, perceberemos o 

modo como as emoções passaram a ser exploradas como elemento narrativo. 

 

4.1.1 Lá vem a noiva 

 

A primeira ação identificada que se consolidou ao longo do tempo foi a entrada 

da noiva. Ela começa a aparecer nos anos de 1940 e, com maior frequência, a partir da 

década de 1950. Praticamente todas as produções após este período reproduzem este tipo 

de ação. Considerado um dos grandes momentos do casamento, esperado por todos que 

assistem à cerimônia, a entrada da noiva é um ponto chave também nos registros de 

casamento e se transformou ao longo do tempo. 

Sob aparições rápidas até os anos de 1980, é com a adoção da fita eletromagnética 

que as ações começam a aparecer com maior duração e, como resultado, a produção de 

vídeos mais longos. Essa possibilidade atingiu o cortejo dos noivos na entrada da 

cerimônia e todo o processo passou a ser registrado e incluído no produto final.  



157 

 

 

Sendo uma das primeiras ações da cerimônia, as imagens passam a mostrar cada 

uma das pessoas que participaram daquele momento. Com a utilização, na maior parte 

das vezes, de apenas um equipamento de gravação, recursos como zoom83 eram aplicados 

para acompanhar a caminhada até o altar. Quando da impossibilidade de operar a câmera 

para esse fim, alguns cinegrafistas caminhavam paralelamente ao cortejo, mantendo o 

registro completo da entrada do noivo e padrinhos. 

Tudo era registrado, como pode se observar no casamento entre Gracimar e José 

Cláudio, em 1989. As imagens da cerimônia iniciam com a noiva saindo do carro, 

seguida pelo cortejo dentro da Igreja, com o noivo à frente de braços dados com quem 

deve ser sua mãe, acompanhado pelos padrinhos. A câmera focaliza todos e, ao fim, 

retorna para o noivo, na lateral do altar, em prontidão para a entrada da noiva, iniciada 

com um close da dama de honra. 

 A entrada da noiva segue o mesmo tipo de registro em plano sequência84. Sob o 

som ambiente com a marcha nupcial, a noiva entra na Igreja ao lado do pai e três damas 

de honra à frente. Uma das crianças não quer entrar, o enquadramento fecha em close na 

noiva, move-se para o pai e abre o enquadramento, agora, somente com duas meninas, e 

o cortejo segue em direção ao altar.  

 No percurso, a câmera acompanha a noiva e se posiciona lateralmente. Os noivos 

se encontram e seguem juntos. Sob orientação do cinegrafista, eles param a caminhada, 

enquanto o profissional dá a volta em um objeto da decoração, e continuam quando a 

imagem estabiliza de frente para o casal. 

 

 

 

 

  

 
83 Movimento de câmera por meio do uso da lente, que pode aproximar ou afastar a imagem. 

84 Quando não há corte entre os planos e toda a ação é realizada em uma única tomada. 
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Imagem 38 – Sequência do cortejo da noiva Gracimar 

   

 

  

   

Fonte: Frames do vídeo de casamento entre Gracimar e José Cláudio. 

 

 O exemplo indicado aqui é do casamento entre Gracimar e José Cláudio, mas o caso 

se repete por praticamente todos os casamentos dos anos de 1980 e 1990. Como se pode 

perceber, mesmo os problemas que podem ocorrer na cerimônia são inseridos no produto 

final, seja uma criança não querendo mais fazer parte do cortejo, seja um arranjo de flores 

embaraçosamente localizado entre as lentes e os noivos.  

 Em meados dos anos de 1990, contudo, algumas experimentações se iniciaram. Os 

efeitos nas imagens, junto à diversidade de uso de planos, começam a fazer diferença. No 

lugar do acompanhamento de todo o cortejo, surgem cortes temporais (perceptíveis pelo 

áudio) com a inserção de imagens de apoio, como detalhes da decoração e imagens dos 

padrinhos e convidados. À entrada da noiva, ainda cabe o foco da ação, com poucas 

intervenções, que recaem sobre damas de honra e buquê. 

 A sequência do cortejo da noiva passa a ser introduzida por uma indicação de espera 

do noivo, mas, diferentemente dos casamentos dos anos de 1980 (como de Gracimar e José 

Cláudio), usam-se imagens de apoio ou efeito transição de imagens entre o noivo diante do 

altar e a noiva na porta da Igreja preparando-se para entrar, suprimindo o movimento de 

câmera de uma ação para outra, como podemos observar em diversos vídeos de casamentos 

dos anos de 1990 e 2000. 
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O vídeo de casamento entre Denize e Álvaro Soares, realizado em 22 de fevereiro de 

1992, traz diversas dessas estratégias. Após o cortejo, o noivo e os padrinhos se posicionam 

de pé diante do altar; com uma panorâmica, exibe-se a espera deles pela noiva. Sob uma 

imagem frisada em close do noivo, surge um carro em fusão – uma cena com duração de 

aproximadamente 20’’ – substituída em corte seco por um enquadramento da noiva já fora 

do carro se arrumando para a entrar na cerimônia. Novamente um efeito é aplicado para 

avanço temporal: wipe, com divisão de tela em varredura, com uma imagem sendo 

substituída por outra. 

 

Imagem 39 – Sequência de espera pela noiva Denize 

   

   

Fonte: Frames do vídeo de casamento entre Denize e Álvaro Soares. 

 

 Percebe-se, assim, uma tímida preocupação em indicar a expectativa pela entrada da 

noiva. A chamada “edição paralela” (KELLISON, 2007), técnica utilizada nessa sequência, 

começa a ser aplicada no cortejo e no desenrolar do ritual. Além de criar essa sensação de 

espera, a estratégia impulsiona a aparição de convidados, que, até então, surgiam em segundo 

plano e em enquadramentos abertos. 

 Já nos anos 2000 começam a surgir experimentações mais ousadas. Os equipamentos 

digitais permitiram uma ampliação dos registros com relação à variedade de planos e ainda 

a edição não linear, com a manutenção da qualidade visual, consequentemente, motivaram 

a criatividade por parte daqueles que desenvolviam os vídeos e iniciaram o processo de 

construção das emoções, cativando o espectador e provocando sentimentos. 
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Um outro ato presente nos vídeos auxilia na dinâmica “entrada da noiva”: o making 

of. Como já dito, o processo de preparação dos noivos para a cerimônia, seja somente com 

imagens deles se arrumando ou com depoimentos (recurso que passou a ser bastante 

utilizado na última década), cria uma expectativa por parte de quem assiste em ver como 

aquela composição irá ficar. Normalmente, esse momento anterior à cerimônia revela, aos 

poucos, a vestimenta dos noivos, a felicidade e o nervosismo. 

 Ao contrário do que acontecia até então, o ato completo pode não ser mais exibido. 

Um detalhe chama atenção nesse sentido: a porta fechada da cerimônia para a entrada da 

noiva. Ao passo que em períodos anteriores, a noiva chegava à cerimônia e se preparava para 

a entrada com todos os convidados e, claro, o noivo conseguindo visualizá-la, como mostram 

as imagens 38 e 39, passou-se, mais recentemente, a se “esconder” esse momento do público 

presente. Assim, um ato relacionado ao casamento contribui diretamente para a criação da 

expectativa para a entrada da noiva. 

As sequências passam a agregar diversos planos intercalados que vão criando a 

atmosfera para a abertura das portas que irá revelar a noiva. Desde o making of ao cortejo 

dela, tudo é encaixado em uma busca por trazer emoções. Mesmo com um ritmo mais 

acelerado, fragmentado e sem seguir a ordem cronológica dos acontecimentos, a entrada da 

noiva ganha destaque. 

No vídeo de casamento de Tatiana e Lincoln, de 2015, a entrada da noiva tenta trazer 

essa ansiedade à tona, principalmente com relação ao noivo, que a aguarda no altar. No 

cortejo de Lincoln são inseridas imagens da noiva chegando à Igreja, ou seja, já sabemos 

que ela está no local. A sequência traz Lincoln no aguardo da noiva, alternando imagens dos 

pajens e da dama de honra entrando. Em plano médio, várias reações de Lincoln enquanto a 

espera é captada: 

 

Imagem 40 – Reação do noivo à espera da entrada da noiva 

   

Fonte: Frames do vídeo do casamento entre Tatiana e Lincoln. 

 

Mas tudo muda com a entrada da noiva: 
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Imagem 41 – Entrada da noiva e reação do noivo 

 

 

 

 

Fonte: Frames do vídeo do casamento entre Tatiana e Lincoln. 

 

 Outros recursos também são usados atualmente para causar mais impacto em quem 

assiste. O casamento entre Patrícia e Igor, por exemplo, foi realizado em um sítio com uma 

área especial para a realização da cerimônia, na qual colocou-se um portal. O formato para 

entrada da noiva manteve-se: com as portas fechadas, o noivo aguarda, a noiva se posiciona 

atrás do portal até a abertura, quando inicia o cortejo. O diferencial está em imagens por drone 

– outro elemento novo em casamentos contemporâneos –, que exibe do alto a cerimônia, em 

plano geral, com todos os convidados levantando-se diante da presença da noiva. 
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Imagem 42 – Sequência da entrada com imagem aérea 

  

  

Fonte: Frames do vídeo do casamento entre Patrícia e Igor 

 

As sequências de imagens em destaque conseguem demonstrar as diversas 

transformações sofridas no registro da entrada da noiva, mas elas se estendem por todo o 

casamento, com mais ou menos força. Durante a cerimônia, closes em convidados e no 

celebrante, uso de plano e contraplano, primeiro e segundo plano, efeitos e variações do som 

ambiente, com as falas, e das trilhas sonoras completam as táticas em busca da emotividade. 

Mas, como já foi destacado, mudanças no próprio desenrolar do ritual também 

auxiliam no processo. No caso da entrada da noiva, o uso de portas e portais fechados. Mais 

adiante, o ato da troca das alianças e o beijo do casal. 

 

4.1.2 A concretização da união: troca das alianças 

 

(Nome da noiva ou do noivo), receba esta aliança como sinal do meu amor e da 

minha fidelidade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

 

As palavras em destaque são proferidas na maior parte das cerimônias cristãs no 

momento da troca das alianças. Símbolo da união e da fidelidade, elas sacramentam o 

matrimônio e já aparecem nos primeiros registros de casamento. Até os anos de 1970, a cena 

se resumia a alguns poucos segundos de tela, ainda sem o áudio local, com imagens dos 
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noivos junto ao celebrante com movimentos labiais seguidos pela ação de colocar a aliança 

um no outro. 

Seguindo as características de cada fase, o momento acaba por ganhar mais tempo, 

pois abrange as falas dos noivos, a benção da aliança e colocação da aliança de cada um. O 

ato pode ser apresentado em plano sequência, sem cortes, que resulta em um momento 

desnecessariamente prolongado, passível de adversidades. Este é o caso do casamento entre 

Luciene e Mauro, de 1987, marcado por um imprevisto na troca de alianças causado, 

possivelmente, por nervosismo do noivo. 

A cena tem início com o casal, a pedido do padre, segurando a mão direita um do 

outro, repetindo as palavras do sacerdote. À solicitação das alianças, o noivo coloca a mão 

dentro do terno, enquanto a noiva tira a luva. Ela entrega as luvas a ele, que se atrapalha ao 

guardar as luvas e esquece de pegar as alianças, ao que é chamado atenção. 

 

Imagem 43 – Noivo atrapalhado ao pegar as alianças 

   

   

Fonte: Frames do vídeo de casamento entre Luciene e Mauro. 

 

Imagens de detalhes da ação começam a ficar mais perceptíveis a partir dos anos de 

1990; mesmo que ainda em plano sequência, há um certo abuso da ferramenta de zoom nas 

tomadas. No casamento entre Luiza e Luiz, em 1996, as alianças estão na posse da dama de 

honra, amarradas em uma pequena almofada decorada. Ao pedir os anéis, o padre pega o 

objeto das mãos da criança e leva primeiro ao noivo, que desamarra uma das alianças.  

A sequência começa em um plano fechado na dama de honra com a almofadinha, o 

enquadramento abre para registrar o padre com o casal, fecha novamente no momento em 

que o noivo pega as alianças e abre quando ele segue para colocar o anel no dedo da noiva. 

O que parece dar até vertigem, de tantas as vezes de aproximação e afastamento, não chega 
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a incomodar, pois todo o processo é bastante lento, prolonga-se por, aproximadamente, 2’; 

ou seja, contando com o momento dos votos para a troca das alianças até a conclusão da 

ação, contabiliza-se quase 5’ de tempo de tela, reproduzindo a duração do ato na cerimônia. 

Até então, percebe-se que o momento das alianças compreende os votos, a benção 

das alianças e a troca. Mas apesar de representar uma parte muito específica nas cerimônias 

de casamento, o ato acabou por compor mais uma etapa: a entrada das alianças. Assim, 

passa-se da posse dos anéis pelo noivo; depois, pela entrada da joia junto com a dama de 

honra durante o cortejo da noiva; e, há alguns anos, torna-se um momento especial, com um 

portador das alianças adentrando na cerimônia somente nesse momento. O ato aumenta a 

quantidade de micro-histórias (ações) que integram o ritual.  

Inicialmente, a inserção de mais uma atividade resulta em mais tempo de vídeo, 

tornando-o alguns minutos mais longo; no entanto, em pouco tempo, percebe-se a 

oportunidade de aproveitar a situação para compor a história do casal. Isso porque 

convencionou-se convidar alguém especial para o casal nesse papel. Avós, filhos, irmãos, 

amigos e até mesmo animais de estimação são encarregados de levar as alianças até os noivos. 

Por conta disso, ganha-se mais um recurso narrativo ao explorar a relação entre o 

carregador das alianças e os noivos. Quando elaborado de modo que o espectador conheça os 

envolvidos, o momento da entrada das alianças alcança um outro valor sentimental para os 

presentes, que sabem dos laços existentes, e, pela narrativa, também para quem assiste ao vídeo, 

por compreender melhor o contexto na aparição daquela pessoa em um momento de destaque. 

Na fase 3, o que era um ato de inclusão de pessoas em um papel especial na cerimônia 

torna-se parte do ritual e, consequentemente, se reflete nos registros. Assim como em outros 

momentos, a busca pela emotividade agrega o uso de música e diversidade de planos, e 

encaminha o acontecimento gradativamente até o ápice, que é a troca das alianças. 

Os votos, que atualmente podem ser personalizados, auxiliam no processo de 

construção desse momento. O que é dito pode ser fundamental para o desenvolvimento do 

próprio vídeo em si. Saindo do padrão litúrgico de repetição do juramento lido pelo 

celebrante, os noivos passaram a escrever o próprio discurso, trazendo particularidades do 

casal. Por ser algo voltado para a intimidade, os votos personalizados levam a mais emoções, 

relembrando momentos e relações familiares e de amizade.  

No casamento entre Tatiana e Lincoln, todos esses recursos aparecem. Nos votos, 

Tatiana fala do amor que sente pelo noivo. O seguinte trecho é inserido no vídeo:  
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Eu vou estar sempre do seu lado, caminhando junto com você. Sempre de mãos 

dadas, nas dificuldades, nos momentos felizes. E eu queria dizer que eu te amo 

muito, que você me faz feliz todos os dias. Muito obrigada, por me dar essa 

oportunidade de conviver com você, com o seu filho e com seu pai. Eu te amo 

demais. 

 

Enquanto Tatiana fala, exibem-se os noivos em plano médio e em plano e contraplano, 

buscando as reações. Ao falar “sempre de mãos dadas”, ela pega a mão noivo e a imagem troca 

para um enquadramento aberto, com a cena completa com o altar ao fundo: ele do lado direito 

da tela, ela do esquerdo, de mãos dadas; com o padre ao fundo entre os dois, que balança a cabeça 

em concordância. A sequência se faz interessante por registrar as reações dos três. 

A seguir, vêm os votos de Lincoln, que acompanha o mesmo tipo de discurso de 

Tatiana sobre amor e felicidade. A cena finaliza com uma fusão da entrada do filho de 

Lincoln com as alianças, sob trilha sonora. O caminhar do menino é rápido pela sequência 

de cortes utilizados. E, ao chegar aos noivos, abraça o pai e, depois, a noiva. Segue-se para 

a troca das alianças, ainda somente com a música, benção do padre e, somente depois, volta 

ao curso do ritual. 

 

Imagem 44 – Sequência completa: votos, entrada e troca das alianças 

   

   

 

 

 

Fonte: Frames do vídeo de casamento entre Tatiana e Lincoln. 
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As transformações ocorridas no registro da ação que sacramenta a união do casal são 

visíveis, não somente com relação à técnica, mas também com o próprio ritual. Além disso, 

não há como negar que as mudanças colaboraram com a construção dos vídeos, trazendo 

mais elementos passíveis de estilização e personalização da cerimônia, tornando-a única para 

cada casamento, portanto, para cada vídeo. 

 

4.1.3 Enfim, casados. Pode beijar a noiva 

 

Imagem 45 – Cenas do beijo de cerimônia da década de 1970 

 

 

Fonte: Frames dos casamentos de Lenita e Nei (1974)85 e de Cristina e Parente86 (1978). 

  

 As imagens que abrem este subtópico foram retiradas de filmes de casamento dos 

anos de 1970. Com enquadramentos bem parecidos, as cenas duram pouco mais de um 

segundo. Beijos tímidos, diante de familiares e convidados, captados pelas lentes e inseridos 

no produto final. Como já frisado no capítulo anterior, não podemos afirmar que o beijo 

passou a fazer parte do rito nessa época, mas dentro do corpus desta pesquisa, são as 

primeiras imagens que retratam uma das ações finais de uma cerimônia de casamento.  

O beijo entre o casal é colocado como um dos ápices do rito. Na era digital, muitos 

convidados levam celulares e câmeras para o casamento. O momento é de tensão para os 

profissionais que fazem o registro de imagens, pois não há uma segunda chance. Em questão 

de segundos, perde-se a imagem pela interferência de um aparelho entre o profissional e a 

cena ou mesmo uma pessoa. São inúmeros relatos desse tipo, que afetam muito mais os 

fotógrafos que os cinegrafistas, pela própria essência do registro. 

 
85 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=XC38kiLa9lk&t=1s>. Último acesso em 28 de março de 2021. 

86 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=MxQ41qfDBmM&t=4s>. Último acesso em 28 de março de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=MxQ41qfDBmM&t=4s
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Em 2016, por exemplo, um post do fotógrafo Joel H. Garcia (Filipinas) gerou 

diversas discussões sobre intervenções de convidados em eventos do tipo. Junto ao texto em 

que chama atenção das pessoas para o trabalho do profissional e o quanto a ação pode 

atrapalhar o registro de um “momento crucial”, ele coloca a foto87, que traz um telefone 

celular cobrindo parte da cabeça da noiva no exato momento do beijo. 

Mesmo com grande importância, tanto no desfecho da cerimônia quanto nos registros 

de casamento, o beijo que sela a união do casal pouco mudou desde o surgimento nos 

primeiros filmes, há quase 50 anos. Na ação, em si, notam-se alguns casais um pouco mais 

empolgados, com beijos mais longos, imitando cenas de cinema (com o noivo trazendo a 

noiva para frente dele e inclinando-a levemente em seus braços para o beijo) ou 

comemorando como se fosse um “gol”. No geral, entretanto, continuam sendo beijos 

simples, como o popular “selinho”. 

Nos registros, também se notam poucas mudanças com relação ao ato, mas há um 

visível empenho em torná-lo mais grandioso. Já nos anos de 1980, sem a possibilidade de 

interferências de pessoas, mas sob o risco de outras perdas - como bateria ou câmera virada 

para outro ponto -, a cena começava muito antes de acontecer, chegando, em alguns 

casamentos, a ser autorizada pelo profissional, como no casamento entre Gracimar e José 

Claudio. O casal se dirige para cima do altar, olha para a câmera como se aguardasse uma 

aprovação e se beija. A imagem se aproxima em zoom e logo após o ato, se afasta. A ação é 

seguida da assinatura do registro de casamento. 

O posicionamento dos noivos sob um cenário chama atenção nos casamentos entre 

Andrea e Candido Rogério, em 1994; e Andrea e Edison, em 2004. No primeiro, eles já estão 

saindo da Igreja, onde há uma armação de flores, como um portal. Eles param, olham para 

trás e se beijam. É interessante ressaltar que não há o aproveitamento da moldura de flores 

no registro, se tem o uso do zoom para a aproximação do beijo. No segundo, a cena é mais 

próxima visualmente do casamento de Gracimar e José Claudio, mas o registro é feito na 

sequência da cerimônia junto ao altar. 

Nesse sentido, o cenário se mostra como um ponto forte nesse momento, mas pouco 

aproveitado por conta, principalmente, da limitação tecnológica. O que já não ocorre nos 

vídeos da fase 3. No casamento entre Tatiana e Lincoln há três planos com o beijo: com ela 

em primeiro plano, com ele em primeiro plano e com os dois em plano geral, mostrando a 

 
87 Disponível em < https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209579682745634&set=a.1060919199942.10 

521.1134780178&type=3&theater>. Último acesso em 31 de março de 2021. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209579682745634&set=a.1060919199942.10521.1134780178&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209579682745634&set=a.1060919199942.10521.1134780178&type=3&theater
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Igreja. Nesta última, com a câmera em um eixo mais baixo inclinada para cima (Contra-

Plongée), criando uma atmosfera de grandiosidade. 

Para se ter uma ideia de como o cenário compõe esse momento, na Imagem 46 

destacamos cada uma das cenas, na seguinte ordem, da esquerda para a direita, e de cima 

para baixo: (1) Gracimar e José Claudio (1989) de costas para o altar e (2) em zoom para o 

beijo; (3) Andrea e Candido Rogério (1994) caminhando para a saída da cerimônia com o 

portal de flores e (4) câmera, em zoom, enquadra o beijo do casal; (5) Andrea e Edison 

(1994), após o fim da fala do padre, viram-se um para o outro e se beijam; e, por fim (6), 

Tatiana e Lincoln (2015) também após a fala do padre sob um ângulo geral. 

 

Imagem 46 – Beijo do casal 

  

  

 

 

Fontes: Frames retirados de cada vídeo de casamento dos casais.  
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O registro do beijo por diversos ângulos cria mecanismos de inserção diferenciados 

e possibilidades no processo de edição. Ao contrário das produções das fases 1 e 2, as da 

fase 3 trazem esse momento em uma sequência, assim como realizado na troca de alianças: 

sob trilha sonora, o beijo, frequentemente, vem junto a outras imagens do fim da cerimônia, 

mesmo em narrativas não lineares, que não seguem uma ordem cronológica. 

Assim, ao observarmos os vídeos de casamento atuais, é notória a diferença para 

outros tempos. Aspectos técnicos foram fundamentais no processo de transformação, mas o 

modo como o conteúdo passou a ser explorado fez com que essas produções passassem a se 

afastar dos registros simples e se tornassem produtos audiovisuais consolidados e detentores 

de características específicas que os fazem únicos e especiais dentro dos vídeos familiares. 

 

4.2 Questão de estilo: representação do “nós” sob o olhar do outro 

 

A relevância das emoções nos vídeos de casamento parece refletir uma valorização 

do indivíduo. Enquanto até meados da primeira década do século XXI as produções se 

pareciam na narrativa e na estética, como se encaixadas em formas; as produções atuais 

desconstroem esse modelo, que seguia a ordem do ritual, e promovem uma exaltação do 

casal. 

Os vídeos de casamento, principalmente dos anos de 1980 e o fim dos anos 2000, 

aqui classificados como parte da segunda fase, se apresentavam de modo homogeneizado e 

possuíam relação direta com o roteiro do ritual, em um esforço de captar todos os momentos. 

O resultado era um registro mais rústico do evento, contendo imagens e sons irrelevantes na 

composição do vídeo. 

A tecnologia permitiu modificações na estrutura narrativa dos vídeos e a criação de 

dinâmicas distintas na formulação da produção. Há interferências sociais e econômicas nesse 

sentido e, quando se fala em qualidade do vídeo de casamento, ela abrange aspectos que 

ultrapassam a ideia de uso de equipamento de última geração para se conseguir um bom 

resultado. Ter um vídeo que atenda uma definição visual não resulta na satisfação dos 

noivos.  

Como já dito, a segunda década do século XXI veio com uma diversidade de estilos e 

formatos, desde produtos curtos e ritmados, como os videoclipes, como alguns contendo 

depoimentos, seguindo o gênero documental. Os vídeos de casamento ainda podem se apresentar 

híbridos, com uma mescla de características de diversos meios e, mesmo assim, serem vídeos 
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de casamento; isso porque, como apontado, eles possuem elementos particulares e ainda formas 

de circulação específicas. São produtos que contêm signos e significados reconhecidos 

culturalmente e que o identificam como tal. 

As transformações do produto e do mercado contribuíram para que as produções se 

afastassem dos modelos comerciais e dos registros familiares cotidianos, principalmente, se 

levarmos em conta a quantidade de equipamentos disponíveis com qualidade visual 

equivalente aos tidos como profissionais. O resultado foi uma maior profissionalização das 

pessoas que atuam na área e busca por distinção. 

Recursos voltados à técnica - como enquadramentos, usos de efeitos, som e artifícios 

de edição - e ao conteúdo, como os componentes narrativos (micro-histórias), funcionam 

como instrumentos para o alcance do valor emotivo da produção, mas somente eles não são 

suficientes para desenvolver um produto original que simbolize determinada união. 

A questão do reconhecimento se tornou central nessa discussão, sobretudo por ser 

o casamento um evento altamente difundido na sociedade e passível de diversos 

atravessamentos midiáticos, sendo devidamente registrado, adaptado para uma linguagem 

determinada e transformado em produto de consumo, para satisfazer os desejos dos noivos 

– sejam tangíveis ou intangíveis. 

Assim, a originalidade e a individuação, tidos como pilares da vida cultural moderna 

(TAYLOR, 2011b), regem os objetivos dos vídeos de casamento, especialmente, a partir de 

2010. Para isso, juntos, os recursos técnicos e narrativos unem-se a mais dois componentes 

fundamentais na construção da produção: os noivos e o realizador.  

 

4.2.1 Noivos: múltiplos papéis 

 

O fato: não há casamento sem noivos. Dessa forma, nos vídeos de casamento os 

noivos assumem o papel de protagonistas, mas, ao contrário de produções comerciais, nas 

quais os atores comandam apenas os próprios papéis e são dirigidos por outros, eles têm voz 

e poder de decisão sob a produção. Afinal, são os contratantes e consumidores finais do 

produto. 

Nem sempre foi dessa forma, como se pôde observar até aqui. A primeira fase dos 

vídeos de casamento no Brasil traz experimentações e fragmentos compondo os filmes, com 

algumas exceções. Os noivos possuem uma centralidade nas produções, que buscam 

registrar o casal nos momentos principais da cerimônia e da recepção aos convidados. 
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Apesar do foco estar nos noivos, fora do ato cerimonial, eles aparecem em meio aos 

familiares e convidados, sendo cumprimentados, conversando, comendo ou bebendo, 

voltando a atenção a ações específicas, como a valsa, o corte do bolo e o brinde do casal.  

Já nos primeiros vídeos que compõem a segunda fase, a partir da adoção do registro 

em fitas eletromagnéticas, consegue-se identificar diversos momentos em que o cinegrafista 

assume a função de diretor e guia os noivos no que eles devem fazer e como agir diante da 

câmera. A ação é identificada facilmente nas produções, pois elas não possuem grandes 

interferências no processo de edição, como salientado em discussões anteriores. 

Como os vídeos seguiam a mesma base, sob ordem cronológica dos acontecimentos, 

o empenho era conseguir as melhores imagens. Nos anos de 1990, alguns desvios 

começaram a aparecer nos registros e destacar os noivos, como exemplificado na Imagem 

24, da página 131, com uma nítida direção do casal para produção de cena. E, a partir de 

então, práticas em busca da valorização do registro do casal tornam-se frequentes: 

sequências de imagens do ensaio fotográfico dos noivos, pequenos videoclipes com os 

melhores momentos ao fim da produção e até mensagem de felicidades ao casal no 

encerramento. 

 O aperfeiçoamento dessas estratégias vem com a edição não linear, quando se 

começa a excluir o que podemos chamar de “ocasionismos” da gravação - orientações, 

imagens sem foco, pessoas passando na frente da imagem e tantas outras ocorrências -, e 

apresentar vestígios narrativos. Um deles, tratado anteriormente, tem como centro os noivos: 

o making of. 

A performance dos noivos diante das câmeras passa a ser uma exigência. Enquanto 

se preparam para o casamento, conversam com outras pessoas e agem como se não 

estivessem sendo gravados. Em outros momentos, se direcionam a quem assiste ao vídeo, 

conscientes do registro e do modo como aparecerão, como Roberta e Daniel (2009) durante 

o brinde na festa.  

O casal está posicionado atrás do bolo. Daniel abre a garrafa de espumante, enche 

duas taças e entrega uma delas à Roberta. A sequência é feita em plano médio e planos 

detalhe - da garrafa sendo aberta, da taça enchendo e da noiva pegando a taça. Em um 

enquadramento com os dois, eles brindam para a foto e, timidamente, olham para a 

câmera e indicam um brinde a quem assiste, com os braços estendidos e as taças cheias 

em mãos.  
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Imagem 47 – Noivos brindam para a câmera 

 

Fonte: Frame do vídeo de casamento entre Roberta e Daniel. 

 

 Quando se chega a um processo de edição mais sofisticado, os vídeos de casamento 

passam a destacar falas dos celebrantes ou dos noivos, ao mesmo tempo que o ritual 

apresenta, de modo regular, os votos personalizados do casal. Ao escreverem os próprios 

juramentos, os noivos excedem a ideia do “na saúde e na doença”: eles contam histórias, 

expõem sentimentos e fazem promessas.  

No casamento entre Patrícia e Igor, em 2019, por exemplo, descobrimos que o casal 

se conheceu em uma festa na praia. A noiva conta que ela o viu sem camisa, de mochila, 

dançando no “passinho do trance”, e se perdeu no tempo olhando para ele. Quando ele a 

notou, foram dançando um em direção ao outro, no que chamaram de “dança do 

acasalamento”. Já Igor confessa não conseguir descrever o que sentiu no dia que se 

conheceram e se declara:  

 

Patrícia, você é essa pessoa que faz meu coração parar. Essa pessoa que está no 

meu primeiro e último pensamento do dia. Você é a pessoa que me faz querer 

experimentar, me faz querer ser diferente, que me faz querer ser melhor. Você é 

especial, generosa, engraçada e espontânea. E você alegra os meus dias quando 

irradia esse sorriso insubstituível. É muito bom amar alguém e ter a certeza que 

você é correspondido. E eu me sinto assim com você. Olha que sorte!  

 

O trecho destacado dos votos de Igor não é somente uma declaração de amor e juras 

de estar juntos “até que a morte os separe”, ele fala sobre os dois, o que ele sente por Patrícia 

e menciona características e qualidades dela. E são os votos do casal que pautam o 

desdobramento do primeiro vídeo do casamento deles (no total, eles têm cinco produções). 

Captadas no ato da cerimônia, as falas de Igor e Patrícia organizam a narrativa em dois 
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momentos. O primeiro pelas palavras dele e, após, as dela. O som das vozes comanda o 

modo como o vídeo se apresenta, ora inserindo imagens síncronas ao áudio, ora inserindo 

cenas de momento do making of e da cerimônia, sem seguir uma ordem identificável. 

 Usar os votos realizados de modo personalizado na composição do vídeo é um 

caminho, mas nem sempre se aproveita o recurso na construção narrativa. Ou seja, o registro 

dos votos pode entrar no vídeo como uma micro-história, organizada junto a outras, e não 

como o fio condutor. Nesse caso, se há intenção em trazer a trajetória do casal ou outra 

informação para a produção, alguns optam por coletar depoimentos. No caso, o vídeo ganha 

características específicas e o status do estilo documental. 

 O ponto forte desse instrumento se fundamenta pela expansão e aprofundamento 

sobre aspectos da vida do casal. A partir de um roteiro de perguntas aberto, os noivos podem 

falar sobre fatos, expectativas e sentimentos, a depender de como o realizador idealiza e 

configura o eixo da produção. A desvantagem está em uma dedicação maior ao registro do 

casamento, pois exige da equipe mais tempo junto aos noivos, podendo, inclusive, iniciar o 

processo de produção dias antes da cerimônia.  

Dessa forma, o vídeo de casamento pode ser percebido como uma expressão do 

indivíduo, que busca materializar, em imagens e palavras, subjetividades e sentimentos, 

performando a própria vida com o registro de parte da sua história, como um capítulo 

biográfico em audiovisual. O produto, então, se difere dos outros, pois não se limita a mostrar 

o que aconteceu, mas sim contar como aconteceu,  personalizando o vídeo. Afinal, aquela 

história pertence ao casal e, sem ele, ela não existiria. 

A performance dos noivos tem grande importância no processo de construção do 

vídeo, mas um fator modifica o papel deles na produção: a diversidade de formatos e a 

variedade narrativa e estética. Agora, contratar o serviço tornou-se uma tarefa mais 

complexa que somente prestar atenção nos equipamentos utilizados, como enfatizado em 

anúncios e matérias jornalísticas. Afora a centena de opções de empresas no mercado, os 

noivos precisam encontrar aquela que tem um portfólio que mais se aproxima do que 

desejam e acreditam encaixar no estilo deles. 

 

4.2.2 Mas o roteiro não está pronto? 

 

Hoje em dia tem muita gente que fez Cinema [graduação]. Então, o filme de 

casamento começa a se fazer na visão deles, não tão forjados no casamento. Eles 

têm outra visão. Então, alguns momentos não entram porque ele dá importância 
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para o enredo do filme dele. Ele passa um filme que tem uma concepção nova, que 

é de 2000 para cá, que é não linear (ALMEIDA, 2020). 

 

 A declaração de Israel Almeida, durante entrevista pessoal na sede da Aszmann em 

Copacabana (Rio de Janeiro), reflete uma percepção de muitos profissionais do mercado 

atual e o caminho que os vídeos de casamento vêm trilhando nos últimos anos. Ao contrário 

das produções realizadas até final da primeira década do século XXI, os registros atuais não 

seguem um roteiro atrelado aos acontecimentos do ritual. O objetivo é construir uma 

atmosfera envolvente a partir da relação entre os noivos (protagonistas) e o casamento.  

 O papel do realizador foi fundamental no processo de desenvolvimento do gênero 

“vídeo de casamento” no país. Primeiro, pelos conhecimentos técnicos específicos para 

atuação na área; depois, responsável pela multiplicação da atividade no mercado, dando acesso 

ao serviço a famílias de classe média; e, por fim, trazendo novos olhares sobre o registro. 

 A marcação da autoria sempre se fez presente, por inserção em cartelas ou mesmo 

legendas contendo o nome do realizador (empresa ou pessoa), além de uma forma de assinar o 

material produzido, até os anos 2000, também se aproveita para divulgar o serviço, com inserção 

de telefones de contato. O uso de vinhetas foi explorado para esse fim. Contendo músicas e 

imagens aleatórias, o nome da empresa aparecia e, só então, tinha início o registro do casamento. 

 Importante destacar a forma com que essas pessoas e empresas apresentavam as suas 

autorias. Ainda nos anos de 1950, em uma relação com o cinema ainda em alta, mesmo com 

recursos limitados, alguns realizadores faziam a inserção dos créditos, mesmo que escritas a 

mão, com as folhas colocadas uma sobre as outras no processo de filmagem, como podemos 

ver na sequência da Imagem 48: 

 

Imagem 48 – Indicação de autoria em filme de casamento de 1950 

 

 

 

Fonte: Frame do filme de casamento entre Armando Camargo e Maria de Lourdes Bolsoni88. 
  

 
88 Disponível no YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=3HGnCQ7QbMA&t=110s>. Último acesso em 2 de abril 

de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=3HGnCQ7QbMA&t=110s
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 Alguns fenômenos neste processo chamam atenção. O primeiro deles está no 

complemento do nome da produtora, com uso recorrente de “Films”, “Produções” e 

“Foto e Vídeo”. A adoção de um dos termos associa a empresa ao tipo de serviço 

oferecido e reconhecido pelas pessoas; algo que, atualmente, permanece e com algumas 

variações, como “Vídeo”, “Audiovisual” e “Studio”, para destacar alguns.  

 O segundo envolve uma falta de padrão com relação à inserção dos créditos, 

podendo aparecer no início ou no fim da produção, como também conter somente o nome 

da empresa ou uma lista detalhada de cada um que produziu o produto com a função 

desempenhada. O único critério identificado aponta para a abertura do vídeo: quando a 

marca é inserida no início costuma vir acompanhada de “apresenta” seguida do 

acontecimento.  

No entanto, cada crédito segue a característica principal de cada época de 

produção. Na primeira fase, com cartelas contendo o nome da produtora, com texto sobre 

tela de cor única ou sobre imagem e registro de papéis datilografados ou escritos com 

canetas. Na segunda fase, esses créditos vêm com efeitos dos mais variados estilos e/ou 

também em vinhetas personalizadas. Já a terceira fase apresenta inserções mais refinadas, 

até acompanhando a abertura do vídeo de casamento. 

O terceiro fenômeno verificado passa diretamente pelo esforço de 

reconhecimento do realizador como autor, que cria vídeos de casamento com estilo 

próprio e identificável. E foi essa estratégia adotada pelo mercado de audiovisual na fase 

3. Nesse cenário, duas características apontam para isso. A primeira está relacionada às 

indicações de produção, como descrito anteriormente, que começam a sofrer alterações: 

algumas produtoras passaram a substituir o “apresenta” por “um filme de”, em uma 

evidente reivindicação de autoria. 

Ao alterar a nomenclatura utilizada na abertura do vídeo, a percepção sobre o que 

será mostrado também se modifica. Enquanto em alguns vídeos a produtora “apresenta” 

o casamento de alguém, ou seja, o que aconteceu nele, agindo como um mediador; em 

outros, ela faz um “filme” do casamento, atuando como produtor do conteúdo, 

interferindo diretamente na forma como o registro é produzido e atrelando a produção ao 

prestígio do cinema. 

 O desejo de aproximação com o cinema excede a abertura e se volta também para 

a forma de se tratar o conteúdo para o vídeo de casamento. Tanto que, como já tratado, 

diversas produções utilizam o recurso de depoimentos/entrevistas ou aproveitamento do 
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dito na cerimônia (seja pelo celebrante ou pelo casal) para montar o roteiro, o que se 

torna uma forte característica dos vídeos atuais e uma tendência de mercado. 

 Por meio desses discursos se buscam as emoções e o modo como a narrativa se 

constrói, gerando um produto único, sem base em fórmulas prontas. Cria-se, então, um 

afastamento da ideia de reprodução em série, com todos os vídeos de casamento 

parecidos, valorizando a obra, o que remonta às reflexões de Benjamin (1994) sobre a 

reprodutibilidade técnica de produtos de arte, levando em consideração questões de 

autenticidade e contexto de produção e de consumo. 

 O vídeo, portanto, é resultado do ponto de vista do produtor sobre o casamento. 

Ele seleciona os depoimentos e os trechos dos votos que irão compor o roteiro e escolhe 

as imagens que farão parte daquele produto, de acordo com o que se deseja transmitir. 

Nesse processo, há uma relação entre a personalidade do casal, o estilo de produção 

escolhido e ainda as sensações a serem trabalhadas. 

 Ao fazer dois vídeos interligados por uma cena da noiva jogando o buquê - caso 

descrito na página 143, no casamento entre Patrícia e Igor, além de criar expectativas 

para a finalização da ação, o produto invoca atributos do humor ao usar o som ambiente 

com todos os berros, a noiva com a voz lenta e balançando o buquê. A cena termina com 

vários convidados deitados na grama, gargalhando, e a noiva gritando: “Cadê o Filipe?”, 

pergunta enfatizada por uma cartela com esse texto. 

Mecanismos como esse são evocados para transparecer outras sensações, como 

empatia, surpresa, romantismo e até drama, como transparece a abertura de um 

casamento disponível na plataforma Vimeo89. A produção inicia com uma cartela com a 

frase “Aventuras são ótimas, principalmente quando a pessoa que você ama é o seu 

destino (Autor desconhecido)”, seguida por som de chuva forte e uma fusão para uma 

janela com a imagem da chuva, quando a voz do noivo entra falando sobre quando eles 

se conheceram. A composição, por alguns segundos, traz um efeito dramático, que logo 

é superado por imagens mais coloridas e música. 

 Diferente dos produtos audiovisuais cinematográficos e televisivos, os vídeos de 

casamento não têm um compromisso com a audiência, precisa, apenas, estar em 

conformidade com o desejo dos noivos, proporcionando maior liberdade por parte de 

 
89 O vídeo de casamento “Lina & Elliot”, feito pela Olga Films, não faz parte do corpus desta pesquisa, mas 

exemplifica bem a emoção indicada, assim como outros. No entanto, o destacamos por não ter sido gravado 

no Brasil, o que pode indicar também uma tendência mundial na produção do gênero. Disponível em 

<https://vimeo.com/156077541>. Último acesso em 2 de abril de 2021.  
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quem faz o vídeo. Mas é ingenuidade pensarmos que a liberdade é total, já que é um 

serviço prestado para pessoas com muitas expectativas, que desejam ter um produto de 

recordação, mas que seja unicamente delas. 

 Somente há alguns anos, dedicar-se ao registro de casamentos passou a ser 

percebido como um nicho mercadológico de primeira opção, com demandas específicas 

e ávido por qualidade e novidades. Dessa forma, a área se amplia e se profissionaliza, 

abrindo espaços e aperfeiçoando os produtos, com vídeos personalizados, que consigam 

refletir como foi o dia do casamento exclusivamente daquele casal, porque, antes de tudo, 

ele precisa se reconhecer naquela história. 

 

4.3 Desafios de um mercado em ascensão 

  

A V Rebel Cinema usou tecnologia 4k, que dá efeito de supercâmera lenta, na 

cerimônia do cantor Latino e Rayanne, em março, no Copacabana Palace. O 

ator Juliano Cazarré e sua mulher, Letícia, apostaram na linguagem vintage 

em seu miniwedding e o registro chegou a ser finalista do Wedding Awards 

2012. Com edição caprichada, o casamento de Fernanda e Pedro, realizado ao 

ar livre, em Santa Teresa, tinha belas paisagens do Rio como cenário; e os 

noivos aventureiros Luna e Alexandre tiveram cenas do seu casamento 

filmados debaixo d’água (BRITO, O GLOBO, 2014, p.4).  

 

 A descrição de algumas cenas registradas em vídeos de casamentos fez parte da 

matéria escrita por Cibelle Brito sobre os registros do evento no Brasil em 2014. Segundo 

o relato, as produções atuais se aproximam do cinema na estética e na narrativa, algo 

corroborado pelas fontes, ao indicarem uso de drones, variação de takes, trilha sonora e 

dinâmica da edição como itens que merecem atenção; e terem como resultado um produto 

que reflete a identidade do casal. 

 A identificação de um movimento dos registros audiovisuais de casamento para 

características cinematográficas começa a ser percebida no início da década de 2010, 

tanto que algumas matérias jornalísticas apontam para esse fato. Uma delas, publicada 

em 2011, traz no subtítulo “Cineastas, produtores de moda e jornalistas usam referências 

de suas áreas para cobrir casamento” (DUTRA, 2011); outra, do mesmo ano, afirma que 

há uma recente “transição de cineastas para o mercado de vídeos de casamento” (O 

GLOBO, 2011). 

 A adesão desses profissionais ao mercado de casamento se revela como uma 

tendência não somente em jornais e revistas, mas nos próprios vídeos. Ao descrevermos 
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as características dos audiovisuais da fase 3, constatamos essas mudanças no modo do 

registro, tanto com relação à estética e, principalmente, à forma narrativa.  

Mesmo levando em consideração os aproveitamentos de estratégias consolidadas 

em produtos cinematográficos e televisivos nas duas primeiras fases dos vídeos de 

casamento no Brasil, as produções foram modeladas sob as sólidas bases do 

desenvolvimento do ritual. Atrelados a um relaxamento no processo de edição, inclusive 

após a adoção da edição não linear, em que observamos exclusão de cenas com objetivo 

de limpeza de imperfeições, os vídeos apresentavam um formato homogeneizado - todos 

possuíam estruturas parecidas.   

 Esse quadro começa a ser modificado a partir de 2010, quando verificamos uma 

diversidade de configurações narrativas e um retorno à referência cinematográfica nos 

registros de casamento; no entanto, sob uma alta profissionalização da área. Primeiro, 

pelo grande investimento feito em equipamentos de última geração, essencial para 

manter a qualidade da produção, mas também para a construção do vídeo, com o 

empenho em externalizar a essência do casal. 

A captação de imagens inusitadas e pouco usuais em vídeos de casamento, como 

registro sob a água, foi um dos exemplos da matéria destacada anteriormente e traz essa 

distinção entre as celebrações. Nesse sentido, o formato do casamento torna-se 

fundamental para obtenção de cenas diferenciadas para a composição do vídeo. Um 

cenário ao ar livre permitirá determinados tipos de registros que um casamento realizado 

dentro de uma Igreja não oferecerá (ou vice-versa), assim como será na recepção aos 

convidados ou mesmo em atos anteriores, como o making of. Ou seja, o produto final 

não depende apenas do investimento que se faz na produção do vídeo, mas também no 

próprio casamento. 

 Infraestrutura, decoração, roupas, maquiagem, buffet e até criação de 

diferenciações em atividades já consolidadas, como o lançamento do buquê e a dança 

dos noivos, contribuem para que esses registros alcancem patamares de produções 

midiáticas - se formos equiparar, seriam equivalentes a elementos como cenário, figurino 

e iluminação.  

Um segundo ponto a se destacar com o novo momento de aproximação dos vídeos 

de casamento com o cinema relaciona-se diretamente à necessidade do resultado ser um 

produto único, particular e autêntico. Em um mercado altamente competitivo, encontrar 

mecanismos de distinção obriga a se pensar em cada vídeo como uma produção que não 
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se repete, sem formatos prontos ou fórmulas de registro, que retrate a essência da história 

do casal e do evento casamento. 

Portanto, para atender às demandas do mercado, o profissional deve estar atento 

a, pelo menos, quatro pontos: (1) usar equipamentos adequados para todas as etapas da 

produção; (2) manter-se atualizado com relação às novidades no campo audiovisual; (3) 

conhecer o casal e como será o casamento; e (4) buscar atender as expectativas do casal 

referentes à produção, atualmente, relacionadas a conseguir reconhecer a si próprio e ao 

casamento (ao menos, o que se acredita ser e ter vivido). 

        Nesse sentido, o conteúdo apresentado nesses produtos ganha importância e 

obriga uma maior profissionalização e atualização constantes daqueles que desejam se 

destacar na chamada “Indústria de casamentos” (MARINS, 2016). O efeito disso é o 

desenvolvimento de negócios paralelos, como o oferecimento de cursos e workshops 

para capacitação, e a promoção de grandes feiras de fornecedores, culminando até em 

festivais com mostras competitivas. 

No Brasil, eventos, como o Expo Noivas & Festas, reúnem centenas de empresas 

e milhares de pessoas em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Realizadas em 

grandes espaços, essas exposições criam oportunidades para quem deseja encontrar os 

fornecedores ideais, servem de vitrine para antigas e novas empresas e, ainda, oferecem 

a possibilidade de aperfeiçoamento em diversas áreas por meio de oficinas. 

 Nesse contexto, o que até nos anos 2000 era realizado de modo mais mecânico e 

padronizado, torna-se complexo na conquista de clientes. E essa mercantilização do 

casamento aumenta a quantidade de produtos e serviços ofertados e resulta em uma alta 

segmentação do mercado. 

O reconhecimento dessas diversas especialidades pode ser visto em revistas e até 

programas de TV, como o Fábrica de Casamentos90. No reality show, os preparativos 

para o casamento são o foco, e os desafios lançados para os profissionais pelos noivos 

servem como linha narrativa. Há ainda outros produtos televisivos do gênero que 

destacam elementos específicos do casamento, como os voltados para a escolha do 

vestido de noiva, como o Vestido Ideal91. 

 
90 O “Fábrica de Casamentos” estreou em 2017 em uma co-produção entre o Discovery Home & Health (H&H); o SBT, 

onde também é exibido; e a Formata Produções e Conteúdo. 

91 Exibido pelo canal por assinatura no H&H. 
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Já com relação aos registros, o fortalecimento do mercado vem junto aos 

concursos. O Wedding Awards é a primeira premiação brasileira da área, criado pela 

associação Inspiration Photographers92 em 2013, e ocorre seis vezes ao ano. Já o Golden 

Lens é um desdobramento do Wedding Awards e vem a escolher os melhores do ano, 

entre os vencedores de cada etapa, sendo considerado o Oscar da fotografia dos filmes 

de casamento e família. A premiação das produções audiovisuais se divide em quatro 

eixos - melhor filme, melhor filmmaker, revelação e o mais premiado. A festa é realizada 

em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. 

A proposta do 1º Festival Vídeos de Casamento (FVC), realizado em 2020, 

constitui-se em outro formato. As produções competem pelo prêmio de “Melhor vídeo 

brasileiro de casamento” e ainda em 15 categorias de natureza estrutural ou emocional, 

como o “Ao ar livre”, composto por vídeos que tenham a maior parte de conteúdo filmado 

ao ar livre; e “Emocionante”, de vídeos com histórias comoventes que façam chorar93. 

Organizado e idealizado pelo cineasta Rodrigo Dutra e pelo artista visual Carlos 

Werneck, o FVC teve o patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro e, por conta da pandemia da Covid-19, a divulgação 

da premiação ocorreu virtualmente em julho. Em 30 de agosto os vencedores 

participaram de uma live via fanpage no Facebook94. 

O interesse por vídeos de casamento não é somente brasileiro. Há iniciativas para 

valorização do mercado no mundo inteiro, como o Love Stories TV95, uma empresa de 

mídia, fundada em 2016, que propôs criar a primeira biblioteca de vídeos de casamento 

do mundo. Ela também é promotora do Love Stories TV Wedding Film Awards96, que 

premia filmes de casamento em oito categorias e está na quinta edição. 

 Como pudemos constatar, os vídeos de casamento se transformaram, assim como 

todo o mercado que o cerca. Muitas das mudanças foram possíveis devido ainda a 

modificações na liturgia, como já salientado. Nos últimos anos, as redes sociais se 

tornaram um grande desafio, exigindo produções mais dinâmicas, de formatos de tela 

específicos, tamanhos temporais determinados e imediatismo. 

 
92 As informações foram conseguidas por meio do Whatsapp da Inspiration Photographers, em 22 de abril de 2021; e 

pelo site da associação: https://inspirationphotographers.com/. 

93 https://www.guiadominiwedding.com.br/noticias/festival-videos-casamento. Último acesso em 11 de abril de 2021. 

94 A fanpage do Festival Vídeo de Casamento (FVC) está disponível em 

<https://www.facebook.com/FestivalVideosdeCasamento/>. Último acesso em 4 de abril de 2021. 

95 https://lovestoriestv.com/. Último acesso em 4 de abril de 2021. 

96 https://www.weddingfilmawards.com/. Último acesso em 4 de abril de 2021. 

https://www.guiadominiwedding.com.br/noticias/festival-videos-casamento
https://www.facebook.com/FestivalVideosdeCasamento/
https://lovestoriestv.com/
https://www.weddingfilmawards.com/
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Por ser um mercado em constante renovação e sempre em busca de adequação às 

necessidades do mercado, chamamos atenção para a transmissão de casamentos online 

ao longo de 2020 e 2021, o que não poderia deixar de ser mencionado.  

Com a pandemia da COVID-19 e decretos de restrições, o mercado de casamentos 

sofreu grande impacto, com todos os eventos suspensos na maior parte do país. Enquanto 

muitos casais adiaram as datas da oficialização da união, alguns outros buscaram 

alternativas, como casamentos realizados via videoconferência, não somente junto aos 

cartórios97 como também com pequenas reuniões digitais98. 

Não demorou muito para o audiovisual se adaptar a esse cenário e, com a abertura 

de Igrejas e a flexibilização de reuniões para pequenos grupos, iniciou-se um processo 

de transmissão de cerimônia ao vivo. Assim como as lives de artistas de renome, os 

casamentos começaram a utilizar estruturas e recursos digitais para que familiares e 

amigos pudessem acompanhar o ritual. 

As primeiras transmissões ao vivo de casamentos pelo YouTube não vieram com 

a pandemia - encontramos registros de janeiro de 202099. O casamento em questão era 

entre pessoas com nacionalidades diferentes. A cerimônia é realizada em espanhol, com 

tradução simultânea em português – fato esclarecido em outros vídeos do mesmo 

casamento no canal criado pelo noivo100. O caso é especial e não se repete nos outros 

vídeos encontrados, que possuem imagens com pouquíssimos convidados - ou até sem 

eles - usando máscaras e mantendo o distanciamento (na maior parte das vezes).  

Assim, por conta da pandemia, a partir de maio de 2020 surgem as transmissões 

ao vivo de cerimônias de casamento. A estratégia inicial segue a mesma linha dos eventos 

de música: cria-se um canal para o casal (ou utiliza-se o da produtora) e, dentro dele, um 

link para transmissão. Na tela, uma imagem (estática ou em movimento) traz informações 

sobre a transmissão. 

 

 
97 A realização de casamentos online junto aos cartórios começou a ser feita em abril de 2020 em diversos estados, como em 

Minas Gerais, em que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) permitiu em 22 de abril que a união civil aconteça pela 

internet. Disponível em < https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/04/23/em-tempos-de-isolamento-social-

casamento-civil-pode-ser-feito-por-videoconferencia-em-belo-horizonte.ghtml>. Último acesso em 12 de abril de 2021. 

98 Matéria exibida pelo RJ2 do dia 8 de abril de 2020. Disponível em <https://globoplay.globo.com/v/8467649/> Último 

acesso em 12 de abril de 2021.  

99 A pesquisa foi realizada no YouTube em janela anônima por meio das palavras-chave “transmissão casamento”, 

“transmissão ao vivo casamento” e “live casamento” em 11 e 12 de abril de 2021. 

100 O casamento foi realizado em El Salvador e o vídeo da transmissão está disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=6KG03sJGq7U>. Último acesso em 12 de abril de 2021. 

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/04/23/em-tempos-de-isolamento-social-casamento-civil-pode-ser-feito-por-videoconferencia-em-belo-horizonte.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2020/04/23/em-tempos-de-isolamento-social-casamento-civil-pode-ser-feito-por-videoconferencia-em-belo-horizonte.ghtml
https://globoplay.globo.com/v/8467649/
https://www.youtube.com/watch?v=6KG03sJGq7U
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Imagem 49 – Chamada para a transmissão do casamento 

   

Fontes: Print de tela dos vídeos no YouTube101. 

 

 Percebe-se que, mesmo em pouco tempo, os profissionais corresponderam às 

necessidades do mercado e encontraram um caminho para continuar os registros de 

casamento. A experiência e a percepção de funcionamento das práticas de transmissão 

aceleraram o processo de adaptação à atividade. Há evidentes casos de experimentações, 

como a transmissão do casamento com o uso de apenas uma câmera, o que nos relembra os 

vídeos da segunda fase; mas há aqueles que apresentaram novas experiências para quem 

assistiu à cerimônia. 

 Algumas das transmissões encontradas exibiram microvídeos com imagens do casal 

no pré-wedding ou mesmo durante o making of. Em um deles, o noivo dá um recado direto 

para aqueles que assistem a transmissão: “Pessoal, já estou pronto aqui. Obrigado pelo 

prestígio, obrigado por estarem assistindo aqui com a gente. Já já começa. E Rebecca, meu 

amor, te espero no altar, não vai atrasar hein”102. 

 A mensagem do noivo é seguida por uma fala da noiva, entra uma tela em preto, com 

os dizeres “Começaremos em breve”, que dura poucos segundos, quando entra imagens do 

local do evento, com alguns poucos convidados já sentados em uma pequena sala decorada. 

Enquanto o casal se prepara para o início da cerimônia, o chat da transmissão já possui uma 

centena de mensagens de familiares e amigos. 

A ferramenta, inexistente nas postagens dos vídeos, merece destaque. Por meio dela, 

é possível sabermos como as pessoas reagem ao casamento, pois escrevem como estão se 

sentindo, fazem comentários sobre a cerimônia, noivos e ainda enviam mensagens. Algo que 

em um casamento presencial talvez ocorra de modo tímido, com comentários ao pé do 

ouvido de quem está ao lado ou mesmo somente com lenços enxugando lágrimas. No chat, 

ganham outra proporção: são palavras ditas e também registradas. 

 
101Na ordem, <https://www.youtube.com/watch?v=jajwaebYCIM>, <https://www.youtube.com/watch?v=Tcwps 

HyMyuE> e <https://www.youtube.com/watch?v=uwVVpQ2l1FM&t=1348s>. Último acesso em 12 de abril de 2021. 

102 Casamento entre Rebeca e Pedro, em 5 de dezembro de 2020. Disponível em <https://www.youtube.com/ 

watch?v=w4ZIZvw5KnE&t=17s>. Último acesso em 12 de abril de 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=jajwaebYCIM
https://www.youtube.com/watch?v=TcwpsHyMyuE
https://www.youtube.com/watch?v=TcwpsHyMyuE
https://www.youtube.com/watch?v=uwVVpQ2l1FM&t=1348s
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 O cenário de pandemia forçou à inovação e trouxe novas experiências tanto para 

quem produz os registros quanto para quem participa do casamento. Diferente do evento in 

loco, quando os convidados vão chegando e interagindo uns com os outros, as transmissões 

apresentaram mecanismos para criar expectativa, como exibição de imagens do casal. Tudo 

isso é passível de muitos erros - sinal de internet, captação de áudio e até mesmo localização 

das câmeras. Para quem assiste a cerimônia também se tem um momento novo. Dentro de 

suas casas, familiares e amigos participam da cerimônia não somente como espectadores, 

mas interagindo o tempo todo por meio do chat. Ou seja, a produção audiovisual do 

casamento ganha, na contemporaneidade, uma centralidade dentro da cerimônia jamais 

imaginada nas fases 1 e 2 analisadas aqui. 

 Como vimos até o momento, as novidades no campo do audiovisual de casamentos 

são constantes. A área está em pleno desenvolvimento. O que demonstrava estar passando 

por uma estabilização ganhou novos caminhos no último ano, e a tendência é que as 

transmissões ao vivo se solidifiquem como serviço prestado, ampliando o campo de ação 

das produtoras e dos profissionais do ramo.  
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CONCLUSÃO 

 

“Apenas recordações?” Pergunto no título desta tese. A dúvida surge a partir de uma 

série de observações iniciais e do que mais ouvi sobre vídeos de casamentos ao longo desses 

quatro anos de pesquisa – “vídeos de casamento são chatos”, “ninguém vê isso” ou mesmo 

“é um gasto que não vale a pena” foram expressões recorrentes. Seguindo o senso comum, 

me vi observando as produções atuais e em nada pareciam com as que habitavam a minha 

memória: eram vídeos rápidos, que não mostravam muito do ritual. 

Buscando representatividade em cada período temporal, na tentativa de construir uma 

genealogia do audiovisual de casamento e encontrar atributos desses produtos, tivemos a 

primeira constatação: essas produções são tão antigas no Brasil quanto o cinema. No 

processo de captação de materiais, encontrar registros de casamento do início do século XX 

foi uma grata surpresa. E foi por meio desses achados que a tese se desenhou.  

A descoberta desses registros de casamentos, mesmo que de pessoas consideradas da 

elite, revelou que esse mercado começou, praticamente, ao mesmo tempo que os cineastas 

experimentavam a linguagem cinematográfica. Ao que parece, os olhares de alguns 

profissionais para os ritos sociais vieram em um momento de pouco investimento da área, 

fazendo com que houvesse uma busca por alternativas. 

Mesmo acreditando que esses primeiros passos nos registros fílmicos de casamentos 

possam vir de uma necessidade, a profissionalização também aconteceu. A Correa Souza 

Films surge nesse cenário e, ao que parece, é a primeira empresa especializada nesse tipo de 

produção – ao menos não encontramos registros de qualquer negócio em datas anteriores. A 

grandiosidade dela é reconhecida por aqueles que iniciaram no mercado de casamento em 

meados do século XX. Uma empresa que marcou época, mas que teve muito de sua história 

apagada, dificultando esse resgate histórico. 

E não foi somente a história da Correa Souza Films que se perdeu, muitos registros 

de casamentos tiveram o mesmo fim. Há algumas hipóteses para isso, que não estão em 

discussão nesta tese, mas que são importantes ressaltar, pois podem se relacionar entre si. A 

suposição inicial diz respeito a uma falta de preocupação com a memória, ficando esses 

registros sem cuidados específicos para conservação. O resultado disso são materiais 

danificados, seja por decomposição do tempo ou mofo. 
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Outro ponto, ligado ao anterior, são os custos para a preservação de filmes e fitas ou 

para realizar a transição da mídia, no caso atual, digitalizar as produções. Até mesmo no 

Arquivo Nacional houve dificuldade. No local, há uma lista de filmes que podem trazer 

imagens de casamentos realizados até os anos de 1970, no entanto, eles não estão 

digitalizados e não há projetores disponíveis para assistir às películas. A degradação dos 

materiais também acontece no âmbito pessoal. Fitas guardadas há muitos anos em caixas, 

guarda-roupas e estantes pegando poeira e umidade tornam a digitalização mais custosa, pois 

há a necessidade de limpeza e sem garantias de que se conseguirá a reprodução. 

Por último, o apagamento das lembranças voluntariamente, quando, ao fim do 

relacionamento, o portador dos registros prefere descartar fotos e vídeos do casamento, em 

uma tentativa de excluir o acontecimento da sua vida, como se jogar fora um material fosse 

capaz de facilitar o esquecimento do casamento. 

As consequências dessas ações podem ser várias. Como qualquer registro, os filmes 

e vídeos de casamento revelam mais que uma união; eles são capazes de trazer informações 

sobre a concepção do ritual, como ele acontece, as ações envolvidas e sequências. Por meio 

das imagens, temos o conhecimento sobre como as cerimônias eram realizadas e, em uma 

possibilidade de comparação, perceber as diversas mudanças ocorridas na liturgia.  

Da discussão, destaco uma ação pertencente à cerimônia: a assinatura do registro de 

casamento. Frequente nas produções até os anos 2000, o ato começa a desaparecer na 

segunda década do século XXI. A falta dele nos vídeos não significa uma exclusão do ritual, 

mas pode indicar, ao menos, duas situações. A primeira delas manifesta uma desvalorização 

do momento na composição dos vídeos, por ser um processo burocrático, não se encaixando 

no que se deseja como produto. A segunda pode indicar um casamento não oficial, situação 

que chama atenção por apontar para uma mudança no significado da cerimônia. 

Ao sair dos espaços religiosos, o casamento se faz por meio de uma celebração. 

Quando oficial, há a presença de um juiz de paz (celebrante do cartório para o casamento 

civil); quando não, o casal escolhe ou contrata uma pessoa para presidir o ato, sem efeito 

legal, mas seguindo as bases de realização do ritual. No último caso, não há uma 

documentação a ser assinada. 

Como se viu no capítulo 1, a mídia é uma propagadora de comportamentos e 

atividades sociais. Se ao longo do tempo os rituais foram sofrendo alterações na forma como 

eram transmitidos entre as gerações (desenhos, oralidade, escrita, imagem estática e em 
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movimento); as transformações nos vídeos de casamento podem interferir e alterar o modo 

como as cerimônias são realizadas. 

Seja com o apagamento de microações ou a valorização de outras, futuramente, essas 

produções podem ser usadas como fonte de informação para o desenvolvimento de rituais e 

acabar suprimindo determinadas atividades, não somente dos rituais a serem realizados 

como da própria história. 

Assim, os vídeos de casamento possuem uma potencialidade em revelar costumes de 

uma época, mas também podem nos levar a equívocos e consequências. O argumento se pauta 

sobre a variedade de opções de produções, estilos, tamanho e formatos que o mercado 

audiovisual de casamentos oferece. Apesar de estarem alinhadas às práticas midiáticas 

atuais, acabam por apresentar um caminho de valorização do roteiro e das emoções passadas, 

incluindo ou excluindo ações para atingir esse objetivo. 

Outros pontos que esses produtos podem revelar têm relação com modismos, 

comportamentos e relações sociais, ou seja, refletem práticas culturais. Dois exemplos simples 

podem ser destacados aqui: (1) até os anos 2000 temos imagens com pessoas fumando dentro 

dos salões de festa, o que desde 2011 é proibido; e (2) o alto investimento feito em decoração 

nos casamentos mais atuais, não somente em composição de cenários, mas também em mesas 

de bolos e doces. 

Desse modo, podemos pensar no vídeo de casamento não somente como um reflexo da 

sociedade. Por meio dessas produções, identificamos e reconhecemos formas de 

relacionamentos dos sujeitos com o ritual e até com outros sujeitos e atividades sociais, mas 

também verificamos o quanto uma atividade consolidada como o casamento é viva e passível 

de renovação ao longo do tempo. 

Assim, as produções mostram-se objetos de pesquisa repletos de possibilidades. 

Nosso interesse recai sobre o produto vídeo de casamento e a composição dele sob aspectos 

narrativos e estéticos. Não nos interessa diretamente o que aparece, mas como aparece. 

Dessa forma, temos a consciência da amostragem observacional desta tese ser 

proporcionalmente pequena em meio à quantidade de produções realizadas em quase cem 

anos de história e da grande abrangência temporal. Acreditamos, porém, que essas questões 

não interferiram no resultado. 

A proposta foi traçar uma perspectiva ampla dessas produções e mostrar as 

transformações ocorridas, que cruzam os mais variados campos da produção – da idealização 

à circulação/exibição. Assim, ao longo dessa discussão, pudemos, então, reconhecer o 
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aproveitamento de práticas midiáticas diversas, com o uso de uma multiplicidade de recursos 

aplicados e adaptados aos registros pessoais de casamento.  

As produções não continham grandes rupturas nas estruturas de uma época para outra, 

se tratava de um processo em plena construção e adaptação. Percebemos que a tecnologia 

atuou (e atua) como um elemento presente nas transformações, mas não é determinante para 

o registro do casamento, que está mais relacionado à junção de letramento midiático por parte 

dos contratantes e das constantes mudanças no mercado sob a perspectiva dos profissionais 

atuantes. 

Analisando os primeiros momentos dos registros de casamento no Brasil, temos um 

processo de produção lento, oneroso e limitado, mesmo com avanço tecnológico na área. 

Por outro lado, ganharam espaço e mercado, notadamente após a popularização da televisão 

a partir dos anos de 1960 (BERGAMO, 2010). E, se o casamento passou a ser um bom 

roteiro, acabou por criar uma homogeneidade nas produções, algo que durou por quase três 

décadas. 

Nos últimos dez anos, transformações mais intensas ocorreram, mas não de modo 

generalizado ou abrupto. As mudanças no próprio ato de casar acabam por interferir nos 

registros e retiram elementos antes essenciais à cerimônia, pelo fato deles não acontecerem, 

como, por exemplo, a assinatura do registro de casamento – muitos casais realizam o ritual 

de modo não oficial, ou seja, tem até uma cerimônia, mas ela não é válida legalmente. 

Já as produções passaram a buscar emoções, engrandecendo esses momentos. Ao 

contrário dos registros feitos até os anos 2000, que procuravam uma via mais realística, ainda 

que excluindo erros, os casamentos atuais, mesmo que simples, podem ser representados 

como um evento grandioso se registrado de determinada forma. Momento em que o olhar de 

quem faz torna-se tão importante quanto de quem contrata o serviço. 

O vídeo de casamento ultrapassa a função de registro do evento para recordação – 

caso assim fosse, não faria diferença o modo como esse registro iria se apresentar, ainda 

mais com os inúmeros smartphones apontados para os noivos durante toda a cerimônia e as 

dezenas de vídeos produzidos pelos convidados.  

As produções, então, assumem um papel de marcador da memória pessoal capaz de 

apresentar uma história de vida, expressar emoções e refletir aquele casal e o casamento 

como únicos por meio da narrativa e da estética. Dessa forma, vemos o registro de casamento 

não somente como o registro de um ritual, mas uma forma de expressão. 
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E são essas formas de produção que fazem dos vídeos de casamentos um segmento 

específico no mercado audiovisual, formando um grupo de produtos repleto de paradigmas 

reconhecíveis como características deles, ao mesmo tempo que se apresentam como 

produções únicas e com histórias próprias. Eles ainda são capazes de nos fazer pensar sobre 

comportamentos sociais de determinadas épocas, moda, costumes e cultura local, além de 

representar os ritos.  

Refletir sobre os vídeos de casamento como um gênero, então, tornou-se pertinente 

aos estudos do audiovisual, tirando-os do lugar de invisibilidade mercadológica e acadêmica 

e abrindo caminho para explorar essas produções também como um meio de compreender a 

sociedade e as relações existentes entre os sujeitos. Assim, se há algum tempo acreditava-se 

que o papel do vídeo de casamento era somente recordar, hoje podemos considerá-lo como 

um produto cultural e, tal qual um gênero audiovisual, passível de hibridismos e em plena 

transformação. 
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GLOSSÁRIO  

 

Ato: refere-se a cada parte que compõe uma peça; um paradigma (modelo) de roteiros de 

ficção possui três atos, divididos por pontos de virada, sendo (1) apresentação, (2) 

confrontação, e (3) resolução (FIELD, 2001). 

 

Background ou BG: algo que fica de fundo, seja na imagem ou no som. Exemplo: em uma 

cena na qual aparece uma pessoa falando, tanto ela quanto a voz estão em primeiro plano, já 

a imagem que está atrás dela e o som ambiente estão como BG, compondo a tomada. 

 

Big Close: também chamado de primeiríssimo plano (WATTS, 1990), traz uma alta 

aproximação do rosto da pessoa, amplificando a sensação de intimidade que o close já induz. 

 

Cena: corresponde a uma unidade de ação dentro dos atos e pode ser composta por diversos 

planos, sob uma mesma situação e mesmo cenário. “Segmento de um incidente que, 

delimitado por um lugar, o narrador narra” (CAMPOS, 2007, verbete). 

 

Close ou close-up: o enquadramento é próximo ao rosto, inserindo parte dos ombros ao 

limite da cabeça. 

 

Contra-Plongée: plano também chamado de câmera baixa por conta do posicionamento do 

equipamento. Neste enquadramento, a imagem é registrada de um ponto mais baixo com a 

câmera com ângulo voltado para cima. É o oposto do Plongée. 

 

Corte seco: no processo de edição, um plano muda para outro sem qualquer efeito de 

transição, com uma imagem substituindo a outra na sequência. 

 

Crédito: equivale a ficha técnica do produto, traz o nome dos realizadores da produção. 

 

Edição linear: quando a edição é realizada de máquina para máquina (ou fita para fita) 

seguindo a sequência de imagem e som que irá compor o produto final. Pode-se usar uma 

mesa de corte e efeitos. 

 

Edição não linear: edição feita com o uso de computador e softwares. Não precisa seguir 

uma sequência determinada durante o processo, sendo facilitado reorganização de imagem 

e som. 

 

Edição paralela: imagens de duas ações são alternadas de modo que pareçam acontecer no 

mesmo momento. 

 

Fade: efeito de aparecimento (fade in) ou desaparecimento (fade out) gradual da imagem da 

tela ou do som. 

 

Frame: quadro. Uma sequência de frames compõe uma imagem em movimento.  

 

Fusão: sobreposição de imagens de forma gradual. 
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Legenda: texto sobreposto a imagem, com o objetivo de contextualizar o que é visto. Por 

exemplo, inserir local, data e nomes de pessoas que aparecem na imagem. 

 

Making of: registro dos bastidores de uma produção. 

 

Panorâmica / Pan: movimento de câmera no qual a câmera se move horizontalmente de modo 

suave em um eixo vertical (da direita para a esquerda ou vice-versa). 

 

Plano detalhe: enquadramento de parte do corpo de uma pessoa ou de objetos de cena. 

 

Plano e contraplano: um recurso utilizado para que se tenha dois pontos de vista., em que as 

imagens são registradas de pontos de vista contrários. Recurso muito utilizado em diálogos, 

quando dois personagens estão conversando de frente um para o outro e as imagens são 

alternadas. 

 

Plano geral: enquadra todo o ambiente em que a cena acontece. 

 

Plano médio: tende a enquadrar o personagem a meio-corpo, cortando pouco abaixo dos 

cotovelos. 

 

Plano sequência: toda uma ação é registrada sem cortes, formando uma sequência. 

 

Plano: no cinema e na TV, corresponde a uma unidade dramática, um fragmento sem 

interrupção de corte. Também corresponde ao ponto de vista da câmera em relação ao 

registrado. 

 

Plongée: plano também chamado de câmera alta, com referência ao posicionamento do 

equipamento com relação a imagem. O registro é feito com a câmera posicionada do alto em 

um ângulo voltado para baixo. 

 

Povo fala: um tipo de enquete muito utilizada no telejornalismo. O repórter faz uma pergunta 

sobre determinado assunto para várias pessoas e as respostas são colocadas em sequência. 

 

Primeiro plano: uma imagem (ou som) está em destaque no vídeo (ou no áudio). 

 

Quadro: na técnica de registro de audiovisual, corresponde a delimitação de tela, ao 

enquadramento. 

 

Sequência: “conjunto de cenas que se referem à mesma ação. Divisão narrativa de um filme. 

As cenas que se reúnem em sequência não estão situadas forçosamente dentro do mesmo 

espaço e tempo, mas são definidas por uma unidade de ação, tema ou movimento” 

(RABAÇA, 2001). 

 

Tomada: registro de uma cena sem interrupções. Também se usa o termo take. 

 

Vinheta: um tipo de produção breve que marca a abertura, os intervalos ou o encerramento 

de um programa, sempre iguais quando relativo a um mesmo produto ou empresa. 

 

Voz off / off: voz de uma pessoa que está fora da cena. 
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Wipe: quando uma imagem é substituída por outra em transição com deslizamento de tela 

para a esquerda ou direita, ampliação e diminuição ou mesmo “quebra” com pixelização 

 

Zoom: aproximação (zoom in) ou afastamento (zoom out) da imagem por meio do 

movimento de lentes da câmera.  
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ANEXO 1 – NOIVADO DOS ARNOLFINI. JAN VAN EYCK (1434) 

 

Reprodução do livro “A história da arte” de E.H. Gombrich. 
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ANEXO 2 – “CASAMENTO CAMPONÊS”. PIETER BRUEGEL, O VELHO (1568) 

 

Reprodução do livro “A história da arte” de E.H. Gombrich. 
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ANEXO 3 – ANÚNCIO DE VIDEOCASSETE. 

 

Reprodução de anúncio da Sandiz publicado no jornal O Globo com o valor do produto para 

pagamento à vista ou parcelado. 

 

 

Fonte: O GLOBO. Caderno de Economia. Domingo, 1/8/82, p. 38.  

Disponível em <https://acervo.oglobo.globo.com/> 
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ANEXO 4 – CORPUS: PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DE CASAMENTO. 

 

As produções estão separadas por décadas e estarão disponíveis para a banca de avaliação 

por tempo limitado (pós-defesa). Aquelas que estão publicadas em plataformas de vídeo ou 

redes sociais têm o link de acesso. 

 

1920 

Disponível em 

<https://drive.google.com/drive/folders/1jOfJxrDYpY34D08hQrQAxxi48COGAobF?usp=

sharing> 

Noivos Origem (link ou cedente) Observações 

Annita Machado e 

Alarico Barrozo 

YouTube 

https://youtu.be/vCkEp_Ddu5c  

 

 

1930 

X 

 

1940 

Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/1aYmBwGo3Ep8GhhUXg4Urv 

ZIMrNrJdZbX?usp=sharing> 

Noivos Origem (link ou cedente) Observações 

Marina e Alex YouTube 

https://youtu.be/ixNh5uxKr5s   

 

Zulmira e João de 

Oliveira 

YouTube 

https://youtu.be/e2ppProdSIo   

 

 

1950 

Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/1GtS77XhBMBcgb0kRPZFEsK3N-

tb2wasH?usp=sharing> 

Noivos Origem (link ou cedente) Observações 

Dilma Costa Pinto e 

Benjamin Pinto 

YouTube 

https://youtu.be/TzHy_igLg-Q  

 

https://youtu.be/vCkEp_Ddu5c
https://youtu.be/ixNh5uxKr5s
https://youtu.be/e2ppProdSIo
https://youtu.be/TzHy_igLg-Q
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Lacyr Andrade e M. 

Alfa 

YouTube 

https://youtu.be/KWFZaJX-GIk  

 

Lourdes Crepaldi e 

Lino Martins 

YouTube 

https://youtu.be/bbAuToysNos  

 

Maria Cândida e 

André Carlos 

VHS (original em filme) Cedido somente para 

observação 

Maria de Lourdes e 

Armando Camargo 

YouTube 

https://youtu.be/3HGnCQ7QbMA  

 

Mercedes Rocha e 

Celso de Carvalho 

YouTube 

https://youtu.be/_pp3o0mOVhM  

 

Millo Zanni  YouTube 

https://youtu.be/iSgXhnuO6qA  

Consta, somente, o nome 

do noivo 

Sem identificação YouTube 

https://youtu.be/_j6LMnf2LJY  

 

Vicentina Egle e 

Joaquim 

YouTube 

https://youtu.be/rHGd5e3KuTY  

 

Zina e Maurício YouTube 

https://youtu.be/g9ATfwYEddM  

 

 

1960 

Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/1cr1aR-15dSLO6Q8zqvWNZuVL 

lSOhFxTg?usp=sharing> 

Noivos Origem (link ou cedente) Observações 

Elisabeth Kabderian e 

Pedro Kuchkarian 

YouTube 

https://youtu.be/JdBoJIasP10  

Uso autorizado por 

Elisabeth após contato 

telefônico em 12/9/2019 

Irma e Gilberto YouTube 

https://youtu.be/Sszy0_WT7z0  

 

Maria e Antônio 

Chequer 

YouTube 

https://youtu.be/Y3lkDrbdxWg  

 

 

1970 

Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/1jBXkfGsXdJEu3Pe2GoRFdF5 

C1e-7Bkgo?usp=sharing> 

Noivos Origem (link ou cedente) Observações 

Cristina e Parente YouTube 

https://youtu.be/MxQ41qfDBmM  

 

https://youtu.be/KWFZaJX-GIk
https://youtu.be/bbAuToysNos
https://youtu.be/3HGnCQ7QbMA
https://youtu.be/_pp3o0mOVhM
https://youtu.be/iSgXhnuO6qA
https://youtu.be/_j6LMnf2LJY
https://youtu.be/rHGd5e3KuTY
https://youtu.be/g9ATfwYEddM
https://youtu.be/JdBoJIasP10
https://youtu.be/Sszy0_WT7z0
https://youtu.be/Y3lkDrbdxWg
https://youtu.be/MxQ41qfDBmM


205 

 

 

Cristina Martins e J 

Bussade 

YouTube 

https://youtu.be/_JJfu8QR9bc  

 

Lenita e Nei YouTube 

https://youtu.be/XC38kiLa9lk  

 

Marinete e Antonio 

Luiz 

YouTube 

https://youtu.be/F_qTuW7obSU  

 

Marlene e Luís 

Miguel 

YouTube 

https://youtu.be/qtVzEOe_i8A  

 

Weber Carvalho YouTube 

https://youtu.be/yDucdujrW6I  

Consta, somente, o nome 

do noivo 

 

 

1980 

Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/1pdcNFkXfN2bgiuF_QY1WnLz 

LrkOcoE1m?usp=sharing> 

Noivos Origem Observações 

Andrea Cristina e 

Paulo Marcos 

VHS Cedido somente para 

observação 

Deonilse e Edison YouTube 

https://youtu.be/BeSVlecfb50  

 

Gracimar e José 

Carlos 

VHS Uso autorizado pelo casal 

Luciene e Mauro VHS Uso autorizado pelo casal 

Maria Rosa e Siqueira YouTube 

https://youtu.be/LpaL9xSQ8e0  

 

Penha e Décio VHS Uso autorizado pelo casal 

Rosane e Mauro YouTube 

https://youtu.be/BesMeTSRnjk  

 

Apesar do vídeo ser de 

1980, o original é em 

super-8 

Rosemere e Gilson YouTube 

https://youtu.be/auOSR8bDh3A  

 

 

1990 

Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/1pdcNFkXfN2bgiuF_QY1WnLzL 

rkOcoE1m?usp=sharing> 

Noivos Origem Observações 

https://youtu.be/_JJfu8QR9bc
https://youtu.be/XC38kiLa9lk
https://youtu.be/F_qTuW7obSU
https://youtu.be/qtVzEOe_i8A
https://youtu.be/yDucdujrW6I
https://youtu.be/BeSVlecfb50
https://youtu.be/LpaL9xSQ8e0
https://youtu.be/BesMeTSRnjk
https://youtu.be/auOSR8bDh3A
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Andrea e Cândido 

Rogério 

VHS Uso autorizado pelo casal 

Cátia Valéria VHS Uso autorizado pelo casal 

Cristiane e Waldir VHS Uso autorizado pelo casal 

Denize e Álvaro 

Soares 

VHS Uso autorizado pelo casal 

Erica e José Augusto VHS Cedido pela irmã do noivo 

Hérica e José Carlos VHS Cedido somente para 

observação 

Luzia e Luiz VHS Uso autorizado pelo casal 

Nilza e Fernando VHS Uso autorizado pelo casal 

 

2000 

Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/1ReGa6KnnfH09ZHW3Z5_9NYF3 

wvH5EbGA?usp=sharing> 

Noivos Origem Observações 

Andrea e Edison VHS Uso autorizado pelo noivo 

Ariane e Erico DVD Uso autorizado pela noiva 

Christina e Rafael DVD Cedido somente para 

observação 

Cledrízia e Nailso YouTube – DVD 

https://youtu.be/C19Qtqx5qAY  

 

Graziela e Silvio YouTube 

https://youtu.be/80y6EUwuJoU  

 

Joseana e Henrique YouTube – DVD Parece que o vídeo foi 

retirado do ar, constando 

apenas nos arquivos do 

Drive 

Roberta e Daniel DVD Uso autorizado pelo casal 

Simone e Anderson DVD Uso autorizado pelo casal 

 

2010 

Disponível em <https://drive.google.com/drive/folders/13Vuehjx1LwWdlhKoeOKNeRoc 

A7pqU3-m?usp=sharing> 

Noivos Origem Observações 

https://youtu.be/C19Qtqx5qAY
https://youtu.be/80y6EUwuJoU
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Adriana e Bernardo Arquivo Cedido somente para 

observação pela produtora 

Aline e Rafael DVD Uso autorizado pelo casal 

Amanda e Luiz Felipe Arquivo Cedido somente para 

observação pela produtora 

São 3 vídeos 

Ana Carolina e 

Marcos 

Arquivo Cedido somente para 

observação pela produtora 

Anelize e Leonardo Arquivo Cedido somente para 

observação pela produtora 

São 3 vídeos 

Carol e Rodrigo Arquivo Cedido somente para 

observação pela produtora 

Mariana e Gustavo Arquivo Cedido pela noiva 

Mariana e Rafael Arquivo Cedido pela noiva 

Patrícia e Igor Arquivo Cedido pela noiva e pela 

produtora 

São 5 vídeos 

Talita e Renato Arquivo Cedido somente para 

observação pela produtora 

Tatiana e Lincoln Vimeo Vídeo privado com uso de 

senha. Cedido pela noiva 

Thaisy e Rodrigo YouTube 

Canal Priorilar 

https://www.youtube.com/channel/ 

UCg3G-QIprPr-FB4y_S5d19A  

São 7 vídeos 

Vivyane e Jun Arquivo Cedido somente para 

observação pela produtora 

 




