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Resumo: Este trabalho é escrito a partir de dados que integram uma pesquisa 

atualmente em curso sobre eventos de celebração de casamento, cujo propósito é 

acessar significados, códigos e valores impressos nas práticas e nos discursos de 

atores envolvidos nos ritos matrimoniais contemporâneos. A reflexão a ser 

apresentada está organizada em torno de dois eixos principais buscando, por um 

lado, acessar a dimensão mercadológica do universo pesquisado e, por outro lado, 

dar conta das relações de reciprocidade inscritas no complexo ritual. Relatos sobre a 

experiência de planejar a celebração e os festejos de um casamento apontam, em 

larga medida, para uma experiência de caráter econômico. Por outro lado, pode-se 

afirmar que os eventos de celebração de casamentos se inserem no chamado 

“circuito da dádiva”. Deste modo, pretende-se abordar aqui o princípio da 

reciprocidade como instrumental analítico para interpretar dados referentes aos 

eventos de celebração de casamento. Nesta perspectiva, busca-se uma reflexão em 

torno do entrelaçamento entre circuito da dádiva e mercado. 

Palavras-chave: Casamento; reciprocidade; mercado; dádiva. 

 
 
Introdução 
 
 Conforme sublinha Martine Segalen (1998), a celebração do casamento é 

uma ocasião de importantes ofertas de dom e contra-dom. A ideia deste trabalho é 

examinar, a partir de uma etnografia realizada na cidade do Rio de Janeiro, eventos 

de celebração de casamento à luz da assim chamada teoria da reciprocidade1. 

																																																								
1 Em interessante artigo, Eric Sabourin (2011) apresenta sucintamente os fundamentos desta teoria. 
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Tomarei como referencial bibliográfico alguns dos trabalhos que tratam da 

dádiva. A ampla discussão suscitada a partir do trabalho de Marcel Mauss – que, por 

sua vez, encontra na etnografia de Bronislaw Malinowski (1978) sua pedra 

fundamental – tem produzido importantes desdobramentos na antropologia até os 

dias de hoje, de modo que a rica discussão em torno dos sistemas da dádiva 

extrapola sua configuração original, que tomava como base exemplos etnográficos 

de sociedades ditas primitivas, para servir à análise das sociedades urbanas2.  

Neste trabalho, procuro pensar no ritual de casamento revisitando a teoria da 

dádiva. Lançando mão de alguns dados construídos através de pesquisa de campo, 

busco perceber como a questão da dádiva está impressa nos discursos e práticas 

dos agentes envolvidos no ritual de casamento. 

 

 
Algumas palavras sobre o contexto da pesquisa 

 

Os argumentos desenvolvidos neste trabalho baseiam-se em pesquisa que 

redundou na dissertação intitulada “Quando o céu é o limite: uma análise 

antropológica do evento de celebração do casamento a partir da perspectiva de 

cerimonialistas”, defendida em 2014 no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da 

Universidade Federal Fluminense. 

Em um primeiro instante, constituía um motivador para a realização da 

pesquisa, por um lado, a destacada posição que estes rituais ocupam no imaginário 

cultural brasileiro 3 . Observando contextos e discursos cotidianos percebi, por 

exemplo, que em nosso país são exibidos e produzidos diversos programas de TV 

que acompanham os preparativos de festas de casamento. Tratei de reparar 

também nas numerosas publicações dedicadas ao tema, largamente 

comercializadas em bancas de revistas e em livrarias da cidade. Aprendi sobre a 

existência de um calendário de feiras e eventos voltados aos ritos matrimoniais e 

descobri que estes costumam atrair milhares de pessoas durante todo o ano. Atentei 

																																																								
2 Com efeito, os riscados de um empreendimento que propunha pensar a sociedade ocidental à luz 
da teoria da dádiva podem ser verificados no próprio “Argonautas do Pacífico” de Malinowski que, 
diante do aparente paradoxo entre a inutilidade do kula e o valor nele investido, comparou os colares 
e braceletes trobriandeses às joias da Coroa inglesa.  
3 Não quero dizer com isso que o fenômeno é estritamente nacional. A propósito, compartilho da 
visão de Otnes e Pleck, que percebem o fascínio por festas de casamento como um fenômeno 
ocidental em pleno crescimento em outras partes do mundo (ver Otnes e Pleck, 2003, p.2). 
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ainda para o espaço de destaque ocupado pelos casamentos na teledramaturgia e 

para as minuciosas coberturas das festas de casamentos de famosos que rendem 

páginas e mais páginas das revistas de fofoca. 

Por outro lado, não obstante a importância atualmente atribuída ao 

casamento enquanto evento de significância, conforme assinalou Sahlins4, estes 

rituais permaneciam ainda pouco estudados no campo antropológico. Com efeito,  

embora os rituais constituam um campo clássico em nossa disciplina e também o 

casamento (em sua acepção de conjugalidade) seja frequentemente tomado como 

objeto de análise antropológica, encontrei poucos trabalhos acadêmicos que 

versassem sobre os rituais de casamento5. Dentre estes raros porém valiosos 

registros, tive acesso aos trabalhos de Martine Segalen, cujos interesses de 

pesquisa conjugam os estudos da família aos estudos dos rituais. Em obra 

relativamente recente (2003) esta autora delineou uma espécie de historiografia da 

instituição do casamento, relacionando-a aos rituais que marcam sua fundação. Esta 

autora chamou atenção para o fato de que , ainda que convencionalmente, os ritos 

matrimoniais sejam exemplos emblemáticos dos chamados “ritos de passagem”6, 

considerando as transformações ocorridas há poucas décadas no campo dos 

costumes e da vida privada (tais como o feminismo, a progressão das uniões livres e 

a chegada da mulher ao mercado de trabalho), os rituais de casamentos deixaram 

de marcar a passagem dos noivos ao mundo dos adultos. Esta visão coincidia com a 

minha própria percepção de casamentos celebrados na cidade do Rio de Janeiro. 

Já nas etapas preliminares da pesquisa, me parecia claro que, tal como 

descrevera Segalen, os eventos de celebração casamentos que eu estudava 

deixavam de marcar, ao menos de forma tão pronunciada, passagens materiais. 

Posto de outro modo, em contraste evidente com os casamentos de gerações 

anteriores, cada vez menos a celebração do casamento parecia associada à 

																																																								
4 “Um evento é de fato um acontecimento de significância e, enquanto significância, é dependente na 
estrutura por sua existência e por seu efeito. ‘Eventos não estão apenas ali e acontecem’, como diz 
Max Weber, ‘mas têm um significado e acontecem por causa de um significado’. Ou, em outras 
palavras, um evento não é somente um acontecimento no mundo; é a relação entre o acontecimento 
e um dado sistema simbólico. E apesar de um evento enquanto acontecimento ter propriedades 
‘objetivas’ próprias e razões precedentes de outros mundos (sistemas), não são essas propriedades, 
enquanto tais, que lhe dão efeito, mas a sua significância, da forma que é projetada a partir de algum 
esquema cultural.” (Sahlins, 2011, p.191) 
5 Um apanhado geral sobre esses poucos trabalham está disponível em Marins (2014). 
6 Recorro aqui à afirmação de Van Gennep, segundo quem “casar-se é passar da sociedade infantil 
ou adolescente para a sociedade madura, de certo clã para outro, de uma família para outra, e muitas 
vezes de uma aldeia para outra.” (Van Gennep, 2011, p.112) 
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transferência do casal para uma nova moradia, à inauguração formal dos direitos à 

sexualidade e à procriação, em suma, ao acesso definitivo ao estatuto de adulto. 

Uma vez que tais transformações não acarretaram em declínio do ritual – ao 

contrário,  recentemente, os ritos matrimoniais vêm adquirindo uma importância 

extraordinária e vêm se tornando objetos de crescente investimento de tempo, 

dinheiro e energia – deduzi que seus sentidos tivessem sido profundamente 

reformulados. Passei a me dedicar então ao propósito de perseguir os novos 

sentidos dos quais eram supostamente investidos os rituais de casamento 

contemporâneos. A ideia era compreender o modo pelo qual o casamento é hoje 

planejado, percebido e lembrado – em uma palavra, representado pelos diferentes 

atores sociais nele envolvidos.  

Circunscrevi a realização da pesquisa à cidade do Rio de Janeiro e, mesmo 

não tendo desprezado informações que eu julgava úteis e que dissessem respeito a 

outras regiões do Brasil, foi nesta cidade que realizei trabalho de campo entre os 

anos de 2011 e 2014. Também optei por não delimitar previamente um recorte por 

“classe” ou “estrato social” – embora mais tarde, quando optei por construir minhas 

descrições a partir dos discursos e práticas de profissionais conhecidos como 

cerimonialistas7, tenha acabado deixando de fora da pesquisa uma parcela da 

população que não poderia ou não gostaria de arcar com os custos de contratação 

deste profissional. Ainda assim, meus interlocutores provinham de contextos sociais 

bastante diversos em termos de faixa de renda, bairro de residência e grau de 

instrução.  

 

 
Sobre a indústria 

 

Já nas etapas preliminares de meu percurso investigativo me acostumei a 

ouvir inúmeras referências à “indústria dos casamentos” ou ao “mercado de 

casamentos”. Estes termos, frequentemente empregados pelos noivos, por 

profissionais do ramo ou ainda por jornalistas, dizem respeito aos crescentes 

																																																								
7 A título introdutório, apresento ao leitor não familiarizado com esta classe profissional, a definição 
simplificada do termo “cerimonialista”:  “Pessoa responsável pela organização e pelo bom andamento 
de uma instituição ou evento” (CERIMONIALISTA. In: Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa.) Para 
uma abordagem mais detalhada, ver Marins (2014). 
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negócios que cercam este ritual e que compreendem uma impressionante estrutura 

de prestadores de serviço especializados.  

Eventos de celebração de casamento, ainda que observados em contextos 

sociais variados, costumam reunir uma série de itens de consumo. A celebração 

mobiliza um aparato importante e o conjunto de produtos e serviços contratado pelos 

anfitriões, frequentemente,  é obra de minucioso planejamento. Embora seja difícil 

calcular com precisão a evolução do mercado8, os depoimentos de numerosos 

interlocutores convergem no que diz respeito à constatação de que assistimos a um 

crescimento vertiginoso do setor. Dizem eles que, há trinta anos apenas, os 

preparativos cabiam à própria família da noiva – sobretudo à sua mãe, suas tias e 

avó – mas que hoje o ritual virou um negócio superestruturado. Fenômeno este, 

aliás, que parece se estender para eventos sociais de outra natureza, tais como 

aniversários9, formaturas, batizados e até mesmo nascimentos. 

Em minha já citada dissertação (Marins, 2014), argumento que o 

casamento ocupa elevada posição na escala hierárquica dos eventos sociais. 

Embora eu não pretenda aprofundar esta discussão aqui, julgo pertinente sublinhar 

que isto se liga a uma ideia amplamente difundida, sobretudo entre aqueles que 

exercem papel de consumidores no mercado de casamento, de que os preços 

praticados neste mercado são extremamente altos, ao ponto de serem por muitos 

considerados extorsivos. São frequentes os relatos, muitas vezes em tom acusatório, 

de que produtos ou serviços pode ter seu preço substancialmente majorado 

simplesmente por se tratarem de elementos do mercado de casamentos. Ao longo 

de meu trabalho de pesquisa, não verifiquei a real existência desta prática 

oportunista. Porém, entendo que esta percepção dos consumidores aponta para 
																																																								
8 A respeito do tamanho do mercado, julgo pertinente ressaltar que embora eu tenha encontrado, ao 
longo da pesquisa, algumas estimativas que lhe dizem respeito, me deparei com uma série de dados 
desencontrados. Creio que a dificuldade em mensurar o mercado se relaciona com o alto grau de 
informalidade no setor. Além disso, a amplitude dos negócios ligados ao ritual de casamento é 
tamanha que a própria definição dos setores que integram esta indústria é problemática. Se alguns 
itens tais como confecção do vestido de noiva, decoração da igreja e serviço de buffet são 
espontaneamente identificados com a indústria de casamentos, outros como as listas de presentes 
de casamento deixadas em lojas de departamento ou programas de emagrecimento formulados 
especialmente para noivas parecem ser menos evidentes e raramente são incluídos neste rol. 
9  Isto é sugerido, por exemplo, no artigo dos economistas Joseph Pine e James Gilmore, que utilizam 
o bolo de aniversário para ilustrar uma história do progresso econômico em quatro estágios. Segundo 
eles, um vestígio da economia agrária podia ser resumido no fato de mães prepararem em casa o 
bolo de aniversário misturando trigo, açúcar, manteiga e ovos. Em seguida, na indústria de bens de 
consumo, a mãe do aniversariante passaria a comprar uma mistura para bolos pronta. Com a 
chegada da indústria de serviços, os pais passariam a comprar o bolo em uma confeitaria para enfim,  
nos anos 1990, a festa de aniversário ser transferida da sala de casa para uma casa de festas, com 
diversas atrações para crianças. (PINE, J., GILMORE, J., 1998, p.97) 
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uma ideia mais geral de que a celebração do casamento é uma ocasião que envolve 

custos financeiros importantes. 

Ainda que o contrário possa ser aventado, este mercado de cifras cada vez 

mais significativas não diz respeito exclusivamente aos estratos sociais mais 

elevados. Durante o trabalho de campo, pude observar que o esmero no 

planejamento das cerimônias e festas de casamentos atravessa contextos 

socioeconômicos os mais diversos.  

Ao que tudo indica, uma das ideias centrais que permeia o casamento diz 

respeito ao seu caráter de evento extraordinário. Tanto os anfitriões quanto os 

profissionais que ali trabalham reconhecem o casamento como um ritual de grande 

importância. Com efeito, a este evento são reservados os melhores trajes, as 

iguarias mais apreciadas, os arranjos florais mais bonitos, as bebidas mais finas. 

Busca-se apresentar nesta ocasião aquilo que um grupo “tem de melhor”. As 

pessoas investem no casamento uma dose considerável de energia, dinheiro e 

tempo – em um grau que dificilmente deverá se repetir ao longo se suas vidas. 

Ainda que possamos verificar enormes variações de um casamento para 

outro (tanto em termo de custos, quanto em termos estéticos), é muito significativo, 

por exemplo, que o montante de dinheiro ali investido seja considerado elevado para 

os anfitriões, quaisquer que sejam suas situações financeiras. Posto de outro modo, 

é quase que uma marca destes eventos que eles consumam uma quantia não 

desprezível para quem os custeia, somem eles vinte mil ou dois milhões de reais. 

Um de meus entrevistados resumiu esta questão com a seguinte história:  

 

Há poucos anos que eu casei uma das netas de um importante 

empresário do ramo imobiliário e aí nós listamos tudo que competia pra 

ele fazer o casamento da neta. Um dia ele quis sentar comigo, pegou 

aquela lista e falou assim:  

“_Meu amigo, eu estava somando isso aqui tudo e, meu amigo, isso aqui 

está dando um apartamento. O que você me diz disso?” 

[Ele conta ter respondido]  

“_Olha, doutor, todo casamento é um apartamento: o metro quadrado e a 

localização é que a gente discute.” 

Então eu explicava pra este empresário que a noiva, vamos falar uma 

noivinha de um local mais simples, da Penha, do Méier, que fez um 
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casamento completo por quarenta mil. Ou vinte mil. Na região dela, ela 

compra um imóvel de vinte mil, de quarenta mil. Ou seja, mesmo na Zona 

Sul, eu vou ter cliente que faz casamento de um milhão e meio, eu vou 

fazer casamento de duzentos e cinquenta mil, de cem mil. Na zona sul eu 

compro imóvel de cem mil, compro de duzentos e cinquenta mil e compro 

de um milhão e meio. Então na verdade a gente tá falando de metro 

quadrado e de localização. Mas toda pessoa que quer casar, ela está 

abdicando de um imóvel, se quiser falar de mercado imobiliário. 

 

 

Uma relação paradoxal 
 

Embora ao longo da realização da minha pesquisa, muito eu tenha ouvido 

falar em termos como “mercado”, “indústria”, “custos” e “valores”, jamais encontrei 

sequer um interlocutor que caracterizasse o evento de celebração de casamento 

essencialmente por sua natureza econômica. Com efeito, ainda que chamassem 

constantemente atenção para a relevância dos aspectos financeiros da organização 

da cerimônia, o acento recaía  sobre os aspectos românticos da ocasião. Valores 

como família, amizade, aliança eram vastamente acionados, de modo que o evento 

de celebração de casamento era sintetizado por meus interlocutores em expressões 

como “uma celebração do amor” ou “o momento de nascimento de uma nova 

família”.  

Tratando dos significados investidos nos eventos de celebração de 

casamento, muitas vezes testemunhei aspectos econômicos serem pormenorizados. 

Acompanhando discussões travadas por noivas10, aprendi que elas classificam 

como desprezíveis comentários aparentemente frequentes de familiares e 

conhecidos para quem “gastar uma fortuna para uma festa que dura algumas horas 

é algo irracional” e “muito mais sensato seria investir na compra de um apartamento”. 

Para as noivas com quem conversei, o evento que está aqui em jogo participa de 
																																																								
10 Cabe salientar que, embora os ritos matrimoniais se organizem em torno de um casal que celebra 
sua mudança no estado civil, a ocasião ainda é largamente associada ao universo feminino. Com 
efeito, a análise destes eventos tem demonstrado claramente a centralidade e o protagonismo da 
noiva. Ao longo do período de preparativos para o “grande dia”, é sobre a noiva (com a eventual 
participação de sua mãe, sogra, suas madrinhas e irmãs) que recai a maior parte das decisões. Não 
por acaso, alguns dos símbolos mais importantes deste ritual remetem a esta ideia: bolo de noiva, 
véu da noiva, vestido de noiva, buquê da noiva. 
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uma categoria de “coisas que o dinheiro não podem comprar”. Assim, reduzir a 

celebração de casamento ao montante gasto com a celebração e os festejos é 

considerado por elas não apenas inapropriado, mas ofensivo. 

A despeito disto, atividades como pesquisa de preços, decisões a respeito de 

preços e prazos, negociações e regateios constituem parte fundamental da 

experiência de organizar um casamento. Muita energia é dedicada a estas 

atividades e do inevitável confronto entre o evento idealizado e o orçamento limitado 

decorrem inúmeros episódios de ansiedade e frustração.  Desta aparente disjunção 

entre afetos e economia (que, aliás, em nossa sociedade, são largamente 

representados como elementos antagônicos), retive, a princípio, certa sensação de 

estranheza. Durante a realização da pesquisa de campo, entretanto, o tema da 

dádiva não me era familiar, tampouco constava entre minhas preocupações de 

pesquisa. 

 
 
Breve percurso teórico da dádiva 
 

Não é minha intenção aqui realizar um esforço de síntese da teoria da 

reciprocidade. É vastíssima a literatura antropológica que versa sobre a dádiva, de 

modo que oferecer ao leitor um balanço estaria, sem dúvidas, além do propósito 

deste projeto de proporções bastante modestas. A ideia aqui é apenas abordar 

sucintamente minha própria interpretação de alguns pontos básicos deste corpo 

teórico, para que então eu possa apresentar uma reflexão sobre meu próprio 

trabalho.  

Obra fundamental de Marcel Mauss, o “Ensaio sobre a dádiva” conhece rara 

longevidade e é aceito entre os antropólogos contemporâneos das mais variadas 

inclinações teóricas. Pode-se dizer que é este trabalho publicado no tomo I do 

L’Année Sociologique (1923-24) que institucionaliza na antropologia a discussão em 

torno da dádiva. De origem empírica, tomando dados etnográficos diversos como 

base, postula-se no “Ensaio” um entendimento da constituição da vida social através 

da tríplice obrigação de dar, receber e retribuir. E, embora para Mauss as trocas 

sejam universais, este autor demonstra que as circulação de prestações assume 

formas particulares ao longo do tempo e do espaço – daí a importância de estudar 

como elas são organizadas em diferentes contextos. 
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A escrita de Marcel Mauss é marcada por um forte caráter ensaístico, de 

modo que seu trabalho não demonstra preocupação em fornecer conclusões 

definitivas em relação a suas ideias. Apesar disto (ou talvez por esta razão), “Ensaio 

sobre a dádiva” produziu desdobramentos admiráveis, de modo que hoje há uma 

vasta literatura antropológica que versa sobre o dom. Com efeito, desde que foi 

publicado, o “Ensaio” foi objeto de interpretações distintas.  

Em meados dos anos 1940, Lévi-Strauss rotulava o trabalho de Marcel Mauss 

como “admirável” e “clássico”, declarando que o “Ensaio sobre a dádiva” servira de 

inspiração para o seu próprio trabalho sobre o princípio da reciprocidade nas trocas 

matrimoniais. Mais tarde, Lévi-Strauss fora convidado a escrever a introdução de 

“Sociologia e Antropologia” - coletânea organizada após a morte de Marcel Mauss 

que reunia seus principais artigos. Ali, Lévi-Strauss mais uma vez destacava  o 

caráter precursor da obra maussiana, afirmando que o “Ensaio” operava uma 

verdadeira “revolução” etnológica – não só pelo potencial da discussão da dádiva 

em si, como também por conta da metodologia adotada. Não obstante, o tom 

elogioso da “introdução” não resguarda a obra de Marcel Mauss de duras críticas 

por parte de Lévi-Strauss. Para este autor, no “Ensaio” há uma confusão entre forma 

(o sistema de reciprocidade) e o conteúdo simbólico (o hau). Vale lembrar que, para 

Lévi-Strauss, o sistema de trocas é tido como universal e ganha diferentes 

roupagens de acordo com contextos distintos. Assim, o autor coloca o acento da 

discussão sobre aquilo que iguala os homens entre si, a saber, as estruturas do 

pensamento humano que se manifestam inconscientemente. Posto de outro modo, o 

que Lévi-Strauss observa é a existência de conteúdos culturais distintos. 

Na análise levistraussiana do percurso realizado por Mauss para explicar o 

sistema de trocas, a teoria nativa é uma solução local para algo universal: o hau 

constitui um dos conteúdos possíveis para preencher um significante flutuante. 

Deste modo, Lévi-Strauss afirma que o equívoco cometido por Marcel Mauss teria 

sido o de transformar a teoria nativa (segundo a qual o hau constituiria a força que 

faria as coisas circularem) em teoria sociológica. Ao aderir à teoria nativa, Mauss 

teria sido “mistificado”. 

Esta suposta “mistificação” de Marcel Mauss pelo discurso nativo também é 

apontada por Godelier em seu trabalho intitulado “O enigma do dom” (2001). 

Todavia, este autor traz uma nova abordagem à teoria da dádiva estabelecendo, até 

certo ponto, uma relação de continuidade com Marcel Mauss. Godelier aponta uma 
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certa incompletude da explicação de Mauss: segundo sua análise, se o “Ensaio 

sobre a dádiva” se ocupa da circularidade das coisas, seu autor negligencia aqueles 

objetos que são subtraídos da esfera da troca. Portanto, à luz da ideia de que é 

preciso considerar também os objetos que devem ser guardados, Godelier produz 

uma releitura das teses  produzidas em torno da dádiva. 

Menos do que confrontar a tese maussiana da reciprocidade, Godelier esboça 

uma nova explicação para o contexto estudado pelo autor, defendendo assim que, a 

partir da dádiva, as pessoas estabelecem ou reproduzem relações sociais. Tomando 

como base  exemplos etnográficos diversos, o autor aponta para a existência de 

uma única dinâmica e de conteúdos distintos. Em outros termos, para Godelier, 

embora as coisas trocadas sejam diferentes, o princípio subjacente é sempre o 

mesmo. O universal aqui é  a necessidade do homem estabelecer relações – e é por 

essa razão que ele estabelece trocas. Notamos, portanto, que a explicação de 

Godelier não reside num determinado tipo de funcionamento inconsciente da mente 

humana – como queria Lévi-Strauss, tampouco numa manifestação mágico-religiosa 

depreendida de uma teoria nativa. Com efeito, este autor promulga a compreensão 

do real a partir da observação das relações sociais. 

Por sua vez, o estudo de Marshall Sahlins (1972) que trata da reciprocidade 

em comunidades primitivas busca explicar o papel das trocas que, segundo ele, 

conjugam economia e ordem social. Invertendo a proposição de que sociedades 

coletoras vivem na miséria, o autor demonstra que os bens materiais que participam 

do circuito de trocas não se encerram em sua utilidade, mas são capazes de manter 

a ordem social. Assim, Sahlins tece uma crítica às abordagens utilitaristas sobre as 

trocas econômicas, defendendo que os bens trocados representam mais do que seu 

valor material.  

Para Sahlins, a reciprocidade é parte do processo de sociabilidade e também 

de estruturação dos sistemas sociais. Assim como Gouldner (1960), este autor toma 

como princípio básico das relações sociais a ideia de que aliados produzem 

presentes assim presentes são capazes de produzir aliados. Assim como no 

trabalho de Marcel Mauss, aparece na obra de Sahlins uma reciprocidade 

caracterizada como fluxo contínuo. 

Ainda como desdobramentos a partir da obra de Marcel Mauss, em 1981, um 

grupo de intelectuais de diversas áreas do conhecimento fundava a revista 

M.A.U.S.S.  – Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales – com o intuito 
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de rebater fundamentos filosóficos da teoria econômica. Inspirados no “Ensaio sobre 

a dádiva” – obra considerada a refutação mais contundente já escrita às bases da 

teoria econômica, autores filiados à tradição teórica de Marcel Mauss resgatam a 

dádiva como figura central para a realização de uma crítica profunda ao utilitarismo 

em geral.  

Se sairmos do espaço reduzido dos antropólogos, vemos que a discussão é 

bastante mais ampla e a reciprocidade passa a ser mais do que a discussão do hau 

levantada por Lévi-Strauss (2003) e reverberada no campo antropológico. 

Para o exercício que pretendo esboçar neste trabalho – o de abordar o 

princípio da reciprocidade como instrumental analítico pra interpretar dados referente 

aos eventos de celebração de casamento realizados contemporaneamente na 

cidade do Rio de Janeiro, considero especialmente promissor o desdobramento 

proposto por Godbout em texto com a colaboração de Caillé (1992), formando a 

hipótese de que a dádiva não diz respeito somente à sociedades primitivas, mas 

também, embora de outro modo, ainda cumpre analisar a sociedade contemporânea. 

Nesta perspectiva, é importante ter em mente, não se pode pensar o circuito da 

dádiva sem considerar o mercado. Ao contrário, embora orientados pelo princípio da 

dádiva, nas sociedades contemporâneas, os circuitos de reciprocidade devem ser 

pensados como entrelaçados à economia monetária capitalista mundializada. 

 

 

Casamentos à luz da teoria da dádiva 
 

“Observemos antes de tudo que o casamento por toda a parte é considerado 

como uma ocasião particularmente favorável para a abertura ou o 

desenvolvimento de um ciclo de trocas. Os ‘presentes de casamento’ de nossa 

sociedade incluem-se evidentemente no grupo de fenômenos que estudamos 

anteriormente.” (Lévi-Strauss, 2012: 102) 

 

A passagem acima reproduzida, retirada do capítulo em que Lévi-Strauss 

versa sobre o princípio da reciprocidade em “As estruturas elementares do 

parentesco”, nos deixa entrever que pensar no casamento à luz da teoria da dádiva 

não constitui ideia das mais originais. Com efeito, o próprio Marcel Mauss (que, vale 

lembrar, definiu a dádiva de modo amplo, incluindo no termo, além de presentes, 
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também visitas, festas, comunhões, enfim, um sem-número de prestações) estende 

suas conclusões a nossas próprias sociedades e cita as festas – inclusive as de 

casamento – como remanescências dos sistemas de trocas observados em 

sociedades primitivas: 

 
“Vemos aqui, na prática, o vestígio da antiga tradição, a dos velhos potlatch nobres. 

(...) Nessa vida à parte que é nossa vida social, nós mesmos não podemos “ficar 

em dívida”, como ainda costumamos dizer. É preciso retribuir mais do que se 

recebeu. A “devolução” é sempre maior e mais cara. Assim, uma família aldeã de 

nossa infância, em Lorraine, que se restringia à vida mais modesta em tempos 

comuns, arruinava-se por seus hóspedes por ocasião de festas patronais, 

casamentos, comunhão ou enterro. É preciso ser grande senhor nessas ocasiões.” 

(MAUSS, 2003:294-295) 

 

Ainda que estes autores tenham mencionado o casamento por seu potencial 

analítico em torno do tema da reciprocidade, este exercício não parece ter sido 

levado a cabo pelos antropólogos11. Dentre os trabalhos aos quais eu tive acesso, 

apenas o de Martine Segalen (1998), a respeito das listas de casamento na França, 

parecem abordar o tema. Assumindo que o casamento constitui, hoje, um importante 

momento de oferta de dons e contra dons entre gerações, parentes e amigos, esta 

autora busca compreender como evoluíram conteúdo e sentido do presente de 

casamento.  Dado o caráter ainda embrionário desta ponderação na produção 

antropológica, esboço, a seguir, minhas próprias reflexões a respeito do tema. 

 

Em primeiro lugar, ao longo de minha pesquisa, foram recorrentes as 

indicações, nos discursos e práticas dos interlocutores, que apontavam para o 

evento de celebração de casamento, ele mesmo, como dádiva. A cerimônia e os 

festejos do casamento constituem assim algo a ser ofertado, um evento preparado 

com esmero, não raro, “com muito sacrifício” para alguém ou por alguém. Quando 

inquiridos a respeito das razões de celebrar o casamento, é bastante comum que os 

noivos evoquem figuras familiares próximas, em geral pais e avós. Nesta 

perspectiva, o casamento celebrado constituiria uma espécie de agradecimento 

																																																								
11 Aliás, já tratei em trabalho anterior (Marins, 2014) sobre a escassez dos trabalhos que versam 
sobre eventos de celebração de casamento, de modo geral, na produção antropológica.  
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pelas raízes, de reconhecimento dos sacrifícios implicados na criação do jovem 

casal desde o nascimento.  

Do ponto de vista dos convidados, receber um convite de casamento constitui 

um símbolo do prestígio nutrido pelos anfitriões12. O convite de casamento inaugura 

uma série de obrigações por parte do convidado, de modo que os anfitriões esperam, 

em primeiro lugar, que seus convidados compareçam ao casamento. Quanto 

maiores forem as dificuldades implicadas nesta tarefa (por exemplo, convidados que 

precisam viajar longas distâncias até o lugar do casamento ou comparecimento à 

despeito de saúde debilitada), maior parece ser a apreciação dos anfitriões. Além 

disso, espera-se que o convidado vistam-se “adequadamente” (o que implica, em 

geral, o uso de suas melhores roupas de festas e maquiagens e penteados 

elaborados no caso das mulheres) e oferte um presente ao casal. Na 

impossibilidade de comparecimento do convidado ao evento, o presente é 

igualmente esperado, bem como uma justificativa para ausência. 

“Receber” a dádiva significa, portanto, aceitar o convite e cumprir de uma 

agenda que inclui a “contradádiva”. Pois o aceite do convite não fecha o ciclo de 

obrigações mútuas geradas pela dádiva, de modo que a retribuição seria constituída 

pela oferta de presentes de casamento. Gostaria de sublinhar ainda uma outra 

dimensão, que diz respeito ao suposto caráter não obrigatório do presente. Embora 

a dádiva não seja obrigatória, a não oferta de presentes constituiria a ausência de 

dádiva em resposta à festa.  

Sabemos que os trabalhos filiados à tradição teórica de Marcel Mauss 

reconhecem a dádiva como sistema de obrigações paradoxais, revelando assim a 

ambivalência da reciprocidade. Deste modo, os objetivos do dom se ligam entre si 

de maneira profundamente paradoxal, fundamentalmente por combinarem interesse 

e desinteresse, o contrato e o vínculo espontâneo. Também aí descortinamos uma 

importante dimensão dos ritos matrimoniais: eventos de celebração de casamento 

guardam em si algo de voluntário e obrigatório, constituindo uma forma complexa de 

interesse e desinteresse. 

 
																																																								
12 Para além de seu aspecto simbólico, o convite também pode ser recebido com satisfação pelo 
caráter lúdico do evento. A propósito, me parece interessante mencionar que, recentemente, foi 
organizada no Rio de Janeiro uma festa de casamento fictícia. Com o slogan “Porque festas de 
casamentos são as melhores festas que existem”, os organizadores do evento (cujos convites eram 
comercializados) prometiam reproduzir “todo aquele clima que envolve um casamento, esperado e 
produzido por anos”. 
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Em sua discussão sobre a tríplice obrigação em torno da dádiva, Marcel 

Mauss afirma que o primeiro presente funciona como espécie de “convite à parceria”, 

uma proposta para que o doador e o receptor iniciem uma relação, em princípio, 

interminável. É assim que o ciclo de obrigações excede a tríade dar, receber, 

retribuir – dando lugar a uma espécie de contínuo que se perpetua com a 

longevidade da relação estabelecida entre as partes. 

Sendo assim, ao tratar dos casamentos traduzindo a tríplice obrigação 

(conforme apontada por Mauss) como oferecer a festa, aceitar o convite e 

presentear os noivos, delineio uma simplificação dos fluxos de reciprocidade que 

perpassam todo o ritual. Pois estou convencida de que esta cumpre, 

simultaneamente, não somente o papel de dádiva, como também de contra-dádiva. 

Posto de outro modo, este ritual pode constituir uma espécie de resposta a outras 

festas já realizadas, de modo que sua organização se insere num contexto de 

obrigatoriedade de retribuição da dádiva, posto que o anfitrião procura organizar um 

evento corresponda àqueles oferecidos pelas pessoas de seu círculo de relações.  

A ruptura do movimento de reciprocidade obrigatória é capaz de gerar certa 

indisposição. Neste sentido, nos é possível acessar, com clareza, a dimensão 

coercitiva do ritual. Neste sentido, poderíamos ainda apontar outros encadeamentos 

semelhantes, tais como a escolha de padrinhos, o agradecimento dos presentes, as 

lembrancinhas distribuídas aos convidados como forma de agradecimento pela 

presença, e assim por diante.  

A leitura levistraussina da dádiva (que é mais tarde ratificada por Godelier) 

parece elucidativa para compreendermos o que está em jogo nesta dinâmica: a 

recusa do convite significaria à recusa da aliança – algo considerado grave e 

passível de causar indisposição entre os agentes. Por outro lado, a aceitação do 

convite a despeito de condições adversas (problemas de saúde, dificuldades 

financeiras e distância física foram alguns obstáculos citados) engendra o 

agradecimento e o contentamento dos noivos, posto que a aliança se constituía não 

obstante uma conjuntura eventualmente desfavorável. 

 

Finalmente, há ainda uma última dimensão da produção antropológica em 

torno da dádiva que gostaria de abordar neste trabalho. Na seção que denominei 

“breve percurso teórico da dádiva”, mencionei a importância dos autores 

identificados com o M.A.U.S.S. (Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences 
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Sociales), sobretudo no que diz respeito ao resgate da dádiva para a crítica do 

utilitarismo econômico. Esta vertente do debate maussiano pode ser vislumbrada, 

por exemplo, na introdução de “O terceiro paradigma”, na qual Alain Caillé ressalta 

que o essencial da noção de reciprocidade estudada por Mauss é a precedência do 

antiutilitário sobre o útil.  

Esta vertente pode ser particularmente útil para a análise da tensão entre 

utilidade e desperdício, frequentemente associada a estes eventos. Pois se são 

recorrentes as denúncias de ordem moral nas quais os responsáveis pela festa são 

acusados de “jogar dinheiro fora” ou “gastar muito dinheiro em uma noite” estas 

parecem se associar à crítica da suposta inutilidade do evento com a incapacidade 

do indivíduo moderno de pensar o que circula na sociedade senão a partir das 

noções de utilitarismo – questão apontada por Jacques Godbout em seu artigo 

“Homo donator versus homo oeconomicus”. Assim, este autor ressalta que diante do 

impressionante alcance da teoria do utilitarismo econômico, a reflexão sobre o dom 

é sempre crucial em nossa sociedade moderna. 

Neste sentido, o paradigma do dom pode ser lido como um elemento 

explicativo (dentre tantos outros possíveis) da razão pela qual as pessoas decidem 

celebrar o ritual de casamento a despeito do elevado investimento necessário: trata-

se da precedência do vínculo social sobre os bens. Para retomar as palavras de 

Alain Caillé, “antes mesmo de produzir bens ou filhos, o que importa em primeiro 

lugar é construir o laço social. Que o laço é mais importante que o bem, eis o que o 

dom afirma”. (CAILLÉ, 2002:8) 
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