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Resumo 

"Um sonho não tem preço": monetarização e afetos na indústria dos 
casamentos 

Nesse artigo, apresento algumas reflexões sobre as relações entre afeto e trocas 

mercantis, a partir da observação da chamada "indústria dos casamentos". No 

Brasil, o mercado de produtos e serviços voltados para a realização de cerimônias e 

festas de casamento cresceu exponencialmente nos últimos anos. Enquanto 

pesquisas demográficas apontam a elevação do número de uniões formais na última 

década (IBGE, 2010), pesquisas de mercado calculam que os lucros gerados pelo 

setor ultrapassaram a marca dos 14 bilhões de reais por ano (ABRAFESTA, 2012) . 

Trata-se de um cenário de emergente mercantilização de um rito de passagem. Os 

dados apresentados nesse trabalho foram obtidos a partir de incursões etnográficas 

e observação em feiras e palestras do setor. Além disso, foram realizadas 

entrevistas em profundidade com profissionais especializados e com mulheres 

noivas, pertencentes a camadas medias da população, engajadas na preparação de 

suas festas de casamento. Tendo como marco teórico as reflexões de Marcel Mauss 

sobre a dádiva, e de Viviana Zelizer sobre as imbricações entre afeto e trocas 

mercantis, apresento uma reflexão sobre como as pessoas pesquisadas mobilizam 

uma série de transações econômicas para a construção de ritos de casamentos que, 

em última análise, visam a criar e reforçar laços afetivos. Os discursos e práticas dos 

sujeitos pesquisados permitem observar como, em uma sociedade monetarizada, a 

vida econômica não pode ser desvencilhada da própria construção e consolidação 

das relações afetivas.  

Palavras-chaves: afeto, relações mercantis, indústria dos casamentos 

 



2	
	

Introdução 

 Amor e dinheiro. Relações românticas e comércio. É corrente, no senso 

comum, o tratamento dos assuntos afetivos e econômicos como opostos 

irreconciliáveis. O dinheiro surge, nessa representação, como um elemento de 

contaminação: envolvê-lo nas relações de amor e amizade poderia corrompê-las, 

minar a autenticidade dos sentimentos. São questões que não devem se misturar, 

defendem textos da sociologia clássica sobre os efeitos do dinheiro na vida moderna 

(SIMMEL, 2006). Teorizações e  pesquisas mais recentes, no entanto, tem insistido 

nas limitações de tais descrições dicotômicas, diante da complexidade da vida 

social. As relações entre afetividade e mercado, a partir de diferentes temas, tem 

sido teorizadas por autoras como Viviana Zelizer (2005, 2009, 2011), cuja premissa 

básica é a constatação de que, na vida cotidiana, separar as questões monetárias e 

os afetos nem sempre é possível. Pelo contrário, em uma sociedade monetarizada, 

a vida econômica se impõe à própria construção e consolidação das relações 

íntimas. Na pesquisa que aqui apresento, sobre o "mercado dos casamentos", tento 

observar, a partir de uma abordagem antropológica, como as pessoas pesquisadas 

mobilizam uma série de transações econômicas na construção de uma festa que 

visa a criar e reforçar laços afetivos. 

Um emergente mercado 

 As estatísticas disponíveis sobre gastos com festas e celebrações de 

casamentos no Brasil, produzidas pelo Instituto de Pesquisas Data Popular , dão 

conta de que a média de investimento por boda cresceu mais de 50% entre os anos 

de 2003 e 2009. De acordo com a pesquisa, 14.400 reais seria o valor médio gasto 

para cada festa de casamento. A escalada da comercialização de produtos e 

serviços especializados movimenta um mercado que cresceu 400% nos últimos 

cinco anos, em um segmento comercial que movimentou mais de 14 bilhões de reais 

apenas em 2012. Para que se tenha uma ideia da dimensão do investimento dos 

brasileiros em festas de casamentos, é válido mencionar que a cifra de R$ 14 

bilhões corresponde ao total investido pelo Governo Federal, ao longo de dois anos, 

no Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), um 

projeto de formação profissional que atua em todo o país. Dados mais recentes, 

divulgados pela Associação Brasileira de Eventos Sociais (Abrafesta), dão conta de 
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que o mercado de festas e cerimônias teria atingido a cifra de R$ 16,8 bilhões no 

ano de 20141. Ao mesmo valor equivale o investimento de mais de um milhão de 

pessoas que se casam, por ano, no Brasil. 

 

A "Sempre noiva" 

 "Só quem já passou sabe" é uma frase frequentemente repetida por Joanna 

Pivotto2, de 33 anos, blogueira especializada na temática dos casamentos. Em Porto 

Alegre, é uma figura conhecida pelas mulheres que se tornam noivas e passam a 

organizar suas festas de casamentos, fato que pude constatar a partir das 

referências feitas a ela pelas entrevistadas gaúchas: "busquei minhas inspirações 

para a festa no blog da Jô Pivotto". Para a pesquisa, assisti às palestras que ela 

ministrou em feiras de noivas na cidade de Porto Alegre, nos anos de 2014 e 2015, 

além de visitar seu stand nesses eventos e ter realizado uma entrevista em 

profundidade de aproximadamente duas horas.  

 Para a página que mantém na Internet, Joanna escolheu o título de "Sempre 

Noiva", que também se tornou seu apelido nas redes sociais. O blog existe há quatro 

anos e, nesse período, ela conta com orgulho, já se casou duas vezes - com o 

mesmo marido. "E fiquei louca nas duas vezes". Em 2009, Joanna e o marido, 

Daniel, realizaram sua festa de casamento. Cinco anos depois, para celebrar o 

aniversário de casamento, eles promoveram nova festa.  

Fui noiva duas vezes. [A segunda vez] teve tudo, tudo, tudo, que um 
casamento teria. Teve mesa de doces... Teve cabine de fotos, e todo 
mundo levou pra casa suas fotos na cabine. Teve tudo que um 
casamento normal teria. Teve tudo, tudo, tudo. Joguei um buquê pras 
casadas, pra casarem de novo. Foi um casamento novo.  

 Ambos os eventos tiveram uma quantidade razoável de convidados, não 

podendo ser considerados festejos nupciais de pequeno porte. No casamento, foi 

																																																													
1	"Mercado	de	festas	fatura	mais	de	16	bilhões	por	ano".	Disponível	em:	
http://www.inesquecivelcasamento.com.br/colunas/fabiano-niederauer/mercado-de-festas-fatura-mais-de-
um-bilhao/	
2	 Cabe	 destacar	 que,	 dentre	 as	 noivas	 pesquisadas,	 Joanna	 Pivotto	 é	 a	 única	 identificada	 com	 o	 nome	
verdadeiro,	 nesse	 trabalho.	 A	 identificação	 é	 autorizada	 por	 Joanna.	 Penso	 que,	 em	 seu	 caso	 específico,	 a	
identificação	 é	 pertinente,	 por	 se	 tratar	 de	 uma	 figura	 reconhecida	 no	 setor,	 cuja	 atuação	 junto	 ao	 público	
representa	um	aspecto	de	interesse	dessa	pesquisa.	
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realizada uma festa para 180 convidados, enquanto da celebração das bodas 

participou um número aproximado de 150 pessoas. 

 O "segundo casamento" de Joanna foi, na verdade, uma "renovação de 

votos", que foi celebrada por um padre católico que abençoou o casal. Ela e o 

marido reuniram os amigos e familiares e prepararam, cada um, um discurso com 

seus respectivos "votos", promessas amorosas dirigidas ao cônjuge. A cerimônia foi 

realizada em um clube de eventos sociais e foi seguida de uma festa que, "como em 

um casamento normal", levou pouco mais de um ano para ser preparada.  

 A primeira boda, realizada em outubro de 2009, foi o evento responsável por 

despertar em Joanna o interesse pelo chamado "universo dos casamentos", que 

para ela era até então desconhecido. A festa, ela descreve, foi moderna para a 

época. As novidades estavam no uso de formas de servir as comidas e bebidas 

diferentes do que era feito até então. A estratégia, hoje consolidada como uma das 

opções comuns e disponíveis no mercado, foi substituir as refeições 

tradicionalmente servidas em pratos, com os convidados sentados, por "mini-

porções" oferecidas por garçons em pequenos pratos ou cumbucas e com um talher 

só. A ideia é que possam ser degustadas até mesmo de pé, sem o apoio de uma 

mesa. O objetivo era criar uma festa "menos tradicional e mais com cara de balada", 

em que os convidados circulassem pelo ambiente e ocupassem a pista de dança por 

mais tempo. Para as paradas eventuais ou momentos em que os presentes 

desejassem sentar, foram preparados lounges com sofás. A estratégia resultou em 

"uma festa em que todos dançaram a noite toda", o que rapidamente despertou a 

curiosidade de convidadas que preparavam, por sua vez, seus casamentos. "E aí 

veio todo mundo pra cima de mim, porque queriam dicas, e dicas, e dicas, enfim". 

Havia se formado, em torno de Joanna, uma rede de contatos que ela categoriza 

como "amizades de noiva". Enquanto ela estava noiva, foi conhecendo outras 

mulheres, aproximadamente da mesma faixa etária, e que também estavam 

organizando seus casamentos.  

Aí, eu comecei a conhecer várias noivas, porque daí tu vai... Por 
exemplo, tu vai fazer o vestido num lugar, daí a Fulana fala: "ah, mas 
outra noiva minha também vai casar, conversa com ela", e tu acaba 
fazendo várias "amizades de noiva". E eu entrei nuns grupos de 
noivas que tinha na época. Eu fiquei um ano em contato com esse 
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monte de noivas, e gente que eu fui conhecendo, na época do Orkut3, 
ainda. E conheci outras noivas, também, que casaram perto.  

 O blog Sempre Noiva foi lançado um ano depois do casamento de Joanna, 

em 2010, junto com uma amiga que em seguida decidiu deixar a parceria para se 

dedicar a outro segmento no mercado de casamentos, com a fabricação de doces. É 

a partir do momento em que passa a se dedicar sozinha ao blog que Joanna 

consegue torná-lo algo mais pessoal, na forma de uma permanente conversa com o 

público.  

"Não quero dinheiro, eu só quero amar..." 

 Ser noiva, para Joanna, foi uma experiência que a transformou, mas também 

que reforçou características que ela já identificava como suas e que tem a ver com o 

que ela identifica como a "alma" da organização dos casamentos. Essas 

características são o "gosto pelas festas", em seus aspectos estéticos e decorativos, 

e a "paixão por reunir pessoas". 

 Em suas falas, entretanto, ela faz questão de destacar que o gosto estético 

perde em importância com relação ao prazer de reunir as pessoas. "Reunir as 

pessoas, pra mim, não tem preço", ela diz. Nesse ponto, seu discurso introduz um 

aspecto importante da discussão sobre casamentos e consumo: a negação, por 

parte dos sujeitos, do elemento material envolvido na realização de bodas. Com 

frequência, os recursos materiais empregados são depreciados nas falas das 

pesquisadas.  

 Ao mesmo tempo em que promovem festas de alto custo, os sujeitos afirmam 

que o investimento não tem importância, diante do objetivo verdadeiro de celebrar o 

amor e reunir as pessoas. No caso de Joanna, o discurso é reforçado com o 

argumento de que festas "sem verdade", "sem o essencial", não chegariam nem 

mesmo a ser eventos de sucesso. Ela cita como exemplo "um casamento em que 

gastaram dez vezes mais do que eu gastei [...] e chegou uma hora da manhã, foi 

todo mundo embora". O "essencial", no caso, seria a autenticidade dos sentimentos: 

o amor mútuo entre o casal e o desejo sincero, de ambos, de realizar o evento. Ela 

evoca sua experiência de frequentadora assídua de casamentos para vaticinar que 

sem esses elementos, ainda que grande seja o investimento financeiro, o resultado 

																																																													
3	Rede	social	que	foi	extremamente	popular	no	Brasil	a	partir	de	2004.	Foi	extinta	em	setembro	de	2014.	
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seriam festas desanimadas, que "não bombam". Para ela, não apenas a união 

representada pelo casamento, mas a própria festa, tenderia a fracassar quando o 

casal não se ama verdadeiramente: 

A união do casal, o amor do casal, quando transborda, assim, no dia, 
é o que faz o casamento ser... [...] É uma união de coisas. Mas isso 
eu acho fundamental. Se os noivos não estão se curtindo, não estão 
ali por uma verdade, assim, eu acho que "não vai", sabe. Não vai. 

 A valorização das relações interpessoais, vista como oposta às relações 

mercantis, foi observada em outros momentos no campo, além das falas de Joanna. 

Assim, para duas outras entrevistadas, Vera e Ivone, as implicações econômicas da 

boda foram fonte de conflitos pessoais. Ambas se classificam como "de classe 

media alta", e tiveram grandes festas custeadas pelos pais. Para elas, a relação do 

rito com valores como status e reprodução de uma posição de classe foram ocasião 

de questionamentos íntimos - "coisas que eu levei para a terapia", no caso de Vera. 

Ela conta que em um determinado momento passou a refletir, com a ajuda de uma 

terapeuta, sobre as implicações de se tornar noiva e de investir em uma grande 

festa de casamento sobre sua identidade. Após o casamento, no entanto, ela parece 

ter conciliado essa questão ao interpretar a festa como uma grande reunião de 

amigos e familiares, uma oportunidade de reunir pessoas diferentes, com estilos de 

vida diversos, com o objetivo de "celebrar o amor". Durante a festa, a não-

conformidade com valores tradicionais se fez sentir, por exemplo, no momento em 

que foi jogado o buquê. Na disputa pelo arranjo havia não só moças, mas também 

amigos da noiva. As flores foram pegas por um dos rapazes. O humor deu o tom dos 

momentos cerimoniais, marcando a subversão da ordem por meio do riso 

(LAGROU, 2006).  

 O conflito intergeracional anteriormente citado também parece surgir no vídeo 

da festa de uma das noivas, a que tive oportunidade de assistir. A canção francesa 

escolhida pela noiva dizia: 

Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas 
Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas 
Donnez-moi une limousine, j'en ferais quoi? [...] 
 
Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur 
Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur 
Moi, j'veux crever la main sur le coeur4 

																																																													
4Dê-me	uma	suíte	no	Ritz,	eu	não	quero	
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 A escolha da música parece marcar um conflito entre gerações acerca dos 

significados das posses materiais, de forma aproximada ao modelo teorizado por 

Gilberto Velho (1997): um conflito de gerações cuja base se constitui a partir da 

diferença de valores e de projetos pessoais. De um lado, a geração mais velha 

valoriza a reprodução social de uma determinada posição de classe  conquistada: 

"[...] fica claro que os pais tinham expectativas e um projeto claro que estendiam a 

seus filhos. Basicamente, esperavam que a família continuasse ascendendo 

socialmente, prosperando e aumentando seu status" (VELHO, 1997, p. 72). A 

geração mais jovem, por sua vez, pode rejeitar os valores paternos impostos, 

buscando um estilo de vida diferente. Por outro lado, a canção remete, também, a 

uma visão do dinheiro como um elemento contrário às relações humanas autênticas. 

Para Ivone, era importante demonstrar que o casamento foi vivido por ela como algo 

verdadeiro, para além da mera demonstração de status: 
 

Era uma festa que eu queria fazer, e que era de verdade, pra estar ali 
com as pessoas. E não pra fazer uma foto e mostrar que eu sou bem 
sucedida. É claro que eu sempre tive consciência que, 
institucionalmente, isso era importante. 'Ah, casaram'. 'Ah, que legal, 
então, uma família nova, e tal'. Sempre tive consciência disso, mas o 
meu medo era que eu estivesse fazendo isso como aparência. E o 
que eu fiquei muito feliz foi que no momento da festa eu descobri que 
aquilo não era uma aparência. Sim, que eu queria me 
institucionalizar, mas porque eu acreditava naquilo. E não porque 
alguém me mandou casar pra colocar no jornal. Tanto que eu vetei 
qualquer possibilidade de colocar qualquer coisa em jornal e revista e 
tal [Ivone]. 

 

 A mesma preocupação com "a verdade dos sentimentos" foi demonstrada por 

um profissional de decoração, com quem pude conversar durante a mostra 

comercial Expo Noivas realizada em fevereiro de 2014, em São Paulo, que afirmou 

estar no mercado há mais de três décadas. Perguntado sobre o que mudou nesse 

período, ele respondeu com críticas ao crescimento da comercialização dos 

																																																																																																																																																																																														
Joias	da	Chanel,	eu	não	as	quero	
Dê-me	uma	limusine,	eu	faria	o	quê?	[...]	
	
Eu	quero	amor,	alegria,	bom	humor	
Não	é	o	seu	dinheiro	que	vai	me	fazer	feliz	
Eu	quero	morrer	"com	a	mão	sobre	o	coração"	
	
Os	versos	fazem	parte	da	letra	de	"Je	veux",	música	lançada	em	2010	pela	cantora	francesa	Isabelle	Geffroy,	
mais	conhecida	pelo	nome	artístico	Zaz.	Composta	por	Kerredine	Soltani	e	Tristan	Solanilla.		
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casamentos. Para ele, "quanto mais comércio, menos romantismo. Ainda existem 

pessoas românticas, mas hoje tem muita periguete. Há muitas noivas que não 

querem casar, querem apenas brincar [de ser noivas]. Hoje, tudo é um apelo 

comercial". É interessante observar que, mesmo optando pela realização de 

casamentos suntuários, ou trabalhando nesse mercado, noivas e profissionais 

podem manifestar posicionamentos críticos da mercantilização dos casamentos. 

 Os exemplos citados dão conta de um dado importante do contexto 

pesquisado: a representação do dinheiro e das relações comerciais como um 

elemento fragilizante das relações interpessoais, algo que já foi objeto de algumas 

reflexões teóricas que pontuarei a seguir. O cenário observado, do mercado ou 

indústria dos casamentos, é o da comercialização que chega a atividades que antes 

não dependiam da prestação de serviços pagos. E é diante desse novo quadro que 

os sujeitos procuram se posicionar, em suas práticas e discursos, em suas crenças 

e ações cotidianas. Em diferentes reflexões teóricas, esse processo recebe o nome 

de monetarização, uma crescente influência do dinheiro no cotidiano, ou "o 

crescimento da proporção de bens e serviços comprados e vendidos por meio do 

dinheiro" (OLIVEN, 2001, p. 233). Trata-se de um fenômeno que não é recente, mas 

que abrange cada vez mais esferas da vida social. Assim, na Alemanha do início do 

século XX, a monetarização já era objeto das reflexões do sociólogo Georg Simmel 

(1998), e as preocupações desse autor oferecem um interessante paralelo com as 

representações dos sujeitos aqui apresentados. Simmel vivia em uma época em que 

se consolidavam a urbanização e a modernização, tomadas por ele como processos 

interrelacionados. A sociedade moderna é, para Simmel, aquela em que floresce a 

economia monetária - algo que se manifesta sobretudo nas grandes cidades.  

 O autor estava preocupado com a perda dos valores humanos em face às 

forças impessoalizantes que se impunham aos indivíduos de formas até então 

inéditas. Para Simmel, a mediação do dinheiro, em sua época, estava tornando 

possível um novo tipo de relações entre as pessoas, em que essas não se envolvem 

completamente. Isso acontece, segundo o autor, porque relações monetizadas não 

requerem a entrega da pessoa como um todo, mas apenas de sua contribuição 

financeira em um determinado empreendimento ou sociedade comercial. Na época 

moderna, as pessoas já não faziam necessariamente parte de uma comunidade. O 

dinheiro teve, segundo Simmel, importante papel nessa atomização nas relações 
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sociais. Isso porque, na economia do dinheiro, esse medeia as relações entre 

pessoas e coisas, tornando desnecessárias para os negócios as ligações 

interpessoais mais abrangentes, que fundavam a vida comunitária. Nesse sentido, 

na perspectiva simmeliana, a organização monetária seria responsável pelo 

crescimento do individualismo. Isso porque, quando tudo pode ser mediado pelo 

dinheiro, as relações se tornam impessoais, sem interesse na individualidade do 

outro. Para Simmel, o caráter rápido, impessoal, das trocas promovidas com o 

dinheiro se fortalece com uma tendência da modernidade que seria a dissolução de 

valores tradicionais, a perda da fixidez e a passagem à fluidez nos valores e 

costumes. Em suma, Simmel tinha uma visão fundamentalmente pessimista sobre a 

influência crescente do mercado sobre diversas áreas da vida, algo que corresponde 

a um registro bastante próximo das representações dos sujeitos no contexto aqui 

pesquisado.  

 Os dados de campo dessa pesquisa mostram noivas e profissionais diante de 

um cenário em que a monetarização se impõe com mais força à medida que se 

expande o mercado de casamentos. Diante desse quadro, as pessoas pesquisadas 

constroem suas próprias opiniões e teorias, em que, de modo geral, colocam como 

opostos os sentidos do comercial e do autêntico. Esse tipo de representação, no 

entanto, não é uma particularidade desse campo de pesquisa, mas é tributária de 

uma forma de representar o dinheiro própria da maioria das sociedades ocidentais. 

Para o antropólogo britânico Maurice Bloch haveria, assim, uma "mitologia" do 

dinheiro predominante em nossa cultura, que assimila a moeda a um efeito não 

apenas impessoalizante, como também corrosivo para as relações interpessoais 

(BLOCH, 1994). É nessa tradição cultural que se insere, por exemplo, a obra de 

Simmel.  

 De forma semelhante a Bloch, a socióloga argentina Viviana Zelizer procurou 

questionar essa visão da monetarização como algo prejudicial para as relações 

íntimas. A essa tradição de pensamento, que perpassa tanto as teorias econômicas 

como o senso comum, a autora chamou de teorias dos "mundos hostis". Se tratam, 

segundo a autora, de análises que veem como incompatíveis as esferas das 

relações impessoais e das relações de intimidade. Para as teorias do tipo "mundos 

hostis", quando tais esferas entram em contato, elas contaminam uma à outra. Sua 

mistura, atesta a teoria, corrompe ambas; a invasão do mundo sentimental pela 
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racionalidade instrumental ressecaria aquele mundo, enquanto a introdução do 

sentimento nas transações racionais produziria ineficiência (ZELIZER, 2009). As 

críticas à mercantilização, como as verificadas nessa pesquisa, corresponderiam, 

nos termos de Zelizer, à ideia de "mundos hostis". Assim ocorre com os dados de 

campo aqui apresentados, em que altos investimentos financeiros na criação de 

bodas suntuosas convivem ao lado de representações da mercantilização como algo 

oposto à autenticidade dos sentimentos. A crença subjacente dos sujeitos é de que 

a autenticidade dos sentimentos precisa ser defendida de misturas com as questões 

econômicas, e é essa separação que as pesquisadas buscam resguardar em suas 

falas, ao relativizarem o papel e a importância do dinheiro na preparação das bodas.  

 Para Zelizer, contudo, apesar de tão disseminadas, as premissas dualistas 

não correspondem à prática cotidiana das pessoas, por dois motivos principais. 

Primeiro, pelo que ela chama de um "erro de descrição": em situações reais, o que é 

observado é a combinação de relações pessoais e econômicas, sem separações 

distintas do que é afetivo e do que é econômico/financeiro. Em segundo lugar, pelo 

que ela classificou como um "erro de explicação": na prática, as misturas de laços 

pessoais e relações econômicas costumam resultar não no enfraquecimento das 

duas esferas, mas no reforço de ambos (ZELIZER, 2009, p. 245). Analisando a obra 

de Zelizer, a antropóloga brasileira Mirian Adelman aponta a proposta da autora 

norteamericana como uma "perspectiva mais realista", que não faz apologia ao 

capitalismo, ao mesmo tempo em que oferece uma alternativa às visões teóricas 

que enxergam no momento atual o colapso das possibilidades de relações 

autênticas (ADELMAN, 2012, p. 121). Assim, a proposta de Viviana Zelizer é 

prolífica para uma pesquisa antropológica que pretende compreender a forma como 

as pessoas consomem e constroem laços sociais, em suas vidas cotidianas. Ao 

observar como são construídos os ritos contemporâneos de casamentos, evidencia-

se que as trocas mercantis não apenas não se opõem às trocas afetivas, mas são 

utilizadas cotidianamente para reforçar os significados das relações interpessoais. 

 Bloch aponta que a antropologia, ao vislumbrar como as pessoas usam o 

dinheiro em suas vidas cotidianas, com frequência encontra resultados que 

contradizem as regras pretensamente universais da economia tradicional - e do 

próprio senso comum. Assim, essa pesquisa também é tributária da contribuição 

teórica de  Maurice Bloch, para quem importa, mais que associar a monetarização a 
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teorias prévias, observar como os significados da vida econômica vão sendo 

construídos pelos agentes sociais, a partir dos usos que eles dão ao dinheiro 

(BLOCH, 1994).  

 Além de criticar a "excessiva comercialização" e de afirmar que o sentimento 

investido é mais importante que a verba aplicada, as noivas também depreciam o 

cálculo e os valores monetários por meio de uma terceira forma, quando expressam 

a incomensurabilidade dos gastos com a expressão: "algo que não tem preço". Para 

Joanna, assim, reunir as pessoas queridas em uma boda e realizar um sonho é algo 

que justifica o sacrifício financeiro empregado: 

Tem gente que deixa de comprar as coisas, mas eu acho que é bem 
isso, assim, porque o momento que tu passa com as pessoas e o que 
tu sente com teu marido assim, no dia, não tem como explicar! Não 
tem, é uma coisa que realmente não tem. Aquela frase, "não tem 
preço", não é da boca pra fora, sabe? Não tem preço! E por isso que 
eu digo: pode ser uma festa que tu tenha tudo, do bom e do melhor, 
mas pode ser uma festa simples, que tu mesma fez os arranjos, mas 
que tu reuniu as pessoas pra estar contigo, e que, depende da tua 
religião, mas que teve uma simbologia. Eu acho que pra mim isso não 
tem preço, eu acho que por isso que as pessoas acabam [se 
endividando]. Eu, se eu precisasse me endividar, eu me endividaria. 
[...] 

É mais pelo fato de tu reunir as pessoas, não é nem só pela beleza, 
"ah, vou fazer um grande evento", não. Eu acho que isso é o que eu 
mais me importo, assim, e quando as pessoas me falam - e isso eu 
ouvi muito, e todas as noivas ouvem - "ah, mas com o dinheiro que tu 
casou eu viajava por toda a Europa", "com isso que tu gastou no teu 
casamento eu comprava dois carros", sabe? E eu digo: não importa. 
Eu prefiro não ter um bem material e fazer alguma coisa pra reunir as 
pessoas, só. E eu digo pra todo mundo, isso daí não tem preço. O 
que tu vive no dia do casamento, principalmente, e o pós-casamento, 
assim. Tudo! Os preparativos, todo aquele envolvimento que tu tem 
com as pessoas: não tem preço. 

 Assim como ela, outras noivas com as quais conversei manifestaram 

aborrecimento diante das sugestões constantes de parentes e amigos, que as 

questionavam sobre o emprego de dinheiro na festa em detrimento de outras 

possibilidades. Em São Paulo, durante a Expo Noivas, uma visitante com a qual 

conversei se queixava dos palpites da irmã, que havia feito uma festa mais simples 

que a que ela mesma planejava: "ela me diz sempre para fazer uma festa menor, 

como ela teve, e investir em outra coisa, mas eu sinto que é inveja porque o 

casamento dela logo acabou, a carreira dela não decolou. Nada dá certo pra ela, e 

pra mim, graças a Deus, as coisas deram certo". Durante uma palestra para um 
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público de noivas, em Porto Alegre, uma popular blogueira de casamentos fala sobre 

as queixas  das noivas diante dos palpites: 

Cem mil reais parece bastante grana. Não é à toa que, quando tu diz 
que vai casar, alguém diz "mas com esse dinheiro tu podia comprar 
um carro, tu podia viajar o mundo, tu podia ir comprar um 
apartamento"... Só quem tá noivo e tá realizando o seu sonho sabe 
que vale a pena. Vale a pena, sim. Cada centavo investido. Cada 
centavo investido. Cem mil reais é um valor médio. Mas é muito 
possível fazer um casamento incrível por bem menos, até a metade, e 
obviamente com bem mais, né. Porque, quando tem dinheiro, dá pra 
fazer o que a gente quiser, né?5   

 Mais adiante, na mesma palestra, a blogueira falou sobre como pode ser 

difícil falar com os familiares próximos sobre "ajudas financeiras para a festa". A 

dificuldade está, ela explica a partir de sua própria experiência como noiva e 

posteriormente como blogueira, em falar claramente sobre quantias e números.  

É um dos momentos mais estressantes da preparação do casamento, 
descobrir quem é que vai pagar por ele. Por quê? Por que a gente 
sabe que o pai tem vontade de ajudar, a mãe já disse que tem 
vontade de ajudar, uma madrinha disse 'quando tu casar eu vou te 
dar o vestido' - mas será que a madrinha sabe quanto custa um 
vestido? E quanto é que o teu pai quer te dar? Será que é o 
suficiente? [...]. 

O que eu digo pra vocês nesse momento, e que funcionou muito 
comigo: eu perdi quatrocentas toneladas de peso nas costas no dia 
em que eu cheguei pro meu pai e pra minha mãe e disse: 'queridos, 
vocês disseram que vocês querem me ajudar com meu casamento, 
mas eu preciso saber com quanto'. 

Parece meio megera, né? Puxa vida... [Mas] exatamente a partir daí 
eu pude determinar quanto eu teria que me virar pra conseguir - eu já 
tinha minha poupancinha, meu marido já tinha a dele - mas a gente 
sabia quanto é que a gente podia contar com as pessoas da família.  

 A dificuldade em ter essa "conversa franca" sobre dinheiro, o medo de 

"parecer megera", lembram as observações do antropólogo Ruben Oliven (2001) 

sobre como o dinheiro é tratado na cultura brasileira. As reflexões desse autor 

evidenciam como a tendência de explicitar ou de ocultar o papel do dinheiro nas 

relações sociais é algo que varia conforme a cultura observada. Investigando os 

significados do dinheiro na sociedade norteamericana, o antropólogo se deparou 

como uma sociedade extremamente monetarizada, em que o dinheiro é assunto 

predominante em todos os momentos. Comparando as representações 
																																																													
5	 A	 fala	 é	 da	 jornalista	 Gabrielle	 Chanas,	 que	 manteve,	 por	 seis	 anos,	 um	 blog	 de	 casamentos.	 Trecho	 de	
palestra	ministrada	durante	a	I	Mostra	Noivas,	ocorrida	em	Porto	Alegre,	no	Shopping	Bourbon	Country,	entre	
os	dias	3	e	6	de	abril	de	2014.	
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estadunidenses sobre dinheiro àquelas observadas no Brasil, o autor conclui que as 

duas sociedades apresentam concepções opostas sobre os significados do dinheiro. 

Enquanto nos Estados Unidos tem-se uma visão capitalista e racionalista, que 

constrói valores positivos sobre o dinheiro, no Brasil foi construída uma sociedade 

em que valores pessoais tendem a predominar. "No Brasil as pessoas quase sempre 

tem vergonha de falar em dinheiro" (OLIVEN, 2001, p. 218). Em campo, nenhuma 

das mulheres com as quais falei informou as cifras relativas ao custo total das festas 

de modo espontâneo, sem que antes eu formulasse uma pergunta direta a esse 

respeito. Por outro lado, a informação relativa ao número de convidados era um 

dado explicitado sem maiores problemas. Ao depreciar o valor do dinheiro diante da 

possibilidade de reunir e satisfazer os amigos e os familiares, as pesquisadas dão 

mostras de um comportamento que não pode ser explicado simplesmente pela 

racionalidade econômica, mas que passa por uma economia da dádiva, em que as 

trocas materiais tem importante papel na construção e consolidação de relações 

interpessoais. 

 Katarina, pesquisada que acompanho desde o noivado, costuma dizer que 

desde que decidiu pela realização da festa informou à família: "vou levar uma vida 

franciscana daqui pra frente, porque estou gastando muito dinheiro no casamento". 

Profissional liberal, ela costuma trabalhar três expedientes diários: pela manhã em 

um órgão público, à tarde em uma multinacional e à noite em casa, quando elabora 

relatórios de consultorias para empresas privadas. Ela está pagando sozinha, a 

prestações, por uma festa cujo orçamento inicial era de quarenta mil reais. O noivo 

contribui com uma parte menor dos custos: pagará as bebidas e os músicos 

contratados. Em compensação, o noivo decidiu investir suas economias pessoais 

dando entrada no financiamento de um carro importado "zero quilômetro", que 

sempre foi uma aquisição desejada por ele. Como os custos da festa e do veículo se 

equivalem, é como se cada um deles estivesse realizando seu próprio sonho de 

consumo e partilhando com o companheiro, Katarina explica. A comparação do valor 

investido na festa com o custo de um carro zero quilômetro também foi citada por 

Aline, outra noiva que pagará pela maior parte dos custos da festa, com uma 

pequena colaboração do noivo. Ela conta que o noivo "deu carta branca" para ela 

tomar todas as decisões relativas ao evento, mas frequentemente questionava o 

custo total da festa. "De vez em quando, no trânsito, ele apontava um carro 
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importado ao lado e dizia: 'lá vai nosso casamento passando', e logo depois: 'olha, 

ali vai outro!'". Aline calcula os custos da festa em aproximadamente quarenta mil 

reais. 

 No caso de Katarina, que planejava um orçamento de no máximo quarenta 

mil reais, o valor gasto até agora6 já é calculado em aproximadamente sessenta mil 

reais. Ela recebe ajudas da mãe, que vem sob a forma de presentes: "meu celular 

começou a falhar, e o dela também, e ela comprou celulares para nós duas" e 

empréstimos: "ela está pagando as parcelas do financiamento da minha casa 

própria, mas após a festa nos organizaremos para devolver". Para Katarina, a boda 

também é um sonho da mãe, o que justifica os investimentos: "ela está sonhando 

mais do que eu com essa festa". Na dinâmica familiar dessa noiva, o elemento 

monetário não poderia ser visto como uma força impessoalizante, mas antes 

assume uma lógica própria da dádiva, em que as trocas materiais são mais um dos 

meios de que os indivíduos lançam mão para reforçar laços afetivos que para eles 

são centrais. 

A lista, os palpites e a festa "fora do controle": queixas de noiva 

 Do ponto de vista antropológico, já foi demonstrado o quanto pode ser 

prolífico explorar a tensão entre o que as pessoas vivem de fato e as fantasias que 

motivam suas ações. Um olhar atento para as queixas apresentadas pelos sujeitos, 

seja em tom ressentido ou humorístico, pode fornecer preciosos indícios para 

compreender o universo pesquisado (OLIVEN, 1997). Em campo, as queixas que 

ouvi com mais frequência por parte das noivas diziam respeito a duas questões 

principais: à dificuldade de definir a lista de convidados e à sensação, descrita pelas 

noivas, de que a organização da festa havia "saído de controle". Em ambas as 

reclamações associa-se, ainda, a insatisfação diante das opiniões não requisitadas 

de terceiros.   

 Como os custos econômicos da festa são calculados em função do número 

de pessoas presentes, tanto os manuais como os profissionais especializados na 

organização de casamentos costumam recomendar que seja delimitado de antemão 

o número de convidados, de modo a adequar o tipo de festa à verba disponível. As 

																																																													
6	Junho	de	2015.	A	festa	foi	realizada	em	setembro	do	mesmo	ano.	
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decisões relativas ao número de convidados tendem a ser conflituosas, sobretudo, 

porque impõem conversas sobre o tema do dinheiro, tido como um assunto tabu. 

 Os conflitos entre noivos e seus pais se apresentam com frequência no 

momento da elaboração da lista de convidados da festa, a partir da discordância em 

torno dos nomes escolhidos. Um conflito típico ocorre quando, para os pais, é 

indispensável convidar determinadas pessoas de suas relações, cuja presença é 

indiferente ou indesejada para os filhos. É interessante observar o que dizem, a esse 

respeito, alguns manuais de noivas. Mais adiante, ainda nesse tópico, veremos 

como o assunto das listas é tratado em falas de noivas e profissionais e, também, 

como se torna tema de abordagens humorísticas nas redes sociais. 

 "Na organização de um casamento, há muito momentos delicados e de difícil 

decisão, mas nada se compara à lista de convidados. É nessa hora que as 

discussões - se não existiram ainda - aparecem ou ficam mais evidentes", previne o 

manual "Casar", da especialista em etiqueta Vera Simão, publicado em 2005. Nesse 

livro, a relação direta entre o número de convidados e os custos da festa é colocado 

de forma bastante direta: "é nessa hora que o orçamento pode explodir". Sempre 

será necessário cortar nomes, por maior que seja a festa, ela previne. A autora 

aconselha os noivos a manter o controle sobre o processo: "como o casamento é 

dos noivos, tentem dar prioridade aos amigos e parentes que fazem ou fizeram parte 

da vida de vocês. Afinal, esse não é o melhor momento para pais e avós retribuírem 

convites profissionais e outras gentilezas" (SIMÃO, 2005, p. 88). A autora ainda 

oferece uma fórmula geral para evitar conflitos:  

Matemática sem briga 

Em geral, as famílias dividem igualmente o número de convidados. 
Caso uma das famílias seja menor ou seus parentes morem longe da 
cidade em que se realizará a cerimônia, você pode dividir a lista em 
três partes iguais: uma para a sua família, outra para a família de seu 
noivo e a terceira para os amigos de vocês (SIMÃO, 2005, p. 88).  

 Mais adiante, no entanto, ela adverte que há situações em que a posição 

social ou profissional dos pais os obriga a convidar pessoas de suas relações. 

Nesses casos, a única solução possível é fazer uma grande festa para que todos 

possam ser contemplados (SIMÃO, 2005, p. 88). Ao mencionar a economia de 

retribuições que existe em torno dos convites, esse manual evidencia um aspecto já 

discutido nesse trabalho: o fato de que, no planejamento das bodas, o dinheiro 
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empregado não pode ser visto como um simples "equivalente universal", um meio de 

troca universal e impessoal. O dinheiro dos casamentos, pelo contrário, circula 

dentro de uma economia que não é monetária, mas antes de dádivas e 

contradádivas, de dons e retribuições. Como tal, é um dinheiro que serve à criação e 

consolidação de laços sociais.  

 Outra "equação" é oferecida por uma cerimonialista de Porto Alegre, durante 

uma palestra7 em uma feira de noivas: 

Uma fórmula muito bacana é vocês, por exemplo, pegarem a lista de 
vocês e dividirem ela em: 50% são convidados de vocês, amigos, 
pessoal do trabalho, e tal, e depois vocês podem dar 25% pra família 
do noivo e 25% pra família da noiva. Isso já ajuda a dizer: 'pai, mãe, 
vocês vão pagar 25% da festa'. E: 'sogro, sogra, vocês vão pagar 
25% da festa'. Então, a lista é a principal coisa que vocês precisam 
ter. 

 

 A regra sugerida procura contornar, novamente, o tabu do dinheiro. Mas nem 

todos os conflitos podem ser expressos em números de forma precisa. Marina e 

Lúcio, um casal de Fortaleza, entrevistado para essa pesquisa, oferecem um bom 

exemplo de como a preparação da boda deixa de ser um assunto do casal para se 

tornar matéria de interesse de toda a família, algo que fica claro a partir da 

elaboração da lista de convidados. A planilha dos  custos  do casamento,  

alimentada  com todos  os  gastos  relacionados  à festa  e mostrada  a  mim  pela  

noiva, registra que  aproximadamente  40%  do  custo  total,  de aproximadamente 

vinte e dois mil reais, fora doado por parentes e amigos.  As ajudas dadas pelos 

familiares eram indexadas a serviços determinados, de modo que cada parente que 

se dispunha a contribuir o fazia com a quantia em dinheiro correspondente ao 

pagamento de algum fornecedor contratado pelos noivos. As dádivas recebidas, 

contudo, também implicaram na demanda de contrapartidas, sobretudo referentes à 

inclusão de nomes na  lista  de  convidados.  Em  função  desses pedidos,  os  

noivos,  que  pretendiam convidar  cerca  de  duzentas  pessoas,  acabaram 

enviando convites  para  aproximadamente quatrocentas.  O  caderno  em  que  a  

noiva  registrou  as  anotações  referentes  aos preparativos  do  casamento,  que  

me  foi  mostrado  em  encontros  que  precederam  a gravação  da  entrevista, 

																																																													
7	A	fala	é	da	cerimonialista	Claudya	Chanas,	durante	palestra	ministrada	na	I	Mostra	Noivas,	ocorrida	em	Porto	
Alegre,	no	Shopping	Bourbon	Country,	entre	os	dias	3	e	6	de	abril	de	2014.	
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fornece  indícios  da dificuldade  enfrentada  na elaboração  da lista de convidados. 

No caderno, a listagem se organizava em uma sequência  de  páginas  escritas  e  

reescritas  a  lápis,  em  que várias  setas indicavam  convidados  que  saíam  ou  

entravam  na  lista  ao  longo  dos  dias. “Várias vezes a gente foi coagido, assim, 

entre aspas, a colocar algumas pessoas que a gente não tinha interesse em 

convidar. Pessoas que eu só conheci no dia do casamento e que, se eu passar na 

rua, eu não tenho a menor ideia de quem são”, contou Lúcio. A  noiva  entrevistada  

descreve  a  elaboração  da  lista,  com  os  sucessivos  cortes  e substituições  de  

convidados,  como  o  aspecto  mais  complexo  da  preparação  do casamento: 

Era  muito  complicado.  A  família  dele  é  muito  grande,  e  tem 
também  muitos  amigos  dos  pais  dele.  A  minha  família  não  é 
grande, mas tem  muitos ‘agregados’,  primos  de terceiro  grau, que 
vivem junto da família da minha mãe e do meu pai, e que moram fora 
do estado. Quando a gente fez a lista, eu quis tirar pessoas  que  só  
tinham  me  visto  quando  eu era  criança,  mas que eram amigos da 
minha mãe, que eram muito importantes para minha mãe e meu pai. 
E era um ‘Deus nos acuda’: ‘não, você não vai tirar, você vai mandar 
o convite’. Acabava que eu tinha  que  mandar.  Foi  uma  das  partes  
que  a  gente  se estressou mais, essa questão de lista [Marina]. 

 É impossível refletir sobre o "dinheiro dos casamentos", de um ponto de vista 

antropológico, sem estabelecer comparações entre essas ocasiões festivas aos 

potlatchs, rituais de destruição de riquezas postos em prática por tribos do noroeste 

americano (MAUSS, 2003). Nessas ocasiões, por meio da demonstração de poder 

proporcionada  pela  dissipação  de  riquezas  acumuladas, posições  de  chefia  

eram conquistadas  ou  mantidas.  Da  mesma  forma,  por  meio  de  tais  rituais,  

eram estabelecidos ou reforçados laços sociais, já que os participantes se viam 

socialmente coagidos a retribuir e superar a prodigalidade do anfitrião. Pela 

infinidade das trocas que  envolvem, as  festas  de  casamentos  também  eram  

consideradas  ocasiões  de potlatch por tribos do noroeste americano, como os 

Kwakiutl e os Nootka (SCHULTE-TENCKHOFF,  1986,  p.  104).  Também  nas  

festas  de  casamentos  atuais,  é  possível identificar  as prestações e 

contraprestações de caráter agonístico, definidos por Marcel Mauss (2003) como os 

principais  elementos  que  caracterizam  os  rituais  de  potlatch. Assim, o sentido de 

disputa no estabelecimento de hierarquias e posições sociais também pode estar 

presente nos casamentos. A "obrigação de retribuir" convites, mencionada em 

trechos de manuais citados acima, é um dos aspectos do circuito de dádivas e 

contradádivas envolvido nos casamentos. A desigualdade de posições pode ficar 
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ainda mais evidente, contudo, quando a preparação da boda envolve a 

impossibilidade de retribuição de uma das partes. Novamente, trata-se de uma 

questão que pode vir à tona no momento da elaboração da lista de convidados, e 

que é exemplificada no manual "Livro Branco do Casamento": 

A divisão do número de convites entre as famílias dos noivos pode 
causar algum desconforto entre as partes, principalmente se for 
apenas um dos pais (tradicionalmente são os pais da noiva) a 
convidar e a pagar todas as despesas, deixando o outro lado em 
situação de favor. Idealmente, repartem-se as despesas entre os pais 
do noivo e da noiva e dessa forma ninguém fica devendo nada a 
ninguém. Caso não seja possível, quem convida deve oferecer um 
determinado número de convites ao outro lado da família (TANGER, 
2013, p. 33). 

 Nesse caso, a autora chama a atenção para o fato de que a oferta de 

convites, sem a contrapartida da contribuição financeira, pode gerar 

constrangimentos. Ao pontuar o fato ela está, em última análise, explicitando os 

mecanismos de uma economia que obedece antes a uma lógica da dádiva que a 

princípios de uma racionalidade econômica e instrumental. 

 Ainda sobre a comparação entre os casamentos atuais e os potlatchs tribais, 

é fundamental afastar a interpretação de ambos os tipos de eventos como ocasiões 

de dissipação inútil ou mera  ostentação. Nesse  sentido,  uma  chave  interpretativa  

importante  é  dada  por  Isabelle Schute-Tenckhoff. Observando diferentes olhares 

teóricos sobre os potlatchs tribais do noroeste americano, a autora chama a atenção 

para o etnocentrismo contido na visão que considera tais rituais como “destruição 

sem sentido de bens úteis”. Para a autora, a análise antropológica não poderia 

negligenciar o papel dos potlatchs para a construção e fixação  de  significados  

sociais: "ao marcar os eventos chave da vida individual e coletiva pela festa e pelo 

dom, o potlatch será um meio de validar e tornar públicos tais momentos" 

(SCHULTE-TENCKHOFF, 1986, p. 105).    

 Estratégias de como "enxugar a lista" não faltam. Em uma palestra para 

noivas e profissionais de casamentos8, a organizadora de eventos Cláudia 

Matarazzo aborda a questão e sugere um critério para o corte de nomes:  

Claro, eu vou convidar quem eu gosto, realmente, vou convidar a 
família, ok. Mas eu vou convidar só quem eu conheço a casa, que é 
um critério rigoroso. Já tomou cafezinho na casa da pessoa? Ela te 

																																																													
8	Palestra	ministrada	por	Cláudia	Matarazzo	na	II	Mostra	Noivas,	em	Porto	Alegre,	em	26	de	abril	de	2015.	



19	
	

convidou pra ir na casa dela? Não. Então você não tem que convidá-
la para ir ao casamento. É simples assim. 

 Na mesma palestra, Cláudia afirmou que considera casamento algo íntimo e 

que, por isso, aprecia a nova tendência representada pelos mini-weddings, ou 

minicasamentos: eventos pequenos, que contabilizam de cinquenta a cem pessoas, 

no máximo. "Cem é lindo. Porque cem é a família e seus melhores amigos, e ponto". 

É fácil constatar, contudo, que essa tendência não fez sucesso entre as noivas 

brasileiras. Assim, a cerimonialista gaúcha Graça Kurylo, presente ao evento, 

acrescentou: "Cada região tem uma particularidade. Eu sinto e minhas colegas que 

estão aqui também sentem que mini-wedding não é uma versão nossa. Porque os 

nossos casamentos não existem com menos de duzentos". Os casamentos se 

mostram como eventos que dizem respeito a coletividades, mais que a afetos 

individuais. 

 Em suma, as queixas das noivas falam da tensão entre a expectativa de ter 

controle sobre o próprio casamento, e a realidade em que isso não ocorre. Até a 

festa, os noivos viviam sua união como um assunto de interesse estrito casal, no 

qual as duas famílias não se envolviam. É o anúncio do noivado que dá à união do 

casal um alcance social generalizado. É a partir desse momento que se concretiza a 

prerrogativa de os pais de ambos os lados se envolverem, inclusive, em questões 

econômicas dos futuros cônjuges - algo que se evidencia nas interferências na 

própria boda. Também é frequente que, desde esse momento, os amigos mais 

próximos e a família estendida se percebam no direito de se envolver em assuntos 

referentes à união, apresentando conselhos e sugestões para a festa que se deve 

realizar a seguir. A novidade do envolvimento dos familiares e amigos em assuntos 

que até então eram considerados privativos do casal não é vivida sem conflitos, mas 

pode ser percebida como intromissão que as noivas registram na forma de queixas 

trocadas entre si. A ideologia romântica reforça a noção da vida de casal como um 

idílio romântico, algo que pode ser vivido na coabitação, mas que as noivas logo 

percebem que pouco tem a ver com o planejamento das bodas. Casar continua 

sendo um assunto de coletividades, mais que de individualidades.  

Considerações finais 

 No processo da organização de casamentos vivido pelos sujeitos dessa 

pesquisa, se evidenciam as imbricações entre relações íntimas e dinheiro na vida 



20	
	

cotidiana. A partir das narrativas e experiências de noivas e profissionais do 

mercado de eventos, é possível observar as representações dos sujeitos 

pesquisados sobre a autenticidade dos sentimentos em um contexto de crescente 

comercialização. Diante desse quadro, as pessoas pesquisadas constroem suas 

próprias opiniões e teorias, em que, de modo geral, colocam como opostos os 

sentidos do comercial e do autêntico. As representações e discursos dos 

pesquisados em torno do dinheiro o colocam como assunto tabu e o aproximam de 

um meio de troca universal e impessoal. As práticas e experiências observadas, 

contudo, demonstram que o "dinheiro dos casamentos" circula dentro de uma 

economia que não é monetária, mas antes de dádivas e contradádivas, de dons e 

retribuições. Como tal, é um dinheiro que serve à criação e consolidação de laços 

sociais. 
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