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Resumo 

A popularização da televisão no Brasil nos anos 60 trouxe uma nova forma de 

entretenimento e ver TV se tornou um hábito do cotidiano dos brasileiros com programas 

sobre os mais variados assuntos ocupando a grade de programação. A profissionalização e o 

desenvolvimento tecnológico permitiram a criação de produtos mais elaborados e uma 

padronização de produções como novelas e telejornais. Assim, pode-se identificar, pelo 

menos, duas formas de perceber os rituais relacionados a televisão: pelo telespectador e 

pela criação e produção da narrativa. Dessa forma, este artigo pretende apresentar uma 

leitura sobre a aplicação dos rituais de mídia na transmissão de acontecimentos sociais, com 

foco principal em ritos de passagem como o casamento, buscando os pontos que fazem 

esses eventos se transmutarem em produtos televisivos. 
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“Eu não vi”, “não posso opinar”, “legal”, “bacana” e “interessante” foram algumas 

das expressões e palavras proferidas pela atriz Glória Pires durante a transmissão do Oscar 

pela TV Globo na noite de 28 de fevereiro de 2016 e destacadas pelos telespectadores. Nas 

redes sociais online, memes e a hastag #somostodosgloriapires apareceram para criticar a 

performance dela como comentarista do evento. Mas o que fez o público agir dessa 

maneira? 

A decepção dos telespectadores com Glória Pires é compreensível a partir da 

percepção do se esperava ver durante a transmissão de um evento como o Oscar. 

Considerado a maior premiação do cinema mundial, ele torna-se um grande espetáculo, não 

somente para quem assiste ao vivo como também para aqueles que estão acompanhando a 

cerimônia pela televisão. 

Convidada pela emissora para participar da exibição da premiação junto a Andreia 

Beltrão e Arthur Xexéu, Glória parecia ter ido ocupar o lugar deixado por José Wilker, 

comentarista oficial da transmissão do Oscar na TV Globo de 2005 até o ano de seu 

                                                   
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 
09/09/2016. 
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falecimento, em 20143. Estudioso da área de cinema, Wilker buscava apresentar aos 

telespectadores detalhes sobre o filme, complementando a transmissão com informações da 

direção, do roteiro ou de outra categoria indicada. 

A técnica usada pelo ator durante o tempo em que foi comentarista do evento reúne 

elementos utilizados na transmissão de outras solenidades, tornando-as produtos televisivos. 

Mas como isso ocorre? Como os eventos de grande porte ou cotidianos se mesclam aos 

rituais de mídia para que sejam passíveis de exibição e consumo pelo telespectador? 

Pode-se relacionar a experiência do telespectador com o Oscar exibido pela TV 

Globo aos estudos de Dayan e Katz (1985) sobre a relação entre os casamentos reais, a 

mídia e o público. Eles examinaram as estratégias da televisão na cobertura da cerimônia de 

um casamento real e as formas de participação das pessoas nesses eventos. Eles buscam 

traçar uma distinção entre o evento in loco e o mesmo evento como produto de transmissão 

e mostram as diferentes experiências das pessoas em cada um deles. 

Segundo os autores, o casamento do príncipe Charles e Diana Spencer em Londres 

(Inglaterra), em 29 de julho de 1981, claramente ganha ares de festival, com aspectos de 

espetáculo, nos dois modos de recepção. Considerado o “casamento do século”, a união 

entre eles foi acompanhada por mais de 750 milhões de pessoas em mais de 70 países4. O 

público estrangeiro pode assistir pela TV, via satélite, todos os detalhes da cerimônia, o que 

culminou na maior audiência televisiva registrada até então para tal evento. Direto da 

Catedral de Saint Paul, os telespectadores acompanharam não somente as imagens como 

também as explicações de cada detalhe do protocolo. 

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 que impede a passagem dos súditos. Mesmo não podendo acompanhar de perto o 

ato, o público se concentra, se acotovela e se esgueira pelas frestas entre a barreira de 

policiais para estar o mais próximo possível do acontecimento. 

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 indicam como um problema a separação 

física entre o fato e as pessoas: “um espetáculo da cerimônia não é a cerimônia”, concluem 

                                                   
3 Memória Globo. Disponível em http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/jose-wilker/rajetoria.htm. Acesso em 9 
de julho de 2016. 

 
4 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. 

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/jose-wilker/rajetoria.htm


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 3 

(1985, p.24). Ao mostrar ao telespectador os preparativos da cerimônia, a televisão 

apresenta informações e até mesmo imagens 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 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. 

 

O que acontece com a introdução da televisão é que, em conformidade 

com as estruturas narrativas e exigência de uma continuidade, eles 
apresentam e todo mundo assiste o que seria a totalidade do evento, ou 

mesmo assiste alguma coisa que eles chamam de totalidade do evento. O 
que aparece para nós é essa noção, uma herança do domínio do 

espetáculo5 (DAYAN, KATZ, 1985, p.25). 

 

 O pecado de Glória Pires, então, foi não compreender os mecanismos que cercam a 

transmissão de uma cerimônia como o Oscar, que necessita cumprir protocolos para que 

satisfaça a distância que o telespectador mantém de um evento como este. Ao se comportar 

como uma espectadora comum, ela deixou de envolver as pessoas na narrativa do programa 

e afastou a cerimônia dos rituais midiáticos. Mas como esses rituais são aplicados e 

reconhecidos pela sociedade? Como o ritual de mídia se sobrepõe aos eventos e interfere na 

forma como o público o vê? 

O ritual serve para marcar época, fechar e abrir 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). Então, o ritual tem fortes 

indícios que objetificam o reconhecimento de signos e significados, o que faz com que eles 

tenham grande importância social, principalmente por ser um elo de integração entre os 

indivíduos. 

 E se ao longo dos séculos, o conteúdo e os sentidos dos rituais eram passados entre 

as gerações no espaço público como escolas, Igrejas e grandes eventos, nas últimas décadas 

esse papel migrou para o “espaço simbólico da mídia” (CONTRERA, 2005). Neste sentido, 

encontra-se correlações entre os ritos sociais e a mídia que aqui busca-se apresentar: (1) o 

                                                   
5 Tradução livre da autora. 
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consumo da mídia como ritual cotidiano; (2) o ritual de produção e transmissão da mídia; e 

(3) o ritual social como evento (produto) midiático – este último sendo o ponto-chave nesta 

discussão. 

 

Produção e consumo de produtos de mídia 

Os rituais, muitas vezes, são relacionados aos hábitos cotidianos e, inseridos nesse 

processo, estão os meios de comunicação. Para Anderson (1983), Couldry (2003), Reis 

(1989) e Silverstone (1989), há um cruzamento entre o ritual e a mídia como parte da rotina 

social e até na sua própria produção. “Os media não são ritual, são como o ritual, ou 

desempenham funções na vida das sociedades e dos indivíduos equivalentes às dos rituais”, 

sugere Reis (2010, p. 242). 

O autor evoca Hegel para trabalhar uma primeira ideia de interligação entre os 

rituais e os meios de comunicação ao lembrar da comparação feita pelo autor entre o hábito 

da leitura do jornal do sujeito moderno à oração matinal, ou seja, uma nova forma de 

ritualização das ações do dia-a-dia; assim como chegar em casa do trabalho e assistir o 

telejornal. 

Essa análise da mídia como um ritual relacionado ao hábito ou rotina, olhando-a 

apenas como uma forma de racionalizar o cotidiano, é, então, de acordo com Couldry 

(2003) a menos interessante de ser estudada, buscando outras compreensões. A primeira 

delas indica que se deve desenvolver uma noção do ritual como ação formalizadora, de 

integração entre a nação; e a segunda seria essa noção, mas com “propósitos 

transcendentais”, “enfatizando os valores que a ação do ritual envolve” (REIS, 2010, p. 

260). 

A mídia opera seguindo estruturas para obter o reconhecimento do público, assim, é 

uma linha de mão dupla: se cria marcações básicas que, ao serem repetidas, passam a ser 

vistas como regra e, assim, uma identificação com o conteúdo a ser passado (COULDRY, 

2012). Questões simples como vinhetas indicam o início de fim de um programa e seus 

intervalos, a voz de um locutor, as chamadas ou a organização das notícias de um telejornal 

criam uma normatização para determinado canal. 

As organizações definidas para orientar o telespectador, no caso do TV, também 

atingem o desenvolvimento do conteúdo a ser exibido para, ainda, manter a relação com o 

público. Por esse motivo, alguns formatos televisivos perduram, com pequenas 
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transformações ao longo do tempo, e ainda precisam adaptar certos eventos para a 

linguagem reconhecível pelas pessoas.  

Gregor Goethals, segundo Bell (1997), argumenta que a televisão retomou duas das 

principais funções dos rituais: de integração social e de comunhão entre as pessoas. “Para 

alguns analistas de mídia, a televisão ocupa grande parte do trabalho feito por tradição 

ritual, ao confirmar e manter padrões culturais idealizados de pensamento e ação”, explica a 

autora (BELL, 1997, p.246). 

Enquanto no passado os rituais religiosos eram mantidos como um meio de se reger 

a vida cotidiana das pessoas, normatizando comportamentos e pensamentos; a sociedade 

contemporânea sofre grande interferência da mídia, que assume um papel centralizador com 

capacidade de alcançar as pessoas e indicar as práticas sociais aceitáveis. Bell (1997) 

acredita na televisão como um elemento que orquestra a ligação entre realidade e ficção e, 

com isso, sustenta a necessidade social por símbolos. 

 

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 ritual6 (BELL, 1997, p.242). 

 

A reality TV, como indicado por Couldry (2012) e Campanella (2014), por trazer 

pessoas comuns como o foco dessas ações, desempenha com fluidez a disseminação dos 

rituais e das experiências comuns. Esses programas, então, tornam-se mais híbridos e 

funcionam quase em sistema dicotômico de relação social: ao mesmo tempo que o 

cotidiano se transforma em narrativas para exibição, as narrativas seguem um padrão do 

ritual social cotidiano. Uma questão se coloca neste sentido: a mídia transformou as práticas 

cotidianas ou estas que, espetacularizadas, tornaram-se passíveis de virar produto de mídia? 

Escosteguy (2011) tenta responder essa questão ao indicar que as histórias pessoais 

ao serem contadas na mídia acabam se configurando em uma combinação entre produção e 

recepção, já que são relatadas pelos próprios personagens. A autora revela três resultados 

dessa mistura. Primeiro, a mídia media a relação entre atores sociais e narrativas; segundo, 

as partes envolvidas no sistema são interdependentes por existir uma negociação que 

modifica os atores e os relatos; e, por fim, por circularem em determinando contexto, 

evidenciam padrões e lógicas comuns (ESCOSTEGY, 2011, p.206). 

                                                   
6 Tradução livre da autora. 
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Assim, cerimônias de premiação, casamentos, jogos esportivos, nascimentos e 

funerais chegam à mídia como eventos de grande importância social que, ao entrarem no 

sistema dos rituais midiáticos, tornam-se produtos a serem consumidos e, 

consequentemente, padrões a serem seguidos. Contrera (2005) acredita que a necessidade 

humana por vínculo social faz com que muitas vezes se recorra a mídia em busca de 

elementos para uso e reconhecimento. Princípio corroborado por Piccinin: 

 

Se as mídias são um espaço importante de ritualização no contexto atual, é 

certo dizer que, de todas elas, a televisão, especialmente, conquista lugar 
de excelência na sociedade atual, tanto por conta de seu consumo, tanto 

pelo fato de ter na imagem a essência de sua linguagem. Essas 
características tornam os eventos mediados por ela, situação de evidente 

expressão de ritualização, muito presentes na sociedade atual e sobre as 
quais as tribos se referenciam no seu cotidiano (PICCININ, 2006, p.3). 

 

Segundo ela, ao serem mediados pela televisão, os eventos se formatam ao padrão 

audiovisual e se transformam em um produto do espetáculo da mídia. Dessa forma, as 

imagens trazem representações do que deve ser a vida; e se há ‘crenças’ nessa ideia do 

ritual, esses signos são perpassados com mais força. 

Diante disso, os acontecimentos exibidos pela mídia ganham um lugar antes 

demarcado a eventos tradicionais da sociedade, fazendo com que essas categorias partam do 

princípio da relação de oposição entre sagrado e profano e devam ter um diferencial 

suficiente para ser performático (COULDRY, 2012); e ainda contribuem para a ritualização 

das práticas de relatos midiáticos, padronizando a forma como são produzidos e se 

apresentam. 

De forma comercial e política, os rituais podem ser aproveitados, pois entende-se 

que em determinado horário, de forma habitual, uma parte da audiência estará assistindo 

determinando programa. Neste momento, há a possibilidade de se inserir outros signos sem 

que haja uma interação direta no ritual, trazendo alguns segundos para um comercial por 

exemplo. E o rito midiático vem principalmente para organização e centralização dessa 

mediação. 

Neste sentido, Couldry acredita na mídia como uma organizadora e difusora de 

práticas sociais. “O mundo cotidiano é tido como real somente pelos membros da 

sociedade”, diz ele (2012, p.63), assim sendo, os rituais criam outras possibilidades a partir 

do momento que também ritualiza o social: a mídia tem a capacidade de prover os rituais 
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comuns e compartilhar as experiências comuns – ligado ao que o autor chama de 

centralidade da vida (COULDRY, 2012). 

 

O ritual como narrativa televisiva: o casamento na TV 

Rituais específicos são criados na tentativa de controlar os padrões de ordens gerais 

e o significado deles, como já indicado anteriormente, contendo como princípio a 

unificação e a integração. O antropólogo Arnold van Gennep distancia o ato de religião, 

aplica em outros eventos cotidianos e propõe “uma classificação dos rituais de acordo com 

o papel que desempenhavam na sociedade” (PEIRANO, 2003, p.18); quando praticadas em 

uma ordem comum e específicas, as atividades têm significados determinados.  

O antropólogo, segundo Peirano (2003), examinou detalhes de diversos rituais, 

chegando aos estudos dos “ritos de passagem”, em que ele identifica momentos que 

marcavam mudanças e transições das pessoas ou grupos para novas etapas e/ou status. 

“Todas estas semelhanças e identificações são marcadas por ritos de passagem, que se 

fundam sempre na mesma ideia, a saber, a materialidade da modificação de situação 

social”, expõe van Gennep (2013, p.125). 

Ele (2013) explica que a sociedade em geral possui o que chama de “sociedades 

especiais” e que os indivíduos passam de uma situação para outra sucessivamente. Segundo 

o autor, o próprio fato de viver exige essas passagens, elas são etapas que marcam as fases e 

que têm como términos e começos conjuntos com a mesma natureza. No caso do 

casamento, ao se passar pelo rito, a pessoa sai do estado de solteira para o de casada e a 

sociedade entende a cerimônia como a marcação dessa mudança. Eliade (2010) esclarece:  

 

Por ocasião do casamento, tem lugar também uma passagem de um grupo 
sócio-religioso a outro. 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 ritos de casamento têm início com o período de margem, o noivado: momento 

em que os noivos são preparados para a separação familiar e a formação de uma nova 

família (rito de agregação) (VAN GENNEP, 2013, p.108). Ao comparar cerimônias de uma 

mesma população, o autor percebe algumas sequências constantes; os desvios atribuem-se 

às datas, aos lugares e detalhes, principalmente. “Os ritos, em sistemas individualistas, 

então, seriam ocasiões de totalização, momentos onde é possível discernir concretamente ou 
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não (dependendo do rito) grupos e categorias, inclusive de pessoas”, afirma Da Matta (in: 

VAN GENNEP, 2013, p.20), o que faz do rito um elemento que permite relacionar uma 

pessoa a um determinado papel social. 

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, mas por vezes se adaptam por conta de mudanças sociais para continuarem 

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

tecnológicas. 

Ao transformar rituais em produtos televisivos, o produto final fica muito próximo 

ao evento social que representa para que seja reconhecido e passe o significado esperado. 

Mas por se tratar de uma criação midiática, traz junto aos elementos constituintes do rito 

características próprias da mídia a que se destina, como se pode perceber no exemplo 

indicado no início desde artigo sobre a transmissão da cerimônia do Oscar, a qual se espera 

uma performance dos comentaristas; e também na menção sobre os estudos de Dayan e 

Katz (1985) acerca da exibição dos casamentos reais na televisão. 

Os dois eventos indicados tratam-se, atualmente, de acontecimentos de alcance 

mundial; no entanto, há uma série de rituais sociais de alcance mais local que ganharam 

espaço midiático com a consolidação do gênero reality TV. Dessa forma, as temáticas 

desses programas se multiplicam e tratam de variados assuntos e atividades, que podem ir 

das intrigas familiares e competições (bastante difundidos) aos preparativos para o 

casamento dos sonhos. Todos esses eventos, quanto transmitidos pela televisão, adaptam-se 

a formatos e adquirem contornos característicos de produtos de mídia. 

Uma co-produção entre o canal por assinatura GNT e a produtora independente 

Plano Geral, o “Chuva de Arroz”7 apresenta os preparativos do casamento de dois casais a 

cada programa. A narrativa do “Chuva de Arroz” apresenta indícios que os aproximam do 

gênero reality TV, mas também trafega pela linha documental, ao inserir depoimentos, por 

exemplo. Mas, por se tratar de um produto televisivo seriado, ou seja, com diversos 

episódios seguindo uma mesma forma de base, ele acaba adaptando as histórias de modo a 

encaixá-las em um modelo reconhecido não somente como conteúdo audiovisual, mas 

também como sendo do “Chuva de Arroz”. 

                                                   
7 A produção estreou em maio de 2012 e chegou a quinta temporada em 2014, com exibição inédita  às segundas, às 

20h, e reprises durante a semana em diversos horários.  
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 Os casamentos realizados no programa seguem não somente as práticas sociais da 

cerimônia como também se encaixam na prática de produção de mídia. Se para casar, os 

noivos devem passar por um processo que tem início com os dois se conhecendo até 

culminar na celebração da união, a produção segue a mesma linha de acontecimentos na 

narrativa, quebrada somente com as imagens inseridas durante o programa, que remetem, 

na maior parte das vezes, a rotina do casal e a produção do casamento. 

Ao buscar esse paralelo entre os rituais relacionados aos casamentos e o desenrolar 

da história no “Chuva de Arroz”, pode-se encontrar diversos aspectos convergentes e que 

indicam uma possibilidade de interferências entre os rituais para o prosseguimento da 

história. Um primeiro ponto a se destacar é tendência ao espetáculo e que resulta em boas 

imagens televisivas, não somente da cerimônia, mas também de todos os preparativos. 

Por mais que o programa seja um produto resultado do registro dos eventos pré-

casamento e casamento, há uma linha de ação a ser seguida pela equipe de produção e 

edição do material para ele fazer sentido e também ter uma lógica de apresentação. Segundo 

Ponichi (2014)8, existe um formato que foi aparecendo lentamente ao longo do 

desenvolvimento dos episódios, ou seja, é um modelo original de produto, já que não partiu 

de algum programa já existente. Ele explica como o programa funciona: 

 

O programa 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 
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, 
s.p). 

 

Há uma regularidade na apresentação dos acontecimentos, mas como nem todo 

casamento é igual, assim como as histórias contadas, cada programa propõe uma forma de 

divisões de eventos. Para isso, as três bases do programa, que também correspondem aos 

intervalos comerciais – Introdução, Preparação e Cerimônia – são divididas em pequenas 

porções de assuntos, que variaram de três a sete seções identificadas por cartelas. "O 

começo, "O pedido", "A preparação" foram algumas das mais utilizadas. Já "A cerimônia" 

foi a única inserida em todos os episódios para dar início a última parte do programa. 

                                                   
8 Diretor do programa “Chuva de Arroz” em entrevista concedida à autora deste artigo em 2014. 
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Gráfico 1: Ritual de casamento e o formato televisivo 

CASAMENTO - RITUAL SOCIAL 

(Temporalidade indeterminada) 

Pessoas se conhecem, 

namoro e noivado 

Preparação do casamento Casamento 

CASAMENTO - CHUVA DE ARROZ 

(Temporalidade: em torno de 20 minutos) 

1º bloco: Introdução 

Pessoas se conhecem, 

namoro e noivado 

2º bloco: Como vai ser? 

Preparação do casamento, 

vestido, lugar, detalhes da 

cerimônia, noiva 

3º bloco: A cerimônia 

A cerimônia, votos de 

casamentos, festa (bem ao 

fim do programa 

 

 Um ritual completo se apresenta durante todo o programa, mas percebe-se, dessa 

forma, como ele tem uma construção narrativa alterada por se tratar de um programa 

televisivo, com introdução de entrevistas e imagens que cronologicamente não teriam sido 

gravadas no momento em que são exibidas e diversas ações não obrigatórias para o 

prosseguimento do ritual são realizadas durante a exibição dos preparativos do casamento.  

Sob essa ótica, percebe-se que determinadas situações foram desenvolvidas para o 

registro audiovisual. Uma das imagens mais repetidas durante a temporada é da noiva se 

preparando para o casamento, sob uma luz mais suave entrando pela janela, enquanto 

espera o horário para se dirigir à cerimônia (Imagem 1); ou a entrada dos noivos até o local 

onde será realizada a oficialização da união, mesmo naqueles nos quais a cerimônia ocorre 

em um espaço aberto. 

 

Imagem 1: Sequência de ações da noiva para fotografia antes da cerimônia 
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Fonte: programa “Chuva de Arroz”, 1ª temporada, episódio 1. 

 

 Percebe-se um direcionamento dos acontecimentos para a documentação dos 

momentos que antecedem a efetivação do casamento, seja para vídeo ou fotos. No caso do 

“Chuva de Arroz”, essa orientação vai além, pois há ainda a coleta dos depoimentos – o que 

não é muito comum em vídeos de casamento. Ponichi (2014) explica que há uma direção de 

perguntas a serem feitas em que ele aborda temas que pretende usar e com o conteúdo 

idealizado para aquele casamento. As gravações costumam acontecer, segundo ele, três a 

quatro dias antes e no dia do casamento – compilado no último bloco do programa. 

 A dificuldade de gravações muito antes do casamento se dá por conta da 

temporalidade de produção para televisão, ou seja, o tempo, neste projeto, parece seguir em, 

pelo menos, três direções: (1) contar a história do casal desde o momento que se 

conheceram até a hora da oficialização da união, que pode ser de meses ou anos; (2) 

encaixar essa história de vida em um produto de 22 minutos; e (3) conseguir registar em 

poucos dias não somente a produção de um casamento, que pode também durar meses, 

como também capturar todas as emoções vividas pelas casais neste curto espaço de tempo. 

 Mediante essa observação, o processo de produção do casamento e a realização dele, 

além da história dos casais participantes, são adaptados para encaixar em um sistema de 

prática televisiva, buscando uma regularidade de ações e identificação do público. Mesmo 

que o reality show tenha uma pretensão de ser mais natural nas ações, para manter o 

produto reconhecido em todos os seus episódios, faz-se uma base de produção. 

 Seguindo essa linha, mesmo que cada episódio do “Chuva de Arroz” apresente 

particularidades, há características que os aproximam e fazem do produto um programa 

dividido em episódios e não produções isoladas. Mesmo que esses não sejam sequenciais e 

dependentes na narrativa, há uma unidade de apresentação das histórias. 

  Como consequência da criação de um modelo, o programa também acaba definindo 

e padronizando os rituais exibidos no programa, principalmente as ações que antecedem a 
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hora do sim. Os caminhos escolhidos para contar o percurso dos casais, do momento em 

que se conheceram até o altar, são praticamente no programa, indicando um parâmetro de 

produção. A forma como se conheceram, noivado, preparativos para o casamento e a 

cerimônia se tornam um passo-a-passo para a conquista da felicidade a dois. 

 Essas etapas estabelecem padrões sobre como segue o ritual do casamento, desde os 

preparativos até os momentos que levam a concretização da união. O percurso atrelado ao 

um roteiro se estabelece como produto de mídia e, assim, obedece aos seus rituais de 

produção pela repetição de formato a cada episódio e pelo modo de exibição na televisão. 

Dessa forma, mesmo que os casais tenham outras questões envolvidas no decorrer do 

relacionamento, há uma adaptação para encaixe no enredo e modelo do programa que irão 

participar. 

 

Considerações finais 

Compreender as formas nas quais eventos e celebrações adquirem ao tornarem-se 

um produto televisivo se faz necessário para entender as lógicas que regem as práticas de 

produção e, por consequência, também refletir sobre como a mídia interfere no modo como 

o telespectador recebe determinadas informações. Assim, esse artigo se revela de modo a 

identificar e pensar nas relações entre os rituais de mídia e os rituais sociais. 

Uma das formas de perceber essas ligações passa pela comparação entre os rituais 

montados para serem vistos in loco e como eles são apresentados pela mídia. Para 

exemplificar de modo mais direto, o programa “Chuva de Arroz” foi usado como base 

examinar essas características. A relevância do estudo perpassa, dessa forma, pelas 

interferências nesses dois campos – o televisivo e o social – e trabalha o casamento como 

um evento midiático inserido dentro de uma prática de produção. 

Enquanto produto televisivo, os casamentos do “Chuva de Arroz” se adaptam a 

regras e formatos do programa e faz o produto resgatar um ritual já consolidado 

socialmente e conhecido do público e torná-lo atraente ao inseri-lo dentro dos rituais de 

mídia. Essa adaptação se forma dos dois ângulos; primeiro, os casamentos precisam 

adequar-se a temporalidade da mídia e os personagens transmitirem toda uma história de 

parte da vida deles em poucos minutos; segundo, o programa deve seguir uma ordem de 

acontecimentos dos rituais, mostrando passo-a-passo o protocolo social – apresentando do 

momento no qual os noivos se conheceram à festa de casamento. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 13 

Não há como deixar de lado uma observação: o olhar da câmera registra momentos 

específicos para tornar o casamento adequado a transmissão televisiva. Quando se tem 

apresentadores ou a presença de especialistas, por exemplo, são eles que indicam os 

caminhos que serão seguidos – o que faltou à Glória Pires durante a exibição do Oscar em 

2016, como comentado no início do trabalho.  

No “Chuva de Arroz”, o direcionamento de perguntas e imagens realizado pela 

direção do programa faz todo casamento participantes ser transformado no ideal. O objetivo 

de registro de imagens dos casamentos somente para recordação dos noivos e exibições 

particulares é ultrapassado e o “Chuva de Arroz” faz desses eventos produtos para a 

televisão. Mesmo que sejam histórias de amor, eles devem ser convertidos em um produto 

de mídia, adaptados de forma gerar audiência e lucro: entram nos moldes de produção deste 

meio por uma relação entre rituais e/ou utilização pontual de elementos centrais do 

casamento. 

A afirmação que se pode fazer a partir desse ensaio é que o ritual de mídia e os 

rituais sociais – seja de passagem ou somente de hábitos cotidianos – se mesclam de tal 

forma em que eles se tornam um só. A interferência de um em outro se torna difícil de ser 

identificada, seja a mídia se adaptando ao ritual do casamento para torná-lo um evento 

possível de exibição midiática, sejam as cerimônias incorporando nas formalidades do 

processo de casamento ações não obrigatórias para a oficialização da união, como poses 

para fotos e gravações ou mesmo escolha de lugar da cerimônia e decoração. 
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