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Resumo 
 

Na organização de seu casamento, a noiva assume boa parte das decisões relativas ao 
evento, adquirindo o papel de protagonista, a quem serão dirigidos os olhares durante 
seu grande dia. Neste trabalho procuramos analisar os discursos e imaginários sobre a 
representação estética feminina durante sua preparação para o casamento, a partir da 
análise de duas revistas virtuais sobre casamento – Noivas & Noivos e Zankyou 
Weddings. Com referenciais da Sociologia, da Antropologia e da Comunicação, 
observamos que a noiva é sujeita a conteúdos que apresentam modelos de beleza, ao 
mesmo tempo em que procuram orientá-la para se se sinta segura e confortável com 
suas convicções. Dessa forma, os canais de comunicação analisados podem ser vetores 
de ansiedade e conflitos durante o preparo da mulher para seu grande dia. 
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Introdução 

O número de casamentos legalizados no Brasil aumentou nos últimos anos, 

chamando a atenção o fato de boa parte dessas uniões serem formalizadas em 

cerimônias e eventos de caráter civil ou religioso. De acordo com a Associação 

Brasileira de Eventos Sociais (PESQUISA..., 2015), em 2014 ocorreram mais de um 

milhão de casamentos no país, e esse índice apresenta tendências ao crescimento na 

medida em que se apresentam condições que facilitam a legalização de novas uniões, 

inclusive de pessoas do mesmo sexo e de relações já existentes (IBGE, 2013).  

Esse crescimento se reflete na reconfiguração do mercado e da dinâmica de 

organização de casamentos no Brasil. As cerimônias e festas de casamento deixaram de 

ser simples comemorações entre familiares e amigos, passando a movimentar nos 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40° Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestre em Administração e em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local. Professor do Curso de 
Bacharelado em Turismo do Cefet/RJ – campus Petrópolis, e-mail: turofredfo@uol.com.br 
 
3 Doutoranda em Comunicação pelo PPGCOM/UERJ. Professora do Curso de Bacharelado em Turismo do Cefet/RJ 
– campus Petrópolis, e-mail: jarlene.reis@cefet-rj.br 
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últimos anos milhões de reais gastos com serviços que vão desde o bufê até páginas 

para noivos na internet (PESQUISA..., 2015). 

Embora a comemoração seja breve, na maioria das vezes a preparação para o 

“grande dia” é um processo que dura em média um ano, segundo pesquisa do Instituto 

Data Popular4. Durante esse período, os noivos preparam o evento em etapas que 

envolvem a escolha de fornecedores, convites aos participantes, provas de roupas e de 

itens do cardápio. Esse pré-evento se torna fundamental para garantir que tudo 

transcorra da forma como os noivos desejam – afinal, além de marcar um momento de 

passagem, o casamento apresenta uma importante dimensão comunicativa relacionada à 

mudança de posição social dos noivos (LEACH, 2009). Sonhos e status, romantismo e 

consumo, escolhidos e rejeitados – todos esses elementos se interligam na manutenção 

do negócio do casamento, setor que não estremece nem em meio à crise econômica da 

recente conjuntura nacional.5 

Entretanto, Fernandes (2013) aponta uma distinção entre os papeis da noiva e do 

noivo durante a organização do casamento – a mulher assume grande parte dos 

preparativos, sendo sujeita a objetos de consumo criados especialmente para ela a partir 

de pressupostos de gênero que envolvem o imaginário sobre aquilo que se considera 

feminino: “a beleza, a preocupação e o cuidado com os outros, a delicadeza e o 

romantismo” (FERNANDES, 2013, p. 8). A figura masculina é apartada da cena 

principal, o que se observa nos materiais e conteúdos de apoio para a organização de 

casamentos, em sua maioria direcionados ao público feminino. Ainda segundo 

Fernandes (2013), neles a noiva encontra orientações para a composição de sua agenda, 

que inclui atenção especial à preparação do corpo e da forma física para o grande dia. 

Nesse sentido, estar “linda e magra” no dia da cerimônia parece constituir um 

dos principais requisitos para o sucesso do evento. Numa rápida pesquisa pela internet é 

possível encontrar diversos programas especializados em acompanhamento físico e 

nutricional para noivas, além de orientações para dietas e pacotes de serviços estéticos.  

Dessa forma, a preocupação com o corpo e a aparência antes do casamento se 

configura como prática que envolve uma ampla rede de comunicação e de consumo 

simbólico em torno da mulher, em consonância com o “culto do belo sexo” a que se 

                                                
4 DATA POPULAR/ABRAFESTA. Pesquisa Casamentos no Brasil. Instituto de Pesquisa Data Popular, São 
Paulo, Fev. 2012. Disponível em <pt.scribd.com/mobile/doc/186998879/Abrafesta-Chamadas-POINTS> 
 
5 De acordo com a ABRAFESTA, apesar da crise econômica, em 2014 o brasileiro gastou 6,3% a mais com festas 
(incluindo casamentos, formaturas, aniversários e eventos corporativos), em comparação a 2013 (MESMO..., 2015). 
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referiu Lipovetsky (2000), sendo a difusão dos cuidados estéticos apontada pelo autor 

como importante manifestação cultural feminina contemporânea. Se considerarmos o 

casamento a grande oportunidade para que a mulher seja “a celebridade de sua própria 

vida”, (FERNANDES, 2013), o evento se apresenta como momento ímpar de exposição 

da beleza da noiva, resultado de um longo processo de dedicação e preparação pessoal. 

Para que se compreendam as dimensões da preocupação feminina com a 

aparência para o dia do casamento, faz-se necessário investigar os elementos que 

determinam o imaginário e as representações sociais existentes em torno da noiva. 

Embora um levantamento teórico preliminar permita identificar os critérios empregados 

ao longo da história para a escolha de uma esposa (MACFARLANE, 1990), 

permanecem mal compreendidos os fatores que constituem o ideário da noiva atual e 

que contribuem para a formação de redes simbólicas de comunicação e de consumo a 

respeito das práticas contemporâneas da organização de um casamento. 

Portanto, neste trabalho procuramos investigar como se articulam discursos e 

imaginários sobre a representação estética feminina durante sua preparação para o 

casamento, a partir da análise de duas revistas virtuais centradas na temática do 

casamento no Brasil – “Noivas & Noivos” e “Zankyou Weddings”. Por meio de uma 

amostra qualitativa por escolha, contemplando os conteúdos publicados nas duas 

revistas durante o ano de 2015, pretende-se contribuir para a compreensão da 

importância dos cuidados com a aparência e a beleza da noiva para seu casamento. 

Parte-se do pressuposto de que esses canais exercem importante papel como fontes de 

informação e orientação durante os preparativos para o “grande dia”. Teoricamente, 

recorremos a vertentes da Comunicação, da Sociologia e da Antropologia. 

 

O casamento na sociedade do hiperconsumo – entre o espetáculo e o sagrado 

As interpretações e concepções sobre o casamento geralmente se polarizam em 

virtude de sua significativa conotação religiosa em alguns grupos sociais, pois ele ainda 

se associa midiaticamente a uma imagem culturalmente reproduzida dos noivos rumo ao 

altar, da troca de alianças e do vestido branco de noiva6. 

Contudo, o casamento não constitui somente a legitimação do afeto entre duas 

pessoas, representando também práticas sociais ritualizadas na forma de celebrações 

                                                
6 Os canais por assinatura oferecem atualmente uma variedade de programas sobre noivas e casamento, podendo ser 
citados como exemplos “Chuva de Arroz”, “Casando no Paraíso” (exibidos pelo GNT), “O Vestido Ideal” (Discovery 
Home & Health), “Meu grande casamento cigano” (TLC) e “Noivas fora de forma” (Canal Viva). 
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formais ou festivas. Esses rituais assumem cada vez mais o caráter de grandes eventos 

nos moldes do “grande casamento burguês”, cuja função é simbolizar a união entre duas 

famílias e, ao mesmo tempo, apresentar esse espetáculo “para a multidão que rodeia o 

consumo das riquezas” (BARTHES, 2009, p. 48). Dessa forma, o casamento se 

apresenta como arena privilegiada de comunicação simbólica de status social, 

assumindo a forma de “eventos grandiosos que levam tempo para planejar e custam 

verdadeiras fortunas” (BACELLAR, 2012, p. 15). A celebração do casamento nesses 

moldes envolve um grande mercado que reúne fornecedores de produtos e serviços 

dedicados a proporcionar “o casamento de princesa” a clientes que aspiram à atmosfera 

de “uma versão romântica da cultura de consumo” (BACELLAR, 2012, p. 15).  

O significado do casamento como ritual pode ser melhor compreendido à luz do 

pensamento de Roberto DaMatta (1979), segundo o qual o rito consiste numa forma de 

dramatização fundamental na transformação de algo natural em um elemento com 

sentido social. No processo de socialização por meio do ritual, o casamento ganha 

contornos diversificados na proporção em que essas celebrações se tornam verdadeiros 

“espetáculos da felicidade”. A esse respeito, Maffesoli (2010) chama a atenção para a 

conotação de “número de circo” que atualmente se encontra em muitas festas, cada vez 

mais mercantilizadas e desprovidas, para muitos, de sua aura sagrada. Para o autor, esse 

caráter festivo não está presente apenas nas festas, mas permeia a vida política, os 

esportes e o consumo, representando manifestações da naturalidade social. 

Sobre a dimensão espetacularizada do casamento, acreditamos que ela possa ser 

entendida ainda a partir das reflexões de Lipovetsky (2015) a respeito do consumo na 

sociedade contemporânea. Para o autor, vivemos uma fase caracterizada pelo 

hiperconsumo, construído a partir de finalidades individuais e emocionais. Trata-se do 

consumo como experiência íntima e afetiva – no caso específico dos casamentos, todo o 

ritual e sua organização se transformam num grande espetáculo de celebração da nova 

união, muitas vezes implicando elevados investimentos por parte do casal. 

Retomando a referência de Barthes (2009) ao grande casamento burguês, temos 

um modelo de vitrine no qual a euforia e a felicidade do casal, expostos publicamente, 

são capazes de afastar “a mentira, a exploração, a cupidez, todo o mal social burguês” 

(BARTHES, 2009, p. 49). Portanto, no casamento como espetáculo faz-se importante 

apresentar à sociedade não só a nova união, mas também a representação da perfeição 

por meio do casal harmônico, belo e sorridente. 
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Cabe ressaltar, contudo, que as festas e cerimônias suntuosas se configuram 

como ocasiões de distinção social e de especial visibilidade para as noivas, já que o 

casamento representa “o dia em que todos os olhares e todas as atenções são para a 

noiva” (FERNANDES, 2013, p. 3). Na próxima seção, iremos discutir a condição da 

noiva em seu momento de passagem da vida de solteira para o status de mulher casada, 

bem como as implicações desse momento em sua inserção no contexto social. 

 

À espera do “grande dia” – a noiva e seu protagonismo durante os preparativos 
para o casamento 
 

Para Giddens (1993), ao procurar se diferenciar da mãe, sem, contudo, rejeitar a 

feminilidade, a mulher experimenta mudanças em sua forma de auto-identificação, pois 

tanto o casamento quanto a família e o trabalho se apresentam hoje como territórios com 

diferentes contornos daqueles atribuídos pelas gerações anteriores. O autor identifica 

um “abismo emocional” entre os sexos masculino e feminino, não obstante o fato de 

vivermos num contexto de crescente igualdade sexual entre homens e mulheres. 

Van Gennep (2011), nesse sentido, apresenta importante contribuição ao 

descrever os rituais e costumes do casamento e do noivado em diversos grupos sociais. 

Nos relatos do autor ficam claras as diferentes atribuições de noivos e noivas antes de 

selarem o laço conjugal, sendo a família da noiva responsável por arcar financeiramente 

com a organização dos festejos e das celebrações concernentes à união. Embora essa 

tradição aos poucos esteja se modificando, ainda hoje se encontram resquícios desse 

hábito em nossos rituais de casamento. 

A visibilidade diversa de noivos e noivas no dia do casamento fornece pistas das 

perspectivas variadas que se observam entre homens e mulheres em relação à união 

conjugal. Enquanto para eles o casamento está associado a fatores como “confiança, 

aceitação, apreço, admiração, aprovação e encorajamento”, nas mulheres o significado 

do relacionamento se relaciona à busca de “carinho, compreensão, respeito, devoção, 

validação e reafirmação” (ZORDAN et al., 2009, p. 61). Portanto, após décadas de 

mudanças nas formas de inserção social das mulheres nas culturas ocidentais, o 

imaginário feminino ainda atribui especial significado ao casamento. 

As diferentes percepções de homens e mulheres em relação ao laço conjugal se 

refletem na assimetria em seus papeis durante os preparativos para o casamento. Como 

afirma Marins a partir de seu estudo antropológico do universo dos casamentos, “as 
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noivas não são somente as protagonistas do evento, mas creio poder afirmar que sua 

visibilidade reflete um comprometimento intenso com os preparativos do casamento” 

(MARINS, 2016, 24). Ainda segundo a autora, as publicações especializadas no 

segmento de casamentos são claramente dirigidas às noivas, que buscam referências e 

informações em revistas, sites e grupos virtuais. Da mesma forma, Fernandes (2013) 

observa que o dia do casamento permanece sendo, para muitas mulheres, o dia mais 

importante de todos, no qual todos os olhares estarão dirigidos para elas. 

Em sua preparação para o grande dia, a aparência ganha destaque como uma das 

maiores preocupações da noiva, sendo esse aspecto geralmente associado à forma física 

da mulher. Convém refletir, nesse contexto, sobre a particular dimensão da beleza 

feminina apontada por Lipovetsky (2000). O autor afirma que, a despeito da espiral de 

igualdade sexual e autonomia feminina, em nada se encontra modificado o “regime 

assimétrico da sedução nos dois sexos, e nenhum sinal deixa entrever uma verdadeira 

inflexão de tendência” (p. 199). Ou seja, a tradicional supervalorização da beleza no 

imaginário feminino parece ser incólume às mudanças do papel da mulher na sociedade. 

Lipovetsky chama a atenção ainda para a febre da beleza atualmente associada à 

magreza, à disciplina alimentar e aos exercícios corporais.  

Contudo a preocupação com a aparência em seu grande dia não representa 

somente o aspecto físico da mulher, mas carrega consigo um conjunto de significações. 

Para Le Breton (2009), encontramos no corpo também um caráter comunicativo, 

associado aos sentimentos e às emoções que reproduzem sentidos e valores sociais. O 

corpo consiste, dessa forma, na expressão material de nossas emoções diante da 

sociedade, sendo essas manifestações determinadas em conformidade com aquilo que se 

espera de cada sujeito social (SIQUEIRA, 2015). 

Considerando o protagonismo da noiva e sua preocupação com a aparência no 

dia do casamento, iremos discutir, nas próximas seções, conteúdos de publicações de 

páginas de duas revistas virtuais do segmento de casamentos, tendo como foco as seções 

dedicadas aos cuidados com a beleza e o corpo durante os preparativos para o evento. 

 

Tábuas de salvação ou fontes de informações difusas? – Interpretando a 
abordagem da beleza da noiva nas revistas Noivas & Noivos e Zankyou Weddings 
 

A Revista “Noivas & Noivos” está presente no mercado editorial de casamentos 

há mais de 24 anos, apresentando duas versões – a impressa, distribuída em bancas de 
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revistas, sendo uma publicação com conteúdo midiático direcionado ao público 

feminino, além da versão online. 

Na edição online são disponibilizados os seguintes links de organização temática 

do conteúdo: Dicas & notícias, Casamento de famosos, Vida real, Fornecedores, 

Agenda dos noivos, Vídeos, Promoções e Loja virtual. Em cada link os textos são 

apresentados a partir de títulos e imagens que retratam o que é encontrado pelos leitores. 

Os textos de cada matéria possuem informações com conteúdo relevante para a 

leitora, em especial a noiva, que busca por sugestões, ideias ou mesmo elementos 

imagéticos que a ajudem no planejamento e na organização de seu casamento, além de 

notícias e sugestões de cuidados corporais e estéticos a serem realizados com 

antecedência média de um ano para a data do evento, como veremos adiante. 

Nas seções da versão online, o conteúdo disponibilizado é apresentado em textos 

que possibilitam aos leitores se aprofundarem no tema, além de conter links para que 

maiores informações a respeito dos prestadores de serviço que são citados nas matérias 

possam ser acessadas em momento posterior ou imediatamente. 

Já a revista virtual “Zankyou Weddings” difere da “Noivas & Noivos” em 

virtude de não possuir uma versão impressa e distribuída; contudo possui conteúdo 

online voltado para os leitores que buscam informações para a organização de seu 

casamento, tendo o foco no pré-evento nupcial. 

A “Zankyou Weddings” está disponível desde o ano de 2007, e seu conteúdo é 

elaborado por corpo editorial brasileiro. Entretanto, há diferentes versões da revista 

abrangendo os principais países da Europa, além do México e os Estados Unidos da 

América. 

O portal é organizado em diferentes seções que abordam desde o planejamento 

do casamento até o dia a dia dos casados. Destaca-se a seção “Revista de Casamento: 

Inspirações e Dicas para Noivas Conectadas”, subdividida nas subseções Noiva, 

Casamento, Casamentos reais, Vida & estilo, Galerias, Envie um casamento e Escreva 

no Zankyou. 

As publicações das subseções do “Zankyou Weddings” possuem redação 

simples, sem se aprofundar nos temas e matérias publicados, tendo títulos e conteúdos 

que apresentam dicas em forma de listas e/ou rankings que as leitoras devem ter como 

parâmetro para a realização de um casamento “ideal”. 
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Uma diferença de concepção editorial pode ser observada entre as duas revistas 

virtuais. a revista “Noivas & Noivos” possui textos sem direcionamento para faixa 

etária ou comportamento geracional, além de o site apresentar design tradicional;  já 

“Zankyou Weddings” possui as características de um blog, formato comunicativo mais 

versátil e moderno. 

Além disso, convém ressaltar que, em virtude de a revista “Noivas & Noivos” 

possuir versão impressa e com foco nas vendas, o número de matérias e textos 

disponibilizados na versão online é bem menor se comparada à “Zankyou Weddings”, 

instigando os leitores a buscarem por mais informações também nas versões impressas 

da publicação. 

Durante a análise das duas publicações, procuramos identificar representações 

do imaginário acerca dos cuidados de beleza e estética nas seções e subseções dessas 

revistas. Dessa forma, encontramos duas categorias de discursos e sentidos que 

demonstraram especial significado e recorrência nas matérias publicadas no ano de 

2015 – o Protagonismo da noiva (sua posição central e o direcionamento dos conteúdos 

ao público feminino; (a relevância de fotos e referências imagéticas como parâmetros 

para a orientação da noiva) e Dicas e conselhos para a preparação da noiva (informações 

sobre os principais procedimentos e cuidados relacionados à beleza e à estética), sendo 

analisadas doze matérias publicadas nos veículos de comunicação. Essas categorias 

analíticas (que são metodologicamente flexíveis) apontam temáticas recorrentes e 

contempladas nas duas publicações, como veremos nas seções seguintes. 

 

O protagonismo da noiva 

 

Os conteúdos das matérias analisadas enfatizam o protagonismo da noiva 

durante a preparação de seu casamento, posicionada como principal agente responsável 

pelo pré-evento e seu bem-estar, visto que boa parte dos títulos das matérias são 

direcionados para o público feminino, como é possível observar no Quadro 1:  
REVISTA TÍTULO DA MATÉRIA 

“Noivas&Noivos” Check-up completo de noivas para o grande dia 
“Noivas&Noivos” Qual a melhor solução para estrias? 
“Noivas&Noivos” Escolha do penteado certo é um dos desafios para as noivas 

“Zankyou Weddings” 10 ações para ser uma noiva extremamente feliz e tranquila! 
“Zankyou Weddings” Como não engordar nas festas de final de ano: 6 super truques 

para começar o ano em forma! 
Quadro 1 – O protagonismo das noivas nos títulos das matérias analisadas 
Elaboração própria 
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Os títulos demonstram que as matérias publicadas visam atingir as noivas como 

alvo, pois são elas que estão a todo momento buscando por informações, sonhando com 

o casamento perfeito ou ideal, em conformidade com o que afirma Fernandes (2013) no 

tocante à mulher enquanto celebridade durante o período de seu casamento. 

Além disso, por meio desses títulos ainda é possível observar a conotação do 

“culto do belo sexo” (LIPOVETSKY, 2000), pois fica claro que as noivas devem 

assumir o compromisso com o status que lhe cabe durante o período de transição entre 

estar solteira e se encontrar casada. Cultivando o imaginário romantizado desse período, 

encontramos nas matérias analisadas um grande foco na beleza feminina, apresentando 

a ela orientações para que abra mão de certos prazeres gastronômicos e passe por 

tratamentos estéticos com frequência praticamente quinzenal. A noiva empreende uma 

jornada que a coloca em uma espécie de dimensão singular e paralela durante um ou 

dois anos de preparação para o casamento (MARINS, 2016).  

Neste período de passagem (GENNEP, 2011), a fim de conciliar ideais 

racionais, fantasiosos e românticos para construir sua imagem como noiva, a mulher 

procura produtos e serviços capazes de sanar tais idealizações em grande parte 

alimentadas por suas fontes midiáticas de informação (BODEN, 2001). O consumo é 

então efetivado no intuito de atender às necessidades afetivas e individuais da noiva, 

podendo ser entendido no contexto do hiperconsumo (LIPOVETSKY, 2015).  

A comunicação gerada tanto pela Revista “Noivas & Noivos” quanto pelo portal 

“Zankyou Weddings” demonstra que as noivas, ao acessarem essas publicações, iniciam 

uma corrida praticamente solitária, ato este que somente elas poderão conquistar por 

meio do casamento idealizado, numa dimensão espetacularizada e superdimensionada 

do ritual tradicional (LIPOVETSKY, 2015). Além disso, observa-se que esse papel 

central da mulher desencadeia um processo de intensa ansiedade: “A preocupação com 

os preparativos do casamento acaba tirando o sono de qualquer noiva que quer garantir 

que o grande dia seja perfeito. [...] Afinal todos sabem que as noivas são o centro das 

atenções” (NOIVAS & NOIVOS, 2015)   

Ser protagonista de seu casamento exige da noiva concentração, dedicação e 

esmero, mas deve-se ainda levar em conta, de acordo com os conteúdos analisados, que 

as relações sociais e afetivas com o noivo, as amigas e a família precisam ser mantidos 

“intactos” durante todo este período de preparativos nupciais, visto que “Mesmo que 

você esteja insegura antes do casamento, vai dar tudo certo! Você organizou e preparou 
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com muito carinho e atenção, portanto, não tem motivo para sofrer. Aproveite! Ser feliz 

é uma questão de atitude” (ZANKYOU WEDDINGS, 2015).  

Ser mulher e ser noiva parece constituir, portanto, um momento de grande 

pressão emocional devido à grande imersão e à necessidade de “dar conta de uma lista 

demasiadamente extensa de atividades implicadas nos preparativos de um casamento” 

(MARINS, 2016, p. 25). Nas matérias analisadas, a importância dos cuidados com a 

aparência e o corpo são sempre ressaltadas entre essas atividades – fazer check up, 

encontrar a solução para as estrias, pesquisar o penteado ideal para o grande dia e não 

engordar surgem como imperativos para as leitoras que desejam estar com “tudo em 

dia” no grande acontecimento de suas vidas.  

Ainda nessa perspectiva, tanto a Revista “Noivas & Noivos” e “Zankyou 

Weddings” ilustram os textos com diferentes imagens de mulheres em diversos 

momentos que vão dos preparativos ao evento nupcial. 

A Revista “Noivas & Noivos” retrata a mulher em situações cotidianas, tais 

como realizando tratamentos estéticos; praticando atividades físicas, experimentando 

vestidos e testando tipos de penteados a serem utilizados durante o casamento. As fotos 

servem como elementos ilustrativos, além de formas de dramatização e de ênfase às 

orientações dos conteúdos, sendo os textos o recurso principal utilizado pela revista para 

a informação direcionada aos aspectos comportamentais e afetivos. 

Com forma de comunicação mais dinâmica e sugerindo o papel da 

mulher/noiva/protagonista, o portal “Zankyou Weddings” insere imagens em situações 

diversas: o último brinde com as amigas antes do casamento; a prática da atividade 

física por meio da dança, passeios de bicicleta, dentre outras situações. A retratação da 

noiva é apresentada por meio de dez fotos em alta resolução, possibilitando a 

visualização de detalhes do vestido, do penteado, da maquiagem e da forma corporal.  

A mulher/noiva/protagonista assume a assimetria de responsabilidades para com 

casamento (MARTINS, 2016), algo também observado nas fotos postadas, pois o 

homem quando retratado é o noivo, já com seus trajes e vestimentas em momentos que 

sugerem a consumação da união matrimonial, não sendo inserido nos preparativos 

estéticos, corporais, ou na escolha de cardápios e degustação de comidas. 

Outro aspecto chama a atenção nas fotos publicadas – tanto na Revista “Noivas 

& Noivos” quanto no portal “Zankyou Weddings” as mulheres/noivas retratadas são 

magras e exibem sorrisos cinematográficos, numa possível alusão ao bordão “felizes 
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para sempre”. Ou seja, as imagens analisadas convergem para a demonstração social da 

euforia e da felicidade do casal (BARTHES, 2009) junto a seus amigos e familiares. 

O imperativo da beleza exposto por Teixeira (2001) é corroborado pelas mesmas 

fotos publicadas, visto que não há uma noiva plus-size ou fora de um padrão estético e 

de beleza, alimentando o imaginário das leitoras que estão em busca do conforto de que 

estão no caminho correto: o da busca incessante por um modelo de corpo/estética/beleza 

que pode ser moldado/construído, ou seja, o corpo se torna elemento de comunicação 

(LE BRETON, 2009) e da materialidade das emoções e afetos (SIQUEIRA, 2015) que 

são esperados da noiva em seu sublime dia: o do casamento. 

Esses aspectos sobre como se abordam as orientações e informações de beleza e 

estética nas matérias que fizeram parte de nosso material de análise continuarão a ser 

tratados na próxima seção. 

 

Beleza, dicas e informações ou simples autoajuda? Dúvidas no caminho do altar 

Tanto a Revista “Noivas & Noivos” quanto o portal “Zankyou Weddings” 

disponibilizam matérias que possuem como foco dicas e conselhos para as noivas 

durante o processo que antecede o casamento, indo desde beleza, estética, conselhos 

úteis, dicas e autoajuda para que as mulheres se sintam apoiadas e calmas durante o 

planejamento de seu evento. 

As matérias ligadas à beleza e estética apresentados pela Revista “Noivas & 

Noivos” abordam temáticas como micropigmentação das sobrancelhas, cuidado da 

acne, manchas, cicatrizes, celulites, saúde das unhas e cabelos, inchaços, drenagem 

linfática, dentre outros inúmeros procedimentos e cuidados estéticos. 

No portal “Zankyou Weddings” as publicações ressaltam que as noivas devem 

criar hábitos alimentares saudáveis; estar em forma física fazendo exercícios; escolher 

entre seios naturais ou próteses de silicone; além de dicas sobre como aproveitar as 

ceias de Natal e Ano Novo mantendo o cuidado com o corpo sem ganhar quilos a mais. 

Percebe-se, nesse sentido, a orientação para a manutenção (ou a busca) de um 

padrão estético considerado adequado para a representação da noiva, envolvendo 

cuidados que vão desde a saúde da pele até intervenções cirúrgicas, como no caso dos 

implantes de mama. Não obstante, os aspectos comportamentais e individuais são 

sempre ressaltados em diversos trechos das publicações, deixando possibilidades abertas 

e, muitas vezes, contraditórias:  



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 12 

Noite em casa sozinha com o pijama rosa de ursinho, o seu filme 
favorito e um “balde de pipocas”. Quem não gosta? Este tempinho 
sozinha vai fazer com que você recarregue energia e possa enfrentar o 
dia seguinte com muito mais força (ZANKYOU WEDDINGS, 2015). 

Se a famigerada ansiedade, entidade mais do que chata, que insiste em 
te visitar em épocas de tensão, aparecer na sua vida, não comece a 
comer todo tipo de junk food, ao contrário, faça um esforço por criar 
hábitos alimentares saudáveis – e levá-los com você para o resto da 
sua vida (ZANKYOU WEDDINGS, 2015). 

 
Os trechos demonstram que, por um lado são encorajados certos desvios entre os 

hábitos das noivas (como comer “um balde de pipocas”) mas, em outro momento, 

afirma-se ser necessário manter hábitos alimentares saudáveis pelo resto da vida. O que 

se nota, nesses casos, é que as dicas e orientações não pretendem ser conclusivas ou 

impositivas, apesar de os títulos muitas vezes apresentarem tom imperativo, a exemplo 

de “O que comer para ser feliz?” (ZANKYOU WEDDINGS, 2015). 

Dessa forma, observa-se em grande parte das matérias o caráter de orientações 

que devem servir como apoio às noivas, contudo deixando claro que, no final das 

contas, o que importa é o sentimento individual de bem-estar e segurança consigo 

mesma, como ilustram os seguintes trechos:  

O mais importante na escolha do penteado é que a noiva se sinta 
confortável com o seu cabelo, se olhe no espelho e se ache linda 
(NOIVAS & NOIVOS, 2015);  

[...] o passo dado com a retirada dos implantes mamários por parte das 
celebridades, não é apenas moda, é um caminho que nos leva a poder 
ser, e a poder amar-nos como somos; gordinhas, magrinhas, altas, 
baixas, com seios fartos, com seios pequenos, loiras, morenas e com a 
nossa autoestima lá nas nuvens, como tem que ser! (ZANKYOU 
WEDDINGS, 2015). 
 

Isso nos permite compreender as publicações dirigidas às noivas para além das 

dicas e informações: as matérias possuem também uma orientação para a autoajuda, 

procurando apresentar recursos para que a mulher se sinta tranquila em meio ao 

turbilhão de decisões, emoções e conflitos em que ela se encontra. Trata-se aqui, ao que 

parece, de uma comunicação dirigida à mulher contemporânea e indeterminada à qual 

se refere Lipovetsky (2000), a figura feminina totalmente em construção à qual se 

apresentam inúmeras opções para que ela própria se invente e se determine. Os 

conteúdos contraditórios e, por vezes, superficiais, constituem somente pontos de 

partida para que as noivas possam escolher e determinar seu caminho e seu próprio 

ideal. Nessa construção, o status de noiva coloca a mulher numa posição única, como 
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alguém que empreende inúmeros esforços para experimentar, mesmo que por um dia, as 

emoções de momentos em que ela será o centro das atenções e dos afetos de todos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Na sociedade do hiperconsumo e da espetacularização, os casamentos se tornam 

vetores de comunicação não somente de afetos, laços conjugais e da celebração do 

amor, como também da beleza e da estética corporificadas na noiva que assume o papel 

de sujeito ativo e protagonista de todo o processo do enlace matrimonial.  

Os veículos de comunicação reforçam o imaginário feminino de que o 

casamento é uma importante etapa da vida social da mulher que faz essa escolha e que, 

para tanto, assume as consequências de seu ato: o cronograma da construção de uma 

beleza idealizada, a importância tácita do corpo perfeito por meio de um novo cotidiano 

de hábitos alimentares, rotinas de exercícios físicos e tratamentos dermatológicos.  

Como afirmam Siqueira e Suarez (2015), as revistas dirigidas ao público 

feminino servem como uma espécie de guia para as mulheres, apresentando receitas 

“infalíveis para por fim a problemas que comumente as próprias edições fazem vir à 

tona” (SIQUEIRA; SUAREZ, 2015, p. 171). Nessa perspectiva, convém refletir sobre o 

impacto dessas publicações e sua influência sobre as leitoras, principalmente no que 

tange a busca de padrões considerados ideais para a preparação de seu casamento.  

Ou seja, os próprios canais de comunicação podem assumir, por vezes, o papel 

de reprodutores, como também o de criadores das chamadas “tendências” para que se 

organize um casamento de acordo com o que se considera ideal, incluindo a 

apresentação estética e corporal da própria noiva. 

No caso das duas revistas analisadas, observou-se o reforço midiático ao 

protagonismo da noiva nos preparativos para o evento, bem como a profusão de dicas, 

informações e imagens claramente dirigidas a ela. Foi possível constatar ainda algumas 

contradições, bem como superficialidades nos conteúdos das publicações estudadas, que 

na maioria das vezes deixam por conta da própria leitora a decisão final sobre aquilo 

que ela considera como o mais adequado para o seu momento, apesar de serem 

apresentadas a ela o que existe de mais adequado, moderno e ideal. 

Em todos os casos, a noiva e sua representação corporal adquirem posição de 

destaque – as publicações demonstraram que o “grande dia” merece cuidados especiais 

da mulher, indo desde sua dieta até o cuidado com as unhas, por exemplo. Mais uma 
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vez se observa aqui o papel coadjuvante do noivo e o reforço ao imaginário da beleza 

feminina como elemento fundamental para o sucesso do casamento como festividade e 

espetáculo (LIPOVETSKY, 2000; BARTHES, 2009; FERNANDES, 2013). 

As revistas “Noivas & Noivos” e “Zankyou Weddings” procuram reproduzir os 

padrões e as tradições do ritual de casamento ocidental que utilizamos como parâmetro, 

tendo a mulher como alvo maior das atenções e preocupações durante os preparativos 

do evento. As matérias analisadas se apresentam como “mapas da mina” e tábuas de 

salvação a mulher que precisa se encontrar e se construir entre os conflitos e 

contradições da procura de modelos e da necessidade de obedecer às próprias limitações 

e vontades durante a organização de seu grande dia.  

Nessa procura, as publicações a ela dirigidas se apresentam quase que na forma 

de um divã – há caminhos e orientações gerais, mas, no final, a própria noiva (e 

somente ela) poderá tomar as melhores decisões e cuidados para se apresentar da 

melhor maneira, em suas melhores condições de conforto, bem estar e beleza naquele 

que deverá ser considerado o dia mais importante de sua vida. 
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