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O amor nos tempos da web  

(Anelise Zanoni)

25 de maio de 2008 |
Comportamento

Noivos têm utilizado a internet como ferramenta estratégica para criar sites onde expõem desde detalhes do primeiro 
encontro à festa de casamento e imagens da lua-de-mel
O amor se divorciou da privacidade. Abandonou os segredos da intimidade para ficar mais bonito, mais colorido, mais 
sorridente. Hoje, vive uma paixão com a internet. Dessa relação virtual nasceram adeptos, inclusive gaúchos. Assim 
como há registros de aumento no número de casamentos no país - só em 2006 houve um incremento de 6,5% em relação
ao ano anterior, conforme o IBGE - , é cada vez mais comum casais convidarem a internet para fazer parte do 
matrimônio. Do primeiro encontro à lua-de-mel, a rede se transformou em uma extensão do casamento.

Quem adere à idéia de criar um site sobre os noivos ou de iniciar um blog não vê problemas em apresentar a privacidade
do casal. Pelo contrário: os adeptos do modismo garantem que a estratégia aproxima convidados e anfitriões, além de 
oferecer informações sobre o esperado dia - geralmente, os sites têm links sobre a igreja e o clube, assim como 
hospedagem e mapas.

- Não divulguei o site publicamente e acho que não houve exposição. A página é uma comodidade, e os recados 
enviados pelos amigos são a parte mais gostosa - diz a estudante Maria da Graça de Souza Pires, 28 anos.

Era noite do último 25 de abril quando os pés da estudante cruzaram o tapete vermelho estendido na Igreja Santa 
Terezinha, no bairro Menino Deus. Em direção ao noivo, o advogado Gustavo de Azambuja Pires, 27 anos, ela era o 
protótipo da felicidade. O vestido estava impecável, o sorriso não cabia no rosto. Cada detalhe da cerimônia, para 600 
convidados, fez parte da realização de um sonho, planejado desde o dia em que anunciaram o casamento à família.

A festa, um verdadeiro espetáculo de novidades, com direito a três trocas de penteado da noiva, violinistas e uma 
madrugada com milk shake, batata-frita e sorvete, foi antecipada pelo site do casal.

Antes de receberem o convite oficial, amigos e parentes ganharam um CD que os convidavam para uma visita à página. 
Ao acessá-la, conheciam onde comprar os presentes, conferiam imagens da dupla e poderiam confirmar a participação na
festa. Com o tempo, surgiram fotos do noivado, do chá de panelas e dos bastidores. Dias após a cerimônia, as imagens 
na igreja e na festa já estavam disponíveis online. Um mês após o enlace, eles se preparam para atualizar a biografia da 
união com imagens do Havaí, nos EUA.

- Os amigos querem conhecer os lugares que visitamos - afirma Maria da Graça, justificando a implantação de um link 
sobre a lua-de-mel.

Abrir as janelas da vida privada para o público não surtiu efeitos negativos para o casal, diz a estudante. A psicanalista 
      Rose Maria de Oliveira Paim, autora do livro Mulher@desejo - A Procura do Objeto Amoroso (Ed. Evangrafe, 298       

pags.), explica que nas novas versões de casamento, em que se preza a intensidade e a rapidez, a internet facilita 
processos, como a comunicação entre as pessoas. O virtual transforma-se em uma espécie de calmante para ansiedades e
curiosidades.

- Vivemos a cultura da imagem, e a internet colaborou para isso, colocando-se como um campo fértil para o voyeurismo 
e para exibições - diz Rose Maria.

Pensando em restringir as informações virtuais sobre o casamento sem abrir mão de criar o próprio site, a empresária 
Marta Richter Dienstmann, 28 anos, e o engenheiro Arthur Dienstmann, 28, optaram por divulgar o casamento com 
cautela. Em vez de uma seqüência de fotos de preparativos ou viagens, expõem hoje dezenas de imagens da boda, 
realizada em 23 de novembro de 2007.

- Não quis escrever muitas coisas ou fazer muita exposição, pois quem me conhece sabe nossa história - diz Marta.

Mesmo com a precaução e sem divulgar o endereço virtual para todo mundo, o casal teve uma surpresa. Algumas 
pessoas que conheciam a dupla confirmaram presença no casamento, mas sequer haviam sido convidadas para o evento 
- conseqüência a que estão suscetíveis os noivos desses novos tempos.

Dos retratos a dois em preto-e-branco, pendurados na parede, aos monitores em LCD, a história do matrimônio mostra 



profundas mudanças. Há algumas décadas, fazer votos em frente a um padre e aos pais tinha mais relevância que a festa.
Depois, as uniões ganharam informalidade, e os casais decidiram que morar junto bastava para selar a união. Na opinião 
de Rose Maria, a cultura da exposição talvez se coloque como um ponto de virada do recato e da repressão vivida há 
tempos.

Com novos paradigmas culturais e novas práticas, a tendência é mostrar com grandes festejos o amor que se sente pelo 
companheiro.

Mesmo vivendo em época de mudanças, os apaixonados precisam pensar se a exposição mascara a falta de intimidade do
casal, alerta a psiquiatra Nina Furtado, doutora em Comunicação Social pela PUCRS. Antes de se entregar à tecnologia, 
é prudente reconhecer escolhas e avaliar o quanto a imagem pode fazer da união apenas um evento social.

- As pessoas não podem se transformar em personagens, alvos de projeções de sonhos - avisa Nina.

Se para os recém-casados postar fotografias e vídeos os aproxima dos amigos, principalmente daqueles que moram 
longe, para o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, o comportamento reflete uma característica dos relacionamentos de 
hoje. Autor do livro Amor Líquido (Ed. Zahar, 190 pags), ele revela que, com a ansiedade de progresso e busca de 
novidades, a solidez das relações se transformou em uma espécie de substância líquida. É como se o amor estivesse 
contido entre as mãos e escorregasse por entre os dedos como água.

Partindo deste conceito, Bauman afirma que, em vez da complexidade das pessoas, há quem prefira a instantaneidade da 
rede, já que ela permite encerrar conexões de forma real e metafórica. Ou seja: se o casamento tão alardeado 
virtualmente acabar, bastará apertar uma tecla para deletar as lembranças.


