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RESUMO

A pesquisa compreende as estratégias discursivas usadas nas coberturas jornalísticas da televisão e 
da mídia impressa do casamento real de William e Kate. O estudo é descritivo e analítico de caráter 
qualitativo e baseia-se em conceitos como discurso, cultura do espetáculo, olimpianos, critérios de 
noticiabilidade,  dispositivos  de  enunciação  e  contratos  de  leitura.  A partir  desse  conjunto  de 
conceitos teóricos, a pesquisa examina as operações enunciativas publicizadas pela revista Época e 
o programa Fantástico na cobertura do casamento real, em Londres, no dia 29 de abril de 2011. 
Trata-se  de  um estudo comparativo  dos  modos  de  endereçamento  utilizados  pelos  dispositivos 
televisão  e  impresso.  Para  a  seleção  das  reportagens  foram  adotados  os  seguintes  critérios: 
reportagens que agendaram o casamento e outras que repercutiram a cerimônia.  Dessa forma o 
corpus da pesquisa é formado pela cobertura jornalística das edições do dia 18 de abril de 2011 e 
dia 2 de maio de 2011 da revista Época, e das edições do dia 24 de abril de 2011 e dia 1º de maio de 
2011 do programa Fantástico. Como categorias de análise foram adotadas as seguintes: na revista 
Época, Casamento como Conto de Fadas; A Mística da Família Real Britânica e O Passado e o 
Presente. No Fantástico, O Casamento com a Bênção do Povo e Os Bastidores das Falas. Desse 
conjunto de dados são identificadas estratégias linguageiras e diferentes operações discursivas.

Palavras-chave: Cultura do espetáculo; Olimpianos; Dispositivos de enunciação; Discurso; 
Estratégias discursivas.

ABSTRACT

The research comprises the discursive strategies used in news coverage of television and printed 
media  of  the  Royal  Wedding  of  William and  Kate.  The  study is  descriptive  and  analytical  of 
qualitative character and based on concepts such as discourse, spectacle culture, Olympians, criteria 
of newsworthiness, enunciation devices and reading contracts. From this set of theoretical concepts, 
the  research  examines  the  enunciative  operations  published  by Época  magazine  and Fantástico 
television show on the coverage of the Royal Wedding, in London on April 29, 2011. This is a 
comparative study of addressing modes used by television and printed devices. For the selection of 
the articles the following criteria was adopted: reports that addressed the wedding and others who 
accounted for the ceremony. Thus the research corpus is formed by media coverage of the issues of 
April 18, 2011 and May 02, 2011 from Época magazine, and of the broadcasts of April 24, 2011 and 
May 01, 2011 from the TV show Fantástico. Categories of analysis were adopted as follows: in the 
Época magazine, Marriage as a Fairy Tale; The Mystics of the British Royal Family and The Past 
and  the  Present.  From Fantástico,  The  Marriage  Blessed  by the  People  and The  Backstage  of 
Speeches. From this data set are identified language studies and different discursive operations. 

Keywords: Spectacle culture; Olympians; Enunciation devices; Discourse; Discursive strategies.  
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1 INTRODUÇÃO

Neste  estudo,  propõe-se  a  reflexão  sobre  os  modos  como  os  meios  de  comunicação 

publicizaram o casamento real do príncipe William com Catherine Middleton. O evento aconteceu 

no dia 29 de abril de 2011, na Abadia de Westminster, em Londres, e a festa teve lugar no Palácio 

de Buckingham, residência oficial da monarquia inglesa. Conforme dados divulgados, o número de 

espectadores que acompanharam este evento foi expressivo. O  site de notícias R7 (www.r7.com) 

informou que foram 2 bilhões de espectadores no mundo e 1 milhão nas ruas de Londres. Esses 

dados apontam para um interesse coletivo sobre o acontecimento e sinalizam uma espetacularização 

do casamento real pelos meios de comunicação. Só o fato de bilhões de pessoas no mundo poderem 

assistir ao casamento evidencia a característica da televisão de tornar público o que é privado e das 

mídias impressas de aprofundarem e construírem tematizações sobre determinado evento.

A  partir  da  contextualização  desse  mega  acontecimento,  ambientado  na  cultura  do 

espetáculo midiático, o casamento real do príncipe William – segundo lugar na lista de sucessão do 

trono da Inglaterra – com Kate é o objeto empírico deste estudo, que tem como questão norteadora a 

seguinte: de que maneira e por quais operações discursivas e modos de enunciação a cobertura 

jornalística do casamento real foi construída? Para objetivar melhor a questão, o problema direciona 

para  uma forma  comparativa:  que  estratégias  foram apreendidas  da  televisão  e  que  estratégias 

utilizou  o  impresso?  Mais  especificamente,  busca-se  questionar  como  o  programa  Fantástico 

realizou a cobertura do casamento e quais as lógicas pontuadas pela revista  Época para o mesmo 

evento.  Desse  conjunto  de  questões  norteadoras,  pode-se  responder  outras  problemáticas 

decorrentes da principal: quais as diferenças entre a cobertura televisiva e a impressa em um mega 

evento?

O  objetivo,  nesta  pesquisa,  é  compreender  as  diferentes  enunciações  dos  dispositivos 

midiáticos impresso e televisivo na construção do casamento real William/Kate e seus modos de 

dizer  e  enunciar.  Como  objetivos  específicos,  destaca-se:  a)  descrever  os  modos  como  foram 

construídas as matérias jornalísticas sobre o casamento real no programa Fantástico e na revista 

Época; b) identificar as estratégias da cobertura jornalística de cada um dos dispositivos midiáticos; 

c)  comparar  os  diferentes  modos  de  endereçamento  dos  veículos  midiáticos  na  construção  das 

matérias sobre o casamento.

       Esta abordagem se justifica pois o casamento real foi um mega evento publicizado em todo o 

planeta.  Essa  espetacularização  do  acontecimento  revela  o  interesse  pela  vida  privada  dos 

olimpianos (MORIN, 2005), bem como a evidência das celebridades e suas vivências no cotidiano 

traduzem  um  dos  critérios  de  noticiabilidade  (TRAQUINA,  2005)  que  mais  se  encontra  nas 
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coberturas jornalísticas dos meios de comunicação social. Por isso é relevante estudar um fato como 

esse para compreender a construção do espetáculo e os usos de diferentes estratégias discursivas em 

diferentes dispositivos de comunicação.

Esta  pesquisa  pode  ser  um  ponto  inicial  para  novas  discussões  acerca  do  papel 

desempenhado pelos veículos impresso e televisivo na vida social.  Cabe a ela fazer com que a 

sociedade  olhe  para  si  mesma,  realize  uma  autocrítica  acerca  da  forma  como  reage  frente  às 

imagens que diariamente recebe e passivamente aceita. A pesquisa se propõe a analisar o casamento 

real para explicitar, por meio desse caso, a organização espetacular da sociedade na qual vivemos, 

para que ela tome consciência de sua própria condição de vida.

     O trabalho estruturou-se a partir dos seguintes capítulos: na introdução, apresenta-se a proposta 

do  estudo,  a  problematização,  objetivos,  o  motivo  da  escolha  do  tema  e  a  importância  desta 

pesquisa. No capítulo dois, constrói-se a fundamentação teórica, que aborda os conceitos de cultura 

do espetáculo, olimpianos, dispositivos de enunciação, acontecimento, critérios de noticiabilidade, 

contratos  de  leitura  e  agendamento,  a  partir  de  autores  como  Debord  (2003),  Morin  (2005), 

Chauradeau (2007), Traquina (2005) e Sousa (2002). O terceiro capítulo é destinado às escolhas 

metodológicas, no qual se faz um esclarecimento do percurso metodológico adotado para atingir os 

objetivos do estudo. O quarto capítulo é reservado para a discussão e resultados dos dados a partir 

das análises das matérias veiculadas na revista Época e publicizadas no programa Fantástico. Esse 

conjunto de dados é determinante nos encaminhamentos finais de pesquisa, quando se estabelece os 

diferentes contratos de leitura de cada dispositivo midiático.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A CULTURA DO ESPETÁCULO

A constituição dos modos de viver e ser são em grande parte condicionados pelos padrões e 

modelos fornecidos pela cultura da mídia. O entretenimento é o principal produto oferecido por ela, 

que espetaculariza o cotidiano de modo a seduzir suas audiências e levá-las a identificar-se com as 

representações sociais e ideológicas nela presentes.

Na década de 1960, Debord (2003) propôs uma análise da sociedade moderna como uma 

“sociedade do espetáculo”. A crítica situacionista dirigiu-se ao chamado “capitalismo avançado”, 

gerador do “espetáculo difuso” da sociedade de consumo. A noção de espetáculo aparece como uma 

forma  alienante  de  manipulação  ideológica  e  econômica  que  nutre  uma  cultura  de  lazer  e 

entretenimento fácil, visando à docilização das audiências.

Para Kellner (1989), a vida cotidiana é permeada por diferentes níveis de espetáculo.  O 

espetáculo é descrito pelo autor como “um dos princípios organizacionais da economia, da política, 

da sociedade e da vida cotidiana” (apud MORAES, 2006, p. 119), estendendo-se por campos tão 

diversos quanto o comércio, a política, os esportes, a moda, a arquitetura, o erotismo, as artes e o 

terrorismo, por exemplo.

A vida político-social também é moldada pelo espetáculo. A cultura da mídia não aborda 
apenas grandes momentos da experiência contemporânea,  mas também oferece material 
para fantasia e sonho, modelando pensamento e comportamento, assim como construindo 
identidades (KELLNER, 1989, apud MORAES, 2006, p. 119).

O  espetáculo  envolve  os  meios  e  instrumentos  que  incorporam  os  valores  básicos  da 

sociedade contemporânea e servem para doutrinar o estilo de vida dos indivíduos. Nesse contexto, o 

autor afirma que “os espetáculos sedutores fascinam os habitantes da sociedade de consumo e os 

envolvem nas semióticas do mundo do entretenimento, da informação e do consumo, influenciando 

profundamente o pensamento e a ação” (KELLNER, 1989, apud MORAES, 2006, p. 122).

Os eventos  midiáticos  encantam e  envolvem as  pessoas,  exibindo  um mundo  novo  de 

consumo de informação e entretenimento que transformam profundamente as relações sociais e o 

comportamento  da  sociedade. Debord  (2003)  explica  que  “o  espetáculo  que  inverte  o  real  é 

produzido de forma que a realidade vivida acaba materialmente invadida pela contemplação do 

espetáculo, refazendo em si mesma a ordem espetacular pela adesão positiva” (DEBORD, 2003, p. 

16).

              No espetáculo, as pessoas estão unidas no seu isolamento, no seu alienamento frente ao que 
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se apresenta. Já não importa mais o ser, mas sim o ter e o parecer. O espetáculo é inquestionável e 

absoluto. “A atitude que ele exige por princípio é aquela aceitação passiva que, na verdade, ele já 

obteve na medida em que aparece sem réplica, pelo seu monopólio da aparência” (DEBORD,  2003, 

p. 18).

O autor define objetivamente a sociedade do espetáculo ao afirmar que

a alienação do espectador em proveito do objeto contemplado (que é o resultado da sua 
própria atividade inconsciente) exprime-se assim: quanto mais ele contempla, menos vive; 
quanto  mais  aceita  reconhecer-se  nas  imagens  dominantes  da  necessidade,  menos  ele 
compreende a sua própria existência e o seu próprio desejo (DEBORD, 2003, p. 19).

Nesse sentido, pode-se remeter o conceito do autor às grandes coberturas midiáticas, como o 

casamento  real  do  príncipe  William,  da  Inglaterra,  com Kate  Middleton,  que  trabalhou  com o 

arquétipo do conto de fadas, da plebeia que se torna princesa. A união do casal significou uma 

concretização desse mundo de sonhos, tão comum no imaginário das pessoas. Na perspectiva da 

sociedade do espetáculo, pode-se inferir que os espectadores deixam de viver o mundo e passam a 

assisti-lo, através das imagens fornecidas pelos sucessivos espetáculos e reforçadas pela mídia. 

             Ainda referente a esse paradigma, entende-se que

a prática  é  substituída  pelo  pseudoconhecimento,  pelo  olhar  irresponsável,  por  uma 
contemplação  superficial,  despreocupada  e  satisfeita.  O  mundo  vira  espetáculo  do 
espetáculo da comunicação. O homem, bem protegido entre as quatro paredes de sua casa e 
de sua existência familiar, deixa que o mundo venha a ele, sem perigo, certo de que não vai 
mudar porque vê e ouve (BLANCHOT, 1978 apud CHAUÍ, 2006, p. 34).

Nesse sentido, entende-se que a vida é regida por necessidades e imagens onde as pessoas 

não estão realmente vivendo, mas se submetendo a um sistema que produz uma falsa vida, uma 

realidade invertida, levando ao consumo alienado e constante.

Segundo Chauí (2006),  para  muitos,  o maior malefício  trazido à cultura pelos meios de 

comunicação de massa tem sido a banalização cultural e a redução da realidade à mera condução de 

espetáculo.  Debord (2003) vê o espetáculo fazendo parte da sociedade, algo à parte da sociedade e 

também seu instrumento de unificação. Ele é algo além da sociedade porque a centraliza para si 

mesmo. É a sociedade porque é a partir do espetáculo que toda a vida é vista.

O espetáculo apresenta-se ao mesmo tempo como a própria sociedade, como uma parte da 
sociedade e como instrumento de unificação. Como parte da sociedade, ele é expressamente 
o setor que concentra todo o olhar e toda a consciência. Pelo fato de estar separado, ele é o 
lugar  do olhar diluído e da falsa consciência;  a  unificação que realiza é  tão somente a 
linguagem oficial da separação generalizada (DEBORD, 2003, p. 14).
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Cada vez menos o homem se identifica consigo, vivendo de acordo com os gestos e regras 

de terceiros, que comandam a sociedade do espetáculo e entregam aos homens uma pseudovida. 

Debord (2003) salienta que “o homem alienado daquilo que produz, mesmo criando os detalhes do 

seu mundo, está separado dele. Quanto mais sua vida se transforma em mercadoria, mais se separa 

dela”  (DEBORD, 2003,  p.  11).  Portanto,  a  verdade  do espetáculo  descobre-o como a  negação 

visível da vida, uma negação da vida que se tornou visível. 

2.2 O ESPETÁCULO E OS OLIMPIANOS

Entre  os  diversos  produtos  e  mitos  criados  pela  cultura  de  massa  e  pela  sociedade  do 

espetáculo, um dos que mais se destaca são os olimpianos, chamados “vulgarmente” pela mídia de 

celebridades.  De acordo com Morin (2005), os olimpianos são aqueles que propõem um modelo 

ideal de vida, vivem de acordo com a ética de felicidade, prazer e espetáculo.

No encontro do ímpeto do imaginário para o real e do real para o imaginário, situam-se as 
vedetes da grande imprensa, os olimpianos modernos. Esses olimpianos não são apenas os 
astros de cinema, mas também os campeões, príncipes, reis, playboys, exploradores, artistas 
célebres. O olimpismo de uns nasce do imaginário, isto é, de papéis encarnados nos filmes 
(astros), o de outros nasce de sua função sagrada (realeza, presidência), de seus trabalhos 
heroicos (campeões, exploradores), ou eróticos (playboys, distels) (MORIN, 2005, p. 105).

Essas  celebridades  se  igualam  aos  olimpianos  (com  uma  referência  aos  “Deuses  do 

Olimpo”),  ao elevarem suas vidas a um nível de estrelismo e passarem a ser idolatradas como 

deuses. Esses olimpianos criam um mundo de sonhos e fantasias no resto da humanidade, uma vez 

que  vivem  uma  vida  dupla,  meio  real,  meio  fantástica,  unindo  sua  beleza  real  às  suas 

representações, passando a ser modelos de uma vida. Sendo formatos de beleza e consumidores de 

produtos, eles realizam fantasias e satisfazem os anseios dos “meros mortais”, que os tratam como 

superiores fazendo deles seus ídolos.

Morin (2005) explica que a imprensa de massa, ao mesmo tempo que contribui para o papel 

mitológico dos célebres, mergulha na vida pessoal a fim de extrair deles a substância humana que 

irá proporcionar a identificação do grande público. “Eles realizam os fantasmas que os mortais não 

podem realizar e os chamam para realizar no imaginário” (MORIN, 2005, p.107). Assim, o autor 

define esses olimpianos como sobre-humanos no papel  que encarnam e humanos na existência 

privada que levam. 

O autor acrescenta ainda:
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A vida dos olimpianos participa da vida quotidiana dos mortais,  seus  amores  lendários 
participam dos destinos  dos amores  mortais,  seus  sentimentos  são experimentados  pela 
humanidade média; esses olimpianos podem até, no futuro, aceitar o aburguesamento de 
um casamento plebeu, o fotógrafo da princesa britânica, o médico da diva italiana, com a 
condição de que esse casamento plebeu seja transfigurado pelo amor (MORIN, 2005, p. 
106).

Diante disso, entende-se que os olimpianos participam da vida das pessoas, pois a indústria 

cultural faz com que elas se identifiquem com seus ídolos. Isso acontece porque a mídia constrói a 

imagem desses olimpianos como “deuses” que atuam como um padrão para a sociedade, e esses 

heróis ditam normas de consumo e servem como  modelos para a vida.

Segundo Schiavo (2008), a criação dos olimpianos decorre também do conceito de que a 

sociedade se transformou em um grande show. Pena (2002) explica essa ideia quando expõe:

No palco contemporâneo, o espetáculo em cartaz é a vida. Os ingressos na bilheteria dão 
direito a entrar na intimidade dos atores, formar alteridades e idealizar heróis, mas a plateia 
não está satisfeita e quer ela mesma encenar o espetáculo. E na esquizofrenia de ser ao 
mesmo tempo personagem e espectadora, ela tenta ler o letreiro em néon que anuncia o 
título da obra: realidade (PENA, 2002, p. 1). 

Esse paradigma pode ser entendido de acordo com a perspectiva de Debord (2003): “as 

sociedades esquematizadas em condições modernas de produção se anunciam como uma imensa 

acumulação  de  espetáculo.  Tudo  o  que  era  diretamente  vivido  se  transmuta  numa  fumaça  de 

representação” (DEBORD, 2003 apud SCHIAVO, 2008, p. 4). Como nem todas as vontades do 

homem são capazes de serem supridas, as celebridades atuam como refúgios aos quais ele possa 

recorrer, para que ali manifeste as suas vontades. A maneira como os olimpianos agem, as palavras, 

gestos, penteados, as relações amorosas, são assimiladas pelos expectadores.

Quando Morin (2005, p. 109) diz: “como estão longe (…) os contos de fadas (…), mas 

como está próximo, como é atrativa e fascinante a mitologia da felicidade”,  compreende-se que é 

uma imagem da vida desejável, o modelo de um estilo de vida atrativo que traz felicidade que 

fazem os expectadores idolatrarem seus olimpianos. A partir  do reconhecimento dessa categoria 

conceitual, o príncipe William e sua noiva, Kate, podem ser enquadrados no seleto universo dos 

olimpianos.

2.3 OS OLIMPIANOS E OS CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE

A categoria  olimpianos  constitui  um dos  critérios  de  noticiabilidade  mais  usados  pelas 

mídias. Portanto, entender seus critérios é entender parte da construção midiática do casamento de 

William e Kate. Nesse sentido, pretende-se refletir sobre a construção noticiosa, já que as notícias 
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têm uma estrutura profunda de valores que os jornalistas partilham como um todo. Sousa (1999) 

define notícia como

um artefacto linguístico que representa determinados aspectos da realidade, resulta de um 
processo de construção onde interagem factores  de natureza pessoal,  social,  ideológica, 
histórica e do meio físico e tecnológico, é difundida por meios jornalísticos e comporta 
informação  com  sentido  compreensível  num  determinado  momento  histórico  e  num 
determinado  meio  sociocultural,  embora  a  atribuição  última  de  sentido  dependa  do 
consumidor da notícia. Registe-se ainda que embora as notícias representem determinados 
aspectos  da  realidade  quotidiana,  pela  sua  mera  existência  contribuem  para  construir 
socialmente novas realidades e novos referentes (SOUSA, 1999, p. 4).

Sendo assim, entende-se que notícia é a expressão de um fato novo, que desperta interesse 

do público a que o meio jornalístico se destina. Além disso, para Sousa (2002),

as  notícias  constituem relatos  expositivos  e  escritos;  sobre  singularidades;  selecionados 
entre vários relatos possíveis segundo a sua importância; condicionados por fatores como o 
tempo;  que  se  orientam  para  os  acontecimentos;  e  que  são  novos,  isto  é,  oferecem 
novidades, o que satisfaz a curiosidade humana (SOUSA, 2002, p. 37). 

Tais  peculiaridades  dialogam  com  questões  contemporâneas  relativas  ao  estudo  do 

jornalismo, tais como a atividade de  gatekeeping, o foco nos acontecimentos (em detrimento às 

problemáticas) e, sobretudo, a existência de critérios de noticiabilidade.

Podemos definir o conceito de noticiabilidade como o conjunto de critérios e operações que 
fornecem a  aptidão  de  merecer  um tratamento  jornalístico;  isto  é,  possuir  valor  como 
notícia.  Assim,  os  critérios  de  noticiabilidade  são  o  conjunto  de  valores-notícia  que 
determinam se um acontecimento, ou assunto, é susceptível de se tornar notícia, isto é, de 
ser  julgado  como  merecedor  de  ser  transformado  em  matéria  noticiável  e,  por  isso 
possuindo ‘valor-notícia’ (TRAQUINA, 2005, p. 63).

Nessa perspectiva, entende-se que os valores-notícia são um aspecto fundamental da cultura 

profissional  dos  jornalistas.  Taquina  (2005)  postula  que,  segundo  Golding  e  Elliot  (1978),  os 

valores-notícia  “são  um importante  elemento  de  interação  jornalística  e  constituem referências 

claras e disponíveis a conhecimentos práticos sobre a natureza e os objetos das notícias, referências 

essas  que  podem  ser  utilizadas  para  facilitar  a  complexa  e  rápida  elaboração  das  notícias” 

(TRAQUINA, 2005, p. 62). Através dessa perspectiva, ratifica-se que a noticiabilidade corresponde 

ao conjunto de critérios, operações e instrumentos com os quais os órgãos de informação enfrentam 

a  tarefa  de escolher,  cotidianamente,  entre  um número imprevisível  e  indefinido  de fatos,  uma 

quantidade finita e tendenciavelmente estável de notícias.
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Traquina  (2005)  divide  os  valores  em dois  momentos:  valores-notícia  de  seleção  -  que 

determinam o que será selecionado para se tornar notícia - e valores-notícia de construção - que 

determinam o que é  relevante  para se constar  dentro da notícia  de um fato ou evento.  Alguns 

critérios de noticiabilidade ligados aos valores de seleção são: a) notoriedade: quanto mais de elite a 

pessoa for, maior a chance do fato virar notícia; b) proximidade geográfica ou cultural; c) novidade: 

busca de novo fatos; d) tempo: assunto atuais, de datas marcantes ou ainda tempo de exposição 

midiática; e) notabilidade: celebridades ligadas a acontecimentos fora do comum; f) inesperado: 

algo que sai da rotina; g) visualidade: uso e disponibilidade de elementos visuais. E o que determina 

os  valores  de  construção  são:  a)  amplificação  do  ato  em  si  ou  de  suas  consequências;  b) 

dramatização: reforço dos aspectos mais críticos e sentimentais do fato;  c)  consonância: quanto 

mais o fato noticiado estiver inserido numa “narrativa” já estabelecida, ou seja, em consonância 

com notícias já divulgadas, maior a chance dela ser notada.

Desse conjunto de critérios de noticiabilidade, pode-se destacar nas publicações e edições 

estudadas, o interesse por notícias que envolvam pessoas importantes: a elite. “As ações da elite 

são, pelo menos geralmente na perspectiva em curto prazo, mais importantes que as atividades dos 

outros: isso se aplica tanto às nações de elite como às pessoas de elite” (TRAQUINA, 2005, p. 72).

Outro valor notícia identificado foi citado por Traquina como uma descoberta de uma equipe 

de  investigadores  canadenses  Richard  Ericson,  Patrícia  Baranek  e  Janet  Chan:  a  dramatização. 

“Segundo  esses  autores,  esse  limiar  varia  enormemente  com o  que  estiver  mais  disponível,  a 

proximidade cultural, quem está envolvido no acontecimento e outros fatores” (TRAQUINA, 2005, 

p. 74). A noticiabilidade depende de como o acontecimento pode ser visualizado conforme o seu 

desenvolvimento dramático. Outro valor-notícia que está ligado à dramatização é a personalização. 

Traquina  afirma  que  os  acontecimentos  são  retratados  conforme  as  personalidades-chave 

envolvidas.  As notícias são personalizadas conforme os indivíduos envolvidos e,  caso seja uma 

personalidade pública, será um fator decisivo para o acontecimento tornar-se notícia. Os olimpianos 

se aproximam disso. Maior relevância terá quanto mais eminente for a celebridade ou quanto maior 

for a importância hierárquica das pessoas envolvidas no acontecimento.

2.4 ACONTECIMENTO E AGENDAMENTO

A partir do pressuposto de que os acontecimentos midiáticos são relatados e publicizados de 

acordo com critérios de noticiabilidade, busca-se aprofundar a construção dos eventos engendrados 

na teoria do agendamento.

No  discurso  jornalístico,  o  acontecimento  constitui  o  referente  que  se  fala.  Conforme 
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Rodrigues (1988), “é acontecimento tudo aquilo que irrompe na superfície lisa da história de entre 

uma multiplicidade aleatória de factos virtuais” (RODRUIGUES, 1988, apud TRAQUINA, 2000, 

p.27). Uma das regras da prática jornalística é que a opinião é livre, mas os fatos são soberanos. Ao 

conceituar acontecimento, Rodrigues também afirma que

o acontecimento jornalístico é, por conseguinte, um acontecimento de natureza especial, 
distinguindo-se do número indeterminado dos acontecimentos possíveis em função de uma 
classificação  ou  de  uma ordem ditada  pela  lei  das  probabilidades,  sendo  inversamente 
proporcional à probabilidade de ocorrência. É por isso que se diz que um cão que morde 
um homem não é um facto jornalístico, mas se um homem morder um cão estamos perante 
um facto susceptível de se tornar notícia (RODRIGUES, 1988, apud TRAQUINA, 2000, p. 
27).

Isso  posto,  o  autor  evidencia  que  quanto  menos  previsível  for  o  acontecimento,  mais 

probabilidade  ele  tem  de  se  tornar  notícia.  Entretanto,  quando  os  acontecimentos  previsíveis 

envolvem celebridades (um dos critérios de noticiabilidade de impacto na mídia), eles se tornam 

notícia, especialmente pelo poder do agendamento.

Para Rodrigues (1988),  há vários registros  de notabilidade dos  fatos.  Entre  eles  estão o 

registro  do  excesso,  da  falha  e  da  inversão.  No  entanto,  eles  não  esgotam  a  gama  dos 

acontecimentos notáveis.

É o próprio discurso do acontecimento que emerge como acontecimento notável a partir do 
momento  em  que  se  torna  dispositivo  de  visibilidade  universal,  assegurando  assim  a 
identificação e a  notoriedade do mundo, das  pessoas,  das  coisas,  das instituições.  Uma 
segunda categoria de acontecimentos veio, por isso, alastrar no mundo actual, uma espécie 
de acontecimentos segundos ou meta-acontecimentos, provocados pela própria existência 
do discurso jornalístico (RODRIGUES, 1988, apud TRAQUINA, 2000, p. 29).

Meta-acontecimentos têm nos próprios dispositivos da informação a fonte e a urgência. O 

autor esclarece que eles não são regidos pelas regras do mundo natural dos acidentes da natureza, e 

sim pelas regras do mundo simbólico, ditados em função das dimensões associadas do querer dizer, 

saber dizer e poder dizer. Nesse sentido, o acontecimento do casamento real teve forte repercussão 

midiática pela conotação simbólica que significou.

Katz (1980) comenta que os críticos da radiofusão argumentam que se roubou à sociedade o 

sentido de ocasião. “As pessoas costumavam arranjar-se para sair, dizem os críticos, e agora ficam 

em casa a ver televisão, meio vestidos e meio acordados” (KATZ, 1980, apud TRAQUINA, 2000, 

p. 52).  Isso ocorre devido aos acontecimentos que captam a atenção do mundo. 



17

Primeiro,  são  radiofundidos,  ao  vivo.  As  câmeras  e  os  microfones  estão  a  postos  e 
transportam-nos simultaneamente ao lugar onde o acontecimento está a ter lugar. Segundo, 
estamos a falar de acontecimentos que geralmente não são iniciados pelos media. Alguém os 
organizou – a  agência espacial,  um líder  político ou o comité olímpico.  O elemento de 
grande  drama  ou  ritual  é  essencial:  o  processo  tem de  estar  carregado  de  emoções  ou 
símbolos, e o resultado repleto de consequências (KATZ, 1980 apud TRAQUINA, 2000, p. 
53).

O acontecimento deve estar enquadrado no tempo e no espaço, suficientemente centrado 

para manter a atenção do público – o que algumas vezes acontece durante uma série de dias – e 

suficientemente  circunscrito  para  permitir  que  as  câmeras  de  televisão  o  abranjam.  Além  da 

transmissão ao vivo, do pré-planejado e do acontecimento enquadrado no tempo e espaço, Katz 

(1980)  ressalta  também  a  importância  da  personalidade.  “Finalmente,  deve-se  observar  a 

centralidade da personalidade. Todos os acontecimentos têm um herói – um, dois indivíduos, ou 

uma equipe” (KATZ, 1980 apud TRAQUINA, 2000, p. 54). No caso do casamento real, o evento 

foi inédito, estava enquadrado no tempo e no espaço, manteve a atenção do púbico durante dias 

(desde o momento dos preparativos para a cerimônia), foi transmitido ao vivo e contextualizou a 

história dos heróis (o casal).

O autor ainda destaca que mesmo que saibamos exatamente o que é suposto acontecer, há a 

questão  de  saber  se  os  acontecimentos  funcionarão  como  o  planejado.  “Assim,  o  risco  de  o 

programa poder abortar é um elemento do drama. Há um mistério nas ações dos grandes homens. 

Tentará  alguém atacar  a  Rainha durante  a sua coroação?  Será o Papa vítima de um ataque do 

coração?”  (KATZ,  1980  apud  TRAQUINA,  2000,  p.  56).  Mesmo  sendo  previsível  o  que  irá 

acontecer, há hipóteses de aborto que também são um elemento dramático que ajuda a prender a 

atenção dos espectadores.

Conforme  Sousa  (1999),  aparentemente,  os  acontecimentos  são  ocorrências  singulares, 

concretas,  observáveis e delimitadas,  quer no tempo, quer no espaço,  quer em relação a outros 

acontecimentos.

Tal realidade é, para mim, uma das razões que torna ‘manipuláveis’ essas ocorrências, isto 
é, que permite o seu tratamento através de determinadas linguagens, como a escrita ou a 
linguagem das imagens, pois os acontecimentos necessitam de ser comunicáveis para se 
tornarem referentes dos discursos jornalísticos e serem, consequentemente, comunicados 
(SOUSA, 1999, p. 8).

Nesse  sentido,  observa-se  que  os  meios  de  comunicação  escolhem a  maneira  que  vão 

retratar os acontecimentos. Conforme Sousa (2002, p. 122), “as realidades que os news media nos 

dão a conhecer  são realidades  mediatizadas  por  esses meios”.  Visto de outro prisma,  os  meios 
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jornalísticos mediatizam o conhecimento das realidades que as pessoas não conhecem e propõem-se 

determinadas interpretações para essas mesmas realidades.

Para uma determinada emissora conquistar  audiência  ou uma revista  conseguir  um bom 

número de vendas, elas podem apelar à intimidade, à personalidade, à vida privada como suporte e 

garantia. Em outras palavras, os códigos da vida pública passam a ser determinados e definidos 

pelos códigos da vida privada, abolindo-se a diferença entre espaço público e espaço privado. 

As pautas das são sugeridas pelos jornais, revistas, televisão, rádio e internet, propiciando 

aos receptores a hierarquização dos assuntos que devem ser pensados e falados. A realidade social 

passa a ser representada por um cenário montado a partir dos meios de comunicação de massa. A 

corrente  de  investigação  que  estuda  sobre  o  que  e  como os  assuntos  devem ser  pensados  é  a 

hipótese do agenda-setting.

Dentro do contexto dos estudos sobre os efeitos dos meios de comunicação na sociedade, 

surge nos anos 70 a investigação da hipótese do agenda-setting. Essa linha de pesquisa propõe uma 

nova etapa de investigação sobre os efeitos da comunicação de massa. Desse modo, tem-se um 

conceito do poder que o jornalismo (leia-se também que a mídia) exerce sobre a opinião pública. 

Constantemente há excesso de informações, sendo necessário selecionar e dispor de maneira que 

algumas notícias recebam uma ênfase maior, como é o caso das notícias que aparecem nas capas 

dos jornais, revistas e em telejornais.

Os pesquisadores Maxwell McCombs e Donald Shaw (1972), pioneiros na apresentação da 

hipótese do agendamento, ao tratarem desse tema, confirmam que a mídia tem a capacidade de 

influenciar a projeção dos acontecimentos na opinião pública, estabelecendo um pseudoambiente 

fabricado e montado pelos meios de comunicação.

Entende-se que agendamento é uma espécie de direção que a mídia impõe para avaliar o que 

é  notícia.  Ela  escolhe  o  que  será  preterido  ou  ofuscado.  “Quanto  maior  for  a  necessidade  de 

orientação  que  as  pessoas  têm no âmbito  de  assuntos  públicos,  maior  é  a  probabilidade  delas 

atentarem para a agenda da mídia” (MC COMBS, 2009, p. 94). A mídia é apresentada como agente 

modificador da realidade social,  apontando para o público receptor o que se deve informar. Na 

perspectiva do autor, essa construção configura-se como um poder que os meios de comunicação 

exercem sobre a opinião pública.

Para Wolf (2005), a hipótese do agenda-setting  “não sustenta que a mídia tenta persuadir 

[...]. Descrevendo e precisando a realidade externa, a mídia apresenta ao público uma lista de fatos a 

respeito dos quais se pode ter uma opinião e discutir” (WOLF, 2005, p. 143). Por conseguinte, “a 

compreensão das pessoas em relação à grande parte da realidade social é modificada pelos meios de 

comunicação de massa” (WOLF, 2005, p. 143). A partir dessas reflexões, entende-se que, para o 
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autor, a mídia impõe o que será notícia e, a partir dos fatos noticiados, as pessoas formam suas 

opiniões.

Sousa (1999) defende que

o  aparecimento  da  teoria  do  agenda-setting  representa  uma  ruptura  com  o  paradigma 
funcionalista sobre os efeitos dos meios de comunicação. Até então, e sobretudo nos EUA, 
prevalecia a ideia de que a comunicação social não operava diretamente sobre a sociedade, 
já que a influência pessoal relativizaria, limitaria e mediatizaria esses efeitos. A teoria do 
agenda-setting  mostrava, pelo contrário, que existiam efeitos sociais diretos, pelo menos 
quando determinados assuntos eram abordados e estavam reunidas um certo número de 
circunstâncias (SOUSA, 1999, p. 98).

Quanto maior fosse a ênfase dos media sobre um tema e quanto mais abordado fosse esse 

tema, maior seria a importância que o público lhe atribuiria na sua agenda. Porém, Sousa acrescenta 

que McCombs, em 1976, chegou à conclusão de que quanto mais intenso fosse o debate público 

sobre um determinado tema, menos relevante seria a influência dos meios jornalísticos. 

A especificidade de cada mídia, a proximidade geográfica da questão, o papel que assume a 

discussão e o destaque dado à questão pelo veículo de comunicação são alguns fatores que afetam o 

agendamento público. Traquina (2004) explica que tanto a seleção das ocorrências ou das questões 

que constituirão a agenda, como a seleção dos enquadramentos para interpretar essas ocorrências, 

são importantes para a teoria do agendamento. Segundo ele, os estudos dentro do paradigma do 

agendamento  apontam  para  a  necessidade  de  conhecer  melhor  o  funcionamento  do  campo 

jornalístico, relacionado ao estudo das questões públicas.

O conjunto de  reflexões  a  respeito  da  sociedade do espetáculo,  olimpianos,  critérios  de 

noticiabilidade, acontecimento e agendamento têm como suporte de passagem das maneiras como a 

mensagem é construída os dispositivos midiáticos, que funcionam como concretudes que traduzem 

as notícias/acontecimentos.

2.5 DISPOSITIVOS DE ENUNCIAÇÃO

Entende-se  os  dispositivos  midiáticos  como enunciação  porque  a  definição  de  meio  de 

comunicação vai  muito  além do plano técnico.  Segundo Martino  (2000,  p.  109),  “pela  própria 

natureza da atividade que lhes compete, a definição de um meio de comunicação reclama que nós o 

situemos em relação ao papel que ele desempenha na organização social”. Nesse sentido, os meios 

de comunicação devem levar em consideração a sua composição com outros aspectos da vida social 

em que ele atua (aspectos sociais, econômicos, culturais, entre outros) para que seus efeitos ganhem 
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sentido.

Os meios de comunicação aparecem então como uma dimensão virtual, um espaço público, 
transcomunitário, que permite a geração de valores e representações comuns a todas as 
comunidades. Esta dimensão virtual aberta na vida das comunidades permite não somente a 
geração de uma cultura para todos (cultura de massa), mas também a geração de um tempo 
de  atualidade,  que  se  manifesta  como  um  cotidiano  compartilhado  pelo  conjunto  das 
comunidades (MARTINO, 2000, p. 113).

Os meios jornalísticos são o principal veículo de comunicação pública através dos quais a 

estrutura de poder  se  comunica  com a sociedade.  Os meios  de comunicação podem criar  uma 

notícia que não se baseia no acontecimento em si, mas nos aspectos do acontecimento aos quais foi 

assinalada uma especial relevância. Assim, utilizam diferentes dispositivos de enunciação.

O dispositivo é uma maneira de pensar a articulação entre vários elementos que formam um 
conjunto estruturado, pela solidariedade combinatória que os liga. O dispositivo constitui o 
ambiente, o quadro, o suporte físico da mensagem, mas não se trata de um simples vetor 
indiferente ao que veicula, ou de um meio de transportar qualquer mensagem sem que esta 
se ressinta das características do suporte. Todo dispositivo formata a mensagem e, com isso, 
contribui para lhe conferir um sentido (CHARAUDEAU, 2007, p. 104).

Desse modo, entende-se que o dispositivo é um componente do contrato de comunicação 

sem o qual não há interpretação possível das mensagens.  Os dispositivos midiáticos agem sobre 

práticas sociais, estruturando-as e engendrando-as por meio de operações técnicas e simbólicas. A 

mídia tem um papel central na constituição das relações sociais e é cada vez mais o campo que 

opera com maior ênfase sobre os outros a partir de suas simbologias.

O conceito de dispositivo como suporte técnico e apenas como meio de ligação não dá conta 

de explicar os complexos processos de produção de sentidos. Dispositivo é um conceito-chave para 

compreender o processo de midiatização da sociedade.

Conforme Mouillaud (1997), o dispositivo deve ser pensado como uma matriz, em que ele 

“não comanda apenas a ordem dos enunciados, mas a própria postura do leitor” (Mouillaud, 1997, 

p. 32). O dispositivo não é só o suporte técnico no qual os discursos são enunciados, mas também 

uma fonte que orienta e (co)determina os vínculos que os receptores estabelecem com essa oferta 

discursiva. No jornal, por exemplo, a seleção, a edição, a hierarquização, o ângulo, o ponto de vista, 

a abordagem, o enquadramento são ações empreendidas por aqueles que realizam o processo de 

produção de sentidos e acabam (co)determinando as relações que os receptores estabelecerão com 

essa matriz material e simbólica.

Aumont (1995) aborda dispositivo como um conjunto de elementos, dados e materiais que 
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compreende “os meios e técnicas de produção de imagens, seu modo de circulação e eventualmente 

de reprodução, os lugares onde elas estão acessíveis e os suportes que servem para difundi-las” 

(AUMONT, 1995, p. 135). O dispositivo regula as relações entre o acontecimento e o telespectador 

e há fatores de ordem simbólica que incidem sobre as lógicas de produção e os modos de recepção. 

É a partir da construção de vínculos sociais que os sentidos se constroem.

Como  os  dispositivos  fazem  funcionar  seu  aparato  técnico-significante  por  meio  de 

operações  enunciativas  através  das  quais  os  processos  midiáticos  dão  inteligibilidade  aos 

fenômenos, faz-se necessário compreender também o dispositivo como mecanismo de enunciação. 

O que caracteriza a comunicação midiática é o que resulta da articulação entre “dispositivos 

tecnológicos  e  condições  específicas  de  produção  e  de  recepção,  configuração  que  estrutura  o 

mercado  discursivo  das  sociedades  industriais”,  como  conceitua  Verón  (1997,  p.  14).  O  autor 

postula que os vínculos entre o campo midiático e os demais campos sociais só se realizam por 

meio do trabalho dos dispositivos que enunciam distintos discursos em busca de seus receptores. 

Todo o suporte midiático possui o seu dispositivo de enunciação.

O dispositivo de enunciação comporta um enunciador (a imagem de quem fala que contém a 

“relação daquele que fala ao que ele diz”, VERÓN, 2004, p. 217), um destinatário (a “imagem 

daquele a quem o discurso é endereçado”, VERÓN, 2004 p. 218) e a relação entre o enunciador o 

seu destinatário (“proposta no e pelo discurso”, VERÓN, 2004, p. 218.). Ele consiste no “processo 

que fixa o sentido daquilo que é enunciado, embora seja imanente ao conjunto daquilo que é dito e 

do  seu  sentido,  é  portanto  autônomo  em   relação  ao  processo  da  significação  codificada” 

(RODRIGUES, 1994 apud TRAQUINA, 2000, p. 146). 

       Como  este  estudo  analisa  dois  dispositivos  de  enunciação  –  televisão  e  revista,  mais 

especificamente o programa Fantástico e a revista Época – buscou-se refletir sobre as características 

de cada um deles.

2.5.1 Televisão

Um dispositivo de enunciação contém, segundo Charaudeau (2007), a imagem de quem fala, 

a imagem daquele a quem o discurso é endereçado e a relação entre ambos constituída em algo 

proposto,  o  enunciado.  No caso da televisão,  esses  lugares recebem o reforço de instrumentais 

tecnológicos. A imagem daquele que fala é denominada enunciador; em termos de televisão, esse 

lugar é o dispositivo televisivo enunciador. É essa imagem, nesse lugar, que se relaciona ao que é 

dito. A imagem daquele a quem se dirige o enunciado denomina-se destinatário – em termos de 

teleinformação,  dispositivo  televisivo  enunciatário.  Ambas  são  entidades  discursivas,  apesar  do 
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modo singular de disposição dos sujeitos: mediados por aparatos tecnológicos.

A TV é um recurso  que  prende  a  atenção do público,  justamente  pela  possibilidade  da 

imagem apresentada. Estar no momento da ocorrência e mostrar o que acontece ao telespectador 

são afirmações do real, comprovações da existência daquele meio que fala com quem fica do outro 

lado da tela. O entretenimento que a televisão oferece acaba por seduzir o receptor com diálogos 

subjetivos, por meio da veracidade construída pelos episódios transmitidos.

Ela, portanto, tem capacidade de tornar público o que é privado. McLuhan (1964) defende 

que a televisão gera o gosto por experiências intimistas e em profundidade. Diante disso, entende-se 

que ela possibilita que as emoções dos acontecimentos e experiências transpareçam, pois são elas 

que  dão  vida  a  esse  meio  e  que  o diferencia  do meio  impresso.  “A televisão,  como podemos 

facilmente perceber, apela para as emoções e para os sentimentos e torna seus figurantes íntimos do 

público”  (SOUSA,  2003,  p.  101).  O  casamento  real  é  um exemplo  de  que,  se  esse  meio  de 

comunicação não existisse,  apenas uma parcela  reduzida da população mundial  teria  acesso ao 

acontecimento.

Na televisão, a imagem, de acordo com Charaudeau (2007), é consumida como um bloco 

semântico  compacto  que,  seja  pela  transparência  ou  pela  opacidade,  é  pouco  apropriada  para 

discriminar, analisar e explicar. “A televisão se inscreve numa sequência temporal breve, que se 

impõe à instância que olha, orientando-a em seu olhar sobre os dramas do mundo. Assim, pode se 

dizer que cumpre um papel social e psíquico de reconhecimento de si através de um mundo que se 

faz visível” (CHARAUDEAU, 2007, p. 112.)

A televisão  é  um dispositivo  que  carrega  em si  um poder  de  conferir  legitimidade  aos 

assuntos, campos e indivíduos que refere. Segundo Borelli (2010, p. 69), “a TV é um dispositivo 

central no processo de reconhecimento do real por parte das pessoas, pois produz e enuncia distintos 

sentidos”. A televisão pode criar a ilusão de que representa o mundo dos acontecimentos tal como 

ele é; próximo ou distante, o mundo se torna presente.

2.5.2 Mídia impressa

Quando a mídia impressa põe em circulação (enuncia) os seus textos, ela está reproduzindo 

a sua leitura do mundo, os seus discursos. Portanto, uma realidade construída por meio de todo esse 

complexo “jogo” de relações de formações discursivas de todos os tipos, e pelas lógicas que regem 

os dispositivos midiáticos.

Charaudeau (2007) caracteriza a mídia impressa como
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uma relação distanciada  entre  aquele que escreve  e  aquele que lê,  a  ausência  física  da 
instância de emissão para com a instância de recepção; uma atividade de conceitualização 
da parte das duas instâncias para representar o mundo, o que produz lógicas de produção e 
de compreensão específicas; um percurso ocular multiorientado do espaço de escritura que 
faz  com que  o  que foi  escrito  permaneça  como um traço  para  o  qual  se  pode  sempre 
retornar: aquele que escreve, para retificar ou apagar,  aquele que lê, para rememorar ou 
recompor sua leitura (CHARAUDEAU, 2007, p. 113).

Além disso, essa é uma mídia que não pode fazer coincidir tempo e acontecimento, pois é 

necessário um tempo de fabricação do produto e um tempo de leitura, uma sucessão de momentos 

que produzem uma grande defasagem entre o surgimento do acontecimento e o momento em que o 

leitor toma conhecimento dele.

Jornalismo  de  revista,  assim  como  o  jornalismo  dos  outros  veículos,  tem  suas 

particularidades.  Nas  revistas  semanais,  por  exemplo,  as  informações  são  mais  completas,  em 

comparação com os jornais, e os temas são diversos – política, esporte, cultura, ciência, etc. 

O fato de revistas terem um período maior de produção – em comparação aos jornais – 

facilita a apuração do jornalista, que terá mais tempo para se dedicar à pauta, podendo até dar outros 

enfoques  à  notícia,  entrevistas  e  informações  exclusivas,  sempre em busca da originalidade.  O 

profissional do meio também é diferente: enquanto o jornalista do rádio, jornal, TV ou internet 

pensa e age de uma maneira rápida, praticamente instantânea com relação aos fatos, o jornalista de 

uma revista irá mergulhar na pauta, indo a fundo ao assunto. 

Toda revista segue o mesmo preceito dos jornais diários. O fundamental é fazer com que a 
linguagem seja de fácil assimilação pelo leitor. Quase sempre, as revistas tentam conciliar o 
domínio  da  técnica  jornalística  com  a  improvisação.  O  estilo  jornalístico  consiste 
exatamente em transformar a informação bruta em notícia legível e compreensível (VILAS 
BOAS, 1996, p. 39). 

As revistas produzem jornalismo daquilo que ainda está em evidência no momento, seja nos 

noticiários, jornais  impressos ou internet;  no entanto,  a essas “noticias do momento” somam-se 

pesquisas,  documentação  e  riqueza  textual,  o  que  aprofunda  o  assunto.  Além disso,  o  espaço 

existente  em  uma  revista  possibilita  uma  ilustração  maior  dos  textos,  com  imagens.  Elas 

complementam a informação e atribuem beleza à matéria.

A palavra,  no jornalismo de revista,  deve  dizer  algo  com beleza,  sem necessariamente 
suprimir a ambiguidade. Muitas vezes, a dualidade da palavra se traduz em trocadilhos em 
perfeita harmonia com a angulação da matéria e a posição ideológica da revista. Se na TV, o 
texto completa a imagem, na revista semanal de informações, a imagem completa o texto 
(VILLAS BOAS, 1996, p. 35).
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O autor salienta ainda que a revista é mais literária do que o jornal no que se refere ao 

tratamento dado ao texto, tendo em vista que ela aprofunda mais o discurso no texto, revitalizando o 

estilo jornalístico e distanciando-o da padronização. A produção jornalística é como um quebra-

cabeça: cada peça deve ser encadeada minuciosamente ao longo do texto.

2.6 CONTRATOS DE LEITURA

Os  “contratos”  são  ideais  formulados  pela  produção  jornalística  visando  constituir 

possibilidades de vínculos com o leitorado. Entende-se por contrato um “espaço imaginário onde 

percursos múltiplos são propostos ao leitor; em uma paisagem, de alguma forma, na qual o leitor 

pode escolher seu caminho com mais ou menos liberdade, onde há zonas nas quais ele corre o risco 

de se perder ou, ao contrário, que são perfeitamente sinalizadas” (VERÓN, 2004, p. 216).  Em 

suma, o autor define o contrato de leitura como a relação entre o suporte e sua leitura, ou como os 

meios procuram construir um vínculo operacional com o receptor. 

Os primeiros conceitos de ‘contrato de leitura’ aparecem nos estudos sobre impressos de E. 
Verón, que o caracteriza a partir de dispositivos de enunciação. Charaudeau, inspirado em 
Verón, propõe uma noção de contrato que pressupõe que os indivíduos pertencentes a um 
mesmo corpo de práticas sociais estejam dispostos a aceitar as mesmas representações de 
linguagem  dessas  práticas.  Assim,  cada  gênero  de  discurso  está  ligado  a  contratos 
específicos (CARVALHO 2004, apud COSTA, 2004, p. 126).

Pode-se dizer, então, que os contratos de comunicação midiática são estabelecidos entre os 

meios de comunicação e o seu público consumidor/receptor. A noção de contrato de leitura, para 

Fausto Neto (2007), é um conjunto de normas e prescrições que um discurso em produção propõe e 

prevê no sentido do receptor observá-las como condição de interpretação. De acordo com o autor, 

este conceito é aqui entendido como operações construídas que visam estabelecer o ‘modo 
de  dizer’  [...]  e  que  se  explicita  nas  mensagens  endereçadas  ao  leitor.  Ou  seja,  os 
procedimentos pelos quais o jornal apresenta-se e fala ao receptor, segundo regularidades 
de marcas enunciativas e através das quais busca a construção de um espaço interacional 
(FAUSTO NETO, 2007, p. 4).

Trata-se, então, da organização dos procedimentos que o veículo explicita seus vínculos com 

seus enunciados, descreve a realidade, mas, principalmente, seus modos de endereçamento ao leitor. 

Através  de um processo de produção de sentidos,  os dispositivos constroem e estabelecem um 

contrato de leitura.

Para facilitar a compreensão sobre o funcionamento do contrato, usa-se uma ilustração de 
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Charaudeau (2006, p. 110), como um modo de interpretação e transformação da notícia enunciada. 

Para o autor, “esse duplo processo se inscreve, então, num contrato que determina as condições de 

encenação  da  informação,  orientando  as  operações  que  devem  efetuar-se  em  cada  um  dos 

processos” (CHARAUDEAU, 2006, p. 114).

Para o autor supracitado, o contrato de comunicação pode ser explicado por duas instâncias, 

em que uma é a  de produção midiática  e  a outra  é  a da recepção midiática.  É a  partir  dessas 

instâncias que os processos de transformação e de interpretação do fato são construídos. Uma das 

finalidades do contrato é de situar o receptor num campo de interesses de questões, relacionadas às 

expectativas e efeitos, que são definidas por suas operações enunciativas. 

Tal processo singulariza-se mediante a eleição de cada “contrato” sobre o qual cada mídia 

estabelece seu próprio perfil identitário e suas possibilidades de reconhecer seus leitores. Assim, o 

jornal, revista ou emissora faz emergir a sua identidade, as características dos seus modos de falar e 

as possibilidades do leitor estabelecer reconhecimento da sua presença. Fausto Neto (2007) destaca:

Para se entender um pouco mais a noção de  contrato de leitura é preciso que se leve em 
conta a natureza do tipo de interação que envolve o jornal-receptor. Esta se funda no fato de 
que  o  jornal  parte  do  pressuposto de  que  é  ele  quem tem a possibilidade  de  ofertar  a 
atualidade ao leitor, realidade a qual o leitor não poderia ter acesso por conta própria. Para 
tanto,  necessita  submeter-se  à  algumas  pré-condições  organizadas  pelo  dispositivo 
jornalístico, que assim lhe concederia os meios de ingressar na cena de suas ofertas. Tal tipo 
de interação se organizaria, assim,  em torno de uma relação assimétrica, se considerarmos 
que  é  a  estrutura  de  produção  discursiva  jornalística  quem  teria  a  possibilidade  de 
dinamizar o processo interacional, segundo suas lógicas e expectativas. E tal dinamização 
se faria através de um conjunto de estratégias que se estruturariam na esfera do  contrato de 
leitura (FAUSTO NETO, 2007, p.5).

Conforme a reflexão do autor, entende-se que o veículo desenvolve estratégias que visam 

colocar o leitor num espaço de interação, segundo as regras do “contrato”. Nessas condições, pode-
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se afirmar a não existência de normas universais e sobre as quais se estruturam o modo jornalístico 

de apresentar a realidade. 
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3 METODOLOGIA

3.1. NATUREZA DA PESQUISA

Define-se esta pesquisa de natureza qualitativa, pois é caracterizada pela interpretação dos 

dados, considerando que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, que não pode ser 

traduzido em números.  Godoy (1995,  p.  62)  ressalta  a  diversidade  existente  entre  os  trabalhos 

qualitativos e enumera um conjunto de características capazes de identificar uma pesquisa desse 

tipo: o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental; 

o caráter descritivo; o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como preocupação do 

investigador; enfoque indutivo.

Os métodos qualitativos se assemelham a procedimentos de interpretação dos fenômenos 

que são empregados no dia a dia, os quais têm a mesma natureza dos dados que o pesquisador 

qualitativo  emprega  em  sua  pesquisa.  Tanto  em  um  como  em  outro  caso,  trata-se  de  dados 

simbólicos, situados em determinado contexto, revelam parte da realidade ao mesmo tempo em que 

escondem outra parte.

Godoy  (1995,  p.  21)  aponta  a  existência  de  pelo  menos  três  diferentes  possibilidades 

oferecidas pela abordagem qualitativa: a pesquisa documental, a etnografia e o estudo de caso. A 

primeira é constituída pelo exame de materiais que ainda não receberam um tratamento analítico ou 

que podem ser reexaminados com vistas a uma interpretação nova ou complementar. Pode oferecer 

base útil para outros tipos de estudos qualitativos. O etnográfico envolve longo período de estudo 

em que o pesquisador fixa residência em uma comunidade e passa a usar técnicas de observação, 

contato direto e participação em atividades. O objeto de estudo de caso é a análise profunda de uma 

unidade de estudo. Godoy afirma que o estudo de caso visa “ao exame detalhado de um ambiente, 

de um sujeito ou de uma situação em particular” (GODOY, 1995, p. 25). Levantamentos, pesquisas 

históricas e análise de informações são alguns exemplos de maneiras de como realizar pesquisa.

Yin (2001) diz que 

em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se colocam questões 
como ‘como’ e ‘por que’,  quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e 
quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da 
vida real (YIN, 2001, p. 19).

Em comparação a esse conceito, identifica-se que o casamento real se enquadra como um 

fenômeno contemporâneo inserido na vida real.
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3.2 TÉCNICA DA PESQUISA

Para realizar  a pesquisa,  foi  feita  uma análise  de discurso das  reportagens  referentes  ao 

casamento real das edições 674 e 676 da revista Época, e das edições do dia 24 de abril de 2011 e 

dia 1º de maio de 2011 do programa Fantástico. Deixou-se de lado, intencionalmente, o discurso 

imagético em razão do tamanho do corpus analisado. 

Discurso é tudo o que o homem produz quando se trata de linguagem. A análise de discurso 

é  uma  ferramenta  metodológica  que  não  busca  apenas  compreender  uma  mensagem,  mas 

reconhecer qual é o seu sentido. Essa prática é muito utilizada nas análises de textos da mídia para 

compreender os seus valores e sentidos em um determinado contexto. Para Pinto (2002), “a análise 

de discurso não se interessa tanto pelo que o texto diz ou mostra, pois não é uma interpretação 

semântica de conteúdos, mas sim em como e por que diz o que mostra” (PINTO, 2002, p. 27). 

Orlandi (2007), também reforça a ideia de que essa análise compreende o sentido da mensagem. 

“Na  análise  de  discurso,  procura-se  compreender  a  língua  fazendo  sentido,  enquanto  trabalho 

simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história” (ORLANDI, 

2007, p. 15).

Para Pinto (2002, p. 11), os produtos culturais são entendidos como textos e como formas 

empíricas do uso da linguagem verbal, oral, escrita, e/ou de outros sistemas semióticos no interior 

de práticas sociais contextualizadas histórica e socialmente.

A partir de corpora de produtos culturais empíricos criados por eventos comunicacionais 
(tais como anúncios publicitários; capas de periódicos; programas televisivos e de rádio; 
entrevistas  médicas;  entrevistas  de  emprego;  textos  jornalísticos  impressos;  discursos 
políticos  […],  entre  outros),  a  análise  de discurso procura  descrever,  explicar  e  avaliar 
criticamente  os  processos  de  produção,  circulação  e  consumo dos  sentidos  vinculados 
àqueles produtos na sociedade (PINTO, 2002, p. 11).

Dessa  forma,  conforme  o  autor,  a  análise  de  discurso  pode  ser  entendida  a  partir  dos 

elementos que cercam a produção de um discurso: o contexto histórico-social, os interlocutores, o 

lugar de onde falam, a imagem que fazem de si, do outro e do assunto de que estão tratando. Além 

disso, para Foucault (1996), quem cria um texto deve dar atenção ao contexto da construção do seu 

discurso para que o receptor seja capaz de compreender o seu sentido. Segundo o autor, a relação 

emissão-recepção-compreensão é básica para a existência da comunicação verbal. 

Na pesquisa, interessa saber como a revista  Época e o programa Fantástico retrataram o 

casamento  real  através  de  seus  modos  de  dizer,  mostrar,  interagir  com o  público  e  seduzir  os 

espectadores. Por meio da análise de discurso das reportagens televisivas e impressas foi possível 
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desvendar  as  operações  discursivas  evidenciadas  em  diferentes  dispositivos  de  enunciação  do 

mesmo acontecimento, ou seja, entender como foi construído o mega acontecimento que se tornou o 

casamento real do príncipe William e Kate Middleton.

3.3 OBJETO EMPÍRICO: A COBERTURA DO CASAMENTO REAL DE WILLIAM E KATE

3.3.1 Contextualização histórica

 A investigação dos modos de construção do casamento real sugere uma contextualização 

histórica da monarquia britânica. Os dados apresentados são resultados de trabalhos que estudam a 

monarquia da Inglaterra.1

A coroa  britânica  é  uma  das  instituições  mais  tradicionais  do  mundo.  Sabe-se  que  a 

Inglaterra foi formada a partir de sete reinos anglo-saxões, surgidos após o domínio romano naquele 

território. Trata-se de história antiga: pode ser considerado como primeiro rei inglês, ou melhor, 

primeiro homem a obter controle estável na região, Egbert de Wessex, nascido em 770 d.C. Em 829 

ele  seria  proclamado “bretwalda”,  ou rei  dos bretões.  Mas ainda era  um mundo absolutamente 

fragmentado,  e  passaria-se  um século  até  que  Athelstan  reconquistasse  regiões  dominadas  por 

dinamarqueses e normandos. Edred, em 954, unificou finalmente o território inglês. Mas somente a 

porção que de fato delimita o que é hoje a Inglaterra, ao sul da Escócia e a leste do País de Gales e 

das ilhas irlandesas.

O último monarca anglo-saxão - Haroldo II - foi derrotado e morto na invasão normanda de 

1066, e a monarquia inglesa passou para a mão dos conquistadores  normandos. A partir de 1603, 

quando o rei escocês Jaime VI herdou o trono inglês como Jaime I, os dois reinos foram governados 

por um único monarca. De 1649 a 1660, a tradição de monarquia foi quebrada pela republicana 

Comunidade  da  Inglaterra,  que  seguiu-se  às  Guerras  dos  Três  Reinos.  Em 1707,  os  reinos  da 

Inglaterra e da Escócia foram fundidos para criar o Reino da Grã-Bretanha, e, em 1801, o Reino da 

Irlanda uniu-se a ele para criar o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda.

Só em 1707 uniu-se o parlamento inglês e escocês, e assim estava criada a Grã-Bretanha. 

Ana da Grã Bretanha foi a primeira rainha. Sucedeu seu pai Jaime II - deposto pela Revolução 

Gloriosa -, sua irmã Maria II e seu cunhado viúvo, o príncipe Guilherme de Orange. Foi substituída 

por um primo distante, Jorge I.

O Ato de União de 1800 juntou à Grã-Bretanha também o Reino da Irlanda. Jorge III passou 

1 Essas  informações  foram extraídas  da  monografia  “O conto  de  fadas  aos  olhos da  imprensa:  uma análise  das 
reportagens anteriores ao casamento real pelas revistas Época e Veja”, de Marinna Sellmer Gonçalves, e de sites 
g1.com.br;  mapadelondres.org;  brasil.planetasaber.com;  folha.uol.com.br;  revistaepoca.globo.com; 
educacao.uol.com.br
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a ser Rei do Reino Unido recebendo também o título de Duque de Brunswick-Luneberg e, a partir 

de  1814,  Rei  de  Hanover.  Jorge  III  recebeu o cognome “louco”  devido  à  instabilidade  mental 

causada por uma doença crônica que sofria (porfiria). Durante seu reinado ocorreu a independência 

dos Estados Unidos da América, até então uma das treze colônias britânicas.

Após  a  morte  de  Jorge  III,  subiu  ao  trono o  rei  Jorge  IV.  Ele  tinha  um estilo  de  vida 

extravagante que influenciou a moda durante o período da regência britânica.  Patrocinou novas 

formas de lazer, estilo e gosto. Contratou o arquiteto John Nash para construir o Pavilhão Real e o 

Palácio de Buckingham, residência  oficial  da monarquia britânica.  Em seu reinado também foi 

construído o Castelo de Windsor. Foi fundamental para a criação da National Gallery e do King's 

College, em Londres.

Quem sucedeu Jorge IV foi seu irmão Guilherme IV. Antes de subir ao trono, Guilherme 

serviu à marinha durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos e foi Duque de Clarence. 

Casou-se com a princesa Adelaide de Saxe-Meiningen, em 1818, para garantir a sucessão de seu 

irmão Jorge IV, após a morte de sua sobrinha Charlote.

Em 1838, Alexandrina Vitória ascendeu ao trono após a morte do seu tio Guilherme IV, que 

não deixou descendência. Deu início ao mais longo reinado da história da Inglaterra e um dos mais 

famosos, que deu o nome a uma era britânica, a Vitoriana. O livro “Os grandes líderes – Rainha 

Vitória” conta a história do dia da coroação da rainha.

Às 4 horas da madrugada do dia 28 de junho de 1838, Alexandrina Vitória De Hanver, de 
19 anos de idade, despertou com o troar dos canhões. A artilharia real disparava uma salva 
de tiros para saudá-la – era dia de sua coroação. Quando os canhões silenciaram, a nova 
soberana inglesa não adormeceu novamente.  Continuou acordada, ouvindo o vozerio da 
multidão que já se aglomerava diante dos portões do palácio. Às 7 horas da manhã, cedendo 
à curiosidade, chegou até a janela. O Hyde Park, no coração de Londres, normalmente tão 
silencioso e tranquilo, fervilhava de ambulantes, soldados e bandas de música. Durante todo 
o caminho da Abadia de Westminster, o povo postado ao longo das calçadas a aplaudiu com 
entusiasmo sem paralelo. Vitória podia sentir sua afeição, sua devoção e, mais que tudo, sua 
honesta esperança de que a rainha se revelasse uma soberana justa e corajosa para o Império 
Britânico (SHERMAN, 1987 apud GONÇALVES, 2012, p.15).

Cerca de dois anos após sua coroação, Vitória casou-se com seu primo Alberto de Saxe-

Coburgo para garantir que a sucessão do trono ficasse com seus filhos. Seu reinado foi marcado 

pela ascensão da classe média, pela moral conservadora, pelo intenso nacionalismo e pela grande 

popularidade da soberana - uma época ainda de florescimento cultural e político, em que se ampliou 

a participação dos cidadãos no governo. Morreu em Osborne, na ilha de Wight, na Inglaterra, aos 81 

anos, depois de 63 anos como rainha.
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FIGURA 01: Rainha Alexandrina Vitória.

Após a morte de Vitória, quem assumiu o trono foi seu filho Eduardo VIII. Após sua morte, 

em 1910, Jorge V, seu filho, tornou-se o novo rei. Governou até 1936. A ascensão ao trono foi feita 

por Eduardo VII, que exerceu o governo por apenas 11 meses. Ele era apaixonado por uma mulher 

divorciada,  Wallis  Simpson,  e  pretendia  casar  com  ela,  o  que  a  igreja  não  permitia.  A crise 

constitucional do anúncio do casamento o levou a abdicar do trono em favor de seu irmão, que 

escolheu o nome de Rei George VI. O novo rei teve um papel importante durante a Segunda Guerra, 

como mostra o filme “O Discurso do Rei”. Gago, o Rei George VI viveu batalha pessoal e tomou 

aulas particulares de dicção e oratória para discursar com segurança em tempos de crise. Após a sua 

morte, em 1952, quem foi coroada foi sua filha Elizabeth II, atual rainha.

FIGURA 02: Rei George VI e rainha Elizabeth com as princesas 
Elizabeth e Margaret, em 1936.
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Quando pequena, durante grande parte da guerra, Elizabeth viveu no  Castelo de Windsor. 

Casou-se  com  o  Duque  de  Edimburgo  Philip  em  20  de  novembro  de  1947,  na  Abadia  de 

Westminster.

FIGURA 03: Casamento de Elizabeth II e Duque de Edimburgo Philip.

Enquanto seu seu pai ainda era vivo,  mas com a saúde debilitada,  Elizabeth assumia os 

compromissos protocolares reais. As visitas aos países da Commonwealth só eram interrompidas 

pela maternidade. Em uma dessas viagens, em 1952, a princesa de 25 anos recebeu a notícia de que 

já não era princesa, e sim rainha. A cerimônia de coroação ocorreu no dia 2 de junho de 1953, na 

Abadia de Westminster. O evento, televisionado, promoveu o advento da mídia no Reino Unido. Na 

época,  o  número  de  licenças  de  televisão  quase  dobrou,  e  todos  assistiram  à  jovem  rainha 

assumindo o trono e a coroa. Em 2012 ela comemorou o Jubileu de Diamante, completando 60 anos 

de reinado.

FIGURA 04: A família real em 1968.
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A rainha Elizabeth II  teve quatro filhos:  Charles,  Anne,  Andrew e Edward.  Nascido em 

1948,  Charles Philip  Arthur George é  o  mais  velho,  e  o primeiro na lista  de sucessão à  coroa 

britânica. Seu casamento com Diana Spencer, em 1981, foi um acontecimento que ficou na história.

Diana nasceu em Sandringham e era a quarta dos cinco filhos de Edward John Spencer e 

Frances Ruth Burke-Roche. Em 1968, seus pais se separaram, mas ela continuou ao lado da família 

paterna. Em 1975, com a morte do avô, o pai de Diana se tornou o oitavo conde Spencer. Diana e 

suas irmãs receberam o título de "lady" e seu irmão o de visconde. Em 1977, durante uma festa de 

caça em Althorp, Diana conheceu o príncipe Charles. Ela passou alguns meses estudando na Suíça e 

ao retornar à Inglaterra foi morar em Londres. Começou a trabalhar como professora em um jardim 

de infância, encontrando-se com Charles esporadicamente. Em 24 de fevereiro de 1981, o noivado 

entre eles foi anunciado. 

No dia 29 de julho de 1981 aconteceu o “casamento do século”, na Catedral de St. Paul, em 

Londres. A cerimônia foi transmitida pela televisão e assistida por cerca de 1 milhão de pessoas em 

todo o mundo. Lady Di, como era conhecida, sempre exerceu uma grande atração do público em 

geral dentro e fora do Reino Unido. Para todo o mundo, era uma verdadeira princesa saída dos 

livros de contos de fadas, e tinha também um charme eminentemente feminino e um lado de gente 

comum, sendo chamada de “princesa do povo”.

FIGURA 05: Casamento de Charles e Diana.

Porém, o que parecia um conto de fadas terminou em um grande escândalo.  A princesa 

parecia sofrer de uma anorexia de origem nervosa. Posteriormente, falou-se em crises depressivas. 

Rumores de adultério tanto de Charles como de Diana corriam nos tabloides ingleses e repercutiam 
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no mundo todo. Em 1992 foi anunciada a separação do casal e o divórcio foi oficializado em 1996, 

um acontecimento incompatível  com a dignidade  tradicional  da nobreza  e  que desagradou,  em 

especial, a rainha Elizabeth II. Nem por isso Diana deixou de atrair o interesse público, continuando 

a frequentar as manchetes da mídia, inclusive por uma morte prematura e trágica. Morreu em um 

acidente de carro em Paris  em 31 de agosto de 1997. Seu funeral,  em 6 de setembro de 1997 

emocionou milhões de pessoas e  deixou clara  a admiração pela  "princesa do povo".  Diana foi 

sepultada em uma ilha no lago de Althorp, na propriedade da família paterna. Em 9 de abril de 2005 

o príncipe Charles se casou com Camilla Parker Bowles, com quem já mantinha um relacionamento 

amoroso, que veio a público em 1994.

Lady Di e o príncipe Charles tiveram dois filhos. O primeiro, príncipe William, nasceu em 

21 de junho de 1982 e o segundo, príncipe Harry, em 15 de setembro de 1984.

FIGURA 06:  Charles  e  Diana  com  seus  filhos 
William e Harry.

Passados 30 anos do casamento de seus pais, William recebeu a mão de Kate Middleton, no 

dia 29 de abril de 2011, em um evento que ficou conhecido como “casamento do século XXI”.

3.3.2 Sucessão

Em outubro de 2011, a família real britânica mudou as regras de sucessão, que vigoravam há 

mais de 300 anos. Segundo o site G1 (http://g1.globo.com), quando Elizabeth II foi apresentada ao 

mundo em 1926, ninguém poderia garantir que ela um dia seria rainha da Inglaterra. Embora fosse a 
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primogênita, bastaria ter um irmão mais tarde para que ele, em vez dela, se tornasse o primeiro na 

linha de sucessão. Elizabeth II só subiu ao trono porque o pai dela, Rei George VI, não teve nenhum 

filho homem. A lei de sucessão ao trono britânico, implantada há mais de 300 anos, era machista.

Os 16 países da Commonwelth, nações da chamada Comunidade Britânica, que reconhecem 

a rainha Elizabeth II como chefe de Estado, decidiram aposentar a velha lei. A partir de então, não 

importa o sexo: o primeiro filho ou a primeira filha do monarca passa a ser também o primeiro na 

linha de sucessão. No momento, o príncipe Charles é o primeiro da fila. O filho dele, William, o 

segundo. Se William e Kate tiverem primeiro uma menina, ela entrará na linha sucessória e será a 

futura soberana. Depois que um indivíduo ascende ao trono, ele reina até a morte.

Também caiu uma lei que discriminava o catolicismo. Os herdeiros do trono britânico não 

podiam casar com católicos. Essa lei era uma herança dos tempos de Henrique VIII, que reinou no 

começo do século XVI, e que para poder se divorciar, rompeu com a igreja católica e fundou a 

religião anglicana.

A linha de sucessão à coroa britânica está disposta da seguinte forma (nomes em negrito):

Rainha Elizabeth II e Príncipe Philip

1º) Príncipe Charles e Camilla Parker Bowles

2º) Príncipe William e Catherine Middleton

3º) Príncipe Harry (irmão mais novo de William)

4º) Príncipe Andrew (irmão de Charles)

3.3.3 Os atores/olimpianos envolvidos: o casal real

William Arthur Philip Louis nasceu em 21 de junho de 1982, é filho de príncipe Charles e 

Lady Diana, neto da Rainha Elizabeth II, pertencente à realeza inglesa. Após a morte de sua mãe em 

1997, ele conseguiu ter uma vida menos assediada, através de um acordo da mídia com a família 

real. Dessa forma, ele pôde estudar e até morar em uma república durante seus estudos. Graduou-se 

em geografia em St. Andrews, onde conheceu Kate.
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FIGURA 07: Príncipe William.

Catherine  Elizabeth  Middleton  nasceu  em 1982,  é  filha  mais  velha  de  três  irmãos.  Sua 

família, de classe média, enriqueceu ao abrir sua própria empresa de venda de artigos para festas 

infantis  pela  internet.  Com  a  ascensão  financeira  e  social,  Kate  e  seus  irmãos  frequentaram 

ambientes e escolas onde a elite se encontrava. Já mais velha, decidiu estudar história da arte na 

Universidade de St. Andrews, tradicional instituição na Escócia.

FIGURA 08: Kate Middleton.

A história de amor se iniciou em 2002. William prestou atenção na jovem depois de vê-la 

desfilar  em um evento  beneficente  com um vestido  semitransparente  que  mostrava  seu  corpo 

esbelto. Nesse mesmo ano, Kate e William dividiram uma moradia com mais dois colegas, e foi 
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então que o relacionamento evoluiu. O namoro de sete anos e meio foi firme, apesar de uma breve 

separação em 2007, envolvendo um flagra da imprensa de William com a mão nos seios de uma 

brasileira em uma boate. Em novembro de 2010, o casal anunciou o noivado, William presenteou a 

moça com o mesmo anel que sua mãe usava. Esse também foi o momento de apresentar a plebeia 

Kate  para  o  mundo.  Após  o  anúncio  do  noivado,  ela  se  tornou uma mulher  referência  para  a 

sociedade.

3.3.4 O Casamento

FIGURA 09: Casamento de William e Kate.

Para situar o casamento de William e Kate, é importante entender como os casamentos reais 

anteriores aconteceram.  A atual rainha Elizabeth II, na época princesa, casou-se com o príncipe 

Philip em 1947. Em 1981, o príncipe Charles casou-se com lady Diana.  Passados 30 anos,  foi 

William, filho de Charles e neto de Elizabeth, receber a mão da plebeia Kate Middleton. Há cada 

três  décadas,  mais  ou  menos,  a  família  real  britânica  repete  um  ritual  solene  –  e  o  mundo, 

embevecido, suspende a respiração para assistir. 

William e Kate Middleton casaram-se oficialmente às 7h20min (horário de Brasília), do dia 

29  de  abril  de  2011,  na  Abadia  de  Westminster,  em  Londres.  Segundo  o  site de  notícias  G1 

(g1.globo.com), a cerimônia durou cerca de uma hora.

Poucas horas antes de se casar, William recebeu de sua avó o título de duque de Cambridge. 

O título  de  duque é  o  mais  alto  da hierarquia  da  nobreza  britânica,  somente  abaixo  de  reis  e 

príncipes. William também recebeu outros dois títulos menores, o de conde de Strathearn e de barão 

de Carrickfergus. Segundo a tradição do trono britânico, os homens da realeza recebem um título de 
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nobreza na manhã de seu casamento. Cabe ao monarca da ocasião escolher o título. Ao tornar-se 

esposa de William, Kate passou a ser duquesa de Cambridge.

O governo britânico revelou que cerca de 2 bilhões de pessoas assistiram o evento pela 

televisão em todo o mundo. Segundo o  site de notícias r7 (noticias.r7.com), para não deixar um 

minuto sem registro,  7.000 jornalistas  foram credenciados  para cobrir  a boda e  22 estúdios de 

televisão  foram  montados  em  frente  ao  palácio  de  Buckingham,  residência  oficial  da  rainha. 

Segundo a revista Época, estima-se um gasto de 77 milhões nesse evento.

3.3.5 O Fantástico

FIGURA  10:  Imagem  da  abertura  do 
programa Fantástico.

Em 1973 estreava na TV Globo um programa completamente diferente de tudo o que existia 

na televisão brasileira na época: uma revista eletrônica de variedades.  O programa de televisão 

conhecido como “show da vida” se tornou um painel dinâmico e multifacetado de quase tudo o que 

é produzido numa emissora de televisão – jornalismo, prestação de serviços, humor, dramaturgia, 

documentários  exclusivos,  música,  reportagens  investigativas,  denúncia,  ciência  –,  além de  um 

espaço para a experimentação de novas ideias e formatos. O programa já foi criado com a ideia, 

inédita  à  época,  de  misturar  jornalismo  e  entretenimento.  Mesmo  em  preto  e  branco,  os 

responsáveis  pelo  programa  intercalavam  notícias  com  shows musicais,  entrevistas  e  quadros. 

Resumia os principais acontecimentos da semana com atrativas diversões.

Segundo  o  site da  direção  geral  de  comercialização  da  Rede  Globo 
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(comercial.redeglobo.com.br), o público do Fantástico é prioritariamente adulto e das classes ABC. 

Em mercado nacional, 84% dos telespectadores têm 18 anos ou mais e 75% são das classes AB e C.

Hoje o programa é apresentado por Zeca Camargo, Renata Ceribelli e Tadeu Schmidt, com a 

direção de Luiz Nascimento e é transmitido aos domingos em horário nobre.

3.3.6 A Revista Época 

FIGURA 11: Revista Época, ed. 674.

A Época é uma revista semanal que teve início em 1998. Segundo o site da Editora Globo 

(www.editoraglobo.globo.com), ela possui 4.241.000 leitores por projeção no país, sendo vendidos 

404.274  exemplares  mensalmente.  A revista  possui  ainda  um  conteúdo  mais  tradicionalista  e 

político tendo opinião de grande valor aos seus leitores e a sociedade em geral. Seu estilo é baseado 

na revista alemã Focus, que valoriza o padrão gráfico e de imagem na apresentação das reportagens.

O  perfil  do  leitor  da  Época é  parecido  com  o  perfil  das  revistas  de  interesses  gerais 

brasileiras, tais como Veja e Istoé. É um público em sua grande maioria na faixa dos 25 aos 50 anos, 

pertencente às classes A e B, do qual cerca de 70% tem curso superior completo.

3.3.7 Delimitação metodológica do objeto: o ângulo de visão

As matérias escolhidas para análise referente ao casamento foram das edições 674 e 676 da 
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revista Época, e de duas exibições do programa Fantástico: edição do dia 24 de abril de 2011 e  a 

edição do dia 1º de maio de 2011.

A análise  através  da  revista  Época foi  escolhida  por  esta  ser  um  veículo  de  grande 

visibilidade no Brasil. Foram analisadas as edições número 674, do dia 18 de abril de 2011, e 676, 

do dia 2 de maio de 2011, pelas seguintes razões: 1) pela edição 674 ter circulado 11 dias antes do 

casamento, e destinado um grande espaço ao evento real, trazendo uma reportagem especial com 21 

páginas; 2) em razão da edição 676 ter repercutido a cerimônia.

O programa Fantástico, da Rede Globo, foi escolhido por ter um perfil de revista eletrônica, 

sendo  apresentado  de  maneira  mais  informal  e  descontraída,  aproximando  o  telespectador  dos 

acontecimentos.  Além  disso,  é  transmitido  em  horário  nobre  todo  o  domingo,  o  que  gera 

significativa audiência. A análise das duas edições do Fantástico ocorreram em razão do primeiro 

programa – 24 de abril – ter agendado a cerimônia e o segundo – 1º de maio – ter repercutido o 

casamento.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO DE DADOS: O CASAMENTO DAS MÍDIAS

4.1 ESTRATÉGIAS DA REVISTA ÉPOCA

 Do conjunto de textos selecionados da revista Época, optou-se por analisá-los a partir das 

seguintes categorias: Casamento como Conto de Fadas; A Mística da Família Real Britânica e O 

Passado e o Presente. Das onze editorias que a revista possui (Mundo; Da Redação; Caixa Postal; 

Primeiro  Plano;  O  Filtro;  Brasil;  Negócios  &  Carreira;  Vida  Útil;  Sociedade;  Mente  Aberta; 

Colunistas),  a  dedicada  ao  casamento  real  (edição  674)  foi  a  rubrica  “Mundo”.  A edição  676 

repercutiu a cerimônia na editoria “Sociedade”.

4.1.1 Casamento como Conto de Fadas

A capa da edição 674 tem como manchete o seguinte enunciado: “o príncipe e a plebeia” e 

como chamadas para a reportagem os seguintes dizeres: “o conto de fadas entre William e Kate”; “a 

monarquia inglesa volta a ser pop”; “o novo ideal de princesa: forte, inteligente e independente”; “o 

fantasma de Lady Di sobre o casal.”

Nessa oferta discursiva, a revista constrói sentidos que remetem a significados que sonhos 

podem virar realidade e que contos de fadas existem ainda no século XXI, afinal, o mais celebrado 

ideal romântico das mulheres - o casamento de um príncipe com uma plebeia – virou realidade na 

cerimônia do dia 29 de abril de 2011.

Essas operações discursivas estão,  em conjunto,  valorizando a figura de Kate,  quando a 

chamam  de  um  “novo  ideal  de  princesa,  forte,  inteligente  e  independente”.  Essas  qualidades 

remetem à mulher atual, moderna, com opinião e personalidade própria. Também quando o texto 

anuncia: “monarquia inglesa volta a ser pop”, lê-se nas entrelinhas que a presença do novo membro 

da família (Kate), reconfigura a austeridade da família real, sinalizando um período com “novos 

ares” (pop).

Entretanto, mesmo que o discurso da capa valorize o romantismo deste casamento (“conto 

de fadas”), o texto deixa brechas para um sentimento de tristeza quando enuncia em uma chamada 

“o fantasma de lady Di sobre o casal”. Essa lembrança conota outros sentidos que serão analisados 

na categoria “o passado e o presente”.

Já no interior da revista, nas duas primeiras páginas da editoria “Mundo”, encontra-se o 

casamento explicitamente colocado como um conto de fadas. 
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“A cada três décadas, mais ou menos, a família real britânica repete um ritual antiquado  
e solene – e o mundo, embevecido, suspende a respiração para assistir. Por reminiscência 
dos contos de fadas ou nostalgia da ordem monárquica, os casamentos reais mexem com  
os sentimentos da multidão” (RE, ed. 674). 

Esse texto está inserido na matéria que tem como título “a volta do conto de fadas”.  Remete 

à tradição da família real (“a cada três décadas”) em realizar grandes casamentos que provocam 

emoções (“o mundo, embevecido, suspende a respiração”) no mundo inteiro, intensificadas pelos 

meios de comunicação que espetacularizam os eventos da nobreza inglesa a partir  da categoria 

olimpianos.  Na perspectiva da sociedade do espetáculo,  as pessoas têm acesso à vida privada das 

celebridades  e  os  discursos  midiáticos  reforçam,  na  cobertura,  a  concretização  do  mundo  dos 

sonhos. 

FIGURA 12 – Fonte: Época, ed. 674.

Um exemplo emblemático da construção de sentidos da revista sobre este evento é quando 

compara  o  casamento  real  com  contos  do  imaginário  infantil.  O  texto  pergunta:  “Quem  das 

mulheres não quis ser a Cinderela?”, referindo-se ao conto de fadas da Cinderela, que conta a 

história de uma jovem comum que encontrou seu príncipe encantado e tornou-se princesa. Mais 
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adiante também questiona: “qual menino não sonhou em ser Arthur?”, destacando a lenda do Rei 

Arthur, cavaleiro da Távola Redonda, que teria sido, segundo a lenda, responsável pela unificação 

da Inglaterra. Essas duas analogias trabalham com o discurso remissivo2, pois constroem nos seus 

sentidos  pontos de ligação com o imaginário  de jovens que querem viver  também uma grande 

história de amor, ou seja, um “conto de fadas”.

              A matéria também enfatiza que o casamento real “é o perfeito conto de fadas dos tempos  

modernos. Kate, a plebeia de esvoaçantes cabelos castanhos, filha de família de classe média que 

fez fortuna com negócio próprio. William, o jovem e belo príncipe, alto e loiro, um dos solteiros 

mais  cobiçados  do  planeta”  (RE,  ed.  674).  Mais  uma  vez,  nas  entrelinhas  do  texto,  pode-se 

interpretar que o encontro desses dois jovens é uma perfeita história de “conto de fadas”. 

Diferente  da  edição  674  (anterior  ao  casamento),  a  capa  da  edição  676  (posterior  ao 

casamento), não destacou o evento como manchete. Ela trouxe uma foto do casal William e Kate na 

sacada  do palácio de Buckingham,  já  casados,  no canto direito  superior  da  capa,  com o título 

“Casamento real: a festa que encantou o mundo”.

No interior da revista, a reportagem que descreve como aconteceu a cerimônia, ainda reforça 

o casamento real como um “conto de fadas”.

“Desta  vez,  a  festa  tinha  um  elemento  mais  próximo  de  cada  uma  das  pessoas  que  
acenavam nas calçadas ou viam pela televisão: o conto de fadas da plebeia que encontra  
seu príncipe. Quando William enfrentou dificuldade para colocar a aliança no dedo de  
Kate, a multidão soltou uma risada cheia de camaradagem. Na hora de hinos tradicionais,  
cantou junto. Quando a noiva mordia os lábios demonstrando nervosismo, foi difícil não  
se colocar no lugar dela e pensar: “E se fosse eu?”. O beijo já clássico na sacada de  
Buckingham repetiu-se duas vezes, diante de mais de 1 milhão de pessoas que gritavam  
“beija, beija, beija”. A cena não poderia ser mais popular” (RE ed. 676). 

Ao descrever  o  casamento,  desde  o momento  da  troca  de  alianças  até  a  hora do beijo, 

novamente fazendo referência a um conto de fadas, o texto deixa implícito que o público também 

participou – indiretamente – da cerimônia. Os efeitos de sentido remetem que as pessoas viveram os 

momentos  do  casamento  junto  com  o  casal  real,  seja  na  “risada  cheia  de  camaradagem”  no 

momento da troca de alianças, na hora do canto dos hinos tradicionais, sentindo o nervosismo da 

noiva, se colocando no lugar dela e na expectativa do tão esperado beijo na sacada de  Buckingham.

Na  perspectiva  de  Morin  (2005)  sobre  os  olimpianos,  entende-se  que  a  cobertura  do 

casamento de William e Kate construiu um mundo de sonhos e fantasias na humanidade, a partir do 

que explica o autor: “Eles (os olimpianos) realizam os fantasmas que os mortais não podem realizar, 

2 Conforme Rocha (2011), trata-se da semiose onde o significado de um discurso remete, nas entrelinhas, a outro 
significado gerado pelo complexo caminho dos signos.
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mas os chamam para realizar no imaginário” (MORIN, 2005, p.107). O casal tornou-se vedete da 

imprensa, sob a forma de um conto de fadas real, em que as pessoas deixaram de viver o mundo e 

passaram a assisti-lo.

4.1.2 A Mística da Família Real Britânica

No conjunto de textos apresentados pela revista Época, a família real inglesa aparece como 

protagonista de muitas festas, casamentos e  glamour.  Especificamente sobre esse casamento,  os 

exemplos emblemáticos da construção discursiva remetem à tradição da realeza.

FIGURA 13 – Fonte: Época, ed. 674.

Na edição 674, ao referir-se sobre como o casal planejou a cerimônia,  o texto remete a 

outros eventos da família e explica: “Querem evitar o luxo do casamento de Charles e Diana, pais 

de William, e a austeridade da união de seus avós, Elizabeth e Philip (RE, ed. 674). Com esse 

enunciado, compreende-se que todos os casamentos dessa família geram grandes expectativas, em 

especial aqueles que puderam ser publicizados e visibilizados pelos meios de comunicação social. O 

texto  sinaliza  a  intenção de  William e  Kate  realizarem seu  casamento  conforme  a  tradição  da 

família real, mas evitando excessos, como o luxo e a austeridade das cerimônias anteriores.
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“Quando a noiva chegar à Abadia de Westminster de Rolls-Royce, ao lado do pai, a igreja  
estará tomada por 1.900 convidados. A rainha Elizabeth II, avó do noivo, terá entrado 
pouco antes dela. Manda a etiqueta que os membros da família real cheguem em ordem  
hierárquica e a rainha seja a última a entrar. Esse ritual parece muito antigo, mas, na  
verdade, é quase contemporâneo” (RE, ed. 674).

“Desde então, a tradição dos casamentos reais tem sido inventada e incrementada a cada 
ocasião – sempre com base no modelo solene deixado pela rainha Victoria e seu consorte,  
Albert, de 1840” (RE, ed. 674).

Nessas ofertas discursivas, a reportagem narra os passos da cerimônia de William e Kate à 

tradição de outros casamentos reais. Quando aborda que “a tradição dos casamentos reais tem sido 

inventada e incrementada a cada ocasião”, o texto conota que mesmo que os casamentos da realeza 

britânica  sigam  o  mesmo  formato  (“sempre  com  base  no  modelo  solene  deixado  pela  rainha 

Victoria e seu consorte, Albert, de 1840”) ao longo do tempo as cerimônias têm algum diferencial.

O  texto  ainda  cerimonializa  o  ritual  do  beijo  que  a  nobreza  inglesa  cumpre  nos  seus 

casamentos:

“Às 13h25, William e Kate voltam a aparecer, desta vez na varanda do Palácio. Apesar de  
não haver confirmação oficial, o consenso é que os noivos deverão dar o tão esperado  
beijo diante da multidão reunida na praça em frente ao Buckingham” (RE, ed. 674).

O enunciado apresenta o beijo em público do casal como um dos momentos mais esperados 

da cerimônia. Ele representa o ritual da nobreza para início de um final feliz, como aconteceu nas 

histórias das princesas dos contos de fadas e nos casamentos anteriores da família real inglesa.

A reportagem sinaliza que a monarquia inglesa busca resgatar valores tradicionais que foram 

perdidos  ao longo do tempo,  e  que  essa missão  está  nas  mãos do príncipe  William,  conforme 

interpretação do texto abaixo:

“[...] a grande qualidade projetada por William é a personalidade calma, discreta e “pés  
no chão”. Do trabalho como piloto de busca e resgate da Força Aérea à escolha de uma  
noiva  da  plebe,  ele  é  percebido  como  uma  figura  sensata  e  um  exemplo  positivo.  
Qualidades importantes em um futuro rei. Em sua redoma de vidro, sob o olhar atento da 
mídia e do povo, a família real luta para se adaptar às mudanças que acontecem dentro e  
fora dos muros do Palácio de Buckingham, sem romper com a tradição que justifica sua 
existência.  O  casamento  de  William,  segundo  na  linha  de  sucessão  da  coroa,  é  um  
momento importante nesse esforço” (RE, ed. 674).

Ao descrever  as  qualidades  de William (“personalidade calma,  discreta  e  pés  no chão”; 
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“figura sensata e um exemplo positivo”) o texto infere que essas virtudes são importantes a um 

futuro rei. Isso deixa implícito que o príncipe é a esperança de que o papel simbólico central da 

monarquia seja resgatado, objetivamente dizendo, que a mística da família real deve continuar.

          A reportagem aborda, também, alguns fatos que abalaram os valores tradicionais da realeza, 

evidenciando uma estratégia discursiva de realçar e evidenciar o glamour e mística da monarquia 

inglesa, buscando vincular fatos importantes desta família.

“O primeiro grande golpe para a popularidade da Firma foi a separação de Charles e  
Diana,  no início da década de 1990,  com troca  de acusações  de infidelidade.  Di  era  
adorada pela população britânica e sua morte em um acidente de carro em Paris, em  
1997, representou um momento complicado para a monarquia. Em meio aos lamentos da  
nação pela Princesa do Povo – termo usado pelo então primeiro-ministro, Tony Blair –, a  
rainha foi acusada de lidar com a tragédia com frieza, desconectada do luto e da emoção  
que tomavam o país. Desconcertante também foi o divórcio do príncipe Andrew – tio de  
William – e Sarah Ferguson, a Duquesa de York. Fotos comprometedoras da ruiva com o  
dedão do pé na boca do herdeiro texano Steve Wyatt enquanto ainda era casada causaram 
enorme constrangimento para o Palácio. Mais recentemente, Andrew voltou a ser cercado  
por polêmica com acusações de fazer negócios com regimes déspotas em sua posição de 
representante  comercial  do  governo  britânico  e  de  manter  ligações  com o  bilionário  
Jeffrey  Epstein,  condenado  por  crimes  sexuais.  “Espera-se  que  os  netos  da  rainha 
consertem os prejuízos que surgiram do comportamento dos filhos dela”, diz Williamson” 
(RE, ed. 674).

Outro  escândalo  que  remete  à  mística  da  família  foi  detalhado pela  revista  da seguinte 

forma:

“Se a tarefa de William é a restauração da austeridade, a de seu irmão parece o oposto.  
Harry manifesta excesso de rebeldia. O príncipe ruivo e festeiro já deu socos em paparazzi  
na porta de boates e admitiu ter fumado maconha aos 17 anos. Em 2005, causou enorme 
polêmica ao ser fotografado vestido de oficial nazista em uma festa à fantasia. Agora, aos  
26 anos, tenta reverter essa imagem com o trabalho militar” (RE, ed. 674).

As  discursividades  desses  textos  deixam  nas  entrelinhas  a  interpretação  de  que  os 

acontecimentos da família real foram pontuados por problemas comuns a todas as famílias, mas que 

têm  valor  midiático  por  tratar-se  da  monarquia,  mitificando  esses  escândalos  em  notícias 

espetacularizadas. Quando o texto cita os acontecimentos negativos,  supõe que eles abalaram a 

mística familiar da realeza, e que está nas mãos de William um recomeço que resgate os valores 

simbólicos da monarquia. Nas entrelinhas, a reportagem conota que os valores do passado como o 

matrimônio, estabilidade familiar e decência na vida pública e privada são as tarefas que o príncipe 

deve reconstituir no presente.
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“Ao  escolher  uma  plebeia,  vista  pelo  público  como  uma  garota  normal,  madura  e  
equilibrada, William parece estar na direção certa. “Juntos, eles criarão uma monarquia 
moderna do século XXI, que estará mais próxima do povo britânico do que em épocas 
anteriores”, diz a jornalista Claudia Joseph, autora do livro Kate – Nasce uma princesa.  
“Eu imagino que eles serão mais abertos e mais relaxados, ao mesmo tempo que reterão  
as tradições de seus antecessores” (RE, ed. 674).

O discurso  sugere  um entrelaçamento  entre  passado e  presente  tendo a  figura  do  casal 

William e  Kate  como um elo  para  fazer  essas  vinculações  com outros  elementos  da  nobreza, 

deixando  implícito  que  o  casal  pode  dar  continuidade  à  mística  da  família  real,  garantindo  a 

estabilidade familiar, após décadas de escândalos envolvendo membros da família.

A reportagem da edição 676 volta a significar o glamour e  a mística da monarquia inglesa, 

como mostra o texto abaixo:

“O casamento do príncipe William com a plebeia Kate Middleton, na manhã da sexta-
feira, mostrou, para além de qualquer dúvida, que os Windsors sabem fazer uma festa.  
Haverá famílias reais mais elegantes. Outros soberanos terão parentes mais respeitáveis  
que a rainha da Inglaterra. Mas nenhuma monarquia nacional tem o charme da realeza 
britânica, capaz de obter uma audiência mundial de mais de 2 bilhões de pessoas para o  
casório  de  seu  herdeiro  –  e  colocar  o  planeta  inteiro  a  discutir  vestidos,  chapéus,  
penteados, sapatos, carruagens...” (RE, ed. 676).

Essa oferta discursiva representa o papel da monarquia britânica ainda como uma instituição 

repleta  de  rituais  e  beleza,  e  deixa  nas  entrelinhas  que  as  pessoas  ficam embevecidas  com as 

cerimônias dos Windsors. Quando aponta que a realeza inglesa foi “capaz de obter uma audiência 

mundial de mais de 2 bilhões de pessoas para o casório de seu herdeiro – e colocar o planeta inteiro 

para discutir vestidos, chapéus, penteados, sapatos, carruagens...”, o discurso movimenta a ideia de 

importância  mundial  do evento,  uma vez que o mundo inteiro parou para assistir  a  cerimônia, 

acompanhando e vivenciando o acontecimento,  desde o momento dos preparativos até o dia do 

casamento. Ao referir que “nenhuma monarquia tem o charme da realeza britânica”, o texto conota 

que a família real britânica está “acima” das demais monarquias, ou seja, são os olimpianos mais 

cobiçados de todos os olimpianos do planeta.
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FIGURA 14 – Fonte: Época, ed. 676.

4.1.3 O Passado e o Presente 

Uma das estratégias discursivas identificadas na edição 674 da revista Época, na reportagem 

analisada, resgata laços do passado e compara com o presente. O passado representa Lady Di, e o 

presente, a noiva do século XXI, Kate.

“A mãe de William, morta em 1997, é um fantasma que paira sobre Kate e o futuro casal.  
Ninguém gosta de ser comparada com a sogra, mas neste caso é impossível evitar buscar  
semelhanças  e  diferenças  entre  a  futura  rainha  e  a  finada  princesa  que  conquistou  
corações mundo afora” (RE, ed. 674).

Esse texto está inserido na matéria que tem como título “Kate não quer ser Diana”. Esse 

enunciado é o início de uma comparação entre as duas princesas, que funciona como elo, ou seja, 

pontos que se encaixam, como mostra o texto abaixo:

“Kate vem de uma família predominantemente operária, enquanto Diana descendia de  
uma linhagem privilegiada da aristocracia inglesa. Lady Di se casou com apenas 20 anos,  
após um curto namoro, e era 12 anos mais nova que o marido, Charles. Já Kate, aos 29,  
pertence à mesma geração de William, que é apenas alguns meses mais jovem do que ela.  
Diferentes também são as relações das duas com seus respectivos príncipes. A de Diana  
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começou conturbada pela proximidade de Charles com a ex-namorada Camilla Parker 
Bowles, hoje segunda esposa e Duquesa da Cornualha. […] No caso de Kate e William,  
apesar de uma breve separação, o longo namoro de sete anos e meio é considerado sólido,  
e os dois são vistos como um casal amplamente compatível” (RE, ed. 674).

O texto  resgata  características  do passado de  Lady Di  e  compara  com a  vida  de  Kate, 

sinalizando que a rica plebeia escolhida pelo príncipe William para perpetuar a dinastia Windsor é 

um novo ideal de princesa, com mais chances de ter sucesso no casamento. A narrativa constrói nas 

entrelinhas  a  personalidade  de  Kate  como  uma  mulher  mais  forte,  moderna,  inteligente  e 

independente, ao contrário de Lady Di, que é construída como frágil, emocional e dependente. 

O texto aponta ainda que a vida de Diana foi muito diferente da vida de Kate, a começar 

pela idade que noivaram e pela história do romance de cada uma. A plebeia casou-se com William 

com 29 anos e o namoro durou sete anos e meio, enquanto a Princesa do Povo se casou aos 20, mal 

conhecendo Charles. 

“Cada espirro de Kate será analisado em detalhes, mas ela está muito mais preparada  
para isso do que Diana, principalmente por causa dos anos em que vem convivendo com a 
família real e observando o estilo de vida deles. […] Comenta-se,  mas o Palácio não 
confirma, que ela teria recebido aulas de dicção, treinos de mídia e orientações gerais de  
comportamento público. […] Até a forma como ela sai dos automóveis, evitando posturas  
que forneçam material aos paparazzi, foi treinada assistindo a vídeos de Diana [...]” (RE, 
ed. 674).

O discurso comparativo entre passado e presente sinaliza que o longo namoro de sete anos e 

meio serviu como um período preparatório que deu à Kate um “treinamento” importante para a vida 

que a espera depois do casamento. Quando cita que a noiva de William “teria recebido aulas de 

dicção, treinos da mídia e orientações gerais de comportamento público”, destaca que ela assistia a 

vídeos  de  Diana  e  conota  que  teve  tempo  para  se  modelar  como membro  da  família  real,  ao 

contrário da finada princesa,  que não recebeu instrução nem apoio para lidar com fotógrafos e 

jornalistas.

As comparações continuam...

“Quando Kate  virar  a  rainha  Catherine,  ela  será  a  primeira  esposa  de  um monarca  
britânico a ter se formado na universidade, mostrado a lingerie em uma passarela e vivido  
com um rei antes do casamento”, diz Claudia, sua biógrafa. Uma verdadeira rainha do  
século XXI. Mais feliz do que Diana, espera-se” (RE, ed. 674).

O texto acima aponta marcas e pistas que constroem Kate como uma mulher mais forte, 

moderna e independente, relacionando essas qualidades a uma formação universitária, a uma vida 
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mais contemporânea e desprendida de preconceitos. Essa oferta discursiva deflagra sentidos que 

remetem Kate como uma futura rainha mais madura e mais segura de si do que era Lady Di, e 

conota que esses são “ingredientes” importantes para uma vida feliz.

A matéria que tem como título “entre  o luxo e a  austeridade” ainda traz referências do 

passado, resgatando três casamentos da realeza britânica que antecederam o de William e Kate: o 

casamento  de Vitoria  e  Albert  (1840);  Elizabeth  II  e  Philip  (1947);  e  Charles  e  Diana  (1981). 

Quando se lê que “a tradição é reinventada ao sabor do tempo e da ocasião” (RE, ed. 674), o texto 

remete que os casamentos dos Windsors mantêm laços do passado, ou seja, seguem a tradição das 

cerimônias da família real britânica, mas eles têm sido incrementados conforme a modernidade. 

Nesse caso, o texto deixa nas entrelinhas que a novidade desse último casamento é a imagem de 

uma princesa  moderna,  inteligente  e  bem resolvida,  que  também aproxima  Kate  das  mulheres 

comuns. William também encarna o novo ao escolher uma mulher sem conexões com a realeza, 

aparentemente pelo simples fato de amá-la.

O texto volta a comparar Kate e Lady Di quando descreve como será, ou espera-se que seja, 

o casamento do século XXI, fazendo referência à cerimônia de Charles e Diana.

“Os mais  velhos  têm fresca na memória a imagem de Diana subindo a escadaria da  
Catedral de St. Paul, olhos cintilando sob o véu, a cauda imensa do vestido produzindo  
sons de espanto na audiência. De Kate não se espera menos” (RE, ed. 674).

A matéria, que remonta o passado relembrando e caracterizando a entrada de Diana em seu 

casamento com o príncipe Charles, sinaliza que as pessoas têm a expectativa de que a chegada de 

Kate na Abadia Westminster seja tão “mágica” quanto foi a de Lady Di há 30 anos, e ainda faz 

suspense quanto ao vestido da noiva, como mostra o texto abaixo:

“Seu vestido era, até o fechamento desta edição, um dos segredos mais bem guardados do  
século  XXI.  Dona de  um estilo  clássico  e  elegante,  prevê-se  que  ela  evitará  modelos  
bufantes.  Revistas  e  suplementos  de  moda  especularam  que  o  vestido  de  Kate  seria  
desenhado por Sarah Burton, a estilista que assumiu a direção criativa da ousada grife  
Alexander McQueen” (RE, ed. 674).

Esse enunciado cria hipóteses de como será o vestido de Kate, a partir do conhecimento do 

estilo da noiva como “clássico e elegante”, citando que “ela evitará modelos bufantes voltando a 

comparar, nas entrelinhas, seu estilo com o de Lady Di.

A edição 676 em apenas uma passagem resgata valores do passado: 
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“No altar, a nova duquesa, Catherine, se esquivou de jurar obediência ao marido, mas,  
seguindo  a  tradição,  prometeu  amá-lo  e  respeitá-lo  na  saúde  e  na  doença  e  –  
curiosamente, em se tratando da família real – “na riqueza e na pobreza”, até que a morte  
os separe” (RE, ed. 676).

Nessa  oferta  discursiva  a  revista  constrói  sentidos  que  remetem ao  passado,  quando as 

noivas  dos casamentos reais  juravam obediência aos maridos.  Em 1981 a princesa Diana foi  a 

primeira  a  não  falar  que  obedeceria  o  marido,  e  o  texto  sinaliza  que  Kate,  como  uma  noiva 

moderna, seguiu o exemplo da mãe do príncipe William.

FIGURA 15 – Fonte: Época, ed. 674.

4.2 ESTRATÉGIAS DO FANTÁSTICO

Optou-se por analisar as edições do dia 24 de abril de 2011 e dia 1º de maio de 2011 do 

programa Fantástico através das seguintes categorias: O Casamento com a Bênção do Povo e Os 

Bastidores das falas.
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4.2.1 O Casamento com a Bênção do Povo

Na edição do dia 24 de abril de 2011, que foi transmitida quatro dias antes do casamento de 

William e Kate, o programa Fantástico produz reportagens agendando a grande solenidade. Nos 

textos e imagens apresentados o discurso constrói, nas entrelinhas, o sentido de que o povo aguarda 

com “expectativa” a cerimônia do casamento. Essa “expectativa” inter-relaciona um sentimento de 

admiração pela monarquia inglesa, suas tradições, e também aprovação à união do novo casal real.

“Discreta,  porém estilosa,  a  plebeia,  filha  de um bem sucedido  casal  de empresários  
britânicos, conquistou o coração do príncipe e dos súditos também. Kate, de 29 anos,  
mesma idade do príncipe, é tão segura de si que chega a ser considerada sem graça pelos  
tabloides britânicos, mas na verdade é dona de uma personalidade forte e parece não se  
importar com críticas. Se comporta como se já tivesse nascido princesa, e o povo adora 
isso” (FANTÁSTICO, 24 de abril de 2011 - texto em off).

FIGURA 16 – Fantástico, 24 de abril.

Ao enunciar que Kate “conquistou o coração do príncipe e dos súditos também”, o discurso 

conota que ela é amada e aprovada pelo povo como futura rainha. Quando descreve o estilo da 

“plebeia”, sinaliza também que são as qualidades de Kate que a fazem ser adorada pela multidão. A 

reportagem apresenta  a  família  real  inglesa  como protagonista  de  muitas  festas,  casamentos  e 

glamour, e isso faz com que o povo fique “abençoando” cada acontecimento da monarquia, como 

mostram os enunciados abaixo:

“Mas ninguém em todo o reino gosta mais dessa pompa e desse glamour do que a dona 
desta casa no bairro de Wendly, região norte de Londres. Margaret Tyler, de 67 anos, é  
considerada a  maior  fã  da  monarquia  britânica.  [...]  É  dentro  da  residência  que  ela  
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guarda seu maior tesouro: dez mil objetos relacionados a realeza britânica, uma coleção 
avaliada em 40 mil libras, o equivalente a 110 mil reais [...] Para Margaret, a família real  
é  como se  fosse  também a  dela  [...].  Margaret  confessa  que  gasta  a  metade  da  sua 
aposentadoria, equivalente a cinco mil reais, em bugigangas que de algum modo lembram  
a monarquia [...]. E com o anúncio do noivado de William e Kate, a coleção tende a  
aumentar ainda mais” (FANTÁSTICO, 24 de abril de 2011 – texto em off).

FIGURA 17 – Fantástico, 24 de abril.

A personagem de Margareth é  construída como exemplo emblemático da sociedade que 

contempla  o  mundo  do  espetáculo.  As  declarações  da  aposentada  deixam  implícito  seu 

envolvimento e encanto pela realeza. Debord (2003) explica este universo de representações sociais 

a  partir  do  paradigma seguinte: “o  espetáculo  que  inverte  o  real  é  produzido  de  forma  que  a 

realidade vivida acaba materialmente invadida pela contemplação do espetáculo, refazendo em si 

mesma a ordem espetacular pela adesão positiva” (DEBORD, 2003, p. 16).

Ainda  reforçando  “a  bênção  do  povo”,  a  reportagem  do  Fantástico  acrescenta  outras 

discursividades:

“Esse morador da ilha diz: - Acho que o príncipe Charles deveria abdicar do trono. Seria  
melhor ter William como chefe da nação.”
Esta outra completa: - Eu acho que William está mais em sintonia com o povo britânico. É  
jovem, vibrante, e sabe o que nós queremos” (FANTÁSTICO, 24 de abril de 2011).
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FIGURA 18 - Fantástico, 24 de abril.

Quando os entrevistados dizem que preferem que Charles abdique o trono para que William 

seja o próximo rei, o enunciado deixa implícito que o povo aprova a união do novo casal e vê em 

William um modelo de vida ideal. Nas entrelinhas, quer dizer que o povo tem nessa imagem de vida 

um modelo atrativo e desejável. Morin (2005), quando fala dos olimpianos, explica: 

pode-se dizer, ainda, de modo mais amplo, que os múltiplos modelos de conduta que dizem 
respeito a gestos, atitudes, modo de andar, beleza se integram num grande modelo global, o 
de um estilo de vida baseado na sedução, no amor, no bem-estar. Nesse sentido, as estrelas, 
em suas vidas de lazer, jogo, de espetáculo, de amor, de luxo, e na sua busca incessante de 
felicidade simbolizam os tipos ideais da cultura de massa (MORIN, 2005, p.108).

Já  na  edição  do  dia  1º  de  maio,  o  Fantástico  apresenta  a  cobertura  da  cerimônia, 

evidenciando os principais momentos da solenidade. O texto é construído como...

“[...] um dos eventos mais vistos da história. Na Grã-bretanha foram mais de 24 milhões  
de súditos grudados nas telinhas e telões. No mundo todo, 2 bilhões e 400 milhões de  
expectadores, mais de um terço do planeta viu pelo menos um trecho ou assistiu alguma 
reportagem sobre o casamento na sexta-feira” (FANTÁSTICO, 1º de maio de 2011).

Ao  trazer dados  que  revelam  o  número  expressivo  de  espectadores  que  assistiram  o 

casamento real de William e Kate, o dispositivo faz um elo entre a edição anterior, complementando 

os dados, ou seja, o dia 24 de abril reforçou a aprovação do povo e no domingo seguinte comprovou 

trazendo  o  número  de  expectadores  da  cerimônia.  Uma estratégia  de  autorreferencialidade que 

reforça as estratégias discursivas citadas anteriormente.
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4.2.2 Os Bastidores das Falas

Na edição do dia 1º de maio de 2011, o programa Fantástico repercute a cerimônia e produz 

uma reportagem em que especialistas fazem a leitura labial das frases ditas pelos personagens do 

casamento, mas que não foram captadas pelos microfones das câmeras. Nos textos e nas imagens 

apresentados, o discurso utiliza-se da estratégia “leitura labial” para jogar na esfera pública os ditos 

da  esfera  privada.  As  entrelinhas  conotam  que  o  Fantástico  estava  “lado  a  lado”  do  casal, 

desvendando as conversas, frases e sussurros que foram ditos com o intuito de que ninguém, além 

dos interessados, iria ouvir.

Entende-se que a mídia invadiu essa intimidade devido ao interesse das pessoas pela vida 

privada dos olimpianos (MORIN, 2005). Afinal, esse é um dos critérios de noticiabilidade mais 

usados  pelos  meios  de  comunicação.  Dessa  forma,  aquilo  que  era  inacessível  passa  a  ser 

compartilhado com o mundo.

“Agora  que  os  sinos  de  Westminster  já  silenciaram,  é  hora  de  conhecer  um  outro  
casamento feito de sussurros, conversas em voz baixa e frases que foram ditas achando  
que  ninguém iria  ouvir.  É  hora  de  saber  o  que  disseram os  personagens  principais,  
começando pela porta da igreja” (FANTÁSTICO, 1º de maio de 2011 – passagem do 
repórter Pedro Bassan, em frente a Abadia de Westminster). 

Nesse enunciado, o discurso constrói a ideia de que os bastidores das falas do evento foram 

decifradas pelo Fantástico, como os textos a seguir revelam.

       Quando o repórter fala  “logo de manhã, se o mundo estava contando os minutos para o 

casamento entre o príncipe William e Kate Middleton, imaginem o noivo”, aparece uma imagem do 

príncipe William, na porta de entrada da Abadia de Westminster, conversando com convidados da 

cerimônia. A imagem não tem voz, mas o tradutor da leitura labial diz: “- Eu estou ansioso. Vamos 

entrar?” Construindo o ambiente de espera do evento, o repórter lembra o ritual do casamento: “E 

como Kate seria a última a chegar, o noivo teve tempo para elogiar uma convidada na segunda  

fila.”  A imagem de William olhando para uma convidada foi traduzida da seguinte maneira: “-  

Você está bonita, muito bonita.” 
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FIGURA 19 – Fantástico, 1º de maio.

A reportagem destaca também, o momento da chegada da noiva para a cerimônia. O repórter 

conta que, quando chegou, Kate foi recebida pelo bispo na porta da igreja. O diálogo entre os dois, 

traduzido  pela  leitura  labial,  conota  cansaço  da  noiva:  “-  Acho  que  vai  ser  um  dia  bastante  

cansativo hoje. Obrigada.”. Os bastidores dessa fala deixam, nas entrelinhas, que Kate conhece 

todo o longo ritual de um casamento da família real inglesa.

FIGURA 20 – Fantástico, 1º de maio.

Quando o repórter fala  “no altar, por causa do protocolo, William não podia olhar para 

trás, mas Harry podia, e não resistiu a cochichar no ouvido do irmão (...)”, aparece a imagem de 

William e Harry caminhando em direção ao altar para aguardar a entrada de Kate. Enquanto isso, o 

irmão do noivo verifica se a noiva já está na porta da igreja. O tradutor da leitura labial representa a 
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fala de Harry quando diz:  “-  Pronto,  agora ela já chegou.”. O texto remete,  mais uma vez,  à 

tradição da família real em seus casamentos, quando traduz que William não poderia olhar para trás 

a fim de ver se a noiva havia chegado.

FIGURA 21 – Fantástico, 1º de maio.

Quando  Kate  chega  ao  altar,  acompanhada  por  seu  pai,  William a  elogia:“-  Você  está  

incrível! Você está linda.” A imagem não tem voz, mas é traduzida através da leitura labial. Para o 

sogro, o noivo faz uma brincadeira, referindo-se à grandiosidade da cerimônia: “- Supostamente 

isso era pra ser somente uma festa de família. Você sabe, né?”

FIGURA 22 – Fantástico, 1º de maio.

Depois  da  cerimônia,  a  multidão  espera  a  chegada  do  casal  na  sacada  do  palácio  de 

Buckingham, para que os recém-casados cumpram o ritual do beijo em público. Quando o repórter 
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fala “na sacada do palácio de Buckingham, ao ver a multidão que os esperava, Kate se espanta”, 

aparece a imagem do casal chegando na sacada e o espanto de Kate,  quando diz:  “-  Uau!”  O 

diálogo entre os dois é traduzido da seguinte maneira: William pergunta se a noiva está bem: “-  

Está tudo ok?”, e Kate responde: “- Estou bem, obrigada.” Depois é a vez do noivo demonstrar 

surpresa diante da multidão: “- Está cheio de gente lá em baixo!”

FIGURA 23 – Fantástico, 1º de maio.

A reportagem ainda destaca outros momentos do casal na sacada do palácio de Buckingham, 

diante  da  multidão.  A imagem  de  William  conversando  com  Kate  foi  traduzida  da  seguinte 

maneira:“- Olha, você viu os balões ali? Eles vão lá pra cima! Em seguida, o repórter diz: “- Que 

balões, que aviões que nada. Todos queriam mais um beijo do novo casal real”, conotando que o 

público clamava por mais um beijo dos noivos. Kate demonstra dúvida sobre o que fazer, e pergunta 

para William: “- E agora?” Ele responde: “- Acho que eles querem outra vez. Mais um beijo.” Logo 

depois, o novo casal real atende ao pedido do povo e se beijam novamente.
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FIGURA 24 – Fantástico, 1º de maio.

4.3 CONTRATOS DE LEITURA: DIFERENÇAS ENTRE ÉPOCA E FANTÁSTICO

Entende-se por contrato um “espaço imaginário onde percursos múltiplos são propostos ao 

leitor; em uma paisagem, de alguma forma , na qual o leitor pode escolher seu caminho com mais 

ou menos liberdade, onde há zonas nas quais ele corre o risco de se perder ou, ao contrário , que são 

perfeitamente sinalizadas” (VERÓN, 2004, p. 216).  Em suma, o autor define o contrato de leitura 

como a relação entre o suporte e sua leitura, ou como os meios procuram construir um vínculo 

operacional com o receptor.

A matéria-prima dos meios de comunicação são as notícias. O processo produtivo dessas 

notícias está preso às lógicas de uma ação discursiva, ou seja, os fundamentos de um trabalho que 

estrutura o “modo de dizer” do veículo. Assim, o jornal, revista ou emissora faz emergir a sua 

identidade  e  as  características  dos  seus  modos  de  falar  bem  como  possibilidades  do  leitor 

estabelecer  processos  de  reconhecimento  da  sua  presença.  Trata-se  da  organização  dos 

procedimentos  pelos  quais  o  veículo  explicita  seus  vínculos  com seus  enunciados,  descreve  a 

realidade ofertada e, principalmente, seus modos de endereçamento ao leitor.

As características dos textos, da linguagem, das imagens e das maneiras de contextualizar o 

casamento  real  nas  reportagens  da  revista  Época e  do  programa Fantástico,  levam a  perceber 

diferentes “modos de dizer” postos pelos meios impresso e televisivo. Este primeiro indicador já 

resulta  em  diferentes  contratos  de  dispositivos  de  enunciação.  O  impresso  busca  vínculos  no 

aprofundamento do texto no contexto do acontecimento, enquanto que a televisão imprime vínculos 

na factualidade e no “contato do ao vivo”.

No jornalismo de revista, os repórteres têm mais tempo para se dedicar às pautas, já que o 
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veículo dispõe um período maior de produção. A Época é uma revista semanal e, por isso, seu 

processo produtivo permite que suas reportagens sejam mais aprofundadas. Nas matérias referentes 

ao  casamento  real,  a  revista  construiu  seus  modos  de  endereçamento  por  meio da  união  de 

informação, pesquisa e história em seus textos, somados a um grande número de imagens. 

Como o meio impresso pode ser lido quantas vezes for necessário, a revista disponibilizou 

um  espaço grande para agendar  e  repercutir  a cerimônia,  o que possibilitou trazer  informações 

completas  e  textos  detalhados  aos  leitores.  Nesse  contexto,  Charaudeau  (2007)  caracteriza  o 

jornalismo de revista como: “[...] um percurso ocular multiorientado do espaço de escritura que faz 

com que o que foi escrito permaneça como um traço para o qual se pode sempre retornar: aquele 

que  escreve,  para  retificar  ou apagar,  aquele  que lê,  para  rememorar  ou recompor sua leitura” 

(CHARAUDEAU, 2007, p. 113).

Ao identificar no dispositivo impresso três categorias estratégicas na deflagração de sentidos 

do casamento do príncipe William e Kate Middleton, observou-se que o principal contrato da Época 

é o de aprofundamento da notícia. Dessa maneira, a revista contextualizou o acontecimento através 

de estratégias discursivas que se identificaram como: Casamento como conto de fadas; A mística da 

família real britânica e O passado e o presente.

As edições 674 e 676  construíram o acontecimento a partir dessas categorias,  produzindo 

sentidos que remetem a significados que sonhos podem acontecer e que contos de fadas existem, já 

que o casamento de um príncipe com uma plebeia virou realidade. Outra estratégia utilizada pela 

Época remete à tradição da realeza. As reportagens evidenciam e realçam o glamour e a mística da 

monarquia inglesa, vinculando fatos importantes dessa família. A terceira estratégia resgata laços do 

passado e compara com o presente. O passado representa Lady Di e o presente, a noiva do século 

XXI, Kate.

Já a televisão tem a capacidade de tornar público o que é privado. Para McLuhan (1964), ela 

gera o gosto por experiências intimistas e em profundidade. Isto posto, entende-se que, nas matérias 

referentes  ao  casamento  real,  o  Fantástico  possibilitou  que  as  emoções  do  acontecimento 

transparecessem, e essa é outra característica que diferencia a TV do meio impresso. “A televisão, 

como podemos facilmente perceber,  apela  para as  emoções  e  para os  sentimentos e  torna seus 

figurantes íntimos do público” (SOUSA, 2003, p. 101).

Por  transmitir  os  fatos  com  mais  instantaneidade,  brevidade  e  factualidade,  percebe-se 

estratégias  que  associam  um  contrato  de  leitura  de  polifonia3,  evidenciando  e  ressaltando  a 

aceitabilidade  do  povo  pelo  casal  real  com  imagens  da  multidão  e  das  pessoas  que  estavam 

encantadas com o casamento. Na televisão, diferente da revista, as imagens de mais de 1 milhão de 

3 Segundo Rocha (2011), é a contaminação das vozes construindo um novo discurso.
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pessoas que estavam nas ruas de Londres; a expectativa; o momento do beijo dos recém-casados; a 

alegria dos noivos e os detalhes da cerimônia, invadiram a casa dos telespectadores, fazendo com 

que eles participassem – indiretamente – do evento. Nesse contexto, Villas Boas (1996) compara 

TV e revista: “Se na TV, o texto completa a imagem, na revista semanal de informações, a imagem 

completa o texto” (VILLAS BOAS, 1996, p. 35).

Diferente  da  Época,  o  Fantástico  criou  vínculos  de  intimidade  da  esfera  privada  com a 

pública. Na reportagem que o discurso utiliza-se da  estratégia “leitura labial”, o programa trouxe 

aquilo que só quem estava próximo do local poderia ouvir.  O Fantástico desvendou as conversas, 

frases e sussurros, possibilitando que seus espectadores ficassem “lado a lado” do casal. Trata-se de 

um contrato mais factual, pois o programa se deteve em estar mais próximo do acontecimento.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do discurso não identifica “o” sentido, mas sim “n” sentidos (VERÓN, 1997), pois 

leva em consideração o contexto subjetivo do analista.  Especificamente, esse trabalho buscou a 

partir  de um aporte teórico denso e de um determinado percurso metodológico,  desconstruir  os 

textos da revista Época e o programa Fantástico sobre o casamento real de William e Kate a fim de 

examinar as estratégias discursivas usadas e identificar a deflagração dos sentidos. Esse cenário é 

ponto de passagem para os encaminhamentos de pesquisa registrados.

 Essa desconstrução, realizada a partir da análise do discurso, resultou em duas perspectivas 

de  conclusão:  uma relacionada aos  dispositivos  de  enunciação,  ou seja,  reconhecendo em cada 

suporte  midiático aspectos  tecnológicos  e simbólicos  diferentes,  e  outra  referente  às estratégias 

discursivas que construíram contratos de leitura através de operações linguageiras.

a) As diferentes características linguageiras dos dispositivos de enunciação midiáticos

Das  estratégias  examinadas,  foi  possível  identificar  diferentes  características  entre  os 

dispositivos televisivo e impresso, mais especificamente, a revista Época e o programa Fantástico 

na cobertura do casamento real de William e Kate.

O meio impresso busca vínculos no aprofundamento do texto, tornando suas reportagens 

detalhadas. Já a televisão, devido ao curto tempo de duração das notícias, transmite os fatos com 

instantaneidade e brevidade.

Na revista,  há uma ausência física da instância de emissão com a instância de recepção 

(CHARAUDEAU, 2007), enquanto a televisão imprime vínculos de “contato do ao vivo”. Nesse 

contexto,  observa-se que o Fantástico  fez com que as  emoções  do casamento transparecessem, 

tornando o público mais próximo do casal real e criando vínculos de intimidade da esfera privada 

com a esfera pública.

A Época dedicou um grande espaço para a cobertura do casamento real, já que essa é uma 

notícia  que estava em evidência.  No entanto,  a  revista  não só noticiou o acontecimento,  como 

também acrescentou pesquisas, documentação e riqueza textual nas reportagens, o que possibilitou 

aprofundar o tema. Além disso, o espaço existente possibilitou uma ilustração maior dos textos e as 

imagens complementaram as informações. Já a televisão é um recurso que prende a atenção do 

público,  justamente pela  imagem apresentada.  O Fantástico esteve no momento da cerimônia e 

mostrou  o  que  aconteceu  ao  telespectador.  Essa  estratégia  “ao  vivo”  sensibiliza  o  receptor 

conotando que a TV dialoga com quem fica do outro lado da tela.
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b) Diferentes contratos de leitura

Por  meio  do  estudo  das  estratégias  discursivas,  que  são  desconstruções  de  enunciados, 

identificaram-se os percursos gerativos percorridos pela revista Época e pelo programa Fantástico 

no agendamento e repercussão do casamento real do príncipe William e Kate Middleton.

Época centralizou as suas operações discursivas com a união de informação, pesquisa e 

história em seus textos. O discurso construiu sentidos que remetem que contos de fadas existem e, 

nessa perspectiva, fez pontos de ligação com o imaginário das pessoas, as quais também querem 

viver uma grande história de amor. A revista resgatou a tradição da realeza inglesa, construindo a 

imagem da família real como protagonista de muitas festas, casamentos e glamour. 

A partir  desse  contexto,  o  texto  trouxe  fatos  que  abalaram a  mística  da  família  real,  e 

construiu sentidos que remetem que William é a esperança de que o papel simbólico da realeza seja 

resgatado. A Época resgatou laços do passado e comparou com o presente, através da imagem de 

Lady Di e Kate.  A narrativa construiu a imagem de Kate como uma mulher mais forte, moderna, 

inteligente  e independente,  ao contrário de Diana,  quando se referiu  à ex-princesa como frágil, 

emocional e dependente.

O programa Fantástico utilizou como estratégia discursiva a “voz do povo” e a “invasão” da 

intimidade do casamento através da estratégia de leitura labial. As diferentes vozes entrevistadas 

foram centralizadoras  dos  sentidos  de  aprovação  à  união  de  William e  Kate.  O texto  também 

destacou a importância mundial do evento. A edição do dia 1º de maio criou um elo com a edição 

anterior, ao revelar o número expressivo de expectadores que acompanharam a cerimônia. Essa foi 

uma estratégia de autorreferencialidade, que reforçou as estratégias discursivas citadas na edição do 

dia 24 de abril.

Entende-se que a mídia invadiu a intimidade da família real devido ao interesse das pessoas 

pela vida privada dos olimpianos (MORIN, 2005). O Fantástico utilizou essa estratégia para jogar 

na esfera pública os ditos da esfera privada. Dessa forma, aquilo que era inacessível passou a ser 

compartilhado com o mundo. 

Ao  contrapor  dois  importantes  meios  de  comunicação  que  agendaram,  repercutiram  e 

construíram os sentidos do casamento real, observou-se diversos elementos de seus discursos que 

produziram diferentes sentidos. Os contratos de cada um se diferem e,  ao mesmo tempo, essas 

diferenças constroem características importantes e fundamentais no vínculo operacional que criam 

com o público que os lê e assiste.
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