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RESUMO 

O presente trabalho trata da análise de conteúdo das reportagens das revistas Veja e Época 

que precederam o casamento entre o Príncipe William e Kate Midletton em abril de 2011. As 

duas revistas dedicaram cerca de 20 páginas para as bodas. Nosso interesse foi despertado 

devido à ampla cobertura feita antes do acontecimento pelas duas revistas semanais 

brasileiras. Um de nossos questionamentos é o porquê de tamanha repercussão e qual a 

importância para os leitores. Para tanto, alguns conceitos devem ser discutidos como contratos 

de leitura, critérios de noticiabilidade, teoria do agendamento, sempre com foco no jornalismo 

de revista. No processo metodólogico, separamos o trabalho em duas etapas: categorização e 

leitura analítico-descritiva. Dividimos em sete categorias de análise: Diana x Kate, Monarquia 

e família real, Inglaterra, Príncipe William, casal, preparativos para o casamento e Príncipe 

Charles. Após definirmos as categorias realizamos a análise de trechos mais relevantes para a 

pesquisa. Usaremos como base para a pesquisa autores como Nelson Traquina, Sergio Villas 

Boas, Marília Scalzo, Antônio Chizzotti. 

 

Palavras-chave: jornalismo de revista; casamento real; critérios de noticiabilidade; análise de 

conteúdo 

 

 

ABSTRACT 

This academic thesis will analyze the content of the reports on Veja and Época 

Magazines which preceded the wedding of Prince Willian and Kate Midletton in April 2011. 

Both magazines devoted about 20 pages to the marriage. Our interest was aroused due to the 

wide coverage made before the event by these two Brazilian weekly magazines. One of our 

doubts is to know why there were such impact and the importance to Brazilian readers. For 

this purpose, some concepts should be discussed as reading contracts, criteria of 

newsworthiness, scheduling theory, always focusing on magazine journalism. In the 

methodological process, we separate the work into two stages: categorization and descriptive-

analytic interpretation. Divided into seven categories of analysis: Kate X Diana, Monarchy 

and Royal Family, England, Prince William, couple, arrangements for the wedding and Prince 

Charles. After defining the categories we analyze the most relevant passages to the research. 

We will use as the basis for the research authors such as Nelson Naughty, Sergio Villas Boas, 

Marilia Scalzo, Anthony Chizzotti, Elizeo Veron. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

 

O presente trabalho trata da análise de conteúdo das revistas semanais Veja e Época 

em relação ao casamento do Príncipe William e de Catherine Middleton, na Inglaterra, no dia 

29 de abril de 2011. A escolha dos objetos midiáticos aconteceu, pois as duas revistas, mesmo 

não sendo de celebridade, dedicaram cerca de 20 páginas para falar sobre os detalhes pré-

acontecimento.  

A escolha do tema se deu pela relevância do casamento de William e Kate para a 

imprensa mundial. Foram 8.500 repórteres do mundo todo envolvidos, centenas de emissoras 

de televisão, jornais, revistas, sites. Segundo o site Uol, durante o mês de abril, o casamento 

real foi falado a cada 10 segundos na internet, sendo o vestido da noiva o assunto mais 

comentado. Além do vestido, especulou-se sobre os convidados – famosos ou não, a lua-de-

mel, comida, festa, roupas, família real, família da noiva e até sobre o beijo do casal pós-

casamento. A autora Fábia Angélica Dejavite fala sobre o fascínio que o boato exerce sob a 

vida das pessoas: 

 

Num mundo em que cada vez mais a proliferação da notícia segue pelos diversos 

meios de comunicação de massa, percebe-se que o boato ou rumor resiste e se faz 

amplamente praticado nos dias atuais. Fenômeno social relevante, acontecimento 

misterioso, um modo de difusão disperso e impreciso, o boato está em toda parte: 

em casa, na escola, na empresa, no show business, no jornalismo, na televisão, no 

rádio e na internet. (DEJAVITE, 2002) 

 

Kapferer (1989, p. 98) considera como rumor o boato, o meio de comunicação mais 

velho do mundo. Para ele, “antes de existir a escrita, o que se dizia de boca em boca era o 

único canal de comunicação das sociedades. O boato veiculava as notícias, fazia e desfazia 

reputações, precipitava os motins e as guerras”.  

O casamento ocorrido na Abadia de Westminster marca o final feliz de uma história 

que se tornou querida pelo público, especialmente entre os ingleses, em grande parte pela 

simpatia e simplicidade do casal. William e Kate se conheceram em 2001, na faculdade de St. 

Andrews, uma das mais tradicionais na Escócia. Logo ficaram amigos e a amizade 

transformou-se em namoro no ano seguinte, quando já moravam juntos, com outros dois 
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colegas, em uma república estudantil. William é o segundo na sucessão do trono e, apesar de a 

monarquia não ter tanto poder político, ainda exerce um grande fascínio nos britânicos. Outro 

fato de relevância para a escolha do tema foi a grande difusão do imaginário do público 

feminino, por se tratar de um “conto de fadas” no mundo real, onde a plebeia, de classe 

média, conhece o príncipe e torna-se a princesa e quem sabe, futura rainha da Inglaterra. 



2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

 

2.1 INGLATERRA 

 

 

A Inglaterra é uma das nações que forma o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda 

do Norte, que também é composto pela Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. É limitada 

ao norte pela Escócia e ao oeste pelo País de Gales. O país possui cerca de 50 milhões de 

habitantes e sua capital Londres, 7,5 milhões. A Inglaterra é uma Monarquia Parlamentarista, 

com um parlamento que possui a autoridade de criar leis e providenciar obras públicas. O 

chefe de estado, representado pela Rainha Elizabeth II, tem uma função meramente 

representativa e diplomática, não possuindo qualquer gênero de poder executivo. O regime 

parlamentar implica a existência de um primeiro-ministro que é eleito pela maioria do 

parlamento. Atualmente o primeiro ministro da Inglaterra é David Cameron. 

A história da Inglaterra foi marcada por diversos conflitos. O país, embora quisesse 

manter o equilíbrio entre as grandes potências, sempre quis reforçar sua predominância 

comercial. Desenvolveu seu comércio não só com a Europa, mas também com os demais 

continentes. Esse comércio ia contra a ambição da França, assim, se formou um destes 

conflitos, que durou de 1689 e 1815 e foi denominada Segunda Guerra dos Cem Anos. Jean 

Carpentier e François Lebrun relatam como foi o conflito entre as duas potências: 

 

As duas grandes potências defrontaram-se nos mares e nas colônias, à margem dos 

dois conflitos europeus do século XVIII – a Guerra da Sucessão da Áustria e a 

Guerra dos Sete Anos –, e quase sempre com vantagem para a Inglaterra. Em 1763, 

pelo Tratado de Paris, a França teve de entregar à Inglaterra as suas possessões da 

América do Norte (o Canadá e a Luisiana) e as suas posições comerciais na Índia 

(...). Mas não é menos verdade que por volta de 1790 a Inglaterra continuava 

solidamente implantada na América (no Canadá e nas Antilhas), continuava a 

implantar-se na Índia, possuía preciosas escalas em todos os mares do globo e era já 

a primeira potência marítima, comercial e colonial do mundo. (CARPENTIER & 

LEBRUN, 1996, p. 249). 

 

Outro momento importante que consolidou a Inglaterra como a grande potência que 

é hoje, foi a Revolução Industrial. O ponto de partida da revolução foi o conjunto de 

invenções efetuadas na Inglaterra a partir do ano de 1730, como as máquinas têxteis e a 

máquina a vapor. Os autores Jean Carpentier e François Lebrun falam sobre como foi esta 

Revolução Industrial: 
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Esta passagem da produção manual para o maquinismo – uma revolução técnica sem 

precedentes na Europa desde o Neolítico – provocou o aparecimento da fábrica – ou 

factory – definida como a concentração, num mesmo local, de um grande número de 

meios de produção (máquinas a vapor, máquinas-ferramentas) e dos trabalhadores 

necessários para a sua utilização. Além disso, esta transição do domestic system para 

o factory system caracterizou-se pela separação, definitivamente radical, do capital – 

representado pelos proprietários de fábrica, únicos beneficiados de lucros obtidos – e 

do trabalho, isto é: dos operários, que vendem por um salário a sua força de trabalho. 

A primeira indústria a ser atingida por esta transformação foi a indústria algodoeira 

– em breve seguida pela indústria metalúrgica. Por volta de 1780, a grande indústria 

inglesa, assente no algodão, no carvão, no ferro e na máquina a vapor, levava já um 

século de avanço sobre os países do continente. (CARPENTIER & LEBRUN, 1996, 

p. 249). 

 

A Inglaterra também participou da Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 

e 1918. A guerra ocorreu entre a Tríplice Entente (liderada pelo Império Britânico, França, 

Império Russo, que saiu em 1917, por conta da Revolução Russa e Estados Unidos, que 

entrou na guerra a partir de 1917 e derrotou a coligação formada pelas Potências Centrais 

(liderada pelo Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano). A 

Primeira Guerra causou o colapso de quatro impérios e mudou de forma radical o mapa 

geopolítico da Europa e do Médio Oriente. Segundo os autores Jean Carpentier e François 

Lebrun: 

 

No fim de 1917, depois de três anos e meio de guerra, o desfecho do conflito era 

ainda incerto; mas de ambos os lados se sabia que só seria possível vencer dispondo 

de uma considerável superioridade numérica apoiada por novos meios táticos. De 

resto, nenhuma paz de compromisso era possível – uma vez que o mapa da guerra 

era demasiado a favor da Alemanha para que ela se dispusesse a fazer concessões e 

que os sacrifícios entretanto feitos pela França eram demasiado grandes para que ela 

aceitasse uma paz que não restituísse a Alsácia-Lorena. (CARPENTIER & 

LEBRUN, 1996, p. 373). 

 

 

2.1.1 Monarquia 

 

 

O texto a seguir é originário de vídeos e leituras que estão referenciadas no final 

deste trabalho: 

A monarquia britânica atual pode remontar a sua linhagem institucional aos reis dos 

anglos e aos primeiros reis escoceses. Até o ano 1000, os pequenos reinos dos primórdios da 

Bretanha medieval uniram-se para formar os reinos da Inglaterra e da Escócia. 

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. 
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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.  

Ana da Grã-Bretanha foi rainha da recém-formada Grã-Bretanha e Irlanda entre 1702 

e 1714. Sucedeu a sua irmã Maria II e seu cunhado Guilherme III e ao seu pai Jaime II, 

deposto pela Revolução Gloriosa. 

A ilha da Grã-Bretanha surgiu da união da Inglaterra e da Escócia em um único 

reino, em maio de 1707. Ana era a segunda filha do rei Jaime II de Inglaterra, deposto em 

1689 pela Revolução Gloriosa. Sucedeu ao cunhado o príncipe Guilherme de Orange, viúvo 

da sua irmã mais velha Maria II, sendo a última monarca da Casa de Stuart. Foi substituído 

por um primo distante, o futuro Jorge I, da Casa de Hanover. 

Jorge I da Grã-Bretanha foi rei deste país e da Irlanda desde 1º de agosto de 1714 até 

sua morte. 

Quem sucedeu Jorge II, foi seu neto Jorge III, que foi Rei da Grã-Bretanha de 1760 

até 1801. A partir do Ato de União de 1800, Jorge III passou a ser Rei do Reino Unido. Foi 

também Duque de Brunswick-Lüneburg e, a partir de 1814, Rei de Hanover. Jorge III recebeu 

o cognome de o Louco devido à instabilidade mental causada pela doença crônica que sofria 

(porfíria). Era filho de Frederico, Príncipe de Gales e da princesa Augusta de Saxe-Gota. 

Durante o reinado de Jorge III deu-se a independência dos Estados Unidos da América, até 

então treze colônias britânicas. 

Após a morte de Jorge III, quem subiu ao trono foi o rei Jorge IV. Antes de subir ao 

trono, Jorge IV foi regente do seu pai Jorge III, o Louco.  

Jorge IV 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 

John Nash para construir o Pavilhão Real em Brighton e para o Palácio de Buckingham, e 

contratou Sir Jeffry Wyatville para reconstruir 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. Guilherme era filho do rei 

Jorge III e de Carlota de Mecklemburg-Strelitz. Antes de subir ao trono serviu na Marinha 

durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos da América e foi Duque de Clarence. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/1702
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_III_do_Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/John_Nash_(arquiteto)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Royal_Pavilion
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brighton
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_de_Buckingham
http://pt.wikipedia.org/wiki/Castelo_de_Windsor
http://pt.wikipedia.org/wiki/National_Gallery
http://pt.wikipedia.org/wiki/King%27s_College
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_III_do_Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carlota_de_Mecklemburg-Strelitz
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Independ%C3%AAncia_dos_Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Duque_de_Clarence
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Em Julho de 1818, casou com a princesa Adelaide de Saxe-Meiningen para garantir a 

sucessão de Jorge IV, depois da morte da sua sobrinha Charlote em 1817, filha de Jorge III. 

Deste casamento resultaram apenas duas filhas, que morreram na infância, e o seu reinado foi 

marcado por reformas importantes como a abolição da escravatura no Império Britânico e a 

imposição de restrições ao trabalho infantil. Guilherme IV foi sucedido por outra sobrinha, a 

Rainha Victoria.  

Uma das mais importantes e influentes líderes da realeza britânica, a Rainha Victoria 

governou por 63 anos, a monarca que governou por mais tempo na história da Inglaterra. O 

livro “Os Grandes Líderes – Rainha Vitória” conta a história do dia da coroação da rainha 

Victoria: 

 

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 o dia da 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. (SHERAMAN, 1987, p. 7). 

 

Cerca de dois anos após sua coroação a Rainha Victoria casou-se com seu primo 

direto, para garantir que a sucessão do trono ficasse com seus filhos.  

 

Vitória nunca havia pensado em se casar, mas começou a levar em conta a 

possibilidade pelo fato de que o próximo na linha de sucessão do trono era seu tio, 

Duque de Cambridge, figura considerada altamente impopular. Leopoldo, irmão da 

Duquesa de Kent, casou-se com o seu primo direito, o príncipe Alberto de Saxe-

Coburgo-Gota. “Vitória e Alberto casaram-se em 10 de fevereiro de 1840, na Capela 

Real do Palácio de St. James. A rainha usava um vestido de cetim branco, colar e 

brinco de brilhantes, e um magnífico broche de safira com o qual o príncipe a 

presenteara”. (SHERAMAN, 1987 p. 32). 

 

A Rainha Vitória faleceu em 22 de janeiro de 1901, com 81 anos e após três anos do 

seu jubileu de diamante, sendo a monarca que governou por mais tempo.  

 

Seu reinado foi o mais longo da história inglesa e para seus súditos, a imagem da 

“vovó” caridosa marcara indelevelmente aquele período. Desaparecia a mulher 

firme e solitária que por tantos anos personificara o dever, a consciência, a 

moralidade e a estabilidade do povo britânico. A era vitoriana chegara ao fim.  

(SHERAMAN, 1987 p.  90). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1818
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adelaide_de_Saxe-Meiningen
http://pt.wikipedia.org/wiki/Princesa_Carlota_de_Gales
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_III
http://pt.wikipedia.org/wiki/Abolicionismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Brit%C3%A2nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rainha_reinante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vit%C3%B3ria_do_Reino_Unido
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Após a morte de Victoria quem assumiu o trono foi seu filho rei Eduardo VIII. Antes 

de sua ascensão ao trono, Eduardo foi o herdeiro que por mais tempo sustentou o título de 

Príncipe de Gales em toda a história britânica. Após sua morte em 1910, Jorge V, seu filho 

subiu ao trono. Ele governou até sua morte em 1936. Quem assumiu o trono, então, foi o rei 

Eduardo VII, que exerceu o governo por apenas 11 meses e abdicou do trono para poder 

casar-se com uma americana divorciada, Wallis Simpson – o que era contra as leis da realeza 

britânica. Em seu lugar foi coroado seu irmão Jorge VI.
1
 Após a morte do rei Jorge VI em 

1952, quem foi coroada rainha foi sua filha Elizabeth II, na época com 24 anos. Ela 

comemorou o jubileu de diamante –60 anos de reinado – em 2012. 

 

 

2.1.2 Jubileu de diamante da Rainha Elizabeth II 

 

 

A Rainha Elizabeth II nasceu em 21 de abril de 1926. Seu pai, o príncipe Alberto, 

Duque de York – mais tarde rei Jorge VI, era o segundo filho mais velho do rei Jorge V e da 

Rainha Maria. Antes da coroação recebia o título de Princesa Elizabeth de York. Elizabeth II 

casou-se em 1947 com Philip de Mountbatten, que, após o casamento, passou a ser chamado 

de Duque de Edimburgo. Em 1948 tiveram seu primogênito, o Príncipe Charles. Elizabeth II 

teve mais três filhos: Ana, Princesa Real, André, Duque de York e Eduardo, Conde de 

Wessex. 

A Rainha Elizabeth II comemorou seus 60 anos de reinado no ano de 2012. O ponto 

alto das comemorações aconteceu no mês de junho, com quatro dias de festa. A programação 

foi composta por uma corrida de cavalos em Londres, procissão de mil barcos pelo rio Tâmisa 

com a monarca, a família real e seus súditos, concerto no Palácio de Buckingham, show 

oficial com Paul Mac Cartney e Elton John, missa na Catedral de Sant Paul e passeio de 

carruagem pelas ruas de Londres. Depois de Elizabeth II, só a Rainha Victoria governou por 

tanto tempo o Reino Unido– 63 anos.  

 

 

 

                                                           
1
 Jorge VI ficou conhecido como o rei gago, representado por Colin Firth no filme de Tom Hooper “O Discurso 

do Rei”, de 2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1926
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_VI_do_Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_V_do_Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maria_de_Teck
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2.1.3 Sucessão  

 

 

A sucessão da coroa britânica é regida por vários decretos, o mais importante é a 

Declaração de Direitos de 1689 e a Lei de Instauração de 1701. Mas as regras de sucessão 

podem ser alteradas por um Ato do Parlamento. 

A sucessão está de acordo com as regras de primogenitura cognática de preferência 

masculina, ao abrigo das quais os filhos herdarão antes das filhas, e as crianças mais velhas 

herdarão antes das mais jovens do mesmo sexo. A Lei de Instauração, no entanto, restringe a 

sucessão aos naturais – não aos adotados, legítimos descendentes de Sofia de Hanover, uma 

neta de Jaime I. 

Mediante um "falecimento na Coroa", a morte de um soberano, o seu herdeiro 

imediato e automaticamente o sucede, sem qualquer necessidade de confirmação ou 

cerimônia alguma: "O Rei está morto. Longa vida ao Rei!” é a famosa frase usada pelos 

súditos, que ilustra essa tradição. Contudo, é habitual, para a ascensão ao trono do soberano, 

ser publicamente proclamado por um Conselho de Ascensão, que se reúne no Palácio de St. 

James. Depois de transcorrido um período adequado de luto, o monarca é coroado na Abadia 

de Westminster. 

Depois que um indivíduo ascende ao trono, ele reina até a morte. Não existe qualquer 

disposição para um monarca abdicar, o único monarca a fazê-lo, Eduardo VIII, foi autorizado 

por um Ato Especial do Parlamento, o Ato da Declaração de Abdicação de Sua Majestade de 

1936.  

O governo atual anunciou a sua intenção de propor uma legislação para alterar a lei 

de sucessão para dar direitos iguais a homens e mulheres e para eliminar a exclusão daqueles 

casados com católicas. Desde a Reunião da Comunidade Britânica ocorrida na Austrália em 

28 de outubro de 2011, com a presença da Rainha Elizabeth II, mudanças foram feitas: 

somente os descendentes de Charles, Príncipe de Gales, são adaptados às novas leis de 

sucessão. 

Antes o monarca sempre era sucedido na linha por seus descendentes legítimos. A 

data de nascimento e o gênero importam: filhos mais velhos vêm antes de filhos mais novos. 

E os filhos, independentemente da idade, sempre vêm antes das filhas. Agora o primogênito, 

seja ele menino ou menina, será o herdeiro presuntivo ao trono. Outra mudança que ocorreu é 

a que, antes da Reunião da Comunidade Britânica de 2011, qualquer pessoa que for católico, 

se tornar católico ou se casar com uma pessoa católica é permanentemente excluída da lista. 
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Com as novas regras, um membro da família real não será excluído da linha ao se casar com 

católico.  

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 Kate Middleton 

3º) Príncipe Harry, neto da rainha Elizabeth, irmão mais novo de William 

4º) Príncipe Andrew, irmão de Charles 

 



3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 JORNALISMO DE REVISTA 

 

 

Segundo Villas Boas (1996) as revistas possuem um maior tempo para as extrapolações do 

fato e podem produzir textos mais criativos, utilizando recursos linguísticos geralmente com a 

velocidade do jornalismo diário. O jornalismo de revista, segundo Villas Boas, é mais interpretativo e 

documental que o jornal, o rádio e a TV: e não tão avançado quanto o livro-reportagem.  

Diferente do jornalismo diário, o jornalismo de revista possui um texto diferenciado, até 

mesmo por dispor de mais tempo de elaboração, reportagens aprofundadas e detalhes. Villas Boas 

(1996) destaca que, genericamente, o texto de revista é considerado de maior liberdade, em 

termos de estilo. Sem dúvida que há certas rupturas com o jornalismo diário, muito mais 

preocupado com a velocidade e a padronização do que com uma interpretativa resposta aos 

por quês. Já para Scalzo há motivos para a admiração às revistas: 

 

Inúmeros argumentos fazem com que as revistas se destaquem dos demais tipos de 

mídia. Elas acabam tornando-se diferentes dos outros meios de comunicação, por 

trazerem informações que já foram noticiadas, mas com outro olhar e mais 

aprofundamento. A autora afirma que o jornalista, que trabalha em revista, precisa 

imaginar-se como um prestador de serviços, alguém que dá as informações corretas 

e não um ideólogo ou um defensor de causas e bandeiras (SCALZO, 2003, p. 55). 

 

Muitas vezes os textos de revista são extensos, mas Scalzo (2003) alerta para que 

sejam simples e claros. Ela argumenta que o leitor procura por uma informação correta e de 

fácil entendimento. Uma das principais características deste texto é o entretenimento. Na 

concepção de Pimenta:  

 

O texto de revista, como se aprende tecnicamente na faculdade, ao invés de você ter 

a velha fórmula da pirâmide invertida em que o grosso das informações está no lead 

e depois aquilo vai diminuindo, o texto de revista precisa ser um texto que você vá 

contando a história, dosando as informações pra que o sujeito siga na história até o 

fim (PIMENTA, 2006, p. 35).  

 

O leitor cria uma relação de proximidade com sua revista preferida, quase uma 

relação de amor e fidelidade. Para a autora, “não é à-toa que leitores gostam de andar 

abraçados as suas revistas ou de andar com elas à mostra, para que todos vejam que eles 
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pertencem a este ou àquele grupo”. Afinal quem define o que é uma revista, antes de tudo, é o 

seu leitor (SCALZO, 2003, p. 12). 

O espaço existente em uma revista possibilita uma ilustração maior dos textos, com 

imagens. Elas complementam a informação e conferem beleza à matéria. Villas Boas diz: 

 

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). 

 

 

3.2 CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE 

 

 

Os acontecimentos constituem um imenso universo de onde se selecionam aqueles 

que podem adquirir a existência pública em forma de notícia por terem o critério da 

noticiabilidade. Definir sobre a noticiabilidade dos acontecimentos é um monopólio de poder 

de que desfruta o campo jornalístico. É sobre este fazer que o campo jornalístico tem o poder 

de decisão. 

As notícias são escolhidas devido a critérios de importância, relevância e interesse do 

público. Segundo Traquina a previsibilidade do esquema geral de notícias deve-se à existência 

de critérios de noticiabilidade, ou seja, valores-notícias que definem a forma como os 

jornalistas trabalham. “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” (TRAQUINA, 2005, p. 63).  

O autor considera que os jornalistas possuem filtros através dos quais selecionam o 

que será noticia. “Os jornalistas têm seus óculos particulares através dos quais vêem certas 

coisas e não outras, e vêem de uma certa maneira as coisas que vêem. Operam uma seleção e 

uma construção daquilo que é selecionado” (TRAQUINA, 2005, p. 77). 

Um estudo de Galtung e Ruge identificou certos valores-notícia que podemos 

identificar nas publicações estudadas. Um dos que podemos destacar é o interesse por notícias 

que envolvam as pessoas importantes, a elite. “As ações da elite são, pelo menos geralmente 

na perspectiva em curto prazo, mas importantes que as atividades dos outros: isso se aplica 

tanto às nações de elite como às pessoas de elite” (TRAQUINA apud GALTUNG e RUGE, 

2005, p. 72). 
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Outro valor-notícia destacado pelo autor é a descoberta de uma equipe de 

investigadores canadenses: Richard Ericson, Patrícia Baranek e Janet Chan. Eles elegem a 

dramatização como um valor-notícia importante, pois a noticiabilidade depende de como o 

acontecimento pode ser visualizado ou o seu desenvolvimento dramático. Traquina diz que 

“Segundo estes 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). 

Para os investigadores, o terceiro valor-notícia e que está intimamente ligado à 

dramatização é o da personalização. Este valor-notícia relata como 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.  

 

Por personalizar entendemos valorizar as pessoas envolvidas no acontecimento: 

acentuar o fator pessoa. Bensman e Lilienfield escrevem que a personalização da 

notícia permite ao jornalista comunicar a um nível em que um vasto público 

composto por não profissionais é capaz de entender. Inúmeros estudos sobre o 

discurso jornalístico apontam para a importância da personalização como estratégia 

para agarrar o leito porque as pessoas se interessam por outras pessoas. 

(TRAQUINA, 2005, p. 92).  

 

 

3.3 AGENDAMENTO 

 

 

Segundo Mc Combs (2009) o agendamento é um efeito robusto e amplo de 

comunicação de massa, um efeito que resulta de conteúdo específico do mass media. Para 

muitas pessoas, um dos aspectos mais surpreendentes destes efeitos de largo espectro é a 

tremenda variabilidade dos ambientes geográficos e culturais nos quais o agendamento da 

mídia ocorre. 

O agendamento é uma espécie de direção que a mídia impõe para avaliar o que é 

notícia. Ela que escolhe o que será preterido ou o que será 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). 

O presente trabalho mostra o agendamento das revistas Veja e Época em relação à 

pré-cobertura do casamento real entre Kate Middleton e o Príncipe William. As duas revistas 

dedicaram cerca de 20 páginas para o assunto. Sobre este espaço, o autor explica que: 
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O limite do tamanho das agendas da mídia é explicado pelos limites de recursos 

públicos, limites que incluem tanto o tempo, quanto a capacidade psicológica. O 

limite do tamanho das agendas da mídia é ainda mais óbvio, um limite na 

quantidade de espaço no jornal e uma limitada quantidade de espaço no jornal e na 

TV. Mesmo no caso dos sites da web, com sua aparente capacidade ilimitada para 

acrescentar páginas, o espectro da atenção do público e o tempo disponível impõem 

limites severos. (MC COMBS, 2009, p. 68). 

 

Outros fatores que afetam o agendamento público referem-se à especificidade de 

cada mídia, à proximidade geográfica da questão, ao papel que assume a discussão 

interpessoal e ao destaque dado à questão pelo próprio jornalista ou veículo. Traquina (2000) 

escreve que tanto a seleção das ocorrências ou das questões que constituirão a agenda, como a 

seleção dos enquadramentos para interpretar essas ocorrências ou questões é importante para 

a teoria do agendamento. Segundo o autor, 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.  

Mc Combs ilustra a relação da agenda da sociedade com a agenda mídia com uma 

metáfora. 

 

Uma metáfora útil para entender as relações entre todas estas agendas e a agenda da 

mídia é “descascar uma cebola”. As folhas em camadas concêntricas da cebola 

representam as numerosas influências em jogo no modelamento da agenda da mídia, 

que é o coração do bulbo da cebola. Esta metáfora ilustra também a natureza 

sequencial deste processo no qual a influência de uma folha externa é, por sua vez, 

afetada pelas folhas mais próximas ao centro do bulbo da cebola (Mc COMBS, 

2009, p. 153). 



4 METODOLOGIA 

 

 

A pesquisa será qualitativa, por se tratar da análise de conteúdo de duas revistas. Para 

Bardin (1977) a pesquisa quantitativa é válida, sobretudo na elaboração de deduções 

específicas sobre um acontecimento ou uma variável de inferência precisa, e não em 

inferências gerais.  

 

Em conclusão, pode dizer-se que o que caracteriza a análise quantitativa é o fato de 

a interferência – sempre que é realizada – ser fundada na presença do índice (tema, 

palavra, personagem, etc), e não sobre a frequência de sua aparição, em cada 

comunicação individual (BARDIN, 1977, p. 109). 

 

A escolha foi de duas reportagens das revistas semanais Veja e Época, sobre a 

preparação para o casamento real, cada uma com cerca de 20 páginas sobre o assunto. Os 

objetos estudados são a revista Veja, Edição 2214, de 27 de abril de 2011, páginas 96 a 120 e 

a revista Época, Edição 674, do dia 18 de abril, páginas 77 a 96. Serão escolhidos trechos 

relevantes no sentido jornalístico para a pesquisa. Depois de especificado, analisaremos os 

trechos para apontar a forma como as duas publicações realizaram a cobertura do casamento 

real entre o Princípe William e Kate Middleton. 

A revista Veja é uma revista semanal, da editora Abril e foi criada em 1968 por 

Victor Civita e Mino Carta. É separada por editorias: Carta ao Leitor, Entrevista, Coluna da 

Lya Luft, Leitor – onde apresenta cartas e e-mails dos leitores, Blogsfera – apresentando o 

conteúdo on-line da revista, Panorama – com o resumo das notícias da semana, Brasil, 

Internacional, Economia, Guia, Geral, Artes e Espetáculos e a coluna de J. R. Guzzo.  

A revista Época também é semanal, da editora Globo. Foi criada em 1998 e possui 

diversas editorias, como Da Redação, Caixa Postal, Primeiro Plano – com assuntos variados, 

Brasil, Negócios e Carreira, Mundo, Sociedade, Vida Útil – espaço com dicas, Mente Aberta 

– variedades e Entrevistas da semana. Possui colunistas, como Paulo Moreira Leite, 

Guilherme Fiuza, Paulo Guedes, Cristopher Hitchens, Marcio Atalla e Ruth de Aquino.  

Durante um primeiro momento será realizada uma pesquisa bibliográfica, 

acompanhada de leituras de autores que abordam as temáticas que estão sendo discutidas 

neste trabalho, como discurso na mídia, análise de discurso, estratégias discursivas, 

agendamento e critérios de noticiabilidade. Esta pesquisa permitirá a montagem do referencial 

teórico, base deste trabalho.  
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Para compreender melhor a pesquisa bibliográfica, Barros e Duarte (2006) explicam:  

 

Pesquisa bibliográfica, num sentido mais amplo, é o planejamento global inicial de 

qualquer trabalho de pesquisa que vai desde a identificação, localização e obtenção 

da bibliografia pertinente sobre o assunto, até a apresentação de um texto 

sistematizado, onde é apresentada toda a literatura que o aluno examinou, de forma a 

evidenciar o entendimento do pensamento dos autores, acrescido de suas próprias 

ideias e opiniões. (DUARTE & BARROS, 2009, p. 51). 

 

Após, pretendemos aprofundar a questão do estudo sobre a análise de conteúdo, para 

que possa entender de que forma é usada a linguagem e o discurso nas duas revistas. A análise 

de conteúdo é entendida como “um método de tratamento e análise de informações, colhidas 

por meio de técnicas de coleta de dados, consubstanciadas em um documento. A técnica se 

aplica à análise de textos escritos ou de qualquer comunicação (oral, visual, gestual) reduzida 

a um texto ou documento” (CHIZZOTTI, 1991, p. 98).  

Segundo Bardin (1977) descrever a história da análise de conteúdo é essencialmente 

referenciar as diligências que, nos Estados Unidos, marcaram o desenvolvimento de um 

instrumento de análise de comunicações; é seguir passo a passo o crescimento quantitativo e a 

diversificação qualitativa dos estudos empíricos apoiados na utilização de uma das técnicas 

classificadas sob a designação genérica de análise de conteúdo; é observar a posteriori os 

aperfeiçoamentos materiais e as aplicações abusivas de uma prática que funciona há mais de 

meio século. Mas também é pôr em questão as suas condições de aparecimento e de extensão 

em diversos setores das ciências humanas e tentar clarificar as relações que a análise de 

conteúdo mantém ou não com disciplinas vizinhas pelo seu objeto ou pelos seus métodos.  

A análise de conteúdo também permitirá apontar semelhanças e diferenças na 

cobertura das duas revistas. Segundo Krippendorff (1990), a análise de conteúdo possui 

atualmente três características fundamentais: a) orientação fundamentalmente empírica, 

exploratória, vinculada a fenômenos reais e de finalidade preventiva; b) transcendência das 

noções normais de conteúdo, envolvendo as ideias de mensagem, canal, comunicação e 

sistema; c) metodologia própria, que permite ao investigador programar, comunicar e avaliar 

criticamente um projeto de pesquisa com independência de resultados. 

Para Krippendorff (1990) a adoção da análise de conteúdo requer do pesquisador a 

consideração dos seguintes marcos de referência: 

1) os dados tais como se apresenta ao analista; 

2) contexto dos dados; 

3) o conhecimento do pesquisador; 
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4) o objetivo da análise de conteúdo; 

5) a inferência como tarefa intelectual básica; 

6) a validade como critério de sucesso; 

Para Bardin (2004) a análise de conteúdo fornece informações suplementares ao 

leitor crítico de uma mensagem, seja este linguista, psicólogo, sociólogo, crítico literário, 

historiador exegeta religioso ou leitor profano desejando distanciar-se da sua leitura aderente, 

para saber mais sobre o texto. O autor ainda fala que a análise de conteúdo 

 

Teoricamente, pode remeter para ou apoiar-se nos elementos constitutivos do 

mecanismo clássico da comunicação: por um lado a mensagem (significação e 

código) e o seu suporte ou canal; por outro, o emissor e o receptor, enquanto polos 

de inferência propriamente ditos. (BARDIN, 2004, p. 127). 

 

O trabalho foi dividido em duas partes: categorização e a leitura analítico-descritiva. 

Transcrevemos as duas reportagens e separamos os trechos mais relevantes, que nos 

chamaram mais atenção nos textos das revistas Veja e Época para posteriormente realizarmos 

a leitura analítico-descritiva. 

A categorização nos permitiu dividir as duas reportagens em categorias de análise 

para que pudéssemos compreender melhor o texto e organizar melhor a análise. As categorias 

foram classificadas em Kate Middleton, Príncipe William, comparação de Kate com Diana, 

casal, família real/monarquia britânica, Princesa Diana, Inglaterra, preparativos para o 

casamento e Príncipe Charles. Para Bardin a categorização se define como:  

 

uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia) com 

critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou classes, que reúnem 

um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob 

um título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns 

destes elementos. (BARDIN, 2004, p. 111). 

 

A segunda etapa do trabalho se constitui na leitura analítico-descritiva. Após a 

categorização separamos e analisamos os trechos mais relevantes que mais nos chamaram 

atenção e realizamos a análise de conteúdo das reportagens.  
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5 ANÁLISE E RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

Antes de efetuarmos a análise do presente trabalho, cabe ressaltar que as duas 

revistas têm formato padrão de 20,2 x 26,6 cm e são publicações mensais. A revista Veja 

analisada foi a edição número 2214, do dia 27 de abril de 2011, que dedicou 24 páginas à 

reportagem sobre o casamento real. A outra publicação analisada, a revista Época, foi a edição 

número 674, de 18 de abril de 2011 e sua reportagem foi de 21 páginas.  

Escolhemos trechos relevantes das duas reportagens, levando em consideração o 

texto das revistas. Separamos as reportagens por categorias, atribuindo uma parte do texto 

para cada uma delas. A análise também será feita dessa forma. Para nos referirmos às 

publicações usaremos as seguintes abreviaturas: 

a) RV – Revista Veja 

b) RE – Revista Época 

 

 

5.1 CATEGORIA: DIANA X KATE  

 

 

O texto de revista, como se aprende tecnicamente na faculdade, ao invés de você ter 

a velha fórmula da pirâmide invertida em que o grosso das informações está no lead 

e depois aquilo vai diminuindo, o texto de revista precisa ser um texto que você vá 

contando a história, dosando as informações pra que o sujeito siga na história até o 

fim (PIMENTA, 2006, p. 35).  

 

A RV inicia sua reportagem fazendo uma comparação entre Diana e Kate. A RV 

descreve a imagem de Diana dentro do caixão durante o velório, como conta na página 98: 

“Morta, dentro de um caixão de teça,
2
 ainda assustadoramente bela, num longo preto, levando 

nas mãos um terço presenteado por Madre Teresa de Calcutá, a princesa Diana quase 

derrubou uma monarquia de mais de 1.000 anos”. Esse trecho mostra a imagem que a 

monarquia e o povo tinham de Diana: uma mulher bonita, mas polêmica, que poderia ter 

acabado com a monarquia britânica em função dos seus escândalos e problemas no casamento 

com o Príncipe Charles e pela adoração que o povo tinha por ela. Este fato ficou claro no 

filme “A Rainha”, de Stephen Frears, onde mostra que a frieza com que a família real tratou 

da morte de Diana revoltou o povo. Os britânicos acamparam em frente ao Palácio de 

                                                           
2
 É uma espécie de madeira, muito usada na construção naval, conhecida por sua durabilidade. 
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Buckngham esperando as palavras da rainha Elizabeth e outras homenagens da família real e 

ameaçaram não mais apoiar a monarquia. Também mostra a adjetivação usada pela revista ao 

se referir à princesa, com a expressão “assustadoramente bela” e relatando a roupa que usava 

– um longo preto. 

Sobre Kate Middleton, a RV se refere a sua condição de estar viva, ao contrário da 

sogra que já morreu. A RV também se refere à possível imagem dela entrando na Abadia de 

Westminster, como esplendorosa em seu vestido de noiva. A RV também prevê que Kate 

carrega nos ombros a missão de dar uma “sobrevida” à monarquia. Sobre o local onde será o 

casamento de Kate e do príncipe William, a Abadia de Westminster, a revista se refere a sua 

arquitetura como “gótica” e como “milenar” devido ao seu tempo de construção, que data de 

1065. Na página 98, a RV descreve:  

 

Viva, e com certeza esplendorosa no vestido de noiva que se transformará no ato 

mais copiado do mundo, outra jovem mulher que pelo casamento se tornará 

princesa, Kate Middleton, entrará na gótica e milenar Abadia de Westminster 

carregando sob os ombros a tácita missão de dar uma sobrevida à monarquia 

britânica. (REVISTA VEJA, ed. 2214, p. 98). 

 

As duas publicações fazem fortes comparações entre Kate e Diana, mãe do príncipe 

William. Na página 106, a revista Veja destaca a relação da princesa Diana com os fotógrafos 

que a acompanhavam em sua vida social. Eles diziam que ela sempre repetia seus figurinos e 

não sabia se portar diante das câmeras. “Ah não, esse de novo, madam”, eles diziam. A RV 

ressalta que Kate tem dez anos a mais que a “bobinha” Diana, se referindo ao fato que ela se 

casou com 19 anos e Kate com 29 anos. A RV conta sobre a família Middleton, que é 

considerada de classe média pelo sistema de casta inglesa. O fato de ser uma família 

aparentemente unida por laços de apoio e confiança conta a favor de Kate. A RV faz a 

comparação com a família Spencer, que diz ser aristocrata, mas ter brigas shakesperianas, 

referindo-se aos dramas do inglês William Skakespeare. Em um trecho da reportagem, a 

revista apela:  

 

O pai de Diana, conde Spencer, traía e batia na mulher, que fugiu com outro. Levou 

os filhos menores, Diana e Charles, junto, mas o ex-marido brigou furiosamente até 

na Justiça até conseguir a guarda de volta. Contou a favor o fato de que a mãe da 

mulher fugitiva, a baronesa de Fermony, prestou depoimento contra a própria filha e 

a favor do conde. Depois de conseguida a vingança, como é de praxe entre a 

aristocracia, ela largou Diana às babás e ao colégio interno. (REVISTA VEJA, ed. 

2214, p. 106). 
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Já a revista Época, na página 80, relata que a mãe de William, morta em 1997, é um 

fantasma que paira sobre Kate e o futuro casal. A RE aponta que é inevitável a comparação 

entre Diana e Kate. “Ninguém gosta de ser comparada à sogra, mas nesse caso é impossível 

evitar buscar semelhanças e diferenças entre a futura rainha e a finada princesa que 

conquistou corações mundo afora”. A RE considera que, no momento que William deu à Kate 

o anel de noivado, uma joia de safira, que pertenceu a sua mãe, o príncipe alimentou a 

comparação entre as duas. A revista volta a comparar a família das duas, ao relatar que Kate 

tem origem operária, seu pai era piloto de uma companhia aérea e sua mãe aeromoça. Já 

Diana Spencer vem de uma família aristocrata, seu pai era Conde Spencer. A RE conta sobre 

o começo do romance das princesas com seus noivos. “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 anos, 

pertence à mesma geração de William, que é apenas alguns meses mais jovem que ela”.  

Uma das características que mais nos chamaram a atenção nas reportagens foi o fato 

de que as duas publicações usarem de muitos adjetivos para se referir aos “personagens” das 

reportagens. 

Na página 106, a RV relata como Kate é em todos os aspectos mais madura e mais à 

vontade consigo mesma. O texto da RV fala sobre a beleza física das duas princesas, dizendo 

que, durante uma viagem a Ibiza, Kate mostrou posar “tão bem de biquíni”, quanto à sogra. 

Também relata que devido à beleza de Kate, é possível entender um pouco mais por que 

William tentou, mas não conseguiu, escapar aos encantos da única namorada assumida 

publicamente que já teve, referindo ao breve período que estiveram separados. 

A RE, na página 80, analisa sobre como acredita que Kate conquistou William. O 

texto inicia relatando que “O caminho que levou Kate ao altar da Abadia de Westminster”, 

começou em abril de 2002, durante um desfile de moda beneficente realizado na Universidade 

de St. Andrews, na Escócia. “A estudante de 20 anos surgiu na passarela usando um vestido 

totalmente transparente, seu corpo oculto apenas por duas peças de lingerie preta”. A revista 

aponta as características físicas de Kate, que “tem 1,78 de altura, longas pernas e um corpo 

modelado pela ginástica e pelo tênis”. Ela relata que William estava na plateia e foi fisgado 

pela colega de História da Arte, com olhos de “safira”, referindo-se aos olhos azuis de Kate.  

A RE aponta na página 83, que com Kate nunca houve a “questão de virgindade”, 

como a que assombrou a princesa Diana, logo após o anúncio do noivado com Charles. Lady 

Di passou por exames para provar sua virgindade e teve a condição discutida por tabloides na 

Inglaterra.  Isto causou constrangimento e afetou a saúde da princesa, como vemos no trecho a 

seguir: 
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Biógrafos dizem que a jovem Spencer foi escolhida pela rainha Elizabeth por conta 

dessa virtude antiquada. Diana viveu a experiência de ver sua intimidade discutida 

pelos tabloides – com opiniões de um lado e de outro emitidas por familiares e 

pessoas que a conheciam. Nos meses anteriores ao casamento, ela passou a exibir 

sintomas severos de bulimia e chegou à catedral de St. Paul 7 quilos e meio abaixo 

de seu peso. (REVISTA ÉPOCA, ed. 674, p. 83). 

 

Ao se referir à Diana, na página 105 da revista Veja, o texto da revista diz que a mãe 

de William é um fantasma na relação do casal. A RV refere-se à Diana, como uma garota 

“emocionalmente despreparada”, devido à idade de Diana ao se casar – 19 anos – e 

“empurrada para um desinteressado noivo”, pelo fato de Charles ter se casado por questões 

políticas e ainda ser ligado a Camilla Parkers, sua antiga namorada. 

Já na página 108, a RV aponta Kate como “disciplinada” e “focada”, referindo-se ao 

fato que até pode chorar de tristeza ou raiva, mas que em público levanta o “bem esculpido 

narizinho”. Ela acredita que a sua atitude diante das críticas seja a de viver mergulhada em 

futilidades, com uma “fina camadazinha de cultura” e que nunca levou a sério a possibilidade 

de arranjar um emprego de verdade. A RV também relata sobre a aparência física de Kate 

quando diz que ela exagera na maquiagem, usa o seu cabelo escovado como um “puro 

sangue”, referindo à raça de cavalos e que gasta pequenas fortunas em roupas. Mas a RV 

acredita que estas características podem contar a favor de Kate, pois ela tem olho apurado e 

pais milionários, que estão dispostos a investir na filha. “Kate formou um guarda-roupa de 

princesa, exibidos especialmente nas muitas festas de casamento de seus amigos das altas-

rodas: arranjozinho de plumas na cabeça, casacos bem justos na cintura, sapatos de salto, tudo 

muito fino e até conservador...” 

A RV ainda relata que, com este assédio devido aos preparativos do casamento, Kate 

tem de se preocupar em ser bela, simpática, conformada com o assédio e esforçada em não 

ofuscar o marido, onde eles classificam esta como a tarefa mais difícil, pois acredita que ela 

causa um “encantamento nas pessoas”. A revista termina prevendo que “o time das poderosas 

mulheres de Windsor está ganhando mais uma integrante”, fazendo alusão às antigas 

princesas e rainhas que sempre estiveram na mídia. 

Nas duas publicações é possível perceber algumas características que Villas Boas 

elenca: 

 

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 
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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). 

 

Nos textos das duas revistas cabe ressaltar que há critérios de agendamento, uma espécie de 

direção que a mídia dá para a notícia, onde escolhe o que será preterido e o que será 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). 

 

 

5.2 CATEGORIA: MONARQUIA/FAMÍLIA REAL 

 

 

A Época começa seu texto na página 77 descrevendo os casamentos reais que 

antecederam a união de Kate e William. A revista relata sobre a tradição dos casamentos reais 

e como eles mexem com a imaginação popular. Ela também inicia relatando como a 

monarquia e a Inglaterra esperam que o casamento entre eles traga uma espécie de renovação 

e modernidade. 

O título da reportagem é “A volta do conto de fadas”. Com esse título a RE mostra 

sua posição, em que acredita que a união de Kate e William é uma espécie de conto de fadas. 

Dando continuidade, a revista se remete à história, onde diz que casamentos reais são 

cerimônias “majestosas” e “anacrônicas”, e que o mundo adora acompanhar. A revista fala 

sobre os outros casamentos que também marcaram a monarquia e se refere à princesa Diana, 

como uma mulher virginal, fazendo alusão ao fato de que ela casou virgem e teve esta 

condição discutida pelo mundo todo. “A princesa Elizabeth casou-se com o príncipe Philip 

em 1947. Em 1981, Charles casou-se com a virginal Diana. Agora, passados 30 anos, é 

William, filho de Charles e neto de Elizabeth, quem se prepara para receber a mão da plebeia 

Kate Middleton. 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”.  

A RE também responde a pergunta do por que as pessoas se interessarem tanto pelos 

casamentos reais britânicos. “Por reminiscência dos contos de fadas ou nostalgia da ordem 

monárquica, os casamentos reais mexem com os sentimentos da multidão”. Com a pergunta 

“Quem das mulheres não quis ser Cinderela?”, a RE se refere ao conto de fadas da Cinderela, 

onde a menina comum tornou se princesa. Na próxima pergunta, questiona: “Qual menino não 
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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. 

A RE continua seu texto relatando sobre a importância deste tipo de cerimônia para 

os britânicos. “Para os britânicos, o matrimônio dos monarcas é uma questão de Estado...” A 

RE ressalta sobre a expectativa que o número de pessoas que possa acompanhar a cerimônia 

por diversos veículos seja de 2,5 bilhões. Após, a Época conta um pouco sobre a matéria e os 

elementos e detalhes que serão abordados. “Nas páginas que seguem, o leitor encontra 

detalhes sobre a festa, a história da futura princesa (e como ela se compara à Diana) e a 

importância do casamento de William para a monarquia britânica”. Ela fala que, além da 

beleza do espetáculo e dos detalhes pitorescos, há, neste evento, um componente novelesco, 

voltando ao caráter “conto de fadas” que a revista dá ao casamento. Assim como Charles e 

Diana, que se beijaram na sacada do Palácio de Buckingham, Kate e William também darão 

seu primeiro beijo público no local, mas a revista espera uma “reparação” vinda do casal. 

Enquanto o casamento de Charles e Diana terminou em divórcio, a Época analisa que o 

mundo espera que William e Kate vivam “felizes para sempre, assim como nos conto de 

fadas”. 

Na página 98, a revista Veja afirma sobre o papel da monarquia para os britânicos. A 

RV relata que a monarquia teve capacidade de resistência, por ser uma das mais sólidas do 

mundo e de adaptação, devido a seu processo de modernização, muito por ter aceitado o 

casamento de William e Kate. Além disso, a RV vê a relação da monarquia com os britânicos 

como uma relação “primal”, em que eles veem a monarquia como um membro da família. A 

revista também considera que esse fascínio pela realeza se dê mais por questões “mitológicas” 

do que pela lógica política, até mesmo porque a rainha não possui poder político. A RV 

explica que a monarquia ainda causa curiosidade, mesmo depois que deixou de ser um fator 

unificador e essencial para a Inglaterra. 

A revista Veja analisa, na página 100, que William é o sopro de renovação da 

monarquia britânica, pois é um príncipe novo e que agora com o casamento com Kate 

reintroduz o elemento perdido com a morte de Diana – o que se refere à popularidade da 

monarquia que era muito grande enquanto Diana estava viva. Agora, a RV acredita que “o 

encanto milenar da monarquia” ganha o glamour de uma princesa bonita e cheia de roupas 

para serem olhadas e comentadas pelas mulheres do mundo inteiro. Nesse trecho a revista 

prevê a futura fama de Kate, devido a sua aparência e roupas e fazem uma comparação com a 

popularidade de Diana.  
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Na página 89, a revista Época mostra que, embora a opinião pública tenha diferentes 

opiniões sobre o nome que preferem para suceder o trono quando Elizabeth II não puder mais 

governar, não há dúvidas quanto à importância do sistema monárquico para os britânicos. A 

RE mostra uma pesquisa feita pela empresa YouGov, onde relata que 68% dos britânicos 

gostariam de manter a monarquia e apenas 16% queriam que a Grã-Bretanha fosse uma 

república. A RE acredita que o fato da rainha não ter poder, mas sim um papel figurativo é a 

grande razão para o resultado desta pesquisa. Ela afirma que os reis e rainhas povoam o 

imaginário da população. “É difícil imaginar a Grã-Bretanha sem a monarquia”, diz Neil 

Blain, autor do livro “Media, monarchy and Power”. Ele ainda relata que o país ama as 

tradições ligadas à coroa. A revista fala que, na Inglaterra, tudo tem o nome da realeza, desde 

a imagem de Elizabeth II nas notas de libra até a coroa que adorna cada copo de chope 

servido em copos de pint (a medida de 568 mililitros do sistema imperial). A monarquia faz 

parte do cotidiano dos britânicos, assim como outras tradições, como a cerveja quente, a 

chuva e o costume de fazer filas. A RE afirma que, para a população, a monarquia é um fator 

de estabilidade, uma espécie de segurança. Como a Grã-Bretanha é uma monarquia 

constitucional – que é um sistema político que reconhece um monarca eleito ou hereditário 

como chefe de Estado, mas em que há uma constituição que limita os poderes do monarca, a 

rainha não tem papel executivo ou legislativo, apesar de ser a chefe de Estado. Cabe ao 

Parlamento eleito pelo voto popular fazer as leis e escolher o primeiro-ministro, que é quem 

governa de fato. Elizabeth II faz questão de manter posturas neutras mesmo nas situações que 

teria o direito de intervir. 

 

 

5.3 CATEGORIA INGLATERRA 

 

 

A revista Veja dedica cinco páginas de sua publicação para falar sobre a história da 

Inglaterra.  

A RV conta na página 99 que a Inglaterra “tem uma peculiaridade histórica: 

antecedeu em mais de 100 anos o período iniciado pela Revolução Francesa, que avançou até 

o começo do século XX, em que reis foram decapitados, fuzilados, mortos em atentados ou 

simplesmente transformados em exilados cheios de histórias e poucos recursos, trocados por 

regimes republicanos”. A revista relata que houve uma tentativa fracassada no século XVII de 

acabar com a monarquia na Inglaterra.  
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... o rei perdeu a cabeça, literalmente, em 1649, substituído por um sujeito bem 

intencionado chamado Oliver Cromwell, que imediatamente instituiu um regime 

ditatorial e hereditário na pessoa do seu incompetente filho. Deu tão errado que a 

monarquia acabou restaurada (e os regicidas foram tirados do descanso eterno e 

postumamente decapitados). (REVISTA VEJA, 2011, p. 99), 

 

Mas a revista ressalta que este fato acabou acelerando a relação “multissecular” entre 

monarquia e parlamento. A RV conta que, quando o reinado da rainha Vitória – voltando a 

usar a adjetivação, a revista a classifica como a rainha “gorducha” e “jovem” pelo fato de ela 

ter assumido o trono com 18 anos – iniciou o cenário da monarquia na Inglaterra que já estava 

modificado e, embora eles tivessem perdido os poderes, mas ainda continuavam ocupando um 

lugar de destaque na vida política e afetiva da população. A RV também ressalta que, no 

período vitoriano, ocorreu a afirmação do modelo de realeza que segue até hoje, o de que a 

família real é modelo de moralidade e exemplo. Segundo a revista essa nova era é a que 

garantiu a sobrevivência da monarquia.  

 

Exatamente no período vitoriano, firmou-se a ideia de que a família real deveria 

constituir uma espécie de paradigma moral, em termos de decoro, dignidade e 

cumprimento do dever cívico. Ou seja, no império onde o sol em alguma parte 

sempre rebrilhava, acabava a era dos reis lúbricos, lânguidos ou loucos; começava a 

dos reis bem comportados e preocupados com a opinião publica. Só ela garantiria a 

sobrevivência. (REVISTA ÉPOCA, 2011, p.99) 

 

Uma das características observados no texto da revista Veja pode ser entendida em um 

dos critérios de noticiabilidade que Traquina relata, que é o da dramatização. Esse critério é a 

descoberta de uma equipe de investigadores canadenses: Richard Ericson, Patrícia Baranek e 

Janet Chan. Eles elegem a dramatização como um valor-notícia importante, pois, a 

noticiabilidade depende de como o acontecimento pode ser visualizado ou o seu 

desenvolvimento dramático. Traquina diz que “Segundo estes 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 Revista Veja mostra na página 100 que, na 1ª Guerra Mundial, o rei George V teve 

problemas com seu sobrenome alemão e acabou assinando um decreto que mudava seu nome 

de batismo.  

Foi em 1917, quando a I Guerra Mundial brutalmente ceifava a flor da juventude 

britânica e a nação devotava ódio a tudo que lembrasse a inimiga Alemanha. Um 

problema para o rei George V, neto de Vitória, a qual por ser mulher deixou para os 

descendentes o nome da casa real do marido, um germaníssimo Saxe-Coburgo-

Gotha. A conselho de seu mais confiável assessor, lorde Stamfordham, o rei assinou 
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um decreto adotando como novo nome de família o do antigo e impecável castelo de 

Windsor. Até Guilherme, o imperador alemão, primo de George, entendeu a 

necessidade política da mudança e repetiu a antiga piada: “Monarquia é como 

virgindade: uma vez perdida, nunca mais de recupera”. (REVISTA VEJA, 2011, 

p.100) 

 

A RV ainda mostra que, nos dias de hoje, à sua maneira, que eles consideram “não 

muito inspirada, mas digna e impecavelmente dedicada ao cumprimento do dever”, se 

referindo ao fato de que a rainha pode não ser uma figura carismática, mas que ela honra as 

suas tradições desde jovem quando assumiu o trono.  

 

Uma das máximas da rainha é que, se o povo não quiser mais, “nós iremos embora” 

– “Eu faço as malas em um dia, mas ela vai demorar uma semana por causa dos 

malditos corgis”, brinca seu marido, o príncipe Philip, referindo-se à matilha dos 

cãezinhos queridos de Elizabeth. (REVISTA VEJA, 2011, p.100) 

 

A RV ainda lembra que o período mais conturbado do reinado foi quando a princesa 

Diana e o Príncipe Charles começaram a “expor seus problemas conjugais em público”. Outro 

momento foi após a morte de Diana, quando a família real foi acusada de não prestar 

homenagens à princesa e demonstrar frieza em relação à tragédia. Mas a revista também 

avalia que, com tempo e a mídia preocupada com o casamento de William e Kate, a família 

real voltou a ser adorada pelo povo britânico.  

 

Em seu reinado prestes a completar 60 anos, a rainha nunca esteve tão perto de ser 

mandada embora do que na conturbada era Diana, que viva se tornou uma encrenca 

daquelas e, tragicamente morta, quase mobilizou as massas contra o trono. O tempo 

acalmou os ânimos e tudo voltou à segurança dos lugares-comuns. (REVISTA 

VEJA, 2011, p.101) 

 

 

5.4 CATEGORIA: PRÍNCIPE WILLIAM 

 

 

A revista Época avalia o príncipe William como a esperança de renovação e 

modernidade de uma monarquia que ela considera antiga. A página 86 da revista inicia com o 

título “O príncipe sem charme” e diz que William não tem o carisma da mãe e nem a 

personalidade do pai, por isso não teria o mesmo “charme” para governar que seus pais. Mas 

a revista também avalia que, por esse mesmo motivo, ele poderá ser a pessoa certa para 

reparar o prestígio da monarquia no século XXI. Desta forma, nos mostra que, justamente por 
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William ser diferente dos pais, seria uma pessoa boa para recuperar a monarquia, já 

considerada fracassada.  

A RE continua relatando sobre o momento em que o príncipe “O príncipe William 

apareceu para o mundo aos 15 anos, quando, ao lado do irmão Harry, então com 13, seguiu o 

caixão da mãe, a princesa Diana, no cortejo fúnebre que percorreu as ruas de Londres”. Isto 

aconteceu em 1997 e a revista relata que William era um adolescente entristecido, porém 

mostrando uma sobriedade incomum em uma pessoa dessa idade. A RE avalia que essas 

características ajudaram a construir a personalidade e a imagem do príncipe, que ela considera 

um rapaz maduro e equilibrado e contribuíram para que William fosse um ídolo teen – até 

mesmo a esposa Kate já deu entrevistas falando que tinha um pôster de William em seu 

quarto na adolescência. No próximo trecho, a revista diz que, após 14 anos, e com muitos 

cabelos a menos – fazendo alusão à “careca” de William, a revista avalia a sua personalidade 

como calma, discreta e “pés no chão”. Ela considera essas características pelo fato de William 

ter um trabalho comum, ele é piloto da Força Aérea Britânica e pelo fato de ter uma noiva do 

povo, que ele procura esconder dos paparazzi e preservar sua intimidade. Sua vida comum a 

tantos britânicos o faz parecer uma figura sensata e exemplo positivo. A revista avalia essas 

qualidades importantes em um futuro rei.  

A RE nos mostra a seguir que a monarquia em sua “redoma de vidro” – a proteção 

que eles possuem por ser a realeza, mas com o olhar atento da mídia e do povo – busca se 

reinventar para se adaptar às mudanças que acontecem dentro e fora dos muros do Palácio de 

Buckingham, mas sem romper com as tradições que justificam a sua existência. Eles 

procuram ser modernos, até mesmo pelo fato de aceitarem o casamento de William com uma 

plebeia, mas procuram não romper com suas tradições ao ponto de perderem a principal 

característica que tanto mexe com o imaginário popular: o simples fato de serem a realeza. 

Com o trecho a seguir, a revista coloca toda a responsabilidade da continuidade da realeza nas 

mãos do casamento de William e Kate: “Na Abadia de Westminster, em duas semanas, será 

desenhado o destino da Firma, como a família real Windsor é conhecida entre seus membros”.  

Na página 88, a RE continua falando sobre a tarefa contraditória que William tem de 

garantir a continuidade da monarquia por ser o segundo na linha de sucessão do trono. Mas 

para isto a revista diz que ele deve modernizar a instituição, que é considerada ultrapassada 

por muitos críticos, mas que também deve resgatar certos valores considerados antiquados 

como os de um casamento estável. A RE considera que muito se perdeu em função dos 

escândalos envolvendo a família real – exemplos como o do rei Edward VIII que abdicou do 

trono para casar-se com uma americana divorciada e dos pais de William que se divorciaram. 
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Apesar de considerar William o responsável pela continuidade da monarquia, a revista avalia 

que não é uma tarefa fácil a de “viver como um homem normal, comportar-se 

permanentemente como símbolo de uma instituição e preservar, a despeito dos assédios da 

imprensa e da curiosidade pública, um espaço de privacidade que assegure sua sanidade e a de 

sua família”. A revista Época usa como fonte o historiador Philip Williamson, Universidade 

Durham, que diz que se espera que o casamento de William restaure o papel simbólico central 

da monarquia, que é um exemplo de decência na vida pública e privada.  

A RE ainda considera William uma figura não tão carismática, pelo fato de não ter o 

glamour da mãe, que era amada pela mídia e pelo povo e nem a excentricidade do pai, um 

homem considerado de atitude. Mas mesmo assim, a revista avalia William como uma figura 

popular e mostra uma pesquisa divulgada recentemente pelo jornal The Sunday Times que 

revela que 59% da população desejam que a coroa, em vez de ficar com Charles, vá direto pra 

William depois de Elizabeth II. Um terço dos britânicos também gostaria que a rainha 

abdicasse do seu trono no prazo de dois anos. Eles acreditam que esse resultado se dê pelo 

efeito “conto de fadas” que os britânicos criaram em cima de William, mas também lembra 

que não muda em nada na linha de sucessão, pois, assim que Elizabeth morrer, o trono passa 

automaticamente para o próximo na linha de sucessão do trono, o príncipe Charles.  

A revista Veja fala na página 98 sobre esse papel restaurador que o casamento de 

William e Kate tem com a coroa britânica. Ela avalia que, se William e Kate tiverem um 

casamento estável, com filhos para perpetuar a linhagem de reis e que se fugirem dos 

escândalos que acabaram marcando a vida de casal de Diana e Charles, eles poderão mudar o 

sistema monárquico que a revista considera arcaico e ele poderá se modernizar e avançar pelo 

século XXI como é hoje em dia. A RV ainda fala sobre a sucessão do trono, em que assim que 

a avó e o pai de William se tornarem “monumentos fúnebres”, William se tornará rei e Kate a 

rainha consorte – pois como ela é esposa do rei leva o título de rainha consorte. 

 

 

5.5 CATEGORIA: CASAL 

 

 

A RV prevê na página 108 que muita coisa na vida de Kate irá mudar após o 

casamento, mesmo com os três anos de privacidade “relativa” que terão morando em sua ilha 

até que William possa concluir a carreira militar.  Claudia Joseph, biógrafa de Kate, conta que 

a partir do casamento ela irá ver a família – seus pais e irmãos muito menos que antes e não 
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poderá mais passar o Natal com eles, em função dos compromissos com a família real, o 

Natal em Sandringham é um dos compromissos da realeza. A RV também relata que, em 

compromissos oficiais, Kate terá de andar dois passos atrás do marido, pois, segundo Claudia 

Joseph, essa é uma maneira de não desprezar as tradições de onde ela vem – referindo-se ao 

fato de Kate ser uma plebeia.  

A revista Época, na página 82, considera que, apesar de uma breve separação, o 

namoro de sete anos de Kate e William é considerado sólido e são vistos como um casal 

amplamente compatível. Mas a revista lembra que os anos esperando William para pedi-la em 

namoro lhe renderam o título de Waity Kate, a Kate que espera, mas também que este período 

de “preparação” deu a ela um importante treino e conhecimento da vida que estava por vir, 

que a Época considera de flashes e capas de revista.  

 

 

5.6 CATEGORIA: PREPARATIVOS PARA O CASAMENTO  

 

 

A revista Veja, na página 104, prevê que, no dia do casamento com William, “Kate 

estará preparada para a cerimônia solene, para os sorrisos intermináveis, para a reverência 

diante da rainha na igreja, para os acenos protocolares (o braço se mexe na altura do cotovelo, 

nunca do punho), para um dia inteiro de festividades e, finalmente, para beijar o noivo em 

público pela primeira vez”. Ela ainda relata que a menina com nome de rainha Catherine 

Elizabeth Middleton – se referindo ao fato de Elizabeth também ser o nome da rainha 

Elizabeth II – estará estreando oficialmente o papel de princesa. A revista ressalta que Kate, 

assim como qualquer pessoa, não acordou da noite para o dia pronta para virar a esposa do 

futuro rei da Inglaterra. “Por isso mesmo, desde que o noivado do neto foi oficializado, em 

outubro, Elizabeth II começou a tomar providências, suave mas firmemente, como compete a 

uma avó e rainha”. A RV conta que a rainha mobilizou seus mais leais funcionários e alguns 

membros da família real para que pudessem “falar” a Kate sobre suas futuras funções, mas 

não pensam em falar sobre “instruir” para não dar a impressão de autoritarismo ou de 

imposição à Kate.  

 

Sir David Manning, ex-embaixador britânico nos Estados Unidos e hoje conselheiro 

de William e de seu irmão, Harry, vem “falando” sobre história da família real, 

assuntos de estado, relações internacionais e particularidades de protocolo. Sophie, 

mulher do filho caçula da rainha, Edward, que com o casamento ganhou o título de 

condessa de Wessex, tem colaborado com a noiva em questões relativas à etiqueta e 
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ao trato com jornalistas – ela já teve uma empresa de relações públicas. Helen 

Asprey, da família de joalheiros, secretária encarregada da agenda de William e 

Harry, está ajudando nos preparativos do casamento. Todo mundo que entende 

alguma coisa do assunto tem dado palpites sobre roupas e posturas da futura 

princesa, que também foi aconselhada a ter aulas de francês e espanhol. (REVISTA 

VEJA, 2011, p.104).  

 

Na revista Época, na página 94, há o relato dos preparativos para a cerimônia e 

também para a festa e casamento. “Os homens podem ir de farda, fraque ou traje de passeio, 

um terno liso com gravata. Das mulheres, esperam-se vestido e chapéus deslumbrantes, mas 

um taileur será perfeitamente aceitável”. A RE deixa claro que os noivos William e Kate 

falaram que não querem ostentação. Ela revela que o casamento, previsto para as 11 da manhã 

da sexta-feira dia 29 – 7 horas da manhã no Brasil –, busca uma espécie de compromisso 

histórico. A RE analisa que os noivos Kate e William querem evitar as comparações ao 

luxuoso casamento de Diana e Charles, mas também não desejam a simplicidade que foi o 

casamento de Elizabeth e Philip, no ano de 1947, em um período em que a Inglaterra vivia a 

escassez e as dificuldades do pós Segunda Guerra Mundial. A revista avalia que a monarquia 

mais famosa do mundo sabe que a Grã-Bretanha se encontra em recessão e que os tempos 

exigem parcimônia, mas acredita que a família real não vai renunciar a pompa que a ocasião 

exige – e que os súditos e o mundo esperam ansiosamente. A revista revela que o orçamento 

da festa foi estimado em 30 milhões de libras, cerca de 77 milhões. A RE prepara o leitor para 

a cobertura da imprensa brasileira, que será feita por algumas emissoras de televisão, que 

transmitirão o casamento ao vivo, direto de Londres, a uma da manhã. No trecho a seguir, a 

revista conta alguns rituais que serão vistos no casamento de Kate e William. 

 

Quando a noiva chegar a 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 muito contemporâneo. Foi a cerimônia de casamento entre 

o príncipe George e Elizabeth Bowes-Lyon (o casal retratado no filme O Discurso 

do Rei) que abriu, em 1923, o precedente para casamentos reais públicos. Eles 

trocaram a privativa capela real do Palácio de St. James por Westminster. Acredita-

se que a mudança teve o objetivo de ajudar a levantar a moral do país, que ainda 

sentia os efeitos do morticínio da Primeira Guerra Mundial. (REVISTA ÉPOCA, 

2011, p.94) 

 

A partir desta tradição, a RE conta que as tradições dos casamentos reais têm sido 

inventada e incrementada em cada ocasião, mas sempre baseado no modelo da rainha Victoria 

e de seu consorte, o príncipe Albert, que se casaram em 1840. A rainha Victoria foi a primeira 

monarca a usar vestido branco em uma cerimônia de casamento. A RE relata o que um 
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cronista da corte testemunhou na época: “A rainha, como a maioria das noivas, parecia pálida 

e ansiosa. Seu vestido era um rico cetim branco e, sobre a cabeça, usava uma grinalda de 

flores e um véu, que não chegava a cobrir todo seu rosto”. Esta indumentária: vestido, o véu e 

a grinalda se tornariam a indumentária básica das noivas, nobres ou plebeias.  

A RE afirma que a escolha da Abadia de Westminster para o casamento foi para 

mostrar essa “simplicidade” que os noivos querem passar quanto à cerimônia do seu 

casamento.  

 

A Abadia de Westminster volta a ser usada para um casamento real depois de um 

longo intervalo. Nela se casaram Elizabeth e o Duque de Edimburgo, Philip. A 

princesa precisou usar cupons de racionamento para comprar o tecido do seu 

vestido. Menor e mais intimista do que a Catedral de St. Paul, onde Charles e Diana 

se casaram diante de 3 mil convidados, a Abadia é ideal para um evento que 

costuma evitar excessos. (REVISTA ÉPOCA, 2011, p.94) 

 

A RE conta que a cerimônia de pouco mais de uma hora na igreja é a principal 

celebração do casamento. A revista volta a se referir à Diana e compará-la com Kate e 

acredita que a futura princesa será tão bonita quanto à sogra ao entrar na igreja.  

 

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 causa imensa do vestido 

produzindo sons de espanto na audiência. De Kate, não se espera menos. Seu vestido 

era, até o fechamento desta edição, um dos segredos mais bem guardados do século 

XXI. (REVISTA ÉPOCA, 2011, p.94) 

 

Ainda na página 94 a RE relata sobre um mistério que ronda a cerimônia e volta a 

fazer comparações entre Kate e Diana: “não se sabe se Kate ficará como Lady Di, que retirou 

dos votos o trecho anacrônico em que a noiva promete obediência ao marido”. A RE conta a 

seguir alguns acontecimentos e detalhes da festa de casamento de Kate E William e sobre a 

expectativa do primeiro beijo em público, uma tradição dos casamentos na realeza: 

 

Depois de declarados marido e mulher, William e Kate deixarão a Abadia, com 

destino ao Palácio de Buckingham, na mesma carruagem aberta que conduziu 

Charles e Diana. Construída em 1902 para a coroação do rei Edward VII, ela será 

puxada por quatro cavalos treinados para lidar com o ruído da multidão, que deve 

passar de 1 milhão de pessoas. Se chover forte, o casal seguirá em carruagem 

coberta. Em Buckingham, acontece a recepção oferecida pela rainha Elizabeth II 

para 650 convidados. Champagne e canapés serão servidos nos 19 salões conhecidos 

como State Rooms, a ala cerimonial do Palácio. A festa terá ainda dois tipos de bolo. 

A trilha sonora da recepção sairá dos dedos de Claire Jones, harpista do príncipe 

Charles. Às 13h25min William e Kate voltam a aparecer, desta vez na varanda do 

Palácio. Apesar de não haver conformação oficial, o consenso é que os noivos 

deverão dar o tão esperado beijo diante da multidão reunida na praça em frente ao 

Buckingham. (REVISTA ÉPOCA, 2011, p.94) 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na prática, é correto afirmar que o jornalismo precisa ser objetivo e imparcial, embora 

na teoria não seja o que acontece na maioria das vezes. O jornalista, que apura e escreve o 

texto, é uma pessoa, que possui suas vivências, experiências e opiniões. O que se percebe 

muitas vezes no texto jornalístico é a predominância de subjetividade e opinião. O texto de 

revista, objeto deste trabalho, se vale destes recursos para atrair seu leitor e trazer o texto para 

um caráter quase literário. 

Observamos que as reportagens das revistas Época e Veja, sobre os preparativos do 

casamento real, analisadas neste trabalho, trazem essa subjetividade e por muitas vezes um 

caráter opinativo. Por se tratar de um casamento entre um membro da realeza britânica e uma 

plebeia, as duas revistas remetem o texto ao “conto de fadas”, como uma estratégia de mexer 

com o imaginário do leitor e o fazer acompanhar a cobertura posteriormente. No princípio 

deste trabalho o questionamento do porque duas revistas de grande circulação no Brasil 

dedicarem tantas páginas a um assunto que não tinha, aparentemente, nenhuma relação com a 

realidade do país.  

Ao longo do trabalho, percebemos que o casamento real e a monarquia mexem com o 

imaginário dos brasileiros, apesar da falta de proximidade, pelo fato do Brasil ser uma 

república e estar geograficamente longe da Inglaterra. Os contos de fadas que nos eram 

contados na infância ressurgiram na história de Kate e William (plebeia que casou com o 

príncipe, assim como Cinderela). As revistas Veja e Época enfatizam a diferença das famílias 

de Kate e William (povo e realeza), curiosidades sobre a família real, história da Inglaterra e 

preparativos para o casamento. As duas publicações relatam sobre a adoração que os 

britânicos têm perante a família real, apesar de enfatizarem que ela seja apenas uma espécie 

de governo simbólico, pois o poder é do Primeiro-Ministro. As duas revistas constroem a 

narrativa de forma que prenda o leitor que esteja interessado em saber os detalhes da 

celebração que está por vir e sobre seus “personagens”.  

As duas publicações usam o recurso da adjetivação para se referir às pessoas relatadas 

nas reportagens, como quando a revista Veja se refere à Diana, na página 98, como 

“assustadoramente bela”. Ela também atribui adjetivos a Kate, William e sobre a monarquia 

britânica. É possível perceber no texto das revistas a forte comparação entre Kate Middleton e 

a princesa Diana, quanto a aparência, personalidade, comportamento, relação com o noivo, 

entre outros. 
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Observamos que as duas publicações buscam situar o leitor no contexto social e 

cultural, através de relatos históricos da Inglaterra, sobre a realeza e suas tradições. Elas 

contam curiosidades sobre os antigos monarcas e seus reinados. As revistam também 

atribuem um caráter restaurador ao casamento de William e Kate ao contar sobre os 

escândalos que os pais do príncipe, Diana e Kate, protagonizaram e posteriormente sobre a 

trágica morte da princesa Diana. As revistas Veja e Época ressaltam a importância e a 

responsabilidade que o casamento tem de garantir a sobrevivência da monarquia, devido a 

popularidade que o casal tem perante o público.  

Neste trabalho podemos observar na prática pontos elencados por Scalzo e Villas Boas 

sobre o Jornalismo de Revista e por Traquina, quando fala em critérios de noticiabilidade.  O 

jornalista Marcello Canellas destaca que “O jornalismo trata das contradições da vida, e a vida 

é, em sua essência, tremendamente emocionante. Fazer jornalismo sem emoção é, por 

consequência, deturpar a realidade objetiva”.  

Por fim, concluímos que apesar de aprendermos em sala de aula a importância da 

imparcialidade e de um texto jornalístico objetivo, o jornalismo de revista é um gênero que 

difere dos demais em função de seu texto rebuscado e subjetivo. Apesar de as revistas Época e 

Veja serem veículos de imprensa, formadores de opinião, nas duas reportagens observa-se um 

caráter opinativo e narrativo muito forte. Quem sabe este conto de fadas da vida real encantou 

até mesmo o mais “durão” dos repórteres.  
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