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ABSTRACT 

 

Could a crisis end with a centennial regime of government? Elizabeth II almost saw the end of the monarchy in 

Britain in 1997 when her former Diana Diana died in a car accident. The British Royal Family had to carry out 

communication actions in order to manage this crisis and restore its popularity. What strategic actions have been 

taken to improve the image of the Monarch considered in public opinion? To decipher this Case Study, you must 

understand and understand the relationship between media, politics, and public opinion. In addition to seeking a 

more precise definition and how to proceed a crisis. It was then possible to map how actions taken by Windsor, 

as well as compare the changes and perceive as tactical changes to associate a more direct way with the Royal 

Family. Thus, in seven days, a popularity of the queen was restored. 

 

Keywords: Crisis Management; Princess Diana; Case Study; Politics and Communication; Public Opinion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

RESUMO 

 

Uma crise poderia acabar com um regime centenário de governo? Elizabeth II quase viu o fim da monarquia na 

Grã-Bretanha em 1997, quando sua ex-nora Diana morreu em um acidente de carro. A Família Real Britânica 

precisou realizar ações de comunicação, a fim de gerir essa crise e restabelecer sua popularidade. Que atitudes 

estratégicas foram tomadas para melhorar a imagem da Monarca perante a opinião pública? Para decifrar esse 

Estudo de Caso, se faz necessário conceituar e entender como se dá o relacionamento entre mídia, política e 

opinião pública. Além de buscar uma definição mais precisa e como se deve proceder perante uma crise. Foi 

possível então mapear as ações executadas pelos Windsor, bem como compará-las entre si e perceber as mudanças 

de tática para associá-las de uma maneira mais direta com a Família Real. Assim, em sete dias, a popularidade da 

Rainha foi restabelecida. 

 

Palavras-chave: Gestão de Crise; Princesa Diana; Estudo de Caso; Política e Comunicação; Opinião Pública. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Reino Unido, hoje, é formado por quatro países: Inglaterra, Escócia, País de Gales e 

Irlanda do Norte. O Império Britânico já foi o maior do mundo e continua como um dos poucos 

Estados do planeta, que no século XXI, ainda permanecem sobre um regime monárquico. 

Nesse contexto, o sociólogo francês, cientista político e especialista em Ciências da 

Comunicação, Dominique Wolton, explica em seu livro - Pensar a Comunicação (2004) - que 

os governantes necessitam do auxílio da mídia para propagar seus projetos, bem como manter 

uma boa imagem e relacionamento com a população. No caso da Rainha, seus súditos e no do 

Primeiro Ministro, seus eleitores. Esse relacionamento com os meios de comunicação visa 

manter ou tornar a opinião pública favorável aos seus interesses. Wolton (2004) explica que 

isso é fundamental na hora de obter o voto popular.  

Para o autor, líderes como o Primeiro Ministro ou o Presidente, no caso de países como 

o Brasil e os Estados Unidos, são eleitos por um breve período de tempo. Isso dá a eles uma 

margem estreita de manobra, entre quatro e cinco anos para planejamento e ação. Assim, eles 

têm que  

[...] dar a impressão que sabem onde vão e que têm uma visão a longo prazo. Sem 

grande capacidade de ação, são entretanto obrigados a dar a impressão inversa, de 

dominar o futuro enquanto a maioria deles sabe que dentro de cinco anos não estarão 

no poder (pelo menos, não nos mesmos cargos) … A rádio e a televisão, forçando-os 

a responder rapidamente, sem muita conversa mole, aceleram seu relativo descrédito, 

o público vendo, com o tempo, que eles nem sempre têm muita coisa a propor. 

(WOLTON, 2004, p. 203). 

 

Apesar de a Monarquia não depender do voto popular para chegar ao poder, a Coroa 

depende de uma boa imagem perante os súditos para manter o sistema monárquico. Sua 

imagem projetada ao mundo, entretanto, às vezes passa por crises que podem prejudicar sua 

estabilidade no poder. Essa crise pode ter diversas origens e trazer sérios danos para a sua 

versão pública.  

Para João José Forni (2003), crise de imagem ou de comunicação “é qualquer evento 

negativo que escape ao controle da empresa e se torne público, a partir do interesse da mídia 

pelo assunto” (FORNI, 2003, p. 372). Para se reestabelecer nesses casos, são necessárias ações 

de reparação, orientadas por uma equipe interna e afiada. Grandes empresas, organizações e 

governos costumam contar com uma equipe de Comunicação, denominada como Assessoria 

de Imprensa. Esse núcleo interno é geralmente formada por profissionais da área como 

jornalistas, relações públicas, ou mesmo publicitários. 



 

10 

Com o advento das mídias sociais - bem como as rápidas mudanças advindas da era da 

internet - empresas, personalidades públicas e governos estão cada vez mais em evidência. 

Como explicado por Forni (2003), quanto maior a visibilidade maior as chances de um deslize 

ou mal entendido arruinar um negócio ou carreira. Nesse sentido, a necessidade mercadológica 

de comunicólogos capacitados em solucionar crises de imagem se mostra ascendente, o que 

faz deste tema atual e relevante. Como objeto de estudo para análise científica, foi escolhida 

para essa pesquisa a Família Real Britânica. 

Estudar a realeza comandada por Elizabeth II se mostra importante do ponto de vista 

da comunicação, pois mesmo após episódios da história da humanidade, que derrubaram a 

monarquia em seus respectivos países - como a Revolução Francesa no final do século XVIII 

e a Revolução Russa no início do século XX -, o sistema monárquico britânico permanece ativo 

no século XXI, com altos índices de aprovação.  

Os Windsor são conhecidos no mundo inteiro. Mesmo em repúblicas como o Brasil, 

quando os príncipes William e Harry se casaram - em 29 de abril de 2011 e 19 de maio de 

2018, respectivamente - as cerimônias foram transmitidas ao vivo e muitas escolas liberaram 

os alunos para que assistissem pela televisão, como foi o caso da que este pesquisador cursava 

o ensino médio, em 2011. A realeza britânica hoje é mais que um símbolo de poder, é um 

fenômeno cultural mundial. 

A atual Casa Real, que governa o Reino Unido desde 1917, já enfrentou crises de 

imagem que quase destruíram a monarquia, como mostra a série documental em seis episódios 

The Royal House of Windsor (2017), produzida e dirigida por Richard Sanders. As origens dos 

colapsos são diversas. Vão desde guerras mundiais, passando por desequilíbrios econômicos, 

irresponsabilidade de membros da família com os deveres reais e problemas pessoais 

midiatizados. Uma das mais famosas talvez seja a crise desencadeada pela morte da Princesa 

Diana, em 31 de agosto de 1997. 

A Princesa era uma figura presente na mídia e contava com admiradores pelo mundo 

inteiro. Para solucionar o problema decorrido do trágico falecimento de Diana, a Família Real 

Britânica precisou recorrer às mídias da época, como um recurso para restabelecer a opinião 

da população a seu favor. 

A partir dos estudos de Wolton (2004), percebe-se que a mídia influencia de maneira 

direta na formação da opinião pública. Logo, após entender que a Rainha Elizabeth II não é 

apenas uma líder de estado, mas um ícone cultural - somado ao interesse pessoal do pesquisador 

em entender como funciona o jogo entre política e comunicação - pretendeu-se ao longo desta 
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pesquisa solucionar a seguinte pergunta: como a Família Real Britânica desenvolveu ações 

estratégicas de comunicação para gerir sua crise de imagem após a morte da Princesa Diana? 

O despertar do interesse por este tema de pesquisa se deu após uma atividade de sala 

de aula, desenvolvida para a disciplina de Ética e Legislação Jornalística. No trabalho citado, 

cada aluno precisava apresentar um caso onde a mídia estivesse envolvida em circunstâncias 

que ferissem a moral e ética na profissão. Como pesquisador e apaixonado por audiovisual, 

outro fator decisivo na hora de investir no tema e abordagem escolhida, foi o contato com a 

série documental produzida e dirigida por Sanders (2017), através do serviço de streaming 

Netflix. 

A série é construída com base em depoimentos, diários e cartas da realeza; bem como 

de pessoas próximas e membros ligados ao governo dos períodos retratados. Conta ainda com 

a visão de historiadores e autores especializados na trajetória da monarquia britânica. Nela nos 

deparamos com provas e evidências de como os Windsor tomaram decisões políticas 

importantes e submeteram-se a sacrifícios na vida pessoal. Tudo isso com um único objetivo: 

garantir a estabilidade e longevidade da monarquia britânica.  

A Soberana do Reino Unido hoje é Elizabeth II. Ela assumiu o trono em 6 de fevereiro 

de 1952 quando seu pai, George VI, faleceu vítima de câncer de pulmão. Em setembro de 2015, 

aos 91 anos, Elizabeth II se tornou a soberana com maior tempo de reinado da história. Apesar 

de seu governo ser visto com estável a longo prazo, Elizabeth II enfrentou crises como a Guerra 

de Suez, que ocorreu na segunda metade da década de 1950. Entretanto, Sanders (2017) 

descreve que a maior dificuldade enfrentada em relação a sua imagem foi com a morte de sua 

ex-nora Diana, a Princesa de Gales. 

Ao se casar com o príncipe Charles em 1981, Lady Diana Spencer tornou-se uma figura 

midiática cuja popularidade ultrapassou a de qualquer outro membro da Família Real Britânica. 

De fato, o fascínio que a princesa causou na imprensa e no público a transformou em uma das 

celebridades mais perseguidas pelos paparazzi. No documentário The Story of Diana (2017), 

produzido pela revista People e dirigido por Rebecca Gitlitz; o irmão da princesa, Charles 

Spencer desabafa com as seguintes palavras: “de todas as ironias sobre Diana, talvez essa tenha 

sido a maior. Uma garota com o nome da antiga deusa da caça acabou sendo a pessoa mais 

caçada no mundo moderno” (GILITZ, 2017, 2’25”). 

Sua morte trágica e repentina foi recebida com uma comoção mundial e o público se 

rebelou contra a Família Real Britânica. Nesse caso é possível identificar o que Forni (2003) 

descreve como sendo os três pilares centrais no envolvimento de uma crise: o fato ou a crença 

de um fato, a imprensa que dará visibilidade ao fato e o público, que lhe dará ou não 
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credibilidade. Para a Família Real Britânica, num período de mudanças significativas, foi 

preciso agir rápido e de maneira eficaz para reverter a situação, ou as consequências poderiam 

ser trágicas. 

Na estruturação de capítulos desta pesquisa, segue-se o Percurso Metodológico, onde 

será explanado o modo como o trabalho foi pensado e construído. A seguir, no capítulo 

Assessoria de Imprensa, foi construído um referencial teórico que retomou e conceituou o que 

constitui essa equipe de comunicação. Concluída essa etapa, fez-se necessário um subcapítulo 

para compreender o relacionamento entre os políticos, a mídia e a opinião pública. Para essa 

etapa, os estudos de Wolton (2004) foram de grande valia. O passo seguinte foi uma definição 

mais ampla e detalhada de o que é uma crise, bem como se deve ou não agir ao tentar reverter 

o colapso de imagem de uma empresa ou governo, no caso do objeto escolhido. 

Para entender o que foi a morte de Diana e porque esse fato desencadeou uma crise para 

a Família Real Britânica, percebeu-se a necessidade de uma retomada sobre quem foi Lady Di, 

bem como o que sua ascensão como um membro no clã dos Windsor representou e porque ela 

era tão popular. Logo, foi construído um capítulo específico de Contextualização Histórica. 

Este tópico foi construído com fonte principal em dois documentários: The Royal House of 

Windsor (2017), mais focado no viés da monarquia britânica, e The Story of Diana (2017), que 

se aprofunda na trajetória pessoal de Diana. 

Com base no material coletado e construído ao longo do referencial, o próximo tópico 

textual são as Análises e Resultados, onde foram identificadas as ações realizadas pela Família 

Real Britânica para reverter a situação. Foi possível ainda comparar as ações executadas pela 

família, bem como identificar sua abordagem em relação à crise. Por fim, foram apontadas as 

Considerações Finais em um capítulo de conclusão, com apontamentos pessoais do 

pesquisador em relação a pesquisa. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Antes de se aprofundar na crise desencadeada pela morte de Lady Di, é interessante 

esclarecer o fato de o tópico textual destinado à explanação da metodologia, que 

tradicionalmente fica após o referencial teórico, encontrar-se no início do relato da pesquisa. 

Uma das razões para essa escolha foi o fato de o curso de Jornalismo da Universidade 

Franciscana não exigir um modelo rígido de estrutura do trabalho. 

A ideia de apresentar esse tópico no começo é indicar aos leitores a maneira como a 

pesquisa foi pensada e escrita. Servir como uma espécie de mapa para ler e interpretar esta 

investigação científica, que começa a ser formada desde antes das análises, com a seleção de 

autores e construção do referencial teórico. 

Logo, para dar andamento às inquietações que permeiam esse tema, é importante a 

retomada do questionamento que rege sua realização. Como a Família Real Britânica 

desenvolveu ações estratégicas de comunicação para gerir sua crise de imagem após a morte 

da Princesa Diana? 

Com a intenção de desvendar o questionamento, o objetivo estabelecido para essa 

pesquisa é o de identificar as ações de comunicação desenvolvidas pelo governo britânico para 

restabelecer a popularidade da Família Real Britânica após a morte da Princesa Diana. Para 

chegar à finalidade definida, entretanto, se fez necessário passar pelos os seguintes passos 

específicos: 

1) Verificar como essa crise se instalou na monarquia britânica. 

2) Mapear as ações executadas pelos Windsor numa tentativa de melhorar sua imagem 

perante o público. 

3) Comparar as ações dos Windsor no início, quando a crise se instala, e como eles as 

repensaram para gerir essa crise. 

 

Para a execução dos propósitos específicos definidos acima, optei por realizar uma 

pesquisa exploratória. De acordo com Branski et all (2010), esta visa a compreender um 

fenômeno que em geral é “pouco estudado ou aspectos específicos de uma teoria ampla” 

(BRANSKI et all, 2010, p.2).  

Escolheu-se a natureza qualitativa para essa pesquisa. Pois, como definido por Gerhard 

e Silveira (2009) em sua obra Métodos de Pesquisa, esse tipo de averiguação - diferente da 

pesquisa quantitativa - “opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa 

para todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma 
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metodologia própria” (GERHARD; SILVEIRA, 2009, p. 31). Além disso, não se limita a 

relatos e constatações numéricas o que permite, de acordo com Gerhard e Silveira (2009), uma 

maior proximidade e envolvimento com o objeto. 

Desta forma, considerando que já existem algumas pesquisas sobre gerenciamento de 

crise em comunicação, o que este trabalho se propõe a fazer é um estudo de caso sobre o breve 

período que sucedeu a morte da Princesa Diana. Pelo método citado, Branski; et all (2010) 

explica que em seu manuseio se “utiliza, geralmente, dados qualitativos, coletados a partir de 

eventos reais, com o objetivo de explicar, explorar ou descrever fenômenos atuais inseridos em 

seu próprio contexto” (BRANSKI et all, 2010, p.1). 

Branski et all (2010) expõe que, apesar de ser mais comum em estudos da área da 

administração, o estudo de caso é perfeitamente aplicável a outras áreas de pesquisa. Além 

disso, explica que o método é útil para verificar de que maneira conceitos de uma teoria são 

aplicados na prática.  

Nesse contexto, Branski et all (2010) explica que o método de estudo de caso pode ser 

feito apenas com um caso específico, desde que extremo, crítico, revelador ou representativo. 

Pode ser ainda quando o interesse do pesquisador é observar o comportamento da situação 

específica ao longo do tempo. O autor ainda esclarece que para um estudo de caso é necessário 

delimitar com clareza o corpus de pesquisa para a análise. Neste caso, o intervalo de tempo 

entre a morte de Diana e seu funeral midiatizado. 
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3 ASSESSORIA DE IMPRENSA 

 

 Assessoria de imprensa ou de comunicação é, de acordo com o relações públicas Patric 

Mendes (2014), um subsistema organizacional interno que tem como objetivo tratar das 

relações de seu assessorado - seja ele uma empresa, personalidade famosa ou figura política - 

com a população. É interno porque se um serviço semelhante for terceirizado pela empresa ou 

governo assessorado, é considerado uma consultoria de comunicação. 

 Não conta com uma estrutura fixa, pois “pode ser uma pessoa ou uma equipe, conforme 

sua diretriz de atuação e, sua importância é dada pelo papel atuante e participativo que cabe ao 

assessor, ou a comissão de assessores” (MENDES, 2014, p. 30). O autor explica ainda que o 

principal objetivo das assessorias de imprensa é elaborar estratégias para que seu assessorado 

melhore, mantenha ou consolide uma imagem positiva de uma empresa, governo ou 

organização. 

O ofício de assessoria de imprensa surgiu oficialmente no início do século XX, como 

aponta Manuel Carlos Chaparro no capítulo Cem Anos de Assessoria de Imprensa, presente no 

livro Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia (2003), organizado pelo jornalista 

e relações públicas Jorge Duarte. Segundo Chaparro (2003), o termo foi cunhado em 1906, 

quando o jornalista norte-americano Ivy Lee abriu em Nova York o primeiro escritório que 

oferecia um serviço que prometia ajudar a melhorar a imagem de seus clientes. O mais famoso 

deles foi John Rockefeller, que era visto por muitos como um empresário impiedoso e 

sanguinário, em busca de um monopólio comercial nos Estados Unidos. Pelo feito e trabalho 

visionário, Ivy Lee é considerado o pai da assessoria de imprensa e das relações públicas. 

A partir desse ano, no mundo, cada vez mais as grandes empresas e governos 

perceberam a força e as vantagens de se ter uma equipe especializada para tratar de sua imagem 

pública. Nesse sentido, “as relações com a imprensa passaram a constituir preocupação 

prioritária na estratégia das instituições” (CHAPARRO, 2003, p.33). Nesse contexto, Mendes 

(2014) comenta que, para uma empresa ou governo,  

[...] possuir uma Assessoria de Comunicação bem estruturada influenciará na 

conquista dos objetivos organizacionais. O modelo ideal será aquele que se adequa 

às necessidades da própria organização, precisando apenas, estar alinhado com o 

plano estratégico” (MENDES, 2014, p. 34) 

 

Logo, abrigar uma equipe de assessoria de imprensa ou comunicação dentro de uma 

organização é algo fundamental para momentos de crise, já que nenhuma empresa ou governo 

está imune a um colapso ou contratempo. Entretanto, antes de entrar no conceito de crise de 
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imagem, bem como as maneiras mais indicadas de proceder durante uma, é necessário primeiro 

definir o papel que as figuras políticas ocupam, bem como seu relacionamento com os meios 

de comunicação e de que maneira os dois estão ligados a opinião pública. 

 

3.1 Políticos, Mídia e Opinião Pública 

 

 No livro Pensar a Comunicação (2003), Dominique Wolton se aprofunda em reflexões 

sobre como a comunicação se relaciona com a opinião pública e de que maneira, o que ele 

denomina como homens políticos se conecta com o público e a mídia. Ele explica que os 

políticos ocidentais são eleitos por um curto período de tempo, em geral de quatro a cinco anos. 

Por contarem com uma margem curta de ação em seus mandatos e por focarem em reeleições, 

eles precisam passar confiança ao público, bem como dar a impressão de que têm uma visão a 

longo prazo para construir durante seu governo.  

O autor explica que esses políticos, sem muita margem para agir, se veem “obrigados 

a dar a impressão inversa, de dominar o futuro enquanto a maioria deles sabe que dentro de 

cinco anos não estarão no poder” (WOLTON, 2004, p. 203). Nesse sentido a mídia, através de 

seus meios, como a televisão, impresso, rádio e hoje as redes sociais, é vista como um meio 

útil. É ela quem pode ajudar a propagar seus feitos, bem como consolidar perante o público a 

imagem do governante em exercício. Entretanto, a mídia impõe uma certa pressão aos políticos, 

que acabam 

[...] forçando-os a responder rapidamente, sem muita conversa mole, aceleram seu 

relativo descrédito, o público vendo, com o tempo, que eles nem sempre têm muita 

coisa a propor. Estão confrontados com a contradição seguinte: as mídias são 

necessárias para valorizar sua ação, mas ao mesmo tempo sublinham a escassez de 

sua margem de manobra… Além disso, o homem político sofre a pressão do 

acontecimento e do cortejo dos jornalistas. Estes fazem comentários diariamente, 

acham significações ocultas em estratégias improváveis, questionam facilmente a 

capacidade de ação dos homens políticos, que são então obrigados a correr de 

programas de rádio a estúdios de televisão para responder aos rumores, confirmar 

alguns deles, desmentir outros, distinguir-se dos concorrentes, construir sua própria 

imagem, mostrar planos para o futuro e não dar a impressão de ser incapaz de lidar 

com o presente (WOLTON, 2004, p. 203) 

 

 Nesse sentido, Mairieri; Ribeiro (2011) comentam que o desejo dos políticos por 

obterem visibilidade e credibilidade fez com que esses atores e instituições desenvolvessem 

técnicas para produzir uma imagem pública favorável de si mesmo. Entretanto, eles  

serão de qualquer forma tensionados pelos outros sistemas, mediações culturais e 

vivências do eleitor, tornando difícil identificar a que discurso ou ação, o eleitor 

atendeu: debates políticos, a denúncia dos escândalos na maior revista do país, as 

estratégias do marketing eleitoral, um pouco de cada ou os benefícios recebidos na 
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área da saúde, educação ou, no limite, na venda de seu voto” (MAIRIERI; RIBEIRO, 

2011, p. 30) 

  

Logo, Wolton (2004) explica que o “o triunfo da comunicação desestabilizou a relação 

de força existente entre as lógicas da informação, da opinião pública e da ação, ou melhor, 

mudou a forma dessa relação. (WOLTON, 2004, p. 203). Para o autor, o que impera hoje é a 

onipresença dos meios de comunicação, que tem grande influência na formação da opinião 

pública. Isso desestabiliza as formas de governo em períodos anteriores da história, onde a 

lógica do poder era soberana e a autoridade do governante se sobrepunha a informação que 

chegava ao público. 

Em resumo, “as mídias são necessárias para valorizar sua ação, mas ao mesmo tempo 

sublinham a escassez de sua margem de manobra” (WOLTON, 2004, p. 203). E com isso, os 

políticos estão sujeitos a pressão dos acontecimentos e ao acompanhamento dos jornalistas. 

Segundo Wolton (2004), esses profissionais da comunicação  

[...] fazem comentários diariamente, acham significações ocultas em estratégias 

improváveis, questionam facilmente a capacidade de ação dos homens políticos, que 

são então obrigados a correr de programas de rádio a estúdios de televisão para 

responder aos rumores, confirmar alguns deles, desmentir outros, distinguir-se dos 

concorrentes, construir sua própria imagem, mostrar planos para o futuro e não dar a 

impressão de ser incapaz de lidar com o presente” (WOLTON, 2004, p. 203). 

 

 Por estarem sempre iluminados pelos holofotes da mídia, os governantes - em plena 

consciência de suas restrições - veem a necessidade de agir com mais cautela, enquanto os 

meios de comunicação, como mostra Wolton (2004), se sentem mais confortáveis para agir e 

denunciar. Nesse contexto, “por meio de jornais, rádios e televisores interpostos, ou mesmo 

sobrepostos, o cidadão não pode ficar muito tempo sem saber dos rumores que circulam nos 

meios bem-intencionados da comunicação” (WOLTON, 2004, p. 207).  

Os políticos devem, portanto, se preocupar com suas cotas de popularidade perante a 

opinião pública. Para isso, precisam da visibilidade proporcionada pela mídia. Mairieri; Ribeiro 

(2011) explicam que eles recorrem às diversas modalidades de comunicação com o público. 

Seja nas modalidades informativa (jornalismo), persuasiva (propaganda), 

institucional (das organizações) ou na hibridação destas, o tensionamento e a 

repercussão de fatos de interesse público dependem da argumentação necessária para 

saber, denunciar, justificar, defender, promover atores em lugares privilegiados, por 

representação (eleitos ou indicados), legitimidade (competência e reconhecimento) 

(MAIRIERI; RIBEIRO, 2011, p. 30). 

 

Entretanto, a exposição dos políticos diante dos meios de comunicação não é sempre 

favorável a seus interesses. De acordo com Wolton (2004), através do assédio da imprensa, os 



 

18 

políticos se tornam muitas vezes impotentes. Tudo o que importa a eles é construir uma imagem 

positiva.  Wolton (2004) explica que 

[...] como as pesquisas são constantemente comentadas pela mídia - aliás, na maioria 

das vezes, são elas que as encomendam -, os homens políticos estão sedados por 

números. Resultado? Abusam da conversa mole, segundo a qual as pesquisas não têm 

influência neles, e confirmam que a única preocupação deles é desenvolver uma ação 

a longo prazo (WOLTON, 2004, p. 205) 

 

 Por essa ótica, as pesquisas de opinião se tornam um instrumento importante para 

mensurar e definir estratégias de ação para os políticos. De natureza quantitativa, Wolton 

(2004) explica que elas são um dispositivo de percepção da realidade e se tornaram 

onipresentes, se sobressaindo a outras formas de abordagem de origem qualitativa, por 

poderem ser aplicadas e apresentarem os resultados de maneira mais rápida. Entretanto, ela 

conta com limites. De acordo com o autor ela não é exatamente a expressão natural e fiel da 

opinião pública, mas sim “sua resposta, em condições bem particulares, a uma pergunta feita 

por um comanditário; por isso essa resposta não se inscreve, de início, em uma lógica de 

informação pública” (WOLTON, 2004, p. 208). 

 O sociólogo aponta ainda que de tanto reagir a partir dos resultados das pesquisas, os 

políticos muitas vezes reproduzem a lógica apontada nelas, o que acentua sua função como um 

“espelho bem particular da realidade” (WOLTON, 2004, p. 210). O autor ainda defendem que 

elas são úteis e têm sua importância, mas medem apenas o primeiro dos três níveis da opinião 

pública, mais ligado a atualidade e aos acontecimentos. Para ele, o segundo nível é mais 

profundo. Se trata das escolhas individuais feitas a partir das ideologias e representações. 

Já o terceiro nível seria o das infra-estruturas social, cultural e religiosa, “do qual pouco 

se sabe, principalmente como se articula com os demais níveis” (WOLTON, 2004, p. 210). 

Para o autor, a força e o limite das pesquisas de opinião dão forma ao primeiro nível descrito 

acima, que é estimulado a partir dos acontecimentos sociais e das informações que cada um 

tem a respeito deles. Wolton (2004) diz que a maneira como esses três níveis se relacionam é 

complexa e geralmente está acompanhada de surpresas, não necessariamente nas pesquisas, 

mas no que ele define como jogo social concreto. 

Nesse sentido, Mairieri; Ribeiro (2011) explicam que o poder do discurso político 

consiste nos temas abordados, que devem ser de interesse público e expostos através das 

mídias. Seja no formato de notícia, propaganda, diálogos, ou mesmo ações de relações públicas. 

“Assim, a eficácia do discurso e a sua repercussão está na ancoragem dos argumentos que dirão 

ao eleitor se ele se sente representado. E a abordagem dos meios de comunicação de massa 

estabelecerá a dúvida” (MAIRIERI; RIBEIRO, 2011, p. 39). 
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 Essa ascensão das pesquisas de opinião representam uma mudança significativa na 

maneira dos governantes se relacionarem com os eleitores, ou súditos no caso das poucas 

monarquias ainda existentes. De acordo com Wolton (2004), antes os filtros de interpretações 

e informação se davam através das camadas de estrutura social, cultural e ideológica. Já com a 

ascensão da imprensa e a diminuição das desigualdades entre as camadas e o acesso a 

informação, os políticos precisam ficar frente a frente com a opinião pública. Logo, 

[...] esta torna-se um corpo imenso e liso, ainda mais angustiante e inapreensível, que 

dá cada vez mais prestígio às pesquisas de opinião. Mais do que nunca, as pesquisas 

parecem ser a via de acesso a essa pítia misteriosa (WOLTON, 2004, p. 210) 

 

 Dessa forma, muitas vezes ao invés de servir como uma orientação para os políticos, as 

pesquisas acabam por desorientá-los ainda mais. Em momentos de impopularidade ou de crise 

de imagem, se não bem administrados, podem agir por impulso ou elaborar táticas perigosas, 

com uma margem grande de rejeição em que a opinião pública e o relacionamento com a mídia 

podem entrar em colapso e afundar seus governos.  

Deste modo, torna-se cada vez mais necessário em organizações, empresas e governos, 

o apoio de uma equipe de assessoria de imprensa. Este grupo de interno de comunicação 

trabalhará a favor de seus assessorados, para agendar pautas que deem visibilidade favorável a 

eles. Bem como identificar oportunidades para consolidar sua imagem positiva perante a 

opinião pública e orientá-los da melhor maneira possível nos momentos em que uma crise de 

imagem se instala. 

 

3.2 Crise e Gestão de Crise 

 

Em sua pesquisa intitulada Comunicação em Tempo de Crise (2003), João José Forni 

explica que no mercado, do ponto de vista da comunicação, uma crise é um acontecimento de 

cunho negativo para uma empresa, governo ou organização que, por ser inesperado e explosivo, 

têm um grande poder para desestabilizar até mesmo administrações sólidas e tradicionais. 

Segundo o autor, uma crise pode vir das mais variadas naturezas, indo desde “acidentes, 

denúncias, violação de produto, assaltos, crime envolvendo a empresa ou seus empregados, 

processo judicial, concordata ou crise financeira, reclamação grave de cliente ou fatos 

semelhantes” (FORNI, 2003, p. 373). 

Já a jornalista Bruna Cantanhêde de Abreu explica em sua pesquisa Comunicação de 

Crise (2016), defende que qualquer crise traz como principal ameaça o fato de não saber o que 
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está por vir. Entretanto, explica que existe diferença entre uma crise convencional e crise de 

imagem. Para a autora,  

problemas rapidamente solucionados, pequenos acidentes ou situações delicadas que 

recebem uma intervenção competente não geram necessariamente uma crise de 

imagem. Elas têm o potencial, mas, para que a imagem seja posta em cheque, o 

problema precisa atingir um caráter simbólico. O público precisa se sensibilizar com 

a situação, para que possa criar seus próprios julgamentos (ABREU, 2016, p. 11). 

 

Em outras palavras, uma crise de imagem põe em cheque a reputação estabelecida de 

uma personalidade, empresa, governo ou organização. Além disso, Abreu (2016) explica que 

o conceito de crise é vago por levar em consideração o fator humano, que muda de opinião de 

acordo com suas culturas, vivências, ideologias e sentimentos pessoais. “O que causa comoção 

hoje, pode não gerar tanta comoção amanhã; ou o que foi polêmica ontem, pode parecer banal 

hoje” (ABREU, 2016, p. 11). 

Abreu (2016) traz que, apesar de ter várias dimensões e origens,  nem todo o problema é 

uma crise - apesar de ter o potencial para se tornar uma. Quando são problemas pequenos e 

gerenciados na prática habitual do trabalho, não ganham amplitude o bastante para se 

caracterizar como uma crise. “Uma crise é o que foge à rotina da empresa, vira o centro das 

atenções de todos os stakeholders” (ABREU, 2016, p. 11). 

Nesse sentido, Forni (2003) explica que para existir uma crise de imagem não é 

necessário apenas o problema, mas a participação de três elementos. O primeiro é um fato, 

verídico ou apenas a crença dele, a respeito de uma organização; em segundo lugar a imprensa, 

que dará visibilidade para este fato, e, por último, o público, que acreditará ou não no fato 

divulgado. Abreu (2016) concorda ao descrever que é a importância que a opinião pública dá 

ao fato negativo que irá caracterizar uma crise. “Crises de imagem geram o interesse das 

pessoas, e é aí que está a maior preocupação em seu gerenciamento” (ABREU, 2016, p. 13). 

Logo, uma matéria de cunho negativo, quando veiculada, pode trazer sérias 

consequências para uma organização, desde que as pessoas que a leiam ouçam ou assistam 

coloquem credibilidade nela. Nesse sentido, Forni (2003) explica que  

[...] dependendo da dimensão, uma matéria explosiva pode desencadear um processo 

desgastante de divulgação e exposição, que acaba por comprometer os negócios e 

realmente ameaçar estruturas corporativas sólidas e tradicionais. A publicação tanto 

pode ser o estopim, como a pólvora que irá destruir a reputação ao longo da crise 

(FORNI, 2003, p. 363). 

 

Explica ainda que, mesmo com a divulgação de problema grave, não quer 

necessariamente dizer que se esteja enfrentando uma crise. É preciso que o público acredite, 

assista televisão, compre jornais, entre outras formas de consumo em meios de comunicação.  
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Então, seria a combinação dos fatores problema, mídia e opinião pública que 

determinariam o que constitui uma crise de imagem. Abreu (2016) explica que elas irão atingir 

um ponto crucial para arruinar o relacionamento de uma empresa, governo ou organização com 

o público. A credibilidade. Logo, “a reputação e a imagem serão arranhadas enquanto as crises 

de imagem se desenrolam, e são elas que irão determinar o sucesso ou o fim da instituição 

atingida, conforme será abordado a seguir” (ABREU, 2016, p. 13). 

Além disso, identifica-se como uma crise qualquer fato ou ocorrência de cunho negativo 

para uma empresa ou organização que envolva os três pilares citados acima. Para Forni (2003), 

podem ser “catástrofes ou acidentes involuntários, fruto de fatalidades, como de erro humano, 

má administração, conchavos políticos, represálias ou outros interesses” (FORNI, 2003, p. 

364). Destaca ainda que, de uma maneira geral, a administração de crises costuma se preocupar 

com fatos que, na primeira impressão, seriam simples e insignificantes, mas que acabam 

assumindo “dimensões bem maiores do que as empresas desejam e imaginam. Por erros na 

condução, inexperiência ou precipitação, acabam sendo mal administrados na relação com os 

clientes e a opinião pública” (FORNI, 2003, p. 365). 

O autor afirma não existir uma única maneira ou regra sobre como uma crise se instala 

em uma empresa ou ameaça uma figura pública. Conta que pode acontecer a partir de diversas 

origens. Para Forni (2003), muitas vezes inicia a partir de 

[...] uma despretensiosa ou sutil nota plantada em coluna de grande circulação ou o 

comentário ferino de algum âncora de TV. Tanto pode vir de um desafeto ex-

empregado, cliente insatisfeito, como de um inimigo, concorrente ou pretendente a 

cargo na empresa. Vem sócios descontentes ou desafetos históricos. Nasce de 

vazamentos, intencionais ou não, de documentos internos, ou até mesmo de 

testemunhos suspeitos de pessoas prejudicadas ou cujos interesses foram contrariados 

(FORNI, 2003, p. 366) 

 

As mídias são, como descrito pelo autor, um veículo natural para que a crise aumente. 

Pois, com o seu poder de visibilidade, “é um componente decisivo nos jogos de poder e nas 

disputas de mercado” (FORNI, 2003, p. 364). Conta ainda que a maioria das crises de imagem, 

de uma pessoa ou instituição, se administrada de maneira correta e eficiente, pode ser superada 

sem grandes danos. Para isso, “existem princípios, normas de conduta, ações proativas que 

poderão reverter situações críticas e difíceis em benefício da empresa” (FORNI, 2003, p. 363). 

Nesse sentido, Maria Helena Weber em seu artigo Na Comunicação Pública, a Captura 

do Voto (2007) explica que na comunicação política, quando a mídia pauta assuntos de 

interesse público como fome, segurança, educação, saúde e corrupção, as pessoas tendem a 

reagir e os governos e empresas precisam se manifestar de alguma forma. Para isso 
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Essa argumentação é trabalhada em diferentes modalidades discursivas (informativa, 

persuasiva, institucional, individual, híbrida) e o tema será estrategicamente 

qualificado por competências (simbólica, tecnológica, estrutural, profissional) que 

permitem ao tema obter visibilidade e repercussão com o intuito de gerar 

credibilidade (WEBER, 2007, p. 23).  

 

Logo, em meio a essa trama de comunicação estabelecida, Weber (2007) explica que 

os eleitores comparam o discurso que chegou até eles com suas vivências e benefícios em 

relação ao assunto abordado. Irão reagir aquele discurso, seja de forma passional, racional, 

como uma forma de apoio ou contestação. 

Precisamente, Weber (2016) traz que a comunicação pública existe quando são 

constituídas essas redes a partir da circulação de temas de interesse público. Os consumidores 

desses discursos tem vários níveis de compreensão e vão construindo sua opinião a partir “de 

um processo de tensionamentos em torno da visibilidade e da credibilidade ao comparar as 

versões com sua vivência” (WEBER, 2007, p. 23) 

Logo, o campo de atuação em assessoria de imprensa que interessa a essa pesquisa é o 

de como gerir crises, através de ações de comunicação. Para Forni (2003), é importante saber 

como conduzir situações de crise ou ataques à imagem que tenham repercutido na mídia ou na 

sociedade, “para que a versão e seus desdobramentos não afetem os negócios, a curto prazo, e 

a própria imagem ou o futuro da empresa, a longo prazo (FORNI, 2003, p. 364). Logo, o autor 

define que gestão de crise consiste em “todos os passos que a organização irá tomar no sentido 

de esclarecer, por todas as formas e meios, todos os seus públicos (interno e externo), com vista 

em evitar estragos ainda maiores a sua imagem” (FORNI, 2003, p. 365).  

Seria então a função de quem administra essas situações “minimizar o potencial de perigo 

da crise nos negócios e ajuda a ter o controle da situação” (FORNI, 2003, p. 365). Em outras 

palavras, quem comanda o gerenciamento de crise trabalha com o intuito de tornar mínimos os 

estragos que um problema, independente de sua dimensão, podem causar a uma figura pública, 

empresa ou organização. 

Sobre gerenciamento de crise, Forni (2003) explica que antes, fazia-se mais um plano de 

contingência do que uma administração de crise, pois a maior preocupação era em mostrar que 

a empresa era eficiente e não se preocupava com a versão ou impressão que ficava na mente 

dos envolvidos em determinado acontecimento, por exemplo. Com isso, ressalta a importância 

do papel da imprensa, pois ela “acompanha os desdobramentos e até mesmo a forma de 

relacionar-se com os clientes atingidos. Tudo se impacta a imagem das corporações, com o 

rescaldo muitas vezes indigestos do evento negativo” (FORNI, 2003, p. 366). 
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Logo, um bom relacionamento com os jornalistas ou profissionais da comunicação e, 

portanto, com as mídias que representam é fundamental para garantir um eficaz gerenciamento 

de crise. Com isso, explica que  

 
[...] há uma tendência, sobretudo nos meios audiovisuais, para a informação dê lugar 

à mídia espetáculo. A crise - qualquer que seja sua dimensão - cai como uma luva 

nessa pauta. Se tiver imagens, melhor ainda. A TV é o veículo preferido e um dos 

que chegam primeiro. Mas os jornais não ficam atrás. Se as crises transformam-se em 

prato predileto da imprensa, não há como as empresas evitarem a contingência de 

mais cedo ou mais tarde serem premiadas por qualquer tipo de mídia. Tudo pode ser 

uma questão de tempo (FORNI, 2003, p. 367) 

 

Entretanto, destaca que se um jornalista ou veículo de comunicação apura ou dá 

visibilidade à denúncias ou fatos negativos, não quer dizer que eles estejam perseguindo ou os 

envolvidos. Logo, a organização deve ser receptiva à imprensa, pois reagir de maneira negativa 

pode agravar ainda mais a situação. Portanto, Forni (2003) traz como um dos princípios básicos 

de gestão de crise que a empresa tome a iniciativa perante o caso, sem se omitir, para poder 

assumir o comando da situação, antes que os veículos de comunicação o façam. 

Outro ponto fundamental seria o de jamais ignorar um jornalista que procure o ponto de 

vista da empresa, por mais que a pauta pareça pouco relevante, represente um veículo de pouca 

abrangência ou se o momento for precipitado. Esclarece que um assessor com experiência 

entende que “uma pauta negativa tem octanagem suficiente para detonar uma crise: ou porque 

já conhece o assunto (sabe que é explosivo), ou porque, ao tomar conhecimento, soube avaliar 

suas repercussões” (FORNI, 2003, p. 369). O autor defende que, como uma das fontes do 

jornalista, a organização terá a oportunidade de interferir na matéria, dando sua versão da 

história. 

Além disso, se o jornalista não obtiver qualquer resposta da organização, terá direito a 

“publicar a matéria, alegando que procurou a empresa e não obteve resposta. Depois fica muito 

difícil corrigir e explicar ao leitor uma nova versão” (FORNI, 2003, p. 370). Logo, argumenta 

que como fonte do jornalista, a organização estará a oportunidade de inferir na matéria e 

mostrar o seu ponto de vista, bem como as medidas que está sendo feitas  

Explica que, muitas vezes, pautas inicialmente negativas “que poderiam desestabilizar a 

diretoria de uma organização, principalmente de empresas estatais ou da administração pública, 

são amenizadas ou neutralizadas pela pronta ação de fontes credenciadas” (FORNI, 2003, p. 

370). Além disso, prestar esclarecimentos ao público através da imprensa dá a oportunidade da 

empresa desmentir, admitir um erro, informar que providências estão sendo tomadas e se 
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desculpar quando necessário. Isso ajuda a restaurar a credibilidade da organização perante a 

opinião pública, pois  

[...] essa ação implica prestar amplos esclarecimentos. Desmentir, se for o caso, ou 

admitir, quando o fato é irreversível, informando as providências tomadas. Ignorar 

uma pauta pode significar para o jornalista o medo da empresa em se explicar, o que 

supõe culpa. Essa culpa presumida exacerba a apuração do jornalista e transforma 

uma matéria, às vezes fria, em uma grande pauta. Ou seja, a reportagem toma uma 

dimensão que não precisaria tomar (FORNI, 2003, p. 370) 

 

Entretanto, Forni (2003) destaca que após a publicação de um fato negativo, deve-se 

responder o mais rápido possível, mas não de maneira precipitada. Justifica que antes de tudo 

“é preciso analisar bem a dimensão da matéria (ou do fato) para que a resposta seja exaustiva, 

esclarecedora e não tenha réplica, prática muito comum hoje na imprensa” (FORNI, 2003, p. 

371). Uma resposta impulsiva pode levar a organização a cometer um outro erro gravíssimo, o 

de partir para a retaliação. O autor destaca ainda que, em alguns casos, é necessário a ajuda de 

agências externas de publicidade ou ainda, em casos extremos, à contratação de uma 

consultoria externa. Segundo ele,  

[...] as empresas e, principalmente, os governos não estão preparados, nem treinados, 

para enfrentar crises graves, por longo tempo. Melhor buscar a experiência de 

profissionais do mercado do que agir de maneira pouco profissional e incorrer em 

erros que dificilmente poderão ser corrigidos. Todavia, essa é uma dimensão da crise 

e o discernimento dos dirigentes da empresa ou assessores poderão indicar o melhor 

caminho” (FORNI, 2003, p. 372) 

 

Nesse contexto, como uma forma de se organizar mais rápido e, tendo em vista que a 

crise é um fator surpresa, Forni (2003) recomenda a criação de comitês de crise dentro de 

governos, empresas e organizações. Esses comitês devem ser um grupo seleto de pessoas com 

poder de decisão. E devem ser contatados “tão logo ocorra algum acontecimento capaz de 

ameaçar a imagem da empresa ou provocar repercussão negativa na opinião pública” (FORNI, 

2003, p. 374).  

Segundo o autor, a estrutura dos comitês pode variar, mas geralmente englobam 

autoridades e especialistas internos como “o presidente da organização (CEO), o departamento 

jurídico, as áreas de comunicação, atendimento ao cliente, recursos humanos e, naturalmente, 

o setor envolvido diretamente com o problema” (FORNI, 2003, p. 374). Para Forni (2003), um 

comitê afinado em parceria com uma diretoria atenta podem inclusive detectar vulnerabilidades 

dentro do governo, empresa ou organização assessorada. Segundo ele, “a partir do diagnóstico, 

o trabalho é corrigir os pontos fracos” (FORNI, 2003, p. 374), se antecipando a imprevistos. 
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Outro apontamento de Forni (2003) é o de que a empresa ou organização deve eleger um 

porta-voz para tratar com o público e a mídia. “Esse porta-voz é um dos elementos-chaves no 

desenlace da crise” (FORNI, 2003, p. 376). Para o autor, é necessário que seja alguém que 

 

[...] passe credibilidade, tenha treinamento para lidar com a imprensa e conheça 

profundamente a própria empresa e o problema. Ao definir esse porta-voz, optar de 

preferência por alguém que tenha domínio e controle sobre o negócio da empresa; 

habilidade para ouvir; expressar-se; para manter-se calmo, sob forte pressão; postura 

e boa aparência e, mais importante, transpire credibilidade (FORNI, 2003, p. 375) 

 

Entre os possíveis escolhidos, ele aponta que o diretor da área envolvida pode ser uma 

boa opção, desde que ele saiba como lidar com os jornalistas e não tente esconder nada deles. 

Isso porque, em momentos de crise, é preciso “mais do que nunca, estar sempre acessível e 

disponível para explicar o problema nos mínimos detalhes” (FORNI, 2003, p. 376). Entretanto, 

Forni (2003) explica que nem sempre o CEO ou a pessoa com o cargo mais importante da 

organização é a mais indicada para ser o porta voz. Mas, de qualquer forma, é importante que 

ela se mostre presente.  

O autor explica que “naturalmente, dependendo da dimensão do acidente, ele deve 

mostrar a cara, assim como deve ser bem avaliada a conveniência de aparecer ao Prefeito ou o 

Governador em incidentes que ocorrem na cidade ou no Estado” (FORNI, 2003, p. 376). Nesse 

sentido, Forni (2003) esclarece que, em crises de maior proporção e reverberação, poderão 

acontecer amplas entrevistas coletivas. Logo, essas devem ser muito bem organizadas, 

impecáveis do ponto de vista da organização. 

Em momentos como esse, mesmo que não haja a fala de quem ocupa o cargo supremo 

da organização, é importante que ele se faça presente no cenário da coletiva. Segundo o autor, 

“a decisão de expor o presidente da empresa tem que ser muito bem acertada. Ele não precisa 

necessariamente aparecer em todas as fotos, imagens e declarações, principalmente se 

associado a acontecimento muito negativo” (FORNI, 2003, p. 376).  

Em suma, no que tange ao porta-voz, ele deve estar sempre disponível e preparado para 

tratar sobre qualquer assunto e avaliar com rapidez até que ponto a empresa ou personalidade 

pública que representa tem envolvimento com o assunto em questão e o fato negativo. Nesse 

sentido, como o rosto do governo ou organização, o porta-voz deve transparecer uma palavra 

essencial para a resolução de uma crise: credibilidade. Entretanto, não basta querer construir 

uma imagem e confiável sólida apenas no momento da crise. Forni (2003) explica que  

[...] empresários, autoridades públicas, políticos, governos constroem credibilidade 

com seu passado e seu presente, com uma atuação transparente e ética com a 

sociedade e a imprensa. Esse background é que sedimenta uma imagem. O selo da 
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credibilidade associado a uma empresa, organização ou pessoa resiste ao tempo e aos 

fatos. Quando eventual episódio negativo os atinge, as reações passam a ser vistas em 

função desse patrimônio (FORNI, 2003, p. 381). 

 

O autor ainda afirma que “reputação e credibilidade não são importantes apenas para o 

mercado. A mídia também tem alta consideração, na hora de julgar comportamentos e atitudes” 

(FORNI, 2003, p. 381). Nesse sentido, a construção da credibilidade deve passar por um bom 

relacionamento com a mídia,. Isso implica em transparência e atenção ao trabalho dos 

jornalistas.  

Por esse viés, como aponta Forni (2003), para reforçar a ideia de que a empresa está 

engajada em solucionar o problema, aspectos como respeito ao meio ambiente, à comunidade 

local, aos aos próprios empregados e às leis são fundamentais. Essas ações devem estar claras 

desde antes da crise. Forni (2003) explica que este é um capital que, quando acumulado ao 

longo do tempo, pode ser um diferencial importante na hora em que um episódio negativo se 

instalar. 

Outro ponto importante na hora de solucionar uma crise é cuidar da versão oficial da 

empresa ou organização. Forni (2003) explica que as empresas em geral costumam atacar a 

crise em público, numa tentativa de se defender. Isso é um erro, pois acaba-se deixando a versão 

oficial da empresa de fora. Nesse sentido, para a imagem de uma empresa, a versão para a 

mídia pode ser uma grande dor de cabeça, pois pode potencializar e fazer mais estrago que a 

crise em si. 

Entretanto, em alguns casos, a mídia pode se transformar em uma aliada, pois com a 

sua velocidade e alcance, pode ajudar a empresa ou organização “alertando os clientes, 

publicando avisos de utilidade pública, avisando os prejudicados, enfim, reconhecendo que a 

empresa ou órgão público errou, mas está tentando corrigir o erro” (FORNI, 2003, p. 386). 

Logo,  

Para administrar a versão da crise, devem-se levantar todos os dados com a maior 

transparência e fixar uma estratégia de esclarecimento. Podem-se utilizar explicações 

diretas aos jornalistas, press releases, nota paga (casos excepcionais) ou entrevista 

coletiva, em episódios de maior repercussão. A dimensão da explicação deve ser 

proporcional à versão ou ao fato que desencadeou a crise. Um simples acidente, 

quando não for bem explicado, pode desencadear uma crise e arranhar a imagem da 

empresa. E ninguém está vulnerável a acidentes (FORNI, 2003, p. 385). 

 

Portanto, é importante que as empresas e governos entendam que, apesar de 

desagradáveis, as crises sempre existiram e vão continuar existindo. Logo, “o que vai fazer a 

diferença é a forma de enfrentá-las, principalmente a qualidade das relações com a imprensa e 

com os públicos que interagem com as empresas, os governos, as personalidades públicas” 
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(FORNI, 2003, p. 387). Então, o que fará a diferença é a maneira como as crises são 

administradas. Nesse sentido, o bom relacionamento com o público e a mídia é fundamental 

para a sua sobrevivência, pois o “potencial fiscalizador mídia pode desencadear pequenas ou 

grandes crises, a qualquer momento. A diferença está em quem se preparou ou não para 

situações críticas”  (FORNI, 2003, p. 387). 

Por fim, considerando o caráter surpresa e inevitável de uma crise, Forni (2003) explica 

que é possível sobreviver a uma crise, desde que a empresa ou governo tenha a capacidade 

rápida de planejamento e execução. Outro fator fundamental é ser reconhecida na sociedade 

“pela atuação ética e responsável e adote um relacionamento permanente e consistente com a 

mídia” (FORNI, 2003, p. 387). Logo, promessas inflamadas e discursos de imediatismo não 

são o suficiente. Pois, como explica Forni (2003), não basta uma explicação. Deve-se 

fundamentar-se na verdade e na transparência para tentar minimizar os desgastes de imagem.  

Além disso, é importante ter em mente as crises representam mudanças e que apenas as 

personalidades, governos, organizações e empresas que estiverem dispostas a mudar poderão 

gerí-las. Pois elas “mudam o funcionamento da empresa, o seu discurso, a sua forma de 

abordagem ao público externo” (ABREU, 2016, p. 12). A autora defende que dessas mudanças 

podem surgir aspectos ruins como demissões ou queda na produção. Mas, “apesar de terem 

uma conotação negativa, crises podem vir como oportunidades”  (ABREU, 2016, p. 12). Se as 

empresas ou governos em crise se mostrarem proativas e mantiverem um bom relacionamento 

com a mídia - que propagará suas ações - poderão não apenas restabelecer sua popularidade, 

mas sair com mais credibilidade e admiração do público por sua postura em meio ao caos 

estabelecido pela crise. 
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4 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

O quinto episódio da série documental The Royal House of Windsor (2017), produzida e 

dirigida por Richard Sanders é intitulado Fogo, briga e fúria. Nele,  Sanders (2017) começa 

mostrando imagens de arquivo, onde a rainha Elizabeth II e seu marido, o príncipe Philip, 

chegam para uma solenidade em comemoração às bodas de ouro do casal, na Abadia de 

Westminster. Era 20 de novembro de 1997. O vídeo mostra imagens de várias pessoas a espera 

da Rainha, que ao chegar é recebida com aplausos e sorrisos. Entretanto,  Sanders (2017) afirma 

que algumas semanas antes das imagens apresentadas, a monarca do Reino Unido havia 

enfrentado o que ele descreve como a maior crise de seu governo.  

Esse colapso na monarquia não se deu por conta de um conflito armado, desastre natural, 

econômico ou mesmo diplomático com governos exteriores. Foi uma crise de imagem 

desencadeada pela morte trágica de Diana, ex-esposa de Charles, o Príncipe de Gales e primeiro 

na linha de sucessão ao trono. Entretanto, antes de apontar os detalhes sobre a morte da Princesa 

de Gales, e para entender como ela abalou a forma da população ver a monarquia, é necessário 

explicar quem foi Lady Di, bem como a maneira que ela ascendeu à realeza.  

 

4.1 O Fenômeno Diana 

 

No final da década de 1970, a Grã-Bretanha passava por um período de crise econômica. 

A monarquia estava em um momento difícil e o movimento Punk, na época, estava em 

ascensão. Em seu livro A Moda e seu Papel Social (2006), a socióloga Diana Crane conta que 

os que aderiram à vanguarda negavam os poderes macro, como o da Coroa. Explica ainda que 

“os abusos do corpo e do vestuário expressavam o sarcasmo e o niilismo com relação aos 

valores do establishment” (CRANE, 2006, p. 368). Os jovens usavam camisetas “cortadas com 

gilete que eram costuradas para simular cicatrizes” (CRANE, 2006, p. 368). Como estampa, 

utilizavam serigrafias da rainha Elizabeth II com alfinetes na boca e no nariz, além de grilhões 

de cadeia. Através do comportamento e do vestuário, eles se manifestava contra a realeza.  

Crane (2006) conta ainda que em 1975 surge a primeira banda britânica de Punk rock, os 

Sex Pistols. Em 1977, mesmo ano em que a Rainha comemorava suas bodas de prata como 

chefe de estado, o grupo musical lançou a canção God Save the Queen. Essa música criticava 

diretamente a monarquia, chamando o regime de fascista e acusando a Família Real de ser 

apenas atração para os turistas. 
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Em 1979, Margaret Thatcher assumiu o poder britânico como Primeira-Ministra. Nesse 

período, protestos da classe trabalhista foram constantes e as medidas repressoras de Thatcher 

renderam-na a alcunha de ‘Dama de Ferro’. Nesse contexto, o documentário de Gilitz (2017) 

mostra - em vídeos da época - uma pichação em tapumes. Nela estava escrito “todo o poder 

para a classe trabalhadora e todas as outras pessoas oprimidas à direita”1 (GILITZ, 2017, 

20’18”). Haviam coibições violentas de policiais contra os protestantes, e uma parte da 

população do Reino Unido questionava o motivo de sustentar a aristocracia, enquanto muitos 

sequer tinham comida na mesa. Como descrito no documentário de Gilitz (2017), nessa época 

os Windsor estavam acabados e precisavam garantir o futuro da monarquia. 

Aos 31 anos Charles - o Príncipe de Gales e futuro rei - estava solteiro e era visto como 

um playboy. Essa imagem não representava diante do povo a estabilidade e confiança que o 

Monarca deveria passar naquele período. Mais do que nunca, acreditavam que ele precisava de 

uma esposa e um herdeiro. Nesse contexto, na pesquisa documental de Gilitz (2017), Vivienne 

Parry2, parceira de caridade da futura Princesa de Gales, explica que Diana “foi um divisor de 

águas. Ela chegou em um momento em que a Família Real era vista como enfadonha e 

antiquada” (GILITZ, 2017, 20’50”).  

Em 1980, época em que se envolveu com Charles, Lady Di trabalhava no jardim-de-

infância Young England Kindergarten, embora viesse de uma família abastada. Ela era jovem 

e bonita, tinha uma aparência doce, tímida e gentil. Seria uma personagem perfeita para um 

conto de fadas da vida real. Na visão dos Windsor, ela “era a esposa ideal” (GILITZ, 2017, 

18’31”). Só era preciso dar visibilidade para que a situação fosse vista como uma história de 

Cinderela. Arthur Edwards3, fotógrafo do The Sun explica que  

[...] minha missão, dada pelo editor na época, era saber com quem o príncipe iria se 

casar. Meu contato disse: ele está com Lady Diana Spencer. Ela trabalha em uma 

creche. Fui a quatro ou cinco creches diferentes. Perguntei: Lady Diana Spencer 

trabalha aqui? Responderam: trabalha sim. Perguntei: ela sairia para uma foto? 

(GILITZ, 2017, 21’10”) 

 

Diana aceitou e posou segurando duas crianças. A fotografia foi matéria de capa do jornal 

no dia seguinte. A manchete foi “A Garota de Charlie!”4. Os tablóides do Reino Unido 

arranjaram essa nova personagem. O público se interessou e notícias sobre Diana começaram 

a ser frequentes. 

 

                                                
1 No original “all power to the working class and all other oppressed people right on”. 
2 Em depoimento para o documentário de Gilitz (2017). 
3 Em depoimento para o documentário de Gilitz (2017). 
4 No original: “Charlie’s Girl!” 
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Figura 1 - Foto de capa do The Sun, com Diana. 

 
Disponível em: Pintrest Acessado em 17/11/2019. 

 

Em 24 de fevereiro de 1981, Charles e Diana anunciaram seu noivado em uma coletiva 

de imprensa propagada para o mundo. Na época, como mostra Gilitz (2017), em depoimentos 

para a televisão ingleses manifestavam apoio. “Acho maravilhoso, de verdade. Estava 

esperando por isso” (GILITZ, 2017, 26’54”), desabafa ansiosa uma cidadã britânica. Em pouco 

tempo, Diana se tornou uma mania. O modelo de seu anel de noivado se esgotou, o penteado e 

roupas de Lady Di começaram a ser copiados na Grã-Bretanha e Estados Unidos, entre outras 

peculiaridades mostradas por Gilitz (2017). Todas queriam se parecer com uma princesa. 

Tanto Diana quanto Charles afirmavam estar apaixonados um pelo outro e, em 29 de 

julho de 1981, ambos casaram-se na Catedral de St Paul. A cerimônia foi suntuosa e pensada 

para ser transmitida pela televisão, ao mundo. As mídias da época se referiam a celebração 

como ‘O Casamento do Século’. Segundo o documentário de Sanders (2017), cerca de 750 

milhões de pessoas em 74 países acompanharam. Nesse sentido, Gilitz (2017) mostra um 

depoimento da historiadora Amanda Foreman5, onde ela lembra que acordou “no meio da noite 

com meu irmão e assistimos do início ao fim. Ficamos grudados na televisão” (GILITZ, 2017, 

34’38”). 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Em depoimento para o documentário de Gilitz (2017). 

https://br.pinterest.com/pin/589549407447986418/
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Figura 2 - Diana e Charles no dia de seu casamento, em 1981. 

 
Disponível em: Pinterest  Acessado em: 17/11/2019. 

 

O mundo estava encantado com a nova princesa. Dentro da família real, as coisas não 

eram diferentes. Para Sanders (2017), a monarquia acreditava que a jovem de 19 anos poderia 

ser treinada para seguir o protocolo real, seria uma consorte perfeita. Segundo o historiador 

Piers Brendon6, “Charles sentiu que poderia impor sua personalidade sobre ela, e ela se tornaria 

uma espécie de complemento feminino dele. Então, ela era um brinquedo, uma espécie de 

boneca Barbie, para ele” (SANDERS, 2017, 7’22”). Mas aos poucos Diana começou a quebrar 

o protocolo da realeza. 

Em 21 de junho de 1982 nasceu William, primeiro filho do casal. “Antigamente, os 

monarcas tinham filhos no palácio. A decisão de Diana de ter o filho no hospital era novidade” 

(GILITZ, 2017, 51’41”), relembra a historiadora Kate Williams7. Em  15 de setembro de 1984, 

veio ao mundo o segundo filho: Harry. A continuação da linhagem dos Windsor estava 

assegurada e os ânimos com o público pareciam ter se acalmado. Mas o casamento não ia bem. 

 

4.2 Vida Pública X Vida Privada 

 

No início da década de 1980, o príncipe e a princesa de Gales se tornaram uma sensação 

midiática global. Mas, “a disparidade entre o apelo pessoal de Charles e Diana era muito óbvio 

(SANDERS, 2017, 12’58”). Durante os compromissos públicos, as crianças gritavam que 

queriam a atenção da princesa, enquanto o herdeiro do trono ficava em segundo plano. O 

                                                
6 Em depoimento para o documentário de Sanders (2017). 
7 Em depoimento para o documentário de Gilitz (2017). 

https://br.pinterest.com/pin/353884483190692382/
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historiador Piers Brendon8 explica que “quando fizeram a turnê na Austrália, alguém contou o 

número de fotos dela e dele. Ela tinha cerca de 92% das fotografias e ele ficava de lado” 

(SANDERS, 2017, 13’37”). A imensa popularidade de Diana com a mídia e o público, como 

mostra Sanders (2017), era semelhante a de um membro antigo da família, que décadas antes 

quase destruiu a coroa e foi exilado:  Edward VIII, o tio de Elizabeth II e herdeiro natural do 

trono. Ele renunciou ao título para se casar com uma americana divorciada, Wallis Simpson.  

Tanto ele no início do século XX, quanto ela no começo dos anos 1980 “quebraram uma 

série de regras dos Windsor. Como indivíduos, sua personalidade e celebridade ameaçavam 

ofuscar a instituição da Coroa.” (SANDERS, 2017, 5’35”). Para Sanders (2017), foi justamente 

o fato de não temerem mostrar suas personalidades que tornaram Diana e Edward VIII tão 

populares. Esse comportamento serviu para humanizar a monarquia e aproximá-los do público. 

 

Figura 3 - Diana abaixa-se para abraçar as crianças 

 
Disponível em: Pinterest Acessado em: 17/11/2019. 

 

Em comparação ao restante da Família Real, a Princesa de Gales era mais acessível. 

Elizabeth II sempre se mostrou mais reservada, como relata a autora Penny Junor9. Segundo 

ela, a monarca não costuma demonstrar sua personalidade em público. Fala ainda que durante 

seu reinado, ela conseguiu manter postura e expressão neutra, sem ninguém realmente saber o 

que ela pensa, ou como se sente. A autora completa ao afirmar que “se não mostrar muita 

                                                
8 Em depoimento para o documentário de Sanders (2017). 
9 Em depoimento para o documentário de Sanders (2017). 

https://br.pinterest.com/pin/454511787390716805/
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personalidade, não há muito o que possam desgostar” (SANDERS, 2017, 6’20”). Nesse 

contexto, no documentário de Gilitz (2017) a fotógrafa real Jayne Fincher10 explica que  

 

[...] em passeios a pé, a rainha mantém distância da multidão. Ela vai de encontro à 

multidão, só que há um espaço. Ela não vai até a barreira e estende a mão. Ela fica 

atrás, estende o braço e pega algumas flores, mas você não a vê enfiar o braço e tocar 

nas pessoas ou abraçar uma criança. [...] Com Diana, era completamente diferente. 

Se havia uma criança pequena com flores, Diana se abaixava à altura da criança. Você 

não via isso de outros membros da família real (GILITZ, 2017, 46’58”) 

 

Como mostrado por Sanders (2017), apesar dos sorrisos para as multidões, em particular 

a vida do casal real não era feliz. A intensa vida pública não era fácil. Além disso, Diana sofria 

de depressão e distúrbios alimentares. A instabilidade emocional da Princesa preocupou a 

Rainha, que temia um escândalo público. Mais tarde, em uma carta para o escritor Andrew 

Morton11, Diana conta que a monarca havia insinuado “que nosso casamento fracassara porque 

Charles sofria com minha bulimia. Ela a considerava a causa dos nossos problemas maritais, 

não um sintoma” (SANDERS, 2017, 10’47”).  

Sanders (2017) explica que ela também sofria com a atenção constante da imprensa. 

Revela que durante uma turnê no País de Gales, em 1981, ela começou a chorar sem parar e se 

recusou a sair do carro. Então perguntou ao assessor de imprensa do palácio Ronald Allison12 

se a publicidade acabaria logo. Ele respondeu “lamento, isso nunca acontecerá. Gostaria de 

poder dizer o contrário, mas se o fizesse, estaria mentindo” (SANDERS, 2017, 11’23”).  

Mais tarde, Diana encontraria conforto e realização pessoal nas obras de caridade que 

realizava. Sanders (2017) afirma que o talento para a piedade da Princesa de Gales era algo 

natural, mas que comprometer-se num nível emocional exige muito das próprias reservas 

afetivas. Nesse contexto, Patrick Jephson13, o secretário particular de Diana entre 1989 e 1996 

revela que “não havia ninguém em casa, no final de um longo dia real, dizendo: tire os sapatos 

querida, vou lhe preparar uma bebida. Conte-me tudo. Você está fazendo um grande trabalho” 

(SANDERS, 2017, 19’58”). Em contraponto, o trabalho humanitário só aumentou a 

popularidade de Diana com a massa mundial. 

Sanders (2017) explica que “a caridade sempre foi uma arma secreta da monarquia, mas 

as instituições que a rainha apoiava não causavam polêmicas” (SANDERS, 2017, 17’42”). Em 

9 de abril de 1987, Diana inaugurou a primeira clínica do Reino Unido dedicada 

exclusivamente ao tratamento de pessoas infectadas com o vírus HIV. Na época a doença era 

                                                
10 Em depoimento para o documentário de Gilitz (2017). 
11 Trecho da carta exibido no documentário de Sanders (2017). 
12 Em depoimento para o documentário de Sanders (2017). 
13 Em depoimento para o documentário de Sanders (2017). 
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pouco conhecida e taxada de praga gay, por ter muitos homossexuais infectados. Sanders 

(2017) conta que o medo de ter a Família Real fortemente associada a questões controversas 

era tão grande que a própria Rainha interviu, chamando a nora para uma audiência privada. 

Sanders (2017) mostra em seu documentário o depoimento de Ken Wharfe14, o oficial de 

proteção de Diana. Ele relata ter visto quando a princesa saiu da reunião com a sogra, chorando. 

Segundo ele, a Rainha teria dito à Diana “por que não se envolve com algo mais bonito, mais 

agradável?” (SANDERS, 2017, 18’45”). O secretário particular da Princesa completa, falando 

que a Soberana acreditava que a Princesa de Gales  

[...] seria mais feliz se trabalhasse com instituições de caridade tradicionais: como 

instituições para animais, por exemplo. E Diana me disse um dia: Patrick, vamos 

trabalhar com instituições de animais quando não houver mais pessoas para ajudar 

(SANDERS, 2017, 18’59”) 

 

Diana sentia-se completa com o trabalho benevolente e não estava disposta a abrir mão 

dele. Sanders (2017) mostra que Wharfe15 testemunhou isso em algumas ocasiões. No 

documentário, seu secretário particular explica que as pessoas que Diana via “eram as pessoas 

mais necessitadas. Quando alguém como Diana senta-se com eles por dez ou quinze minutos e 

segura sua mão, as pessoas dizem: nunca pensei que poderia falar com alguém da Família Real” 

(SANDERS, 2017, 18’15”). 

Além disso, na vida pessoal, Charles havia retomado o caso amoroso com uma antiga 

namorada: Camilla Parker Bowles. No documentário de Gilitz (2017), o Historiador Robert 

Lacey16 explica que, da mesma forma que Diana havia sido escolhida como esposa ideal para 

Charles, Camilla havia sido rejeitada pelo mesmo tipo de valores anos antes. Ela já havia sido 

namorada de Charles antes de ele conhecer Lady Di, mas havia sido descartada por já haver 

tido outros namorados, o que indicava que já havia tido relações sexuais com outro homem. 

Além disso, como apresenta Gilitz (2017), ela não tinha a aparência virginal, doce e bela que 

era esperado da noiva do Príncipe de Gales. 

Nesse sentido, Kate Snell (2013) explica em seu livro Diana: o último amor de uma 

Princesa que os primeiros comentários sobre o fracasso do casamento real surgiram em 1985, 

mesmo que de forma pequena. No ano seguinte, a autora afirma que Charles retomou o caso 

com Camilla. Até aquele momento, “o casal real continuava cumprindo seus compromissos 

oficiais, mas na vida particular, seguia por caminhos opostos” (SNELL, 2013, p. 35). 

                                                
14 Em depoimento para o documentário de Sanders (2017). 
15 Em depoimento para o documentário de Sanders (2017). 
16 Em depoimento para o documentário de Gilitz (2017). 
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Em meio a conflitos pessoais no casamento, como mostrado no documentário de Gilitz 

(2017), o Príncipe e a Princesa de Gales começaram a aparecer cada vez menos juntos em 

público. Isso resultou em uma dedicação mais intensa de Diana com suas obras de caridade e 

na educação dos seus filhos. Entretanto - no final da década de 1980 - já não era mais possível 

esconder do público que o casamento real havia esfriado. O conto de fadas estava prestes a ruir. 

A década de 1990 foi marcada por várias transformações políticas. O muro de Berlim 

havia sido derrubado em 1989 e a Alemanha, dividida após a Segunda Guerra Mundial, foi 

reunificada. A União Soviética se dissolveu em 1991. Já a África do Sul viu o fim do Apartheid 

em 1994. No Brasil, o presidente Fernando Collor de Mello foi deposto em 1992, após um 

processo de impeachment por corrupção. No mesmo ano, acabou a Guerra Civil em 

Moçambique. O Reino Unido, entretanto, foi o palco de uma série de escândalos pessoais 

envolvendo os Windsor, que vieram a público. Como mostra Sanders (2017), a repercussão 

negativa foi tão grande que a Rainha classificou o ano de 1992 como annus horribilis17 em um 

discurso oficial. Nesse contexto, a historiadora Sarah Gristwood18 explica que  

[...] em janeiro, veio a notícia do relacionamento da duquesa de York com Steve 

Waytt. Em fevereiro, numa viagem que deveria marcar a recuperação de seu 

casamento, Diana foi fotografada sozinha diante do Taj Mahal. Em seguida, o 

casamento da princesa Anne se desfazia. Então, veio a notícia de que os York iam se 

separar. E, em agosto houve o Squidgygate19 (SANDERS, 2017, 21’07”). 

 

 Como mostra Sanders (2017), reformas no Castelo de Windsor desencadearam um 

grande incêndio na noite de 20 de novembro de 1992. A televisão cobriu as ações para apagar 

as chamas, bem como pessoas saindo do castelo carregando tesouros. Eles iam de móveis à 

tapeçarias, passavam por obras de arte e outros objetos de grande valor econômico e histórico, 

que pertenciam à Família Real. O historiador Piers Brendon20 conta que, para o público, “isso 

simbolizava claramente a separação entre eles e nós” (SANDERS, 2017, 23’31). O divórcio da 

princesa Anne, que já vivia separada do marido desde 1989, foi oficializado em 1992. Além 

disso, os casamentos dos filhos da Rainha - Charles, o príncipe de Gales e Andrew, o duque de 

York - não iam nada bem. 

Nesse contexto, Snell (2013) expõe que no dia 22 de março de 1992, um artigo 

publicado na Sunday People traz um conteúdo íntimo de uma conversa feita por telefone entre 

Diana e Penny Thornton, sua amiga pessoal. O assunto era o casamento de seu cunhado - o 

                                                
17 Em tradução do latim: ano terrível. 
18 Em depoimento para o documentário de Sanders (2017). 
19 Squidgygate, no caso foi um áudio de um telefonema pessoal de Diana com James Gilbey, no qual chamava a 

princesa carinhosamente de ‘Squidgy’, gerando rumores sobre um caso entre os dois. 
20 Em depoimento para o documentário de Sanders (2017). 
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Duque de York - que se desfazia. Isso retirou o foco do casamento entre o Príncipe e a Princesa 

de Gales. Penny Thornton comenta no livro de Snell (2013) que tem certeza de que foi Diana 

que vazou a ligação numa tentativa de manipular a imprensa. 

Enquanto a Família Real vivia problemas em várias dimensões, Snell (2013) constata que 

esse foi um período decisivo para a vida pessoal de Diana, que desencadearia mudanças 

significativas em sua vida. Pois, “apesar de uma sucessão de anos repletos de infelicidade, 

traumas psicológicos e infidelidades matrimoniais, 1992 se tornou um ano particularmente 

notável na vida de Diana, um importante ponto de mutação” (SNELL, 2013, p. 36). 

Além disso, Lady Di começou a utilizar sua imagem para refletir ao público os 

problemas de seu casamento. Snell (2013) explica que isso era cada vez mais perceptível ao 

público. Traz como exemplo a famosa fotografia de Diana em 1992, em uma viagem oficial à 

Índia, sentada em frente ao Taj Mahal - obra arquitetônica tida como um símbolo do amor 

verdadeiro. Ela estava sozinha. A autora explica que  

[...] as expressões capturadas em filmagens e fotografias foram interpretadas como 

sintomas de um casamento infeliz. Diana, sem dúvida, aproveitou a oportunidade que 

as fotos ofereciam para projetar uma imagem que ela acreditava que iria obter a 

compaixão do povo, porque a seu ver, ninguém sabia como ela se sentia aprisionada 

ou o quanto a relação com Charles era desprovida de amor” (SNELL, 2013, p. 36). 

 

Essa fotografia, entretanto, não foi tirada por acaso. Um coletiva de repórteres 

fotográficos haviam sido avisados de que Diana visitaria o monumento indiano. Além disso, a 

Princesa de Gales posou por um tempo completamente sozinha, sem a companhia de um 

membro de sua equipe. Isso reforça o caráter estratégico deste clique. Snell (2013) traz indícios 

deste comportamento típico de Lady Di. 

 

Figura 4 - Diana sozinha no Taj Mahal, em 1992, representava a ruína amorosa de seu casamento. 

 
Disponível em: Pinterest. Acessado em: 17/11/2019. 

 

https://br.pinterest.com/pin/AaBZdq1pYTkWFHEuqR1b3fG5xSeU7fPRY_jihsuanZhIB2B7oum7EpY/
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Snell (2013) explica que um ano antes, em 1991, o fracasso da relação entre o casal real 

já era conhecida pelo público. Informações circulavam na imprensa de que os dois  

[...] passavam as férias e visitas oficiais em quartos separados e no seu décimo 

aniversário de casamento, 29 de julho de 1991, Diana já havia iniciado uma série de 

entrevistas com o repórter Andrew Morton, que formariam a base de seu livro Diana, 

sua verdadeira história. Ela estava determinada a revelar toda a verdade sobre a 

relação de Charles com Camilla Parker Bowles” (SNELL, 2013, p. 36). 

 

Nesse sentido, a autora traz a tona um lado pouco conhecido da Princesa, o de que “Diana podia 

ser volátil, rebelde e capaz de executar as mais incríveis acrobacias caso se sentisse traída ou 

contrariada. Capaz até de trair seus amigos” (SNELL, 2013, p. 54). 

No 9 de dezembro, o então primeiro-ministro John Major se apresentou à Câmara dos 

Comuns, no parlamento e declarou que, através de um anúncio oficial do Palácio de 

Buckingham, o Príncipe e a Princesa de Gales iriam se separar. Sanders (2017) explica que, a 

partir daquele momento, Charles e Diana deixaram as cordialidades de lado. 

 

4.3 O Conto de Fadas e um Final Infeliz 

 

A década de 1990 também marcou uma nova era das celebridades. Sanders (2017) aponta 

que notícias vinte e quatro horas por dia desencadearam em uma explosão de jornais e revistas, 

bem como foi o início dos reality shows. A sede por famosos e suas vidas particulares nunca 

haviam sido tanta. Nesse contexto, a autora Penny Junor21 argumenta que muitas celebridades 

“tem seus quinze minutos de fama e desaparecem, mas a família real não desaparece. Se eles 

atingem a condição de celebridade, estão fadados ao fracasso, pois a fama deles irá durar pelo 

resto de suas vidas” (SANDERS, 2017, 25’16”). Nesse contexto, a separação de Charles e 

Diana se tornou um foco de notícias sensacionalistas e ambos entraram num conflito de 

popularidade, que a mídia batizou de Guerra dos Galeses. 

Snell (2013) explica que a parte da Família Real e seguindo as formalidades da separação 

com Charles, Diana começou - ainda no ano de 1992 - a “virar as costas ao sistema e suas 

tentativas de encontrar uma identidade própria ganharam mais urgência” (SNELL, 2013, p. 

46). A Princesa não queria ser escanteada e estava disposta a enfrentar a Família Real utilizando 

seu apelo global para fins pessoais e políticos. Como mostra Sanders (2017), arquivos do ex-

secretário pessoal de Lady Di, Patrick Jephson22, indicam como os dois tentavam maximizar 

oportunidades. Segundo um depoimento seu para o documentário - ainda em 1992 durante uma 

                                                
21 Em depoimento para o documentário de Sanders (2017). 
22 Em depoimento para o documentário de Sanders (2017). 
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turnê ao Egito -, antes da visita oficial no país do Secretário das Relações Exteriores, Douglas 

Hurd, Diana resolveu agir com o seu charme: 

 

[...] ela foi a estrela de cada jantar, de cada evento. O coquetel do embaixador foi o 

maior evento social daquele ano. Embaixadores e empresas britânicos viam Diana 

como uma nova e poderosa arma para a comunidade comercial do Reino Unido. Uma 

cara internacional para uma instituição tradicional, combinando o melhor dos dois 

mundos: dever e beleza” (SANDERS, 2017, 26’21”). 

 

Jephson23 afirma que Lady Di sabia o quanto o Parlamento e a Coroa a consideravam um 

bem valioso para a diplomacia do Reino Unido. E essa ação no Egito foi um lembrete disso. 

Se a Princesa decidisse usar sua visibilidade para prejudicá-los, “os Windsor teriam de usar as 

lições da história para sobreviver à crise” (SANDERS, 2017, 24’54”). Piers Brendon24 comenta 

que, nessa época, “Diana viu a possibilidade de obter muito mais publicidade ao lidar com 

leprosos” (SANDERS, 2017, 18’01”). Então, a Princesa intensificou suas atividades dedicadas 

a caridade. 

Seu secretário pessoal Patrick Jephson25 conta ainda no documentário de Sanders (2017) 

que ambos começaram a selecionar instituições que chamassem mais atenção da mídia do que 

os escândalos de seu casamento. Em seus arquivos de clipping, que ele mostra no documentário 

de Sanders (2017), é exibido um recorte de uma reportagem do impresso Daily Telegraph, 

veiculado 14 em julho de 1994, escrita pelo jornalista Robert Hardman. Nele, o jornalista 

afirma que a visita da Princesa de Gales havia sido “roteirizada de modo brilhante. E a atuação 

da princesa foi desempenhada perfeitamente, uma figura materna para os necessitados do 

mundo” (SANDERS, 2017, 29’10”). Entretanto, um trecho destacado por Jephson26 diz que 

[...] as visitas são vitais para que a princesa mantenha seu perfil mundial, mas ela vai 

precisar usá-las com moderação e variar a dieta. Muito do que os cínicos chamam de 

‘rotina da Madre Teresa’ poderia levar à indigestão de compaixão (SANDERS, 2017, 

29’34”) 

 

Ele enviou o trecho destacado para a princesa que o retornou com um memorando, escrito 

em próprio punho, onde respondia “concordo totalmente com X. Uma mudança de dieta seria 

muito importante” (SANDERS, 2017, 29’52”). 

Com o divórcio, tanto Diana quanto Charles quebraram os códigos de silêncio e discrição 

que a Família Real adotava, expondo histórias pessoais para a imprensa que se tornaram uma 

bola de neve de escândalos. A historiadora Sarah Gristwood27 explica que  

                                                
23 Em depoimento para o documentário de Sanders (2017). 
24 Em depoimento para o documentário de Sanders (2017). 
25 Em depoimento para o documentário de Sanders (2017). 
26 Em depoimento para o documentário de Sanders (2017). 
27 Em depoimento para o documentário de Sanders (2017). 
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[...] eles mostraram que o casamento tinha sido uma farsa desde o início. E realmente 

abriram as janelas do palácio para a luz mais escabrosa que se possa imaginar” 

(SANDERS, 2017, 27’52”). 

 

Como mostra Gilitz (2017), em 29 de junho de 1994, quando o príncipe e a princesa de 

Gales estavam separados, mas não oficialmente divorciados, um documentário sobre Charles 

foi realizado numa tentativa de melhorar a imagem pública do Príncipe. No filme, dirigido por 

Jonathan Dimbleby ele confessava o caso com Camilla. 

Ao saber disso, Diana percebeu que precisava usar a mídia em próprio benefício. Gilitz 

(2017) explica que, para usar a visibilidade do documentário de Charles ao seu favor, ela - que 

era esperada em uma galeria de arte - desceu de seu carro a cerca de cem metros antes. Diana 

estava muito bem vestida e os fotógrafos aproveitaram isso. A jornalista de moda Meredith 

Etherington-Smith28 explica que “a princesa Di usava a moda como uma arma extremamente 

eficiente. As pessoas caíam umas sobre as outras para tirar fotos” (GILITZ, 2017,35’34”). Já o 

repórter fotográfico Arthur Edwards29 comenta que “no dia seguinte , a história seria sobre 

Charles e o adultério. Mas a foto na capa seria de Diana” (GILITZ, 2017, 35’58”).  

 

Figura 5 - Diana foi destaque na capa da revista Hello!, no lugar de Charles. 

 
Disponível em: BuzzFeed Acessado em: 17/11/2019. 

 

Os ataques e provocações pessoais continuaram. Em novembro de 1995, como aponta 

Sanders (2017), Diana concedeu uma entrevista para o jornalista Martin Bashir do programa 

The Panorama Interview, da emissora BBC. Ele foi ao Palácio de Kensington onde a Princesa 

                                                
28 Em depoimento para o documentário de Gilitz (2017). 
29 Em depoimento para o documentário de Gilitz (2017). 

https://www.buzzfeed.com/patricksmith/22-things-from-1994-that-will-make-you-feel-old?sub=2884617_2243601&utm_term=.opL4m9PL9#.huKm0YEaY


 

40 

estava “prestes a revelar seu manifesto real alternativo ao mundo” (SANDERS, 2017, 31’29”). 

O material é considerado por Sanders (2017) o mais explosivo e revelador já feito com um 

membro da família real. Sobre o episódio, Gilitz (2017) esclarece que a entrevista foi gravada 

no apartamento pessoal de Diana. 

Simon Perri30, correspondente estrangeiro da revista People, revela que para realizar a 

entrevista com Bashir, Diana precisou usar vários subterfúgios. No dia da gravação 

 

[...] as câmeras entraram furtivamente no palácio. Ela não contou a ninguém da 

própria equipe até a véspera da transmissão. Acho que era um indicativo de como ela 

se sentia, que não podia confiar em muita gente (GILITZ, 2017, 39’06”) 

 

Durante a conversa, ela tocou em assuntos polêmicos, afirmando que traiu o príncipe 

Charles, bem como ter dúvidas se ele se adaptaria bem quando se tornasse o Monarca. Ou ainda 

que a instituição com a qual se casara havia decidido que ela não seria a Rainha. Mesmo com 

pouca divulgação da emissora, a pedido da Princesa, como aponta Sanders (2017), milhões de 

pessoas na Grã-Bretanha assistiram a transmissão. No dia seguinte, era assunto comentado no 

mundo inteiro. 

Apesar de muitos definirem a tática de Diana para chamar a atenção da mídia como uma 

estratégia arriscada, o correspondente da BBC Chris Connelly31 relata que “ela fez um trabalho 

de expert em termos de usar a mídia a seu favor” (GILITZ, 2017, 38’32”). Ele afirma ainda 

considerar que, neste quesito, Lady Di estava dois passos a frente da monarquia. Isso reafirma 

a relação retroalimentar e o caráter controlador que Diana tinha com a imprensa. 

Nesse contexto, o autor Will Self32 explica que a Rainha não gostou de ver como as brigas 

e ressentimentos entre Charles e Diana estavam atacando de maneira direta a instituição da 

monarquia britânica. Segundo ele “uma coisa que sabemos sobre a Rainha é que ela coloca a 

Coroa acima de sentimentos pessoais” (SANDERS, 2017, 32’59”). O documentarista revela 

que a Rainha escreveu uma carta à Diana, onde ordenava que o Príncipe e a Princesa de Gales, 

que já viviam separados, deveriam se divorciar. E foi o que aconteceu. 

Como mostrado no documentário de Gilitz (2017), Diana recebeu 26 milhões de dólares 

no divórcio. Ela poderia continuar morando em seu apartamento no Palácio de Kensington, 

mas perdeu o estatuto de Sua Alteza Real e o título de Princesa de Gales. Sua equipe de 

segurança, secretários e empregados também foram cortadas. Ela só contaria com uma 

faxineira, uma cozinheira e um mordomo.   

                                                
30 Em depoimento para o documentário de Gilitz (2017). 
31 Em depoimento para o documentário de Gilitz (2017). 
32 Em depoimento para o documentário de Sanders (2017). 
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Na entrevista com Bashir, Diana proferiu a frase que Sanders (2017) define como o seu 

epitáfio. Ela diz que gostaria de ser lembrada como uma Rainha no coração das pessoas. A 

perda do título significava que ela não era mais um membro da realeza. Porém, pela mídia e 

pelo povo continuou sendo chamada de Princesa do Povo. Nesse sentido, o correspondente da 

ABC, Chris Connelly33 explica que “Diana usou seu fascínio e compreensão da força de sua 

imagem e, sim, esse sistema imenso ao seu favor para renascer das cinzas de seu casamento 

como a Princesa do Povo” (GILITZ, 2017, 42’22”). A proteção policial havia sido retirada pela 

Família Real, já que ela não era mais um membro. Mas sua popularidade mundial e o assédio 

da mídia não diminuíram. Ao contrário. 

 Em agosto de 1997, a imprensa começou a publicar fotos de Diana com o milionário 

Dodi Al-Fayed. Rumores de um romance entre os dois estavam cada vez mais difíceis de serem 

negados. No documentário de Gilitz (2017), Jess Cagle34, editor chefe da revista People explica 

que 

[...] quando Dodi Fayed entrou na vida dela, Diana encontrou alguém que gostava de 

notoriedade, que não se importava com isso. Ela também encontrou alguém com 

recursos financeiros para cuidar dela. Levá-la em jatos particulares e contratar a 

segurança necessária. E comprar certa privacidade para ela. De muitas maneiras, 

provavelmente ela o enxergava como o Aristóteles Onassis dela (GILITZ, 2017, 

50’40”) 

 

Se de certa forma Diana acreditava que Dodi Fayed poderia lhe fornecer segurança e 

privacidade, o que aconteceu foi o contrário. A imprensa e o público ficaram ainda mais 

curiosos sobre como a Princesa do Povo iria reconstruir sua vida particular.  

Como mostrado no documentário de Gilitz (2017), na última semana do mesmo mês, o 

casal estava no sul da França e decidiu ir passar a noite em Paris. Eles se hospedaram no hotel 

Ritz. Explica que, naquele dia, Dodi arquitetou um plano para eles saírem pelos fundos do hotel 

e despistar os paparazzi. Tudo em vão, já que um grupo também os aguardava lá. Os dois 

saíram pela porta traseira do hotel, onde um Mercedes-Benz S 280 os apanhou segundos depois. 

Foram perseguidos por repórteres fotográficos em motocicletas até entrarem no túnel, abaixo 

da Praça de l'Alma em alta velocidade, onde um acidente aconteceu. Era 30 de agosto. 

 

 

 

 

                                                
33 Em depoimento para o documentário de Gilitz (2017). 
34 Em depoimento para o documentário de Gilitz (2017). 
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4.4 A Morte de uma Mulher, a Consolidação de um Ícone 

 

Por ser acompanhado pela imprensa, o acidente se tornou manchete imediatamente. 

Arthur Edwards35, fotógrafo real do The Sun explica que “Era cerca de meia-noite e meia. 

Ligaram do escritório dizendo que Diana sofrera um acidente em Paris. Perguntaram se eu 

poderia pegar o primeiro vôo pela manhã” (GILITZ, 2017, 54’23”). Em contraponto, o 

motorista de Diana entre 1996 e 1997, Colin Tebutt36 - que não a conduzia no dia do acidente 

- relata que naquela madrugada 

[...] o telefone tocou e minha esposa atendeu. Era uma hora da manhã. Era um dos 

policiais em Balmoral ligando [...] Ele disse: Colin, sua chefe está ferida. Ela sofreu 

um acidente de carro. Respondi: muito obrigado. Pode me dizer quais os ferimentos? 

Ele disse: acho que um braço, perna e alguns ferimentos e hematomas [...] O 

telefonema seguinte foi da secretária particular: venha para cá. Ela está na UTI 

(GILITZ, 2017, 54’20”) 

 

Colin37 desabafa ao contar que, quando chegou em Paris, a rua estava abarrotada de 

pessoas e muito tumultuada. Nela, “não haviam carros. Só pessoas, pessoas e mais pessoas ao 

longo do caminho. Deviam ser seis, oito quilômetros” (GILITZ, 2017, 59’35”). Enquanto isso, 

a Família Real Britânica se encontrava de férias em Balmoral, castelo de campo na Escócia - 

local onde desde o século XIX o monarca costuma se retirar quando precisa de um descanso 

da vida pública. 

A repercussão pelo acidente e morte de Diana atingiu um nível mundial. Gilitz (2017) 

mostra que no dia seguinte, líderes mundiais da época como os presidentes Nelson Mandela da 

África do Sul, Bill Clinton dos Estados Unidos e Boris Yeltsin publicaram notas e deram 

entrevistas lamentando a morte da Princesa do Povo. A Família Real Britânica permanecia em 

silêncio. A população começou a se indignar e tanto o documentário de Gilitz (2017), quanto 

o de Sanders (2017) mostram flores, bilhetes, fotografias e velas deixadas por britânicos e 

turistas como tributo em frente ao Palácio de Buckingham e o Palácio de Kensington. 

Nesse contexto, Lord Carey de Clifton38, Arcebispo de Canterbury de 1991 a 2002 afirma 

no documentário de Sanders (2017) que “eu nunca vi nada assim em toda a minha vida antes 

ou depois. Causou muitos danos à família real. Ela foi elevada à Santa Diana, e nós temos de 

ser muito cautelosos com essa interpretação” (SANDERS, 2017, 38’40”) Pelo fato de a mídia 

estar de certa maneira envolvida no acidente da Princesa do Povo, a historiadora Amanda 

                                                
35 Em depoimento para o documentário de Gilitz (2017). 
36 Em depoimento para o documentário de Gilitz (2017). 
37 Em depoimento para o documentário de Gilitz (2017). 
38 Em depoimento para o documentário de Sanders (2017). 
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Foreman39 relata que “quando você leva um choque, quer culpar alguém. E os jornais estavam 

aterrorizados. Então, acho que houve um esforço calculado dos tablóides para redirecionar a 

ira pública para longe deles em direção à monarquia” (GILITZ, 2017, 65’04”).  

A mídia começou a dar ênfase para a ausência dos Windsor. Especialmente da Rainha. 

Em um depoimento mostrado por Gilitz (2017) e veiculado na televisão, uma britânica profere 

indignada: “acho que a nossa Rainha deveria estar aqui em Londres com o povo dela. Esta é a 

nação dela. E eles deveriam saber o que o povo sente por Diana” (GILITZ, 2017, 66’22”). 

Devido a popularidade de Diana e sua imagem benevolente, associada ao trabalhos de caridade 

- somados com sua saída polêmica da Família Real -, as pessoas não perceberam que a realeza 

segue um rígido protocolo. Associaram seu silêncio com indiferença à morte de Diana e, em 

consequência, ao sofrimento do público. Isso causou um colapso de grandes proporções. 

Nesse sentido, Elizabeth Vargas40 - âncora de notícias da ABC nos EUA - conta que três 

dias se passaram depois do acidente e nenhum oficial ou uma nota do palácio foi emitida. “Dias 

se passaram e nenhuma palavra da Família Real. Foi assombroso” (GILITZ, 2017, 66’30”). 

Gilitz (2017) mostra ainda trechos de entrevistas feitas com as pessoas que depositavam suas 

homenagens. Numa delas, ao se referir à Família Real, uma britânica diz: “são as pessoas mais 

frias do mundo” (GILITZ, 2017, 66’41”). Visão que indica como a opinião pública relacionou 

a ausência da Família Real como algo pessoal e não parte de seu protocolo. 

Sobre Diana, a autora Penny Junor41 explica que “se sua chegada à família real tinha sido 

espetacular, sua partida, nossa, foi espetacular também. E quase provocou o fim da monarquia” 

(SANDERS, 2017, 37’55”). Nesse sentido, Sanders (2017) explica que durante os seis dias que 

seguiram a morte da Princesa “o choque foi seguido pela dor, que levou à raiva. Para a Casa 

de Windsor, Diana, que tinha sido problemática na vida, agora provava ser quase fatal” 

(SANDERS, 2017, 38’17”). Com a crise instalada, a casa de Windsor precisava agir com 

precisão e o mais depressa possível se quisesse sobreviver. 

 

 

 

 

 

 

                                                
39 Em depoimento para o documentário de Gilitz (2017). 
40 Em depoimento para o documentário de Gilitz (2017). 
41 Em depoimento para o documentário de Sanders (2017). 
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5 ANÁLISES E RESULTADOS 

 

Para executar essa fase da pesquisa, a ajuda de depoimentos de pessoas ligadas à 

Família Real na época foram importantes. Essas entrevistas estão presentes nos documentários 

de Gilitz (2017), Sanders (2017) e Snell (2013). As três obras foram usadas como base para a 

construção da Contextualização Histórica. Também foram usados como material de análise 

videos completos da coletiva de imprensa de Tony Blair, o discurso televisionado de Elizabeth 

II e o funeral completo de Diana. Todos disponibilizados na plataforma online Youtube.  

Além disso, a partir das visões dos autores e de uma compreensão mais ampla dos 

conceitos de Gestão de Crise e Opinião Pública - em especial os de Forni (2003), Weber (2007) 

e Wolton (2004) - e a seleção do material coletado, a estruturação do gerenciamento de crise 

se tornou mais visível e foi possível reconhecer as ações. A seguir, serão apresentadas as 

diferentes ações com suas subdivisões estratégicas identificadas. 

 

5.1 Tony Blair assume o Controle da Situação 

 

A primeira ação identificada como uma tentativa de gerir a crise ocorreu no dia da morte: 

31 de agosto de 1997. Porém, não teve nenhuma ligação direta com a Família Real Britânica. 

A Coroa encontrava-se ausente, escondido nos campos verdejantes de Balmoral, na Escócia. 

Então, coube ao Primeiro-Ministro Tony Blair tomar a frente e intervir no cenário da crise. 

Numa tentativa de assumir o comando da situação, sua equipe convocou uma coletiva de 

imprensa (ver ANEXO A) onde ele falou sobre a morte da Princesa, bem como o que ela 

significou. 

De acordo com o apontado por Forni (2003) como um acerto, Blair não negou a crise. 

Reconheceu a tragédia na frente das câmeras, para o público. Além disso, ressaltou a 

benevolência e caridade de Diana, lembrando-a como “ela era a Princesa do Povo e é assim 

que ela permanecerá, como permanecerá em nossos corações e em nossas memórias para 

sempre”42. 

Forni (2003) também indica que encontrar um porta-voz é uma manobra essencial para 

o gerenciamento de crise. Então, como os Windsor permaneciam distantes, o Primeiro-Ministro 

ocupou o posto de porta-voz. O autor Will Self conta que a intervenção de Tony Blair foi 

                                                
42No original: she was the People’s Princess and that’s how she will stay, how she will remain, in our hearts and 

in our memories forever. 
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fundamental. “Parecia caber a ele tirar os Windsor de seu esconderijo em Balmoral e 

reconhecer a maior exposição de coroas de flores que o mundo já havia visto” (SANDERS, 

2017, 40’12”). 

A iniciativa de Blair obteve resultados por mostrar ao público que o governo estava ciente 

e lamentava. Foi uma tática importante em um primeiro momento, mas que sozinha se 

mostraria ineficiente. Era preciso uma participação mais direta dos Windsor. Nesse contexto, 

a Família Real continuava em silêncio na Escócia. Sem pronunciar ao menos uma nota oficial 

que lamentava a morte de Diana, a ausência soou ao público como indiferença. 

Quanto a isso, o documentário de Sanders (2017) aponta que houve esforços de Blair e 

sua equipe para que a Família Real fizesse um pronunciamento oficial. Tudo em vão, já que 

eles preferiram se manter reservados, tendo em vista que Diana não era mais um membro da 

realeza. A visão deles era de que o direito de assumir uma posição pertenceria aos Spencer, a 

família de Diana. 

 

5.2 Prestar tributo a Diana como um Membro da Realeza 

 

 Apesar do silêncio dos Windsor e da relutância de Elizabeth II em se expor ao público, 

algumas pequenas ações começaram a ser tomadas para que o público visse que a realeza 

britânica sentia pelo acontecimento. De maneira voluntária, Charles voou até Paris para ver o 

corpo, enquanto o resto da família permanecia em um luto silencioso na Escócia. Como um 

tributo à Diana, quando o caixão desembarcou em Londres, foi colocada uma bandeira com o 

emblema real.  

Figura 6 - Capa do jornal O Globo mostra o caixão de Diana em 1 de setembro de 1997. 

 
Disponível em: Memória Globo. Acessado em: 17/11/2019. 

http://memoria.oglobo.globo.com/jornalismo/premios-jornalisticos/a-traacutegica-morte-da-princesa-9888412
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Essa honra só é concedida para membros da realeza. Além disso, o corpo foi trazido em 

um avião real. Como apontam os documentários de Sanders (2017) e de Gilitz (2017), houve 

relutância por parte da Rainha em usar um avião oficial, já que Diana não era mais um membro 

da realeza e a ação poderia ser vista como extravagante. Além disso, na visão da Soberana, 

esse era um assunto particular, não de Estado.  

Entretanto, devido a insistência de Charles e alguns funcionários, Elizabeth II permitiu 

que o avião oficial fosse resgatar o corpo. Essa ação, embora sozinha não fosse o suficiente, 

parece ter sido um acerto. Já que contava com uma pequena participação da Família Real e o 

emblema dos Windsor. Porém, a figura da Rainha ainda era muito distante, o que não acalmou 

os ânimos do povo.  

 

5.2.1 Velório Público 

 

Era desejo dos Spencer - compartilhado pelo ponto de vista dos Windsor - que Diana 

tivesse um funeral privado, com a presença dos parentes e amigos mais próximos. Não foi o 

que aconteceu. A tragédia repentina, somada com a imensa popularidade da Princesa do Povo 

e a revolta popular fizeram com que fosse elaborado um velório público, sediado no Palácio de 

Saint James. Na cerimônia, todos aqueles que quisessem se despedir teriam a chance de ver o 

caixão de Lady Di por alguns instantes, desde que enfrentassem a imensa fila formada. 

Também foi disponibilizado no local e em várias embaixadas do Reino Unido um livro de 

condolências para ser assinado. O velório durou cinco dias. 

Esse feito, realizado apenas para personalidades ilustres e membros da Família Real, 

foi um passo importante. O mundo estava em choque e a grande popularidade de Diana fez 

com que muitos de seus admiradores se sentissem como se tivessem perdido um ou ente 

querido. Dar um velório público - acompanhado pelos livros de condolência - gerou a 

oportunidade para aqueles que depositaram flores em frente aos palácios de Kensington e 

Buckingham, bem como muitos fãs que não poderiam ir à Londres, de se sentirem mais 

próximos de Diana. Entretanto, essa ação não ajudou o público a perceber que os Windsor 

estavam em um luto privado e a opinião pública piorava em relação à postura da Família Real. 
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5.2.2 A Bandeira a Meio Mastro 

 

 As dimensões tomadas pela crise desencadeada com a morte de Diana renderam para a 

Princesa uma outra honraria. Desta vez ainda mais exclusiva. Quando um Monarca falece, as 

bandeiras das residências reais e dos prédios públicos são colocadas a meio mastro, como uma 

forma de respeito.  

Essa é uma distinção concedida apenas para a Soberana. Como Gilitz (2017) mostra em 

seu documentário - após britânicos revoltados afirmaram em entrevistas que a bandeira em 

alguns locais sequer estava hasteada - elas foram colocadas a meio mastro. Essa foi a única 

exceção na história da Grã-Bretanha. 

Diana obteve um privilégio que não foi oferecido a mais ninguém além de Monarcas 

de sangue. Esse gesto mostra que, para o público, ela se consagrou como foi definida na 

entrevista com Bashir, quando afirmou que gostaria de ser a Rainha no coração das pessoas. 

Essas ações tímidas indicaram que a Família Real estava preocupada com o acontecido. Mas a 

crise já havia tomado proporções tão grandes que não seriam o suficiente. 

 

5.3 Retornar à Londres e Marcar Presença 

  

Quatro dias haviam se passado desde o acidente e nenhum comunicado oficial da 

Família Real havia sido feito. A população estava indignada e a mídia estava cobrindo isso. O 

mundo via os Windsor como frios e indiferentes. Alguns os acusavam como os próprios 

assassinos de Diana, já que teorias da conspiração começaram a aparecer. Os documentários 

de Gilitz (2017) e Sanders (2017) mostram que Tony Blair precisou intervir de novo, desta vez 

por trás das câmeras e insistiu para que a Rainha retornasse. Na quinta-feira, dia 4 de setembro, 

ele telefonou para Balmoral e conversou com Elizabeth II. Ela lhe deu ouvidos. 

Entretanto, apenas a presença da Monarca em Londres e uma nota oficial não seriam o 

suficiente para acalmar os ânimos. Ela precisaria de uma participação mais ativa se quisessem 

reverter a situação. Nesse sentido, é importante retomar uma das ideias que Forni (2003) 

defende. A de que mesmo que o presidente da empresa ou ocupante do cargo máximo de uma 

organização não seja o porta-voz, sua presença é crucial para demonstrar ao público o quanto 

a empresa, governo ou organização está interessada em solucionar o problema.  
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5.3.1 Caminhar entre as Flores 

 

A volta da Rainha foi anunciada. Com isso, duas ações que ela realizaria foram 

preparadas para serem executadas no dia 5 de setembro de 1997. A primeira delas foi uma 

aparição pública, no momento da chegada, em frente ao Palácio de Buckingham. As entradas 

principais da residência real estavam bloqueadas por milhares de flores, bilhetes, velas e balões 

que britânicos e turistas deixavam como um tributo à Diana. Essas condolências ficavam em 

frente aos palácios de  Kensington e Buckingham. 

Quando chegou, Elizabeth II e seu marido, o Príncipe Philip, fizeram uma caminhada 

entre os presentes depositados na frente de sua morada. O passeio foi acompanhado por 

milhares de pessoas que se encontravam presentes. Além disso, o ato foi coberto pelas mídias 

existentes na época, como rádio, televisão, além de fotógrafos e repórteres, que forneceriam 

material para o impresso. 

 

Figura 7 - Príncipe Phillip e Elizabeth II em meio aos tributos deixados para Diana. 

 
Disponível em: Pinterest Acessado em: 17/11/2019. 

 

Vestida de luto, durante a caminhada a Soberana leu bilhetes, admirou as flores e trocou 

palavras com algumas pessoas que estavam lá. Pelo contato direto com a população e sua 

presença no local, o mundo viu uma governante presente e solidária com o seu povo, que se 

encontrava em um momento de profunda tristeza. Esse pode ser considerado o momento de 

virada, onde a opinião pública começa a se tornar favorável aos Windsor. 

 

5.3.2 Fazer um Discurso na Televisão 

 

Se a caminhada da Rainha despertou um sentimento acolhedor e de luto pela ex-nora, o 

próximo passo foi de suma importância. Ela faria uma fala ao vivo, televisionada em rede 

https://br.pinterest.com/pin/358739926562703602/
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nacional (ver ANEXO B). Apesar de seus discursos de final de ano já terem se tornado uma 

tradição, Elizabeth II raramente realiza transmissões em tempo real. Mas neste caso foi aberta 

uma exceção. Como cenário, via-se através de uma janela aberta do Palácio de Buckingham, 

as flores depositadas e as pessoas que ali lamentavam a morte da Princesa do Povo. 

O discurso da Soberana englobava alguns pontos cruciais para que a população 

entendesse o que havia acontecido no decorrer da última semana. Tinha por objetivo mostrar 

as duas Elizabeth: a governante e a avó. Isso fica claro no trecho onde ela afirma que “todos 

sentimos essas emoções nesses últimos dias. Então, o que eu digo agora como sua Rainha e 

avó, digo de coração”43. 

Além disso, um trecho importante foi quando ela explicou que “nesta semana, em 

Balmoral, todos tentamos ajudar William e Harry a lidar com a perda devastadora que eles e o 

resto de nós sofremos”44. Percebe-se que, apesar de justificar a ausência para cuidar dos 

meninos, a Soberana ressalta que ela e o povo também estão de luto. Outros pontos 

fundamentais são quando a Rainha exalta as qualidades de Diana como mãe e seu talento para 

a caridade.  

Além disso, ressalta a relação que o público tinha com ela. Termina convidando a todos 

para rezarem por Diana em seu funeral, que aconteceu no dia seguinte. Encerra ao declarar que 

“os que morreram descansam em paz, e que todos nós possamos agradecer a Deus por alguém 

que fez muitas pessoas felizes”45. 

 

Figura 8 - Elizabeth II faz discurso em homenagem à Diana. 

 

Disponível em: Youtube Acessado em: 17/11/2019. 

                                                
43No original: We have all felt those emotions in these last few days. So what i say to you now as your Queen 

and as grandmother, i say from my heart. 
44No original: This week at Balmoral, we have all been trying to help William and Harry come to terms with the 

devastating loss, that they and the rest of us have suffered. 
45No original: Me those who died rest in peace, and may we each and every one of us, thank God for someone 

who made many many people happy. 

https://www.youtube.com/watch?v=heLTBaLGNQs
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Esse passo foi muito importante, pois além de parecer mais próximo e direto ao público, 

também foi esclarecedor. A partir de então, começou-se a enxergar a Soberana não apenas 

como Chefe de Estado - ou a sogra de Diana -, mas como uma avó que tentava consolar os dois 

netos que acabaram de perder a mãe. Esse discurso pessoal de Elizabeth II proporcionou a visão 

de uma Rainha solidária com a dor de seu povo. Também ajudou a humanizar a Monarca 

perante o mundo. 

 

5.4 Um funeral digno de uma Rainha 

 

“Com milhões nas ruas e bilhões assistindo pelo mundo, Diana, a Princesa de Gales, 

foi sepultada” (SANDERS, 2017, 41’20”). 

 

O funeral de Diana aconteceu no dia 6 de setembro de 1997, e foi sediado na Abadia 

de Westminster. O local não foi escolhido por acaso, pois é destinado para as cerimônias mais 

importante ligadas com a igreja. Um exemplo é a coroação de Elizabeth II em 2 de junho de 

1952. Além disso, foi palco para o casamento da Princesa Margaret - irmã da Rainha - em 6 de 

maio de 1960 e o matrimônio do filho mais velho de Charles e Diana - o Príncipe William - em 

29 de abril de 2011. 

É onde os monarcas, apenas alguns membros da realeza e cidadãos britânicos muito 

importantes - como Isaac Newton - foram velados. De maneira semelhante à cerimônia que 

uniu Charles e Diana, o funeral foi pensado para ser televisionado e reproduzido ao mundo. 

Dessa forma, não haveriam dúvidas de que os Windsor estavam de luto por Diana e que a 

consideravam um membro da família. Ao menos para o público. 

Entretanto, o funeral de Diana não se limitou às dependências da Abadia. Começou 

antes, com um cortejo fúnebre, que saiu do Palácio de St James às nove horas da manhã no 

horário de Londres. A caminhada foi seguida por um desfile que acompanhou o caixão até a 

Abadia, onde uma missa especial seria realizada. Após, o caixão seguiria de carro até  Althorp 

- propriedade privada dos Spencer -, onde um enterro fechado seria concretizado. Durante toda 

a cerimônia pública, é possível identificar várias ações que ajudariam a pagar tributo à Princesa. 

Além de mostrar ao mundo que a Família Real Britânica estava presente. 
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5.4.1 A carta de Harry 

 

 Junto ao caixão de Diana, em um local de destaque entre as flores, era possível 

identificar um envelope com a inscrição “Mamãe”46. Dentro dele, havia uma carta escrita pelo 

Príncipe Harry, na época com doze anos. Essa ação reforçou a imagem de Diana como uma 

mãe dedicada aos filhos. Da mesma maneira, mesmo que de forma implícita, deu credibilidade 

ao discurso televisionado pela Rainha no dia anterior.  

Figura 9 - Carta escrita pelo Príncipe Harry aparece em primeiro plano no caixão. 

 
Disponível em: Pinterest Acessado em: 17/11/2019. 

 

Em sua fala, Elizabeth II justificava sua ausência por estar cuidando dos dois filhos de 

Lady Di e Charles. Uma avó amorosa que se preocupava com a privacidade e a dor dos netos. 

Ao ver a carta com a inscrição escrita a mão no envelope, os espectadores são tomados por um 

sentimento de empatia em relação aos dois Príncipes, que perderam a mãe muito cedo e de 

maneira trágica. 

 

5.4.2 O Cortejo Fúnebre 

 

 Como mais um tributo à Diana, seu irmão Charles Spencer e quatro membros do núcleo 

central da Família Real - em três gerações diferentes - fizeram um cortejo fúnebre atrás de seu 

caixão. Foram eles Charles, seu ex-marido; o Príncipe Philip, seu ex-sogro; e seus filhos, 

William e Harry. O cortejo foi feito a pé e acompanhou a saída do caixão do Palácio de St. 

James até a Abadia de Westminster, numa caminhada de 2,1 milhas. 

 

 

 

 

                                                
46 No original: Mommy. 

https://br.pinterest.com/pin/386746686751155461/
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Figura 10 - Príncipe Philip, William, Harry, Charles Spencer e o Príncipe de Gales marcham atrás do caixão de 

Diana. 

 
Disponível em: Pinterest Acessado em: 17/11/2019. 

 Esse detalhe do início da cerimônia deixou evidente às câmeras o sofrimento de 

William e Harry, que marchavam atrás do caixão com a cabeça baixa. Todos esses elementos 

reforçam o que Elizabeth II havia esclarecido no dia anterior. O povo estava triste por ter 

perdido um ícone admirado, mas os dois meninos haviam perdido a própria mãe. Além disso, 

a presença de dois membros mais velhos dos Windsor e um dos Spencer indicou que os 

meninos não iriam enfrentar essa dor sozinhos. Estavam todos unidos como uma família, em 

homenagem à Diana. 

 

5.4.3 Uma Rainha faz Reverência à Outra 

 

O funeral como um todo foi a maior ação desenvolvida no processo de gerenciamento 

de crise. Mas, talvez, esse seja o fato de maior importância entre todas as realizações. 

Aconteceu no dia da cerimônia - durante o cortejo -, quando o caixão de Diana havia saído do 

Palácio de St. James. Entre tantos anônimos, membros do governo e da Família Real, ele passou 

na frente de Elizabeth II, que inclinou a cabeça para baixo como uma condolência. 

 
Figura 11 - A Rainha se curva para o caixão da Princesa do Povo. 

 
Disponível em: Youtube. Acessado em: 17/11/2019. 

 

https://br.pinterest.com/pin/155514993357623498/
https://www.youtube.com/watch?v=QtBGfF-BqUk
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Como soberana, a Rainha não deve se curvar para ninguém. Pois, na hierarquia da 

nobreza, está acima de todos. Entretanto, o gesto dela ao se curvar para o caixão da ex-nora 

confirmou publicamente a admiração que ela afirmou sentir por Diana em seu discurso, 

televisionado no dia anterior. Além disso, não indicou apenas respeito. Esse gesto pode, 

implicitamente, dar a ideia de que Elizabeth II reconhecia Lady Di como Rainha legítima - algo 

que a Princesa havia questionado ainda em vida, quando deu a polêmica entrevista para Martin 

Bashir. 

É difícil precisar se esse ato foi planejado ou não. Mas, com certeza, esse pequeno gesto 

repercutiu de maneira positiva para a Família Real Britânica. Em depoimento, o autor Will Self 

afirma que a grande força da Rainha é que “ela entende que, quando se tem um histórico de 

fazer muito pouco, fazer muito pouco, pode dizer muito” (SANDERS, 2017, 41’38”). Se curvar 

para Diana talvez seja o maior exemplo disso. 

 

5.4.4 Tony Blair como Orador 

 

 Na metade da cerimônia, já dentro da Abadia de Westminster, o Primeiro-Ministro 

Tony Blair levanta-se entre os muitos acentos de convidados e se dirige ao altar. Ele lê uma 

passagem da Bíblia Sagrada: o 1º Coríntios 13. O texto exalta que mesmo se alguém tivesse 

todo o conhecimento científico, o dom da profecia ou toda a fé do mundo, seria impossível ser 

feliz se não tivesse amor. 

 Essa ação tem pouco impacto ao comparada com outras desenvolvidas no funeral. Mas, 

é preciso reconhecer a importância de se ter o Primeiro-Ministro do Reino Unido como orador. 

A escolha desse trecho da Bíblia retoma uma das características que permeiam o que Diana 

representou para a história da Grã-Bretanha: o amor. Seja ele materno ou pelo próximo. Essa 

característica - associada com a imagem da Princesa do Povo - já havia sido ressaltada na 

coletiva de imprensa de Blair e no discurso televisionado de Elizabeth II. 

 

5.4.5 Discurso de Charles Spencer 

 

Em um momento próximo ao final da cerimônia, Charles Spencer sobe em um púlpito e 

fez um discurso profundo e pessoal, em homenagem à sua irmã Diana (ver ANEXO C). A fala 

durou oito minutos. 

Ao longo de seu depoimento - o único feito com o orador em um nível elevado em relação 

aos ouvintes durante a cerimônia -, o irmão de Diana tocou em diversos pontos tidos como 
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nevrálgicos da trajetória da Princesa. Ele descreveu suas qualidades, inseguranças e problemas 

como distúrbios alimentares.  

Cita ainda as milhares de pessoas que não a conheceram, mas que sentiam a perda como 

se Lady Di fosse uma parente ou amiga próxima. Em determinado momento, ele mesmo 

classifica sua fala como “a mais notável homenagem para Diana, da qual eu posso oferecer 

hoje”. No decorrer de sua fala sintetiza o que a imagem da Princesa do Povo representou. Ele 

a cita como “a própria essência da compaixão, do dever, do estilo, da beleza. Em todo o mundo 

ela era um símbolo, de altruísmo e generosidade. Uma porta-estandarte para os direitos dos 

desprivilegiados”.  

Em seguida, Charles Spencer faz um comentário que exalta a nobreza natural da irmã e 

que, apesar de não pertencer a realeza, não precisava de um título “para continuar a gerar sua 

marca particular de magia”. Sua frase seguinte, “hoje é a nossa chance de dizer obrigado pela 

forma como você iluminou nossas vidas, embora Deus lhe concedeu metade de uma vida”, 

chama a atenção, mesmo que de maneira sutil, para sua imagem pública de empenho em 

trabalhos de caridade e engajamento em causas sociais. Além disso, frisa que Diana morreu 

jovem. Esse trecho é um exemplo do quanto a ação foi desenvolvida para dar voz à família da 

Princesa, sem negar os acontecimentos ou a crise, mas que trazem uma versão dos fatos vista 

pelos Spencer - associados de maneira direta com os Windsor - e que clama por gratidão pelo 

que Diana foi aos olhos do público, não justiça pelo modo como ela morreu. 

A relação intensa de Diana com a mídia e os paparazzi - que a perseguiam onde quer que 

fosse -, sua rotina agitada com compromissos públicos e momentos pessoais em família 

também foram assuntos abordados. Por fim, ele reitera seu compromisso como tio e demonstra 

solidariedade com a dor dos filhos de Lady Di.  

Sobre a repercussão imediata do discurso, o correspondente estrangeiro da People Simon 

Perry - que estava presente na Abadia de Westminster no funeral de Diana - explica que dava 

para ouvir um alfinete cair no chão enquanto o irmão de Lady Di se pronunciava oficialmente. 

Entretanto, quando ele parou  

[...] o que ouvi foi chuva ou ruído das folhas de outono. Como sabemos agora, 

estavam aplaudindo, começaram nos parques e nas ruas. E, embora as palmas se 

aproximassem cada vez mais, começou literalmente no extremo superior da Abadia 

e atravessou a congregação. Noventa e nove por cento das pessoas lá, incluindo os 

filhos, se juntaram. E foi o momento mais incrível, na verdade. Esse som, eu jamais 

vou esquecer (GILITZ, 2017, 72’55”). 

 

Esse ato não roteirizado e vindo do público mostra o quanto a cerimônia obteve o 

sucesso planejado. O funeral de Diana comoveu o público e mostrou o quanto a Família Real 
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Britânica - em especial William e Harry, o futuro da Coroa - sentiam por sua partida. O povo, 

ouvindo todos os pontos destacados pelo homem que cresceu ao lado de Diana, sentiu o efeito 

catarse47 que precisava. E, agora sim, estaria pronto para se despedir de sua Princesa. 

Por se mostrar presente, a Família Real Britânica pareceu não apenas partilhar o luto, 

mas ser responsável por proporcionar esse momento de despedida ao mundo. Apesar de não 

ser um Windsor, o fato de o Conde Spencer discursar - assim como fazer o cortejo junto com 

o Príncipe de Gales, Harry, William e o Príncipe Philip - deram a impressão de uma família 

unificada, que estava lá para prestar homenagens a um membro querido. 

 

5.5 Comparação entre as Ações Desenvolvidas 

 

Em um primeiro momento, foi importante a iniciativa de Tony Blair em convocar uma 

coletiva de imprensa e manifestar os sentimentos em nome do governo. Mas, como Diana havia 

sido um membro da Família Real - e como sua saída contou com diversas polêmicas - o público 

ansiava por uma manifestação de pêsames da Soberana. Além disso, as ações executadas no 

começo da crise eram pouco explícitas em sua ligação com os Windsor. 

A cobertura intensa da mídia, somada ao já instalado sentimento de revolta só fizeram 

com que a impopularidade da realeza aumentasse. Forni (2003) aponta que um dos principais 

pontos na resolução de uma crise é manter um bom relacionamento com a imprensa e não negar 

informações. A Família Real Britânica não negou nada, mas se omitiu como se não tivesse uma 

ligação próxima e polêmica com Diana. Sua ausência passou a ser notada. 

Para corrigir o erro, uma mudança de tática precisou ser adotada. O que no começo 

foram ações pouco ligadas com a Coroa e que partiam mais do poder representado pelo 

Parlamento - em especial o Primeiro-Ministro Tony Blair -, terminou com a participação da 

Família Real em diversos níveis. Por seu discurso na televisão e inclinar a cabeça em tributo à 

Diana, Elizabeth II reconquistou o coração de seus súditos e mostrou um lado talvez nunca 

visto antes em seu reinado. O de avó preocupada. 

Logo, durante os sete dias de crise - que vão do acidente ao funeral de Lady Di -, percebe-

se que o maior número de ações se concentram nos dois últimos dias. Isso se deve ao aumento 

da participação ativa da Família Real. Mas, também está relacionada com a proporção que o 

                                                
47 Efeito Catarse é descrito por especialistas como um processo mental onde as emoções se apresentam da forma 

mais pura. É definido por psicólogos como quando a expressão dos sentimentos assume uma função libertadora. 

As várias manifestações de arte geralmente estão associadas com o efeito catarse. Ele pode acontecer naturalmente 

ou ser induzido, a partir do contato de uma ou mais pessoas com  acontecimento real, cena de filme, música, entre 

outros meios. Fonte: Dicionário Online de Português. 

https://www.dicio.com.br/catarse/
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sentimento de revolta popular atingiu. Isso se deu pelo silêncio e pela falta de associação direta 

com os Windsor nos feitos anteriores. As realizações da Família Real contra a crise precisaram 

se tornar mais explícitas aos olhos do público. 

Um ponto positivo e que ajudou na hora de mudar a estratégia, foi o de a crise nunca ter 

sido negada pelos Windsor. Além disso, eles jamais a atacaram ou rebateram as críticas da 

imprensa, como se estivessem sendo perseguidos por ela. Esses são aspectos fundamentais que 

Forni (2003) destaca na hora de solucionar um colapso. 

Outra mudança importante de tática foi quando eles começaram a cuidar de sua versão. 

Esse é outro ponto indicado por Forni (2003). Os Windsor mostraram que o silêncio era, na 

verdade, para proteger os filhos de Charles e Diana. Isso esclareceu para o público e a mídia o 

que significavam aqueles dias de isolamento e privacidade em Balmoral. Além disso, colocou 

um holofote no lado humano da Família Real Britânica, algo que Diana muitas vezes fez com 

suas pequenas quebras de protocolo. O mundo passou a enxergar também a avó, não apenas a 

Rainha. 

Após o funeral, a mídia e o público redirecionaram seu olhar e passaram a se preocupar 

em como os meninos iriam superar a tragédia. Começou-se a expressar uma expectativa e 

preocupação em relação ao desenvolvimento dos dois. A monarquia voltava ao foco de uma 

maneira positiva, aos olhos da imprensa e do público. Isso restabeleceu o equilíbrio entre o 

triângulo definido por Wolton (2004). 

 
Figura 12 - A abordagem da mídia mudou de foco após as ações da Família Real. 

 
Disponível em: Pinterest Acessado em: 17/11/2019. 

 

https://br.pinterest.com/pin/640848221947287136/
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 Em resumo, grande parte das ações consistiram em frisar Diana como benevolente, 

caridosa, uma mãe amorosa e dedicada. Essa seria a essência do que os Windsor queriam do 

seu ícone, que ficaria para a posteridade. Afinal, Lady Di estava ligada de maneira intrínseca 

com a monarquia britânica. E a crise desencadeada provou isso. O funeral, em especial, foi 

uma cerimônia criada para afirmar de maneira constante o mito da Princesa do Povo.  

Além disso, foi planejada como uma oportunidade para mostrar os Windsor - que 

muitas vezes são vistos e descritos como frios - de uma maneira mais humanizada. O objetivo 

era despertar a empatia do público para restabelecer a popularidade da Família Real e associar 

a imagem pública de Diana, vista como benevolente, com a Realeza Britânica. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir desta pesquisa científica, vê-se que uma crise de comunicação pode instalar-se 

de maneira repentina, com origens improváveis. Essas crises podem desestabilizar empresas, 

organizações e governos. Por isso, entender como funciona o processo de crise e o modo mais 

indicado de proceder se torna tão importante. A morte da Princesa Diana instalou um colapso 

que prejudicou a imagem da monarquia no Reino Unido.  

Para reverter a situação, Elizabeth II e Tony Blair precisaram agir rápido. A maneira 

como eles a solucionaram foi uma inquietação constante na mente deste pesquisador. Isso levou 

ao problema pesquisa, sobre como a Família Real Britânica desenvolveu ações estratégicas de 

comunicação para gerir sua crise de imagem após a morte da Princesa Diana? 

Para solucioná-la, foi necessário identificar as ações de comunicação desenvolvidas 

pelo governo britânico na tentativa de restabelecer a popularidade da monarquia após a crise 

desencadeada com a morte da Princesa. 

Antes disso, foi importante entender que os motivos que levaram a crise a uma 

proporção mundial não se deram apenas com o acidente de Lady Di. E, assim, verificar como 

essa crise se instalou no núcleo central da Família Real Britânica. Ao estudar o contexto 

histórico, percebeu-se que - na verdade -, haviam sinais de uma crise antes do acidente. Isso 

porque Diana deixou o de ser um membro dos Windsor de uma maneira polêmica, traída e 

sentindo-se enganada pelo marido. Tudo isso foi midiatizado. 

Esse fato - somado à visibilidade constante da mídia, a imensa popularidade de Diana 

e seu trabalho intenso de caridade - ajudou a relacionar uma imagem negativa da Família Real. 

O acidente e o silêncio, portanto, foram apenas a gota de água que faltava para o copo 

transbordar. A opinião pública se voltou contra a realeza, em especial na figura da Rainha.  

Entendida a maneira e os motivos que fizeram do trágico acidente uma crise que abalou 

a monarquia, o passo seguinte foi identificar e mapear as ações realizadas pelo governo 

britânico, executadas numa tentativa de melhorar sua imagem perante o público. Mesmo se 

tratando de um espaço de sete dias, foi difícil selecionar o material e identificar as ações. Isso 

porque o caso escolhido fora amplamente veiculado - em diversos setores da mídia. Nesse 

intervalo de tempo, tudo aconteceu muito rápido e o acontecimento tomou proporções 

mundiais. 

Após a comparação do pesquisador entre as ações do governo britânico no início no 

decorrer do gerenciamento da crise, uma surpresa e fato de que - no início - as ações partiram 

do Parlamento. Eram mais impessoais e não deixavam claro que a Família Real estava, mesmo 
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que se mantivesse reservada, tomando medidas. A Rainha passou a parecer insensível diante 

do público e uma mudança de tática precisou ser tomada nos últimos dias. As ações passaram 

a ter uma participação mais ativa da Família Real, que deu explicações ao público e reconheceu 

diante das câmeras as qualidades de Diana e o sentimento de perda que se instalou pelo mundo. 

Além disso, dissociar a imagem de Diana da realeza - algo que parecia ser a intenção 

após seu divórcio com Charles - seria impossível. É interessante observar que, mesmo sem um 

título ou cargo específico no governo britânico, Lady Di continuou sendo uma arma 

diplomática. Desse modo, vale ressaltar que ela conseguiu se reinventar e criou uma marca, 

que acabaria sendo o seu epitáfio. Ela se tornou a Princesa do Povo. 

 Depois de sua morte, uma das estratégias utilizadas pela Família Real foi exatamente a 

de continuar usando o seu apelo global em benefício próprio. Algo que havia sido feito durante 

sua passagem pelos Windsor. Como Forni (2003) apresenta, não rebateram a imprensa, se 

defenderam ou negaram a crise. Trataram de cuidar de sua própria versão da história. E, quando 

perceberam que o luto silencioso não ajudaria e que era preciso voltar, uma explicação 

precisaria ser dada. 

 É notável o senso de dever e responsabilidade com o cargo, que Elizabeth II possui. 

Como Rainha, colocou os problemas pessoais que tinha com Lady Di de lado e exaltou suas 

qualidades como indivíduo e figura pública. Fez isso em rede nacional, para ser transmitido ao 

mundo. Outro ponto crucial, que dificilmente saberemos se foi orquestrado ou orgânico, foi a 

reverência da Soberana para o caixão da ex-nora. Essas ações foram cruciais para reverter a 

opinião pública. Mostraram postura, dignidade e, de certa forma, humildade.  

Por outro viés, percebe-se nessas ações uma maneira oportuna de usar sua imagem e a 

de seus netos, obrigados a marchar em público atrás do caixão de sua mãe, como uma 

ferramento para manter a Coroa Britânica. De maneira calculada e expondo seus netos a um 

evento traumático, que provavelmente trouxe mais danos emocionais a eles do que a morte de 

Diana em si. 

 Apesar das ações da Rainha, é importante registrar que os primeiros passos foram dados 

pelo Parlamento do governo britânico. No mais, ao se explicar para a nação, Elizabeth II 

esclareceu em seu discurso que o maior motivo - por não ter aparecido em público antes - foi 

estar consolando seus netos, William e Harry, que acabaram de perder a mãe. 

O fato de terem usado os príncipes como justificativa para não ter retornado à capital 

do Reino Unido provavelmente era sincera. A maneira como os dois príncipes foram expostos 

às câmeras foi, aos olhos de muitos, cruel. Mas, uma coisa não se pode negar. Os Windsor tem 

um senso de dever público muito arraigado e estão dispostos a fazer sacrifícios na vida pessoal 
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em favor da monarquia. Esse talvez seja o segredo por trás da popularidade que conservam no 

século XXI. 

Percebe-se que em muito do que fazem eles não estão pensando no próximo mês ou 

ano de governo, mas na próxima geração, na permanência da Coroa. Como a grande 

popularidade de Diana se voltou contra a família, que aos olhos do público pareceu insensível, 

eles não buscaram mostrar que também estavam de luto. Apenas de uma maneira mais 

reservada. Se colocaram como protetores dos dois garotos que ela deixara com a tragédia. 

Herdeiros da Coroa, mas também do legado da Princesa do Povo. 

Por fim, acredito que este tema ainda pode render muitas pesquisas acadêmicas. Como 

objeto de estudo, a Família Real Britânica permanece forte em seu trono. Os tempos mudam e 

eles se adaptam da maneira que conseguem para manter a monarquia. Ao olhar para sua 

história, com certeza serão encontradas mais crises que poderiam ter levado a monarquia à 

ruína. Pessoalmente, gostaria de poder fazer mais e entender como sua equipe trabalha para 

manter a Coroa britânica como uma das instituições mais antigas e famosas do mundo. 
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ANEXO A 

 

 Transcrição da fala do Primeiro-Ministro Tony Blair a uma coletiva de imprensa, 

realizada no dia 31 de agosto de 1997. 

 

Tradução livre: 

Eu me sinto como todo mundo neste país hoje. Totalmente devastado. Nossos 

pensamentos e orações estão com a família da Princesa Diana, em particular seus dois filhos e 

dois meninos. Nossos corações vão para eles. 

Hoje somos uma nação, na Grã-Bretanha, em estado de choque e de um luto que é tão 

profundamente doloroso para nós. Ela era um ser humano maravilhoso e caloroso. Sua própria 

vida era freqüente e tristemente tocada pela tragédia; ela tocou a vida de tantas outras pessoas 

na Grã-Bretanha em todo o mundo com alegria e conforto. 

Quantas vezes devemos lembrá-la e de quantas maneiras diferentes, com os doentes, os 

moribundos, as crianças necessitadas. Quando com apenas um olhar ou um gesto que falava 

muito mais que palavras, ela revelaria a todos nós a profundidade de sua compaixão e sua 

humanidade. 

Vocês sabem como as coisas eram difíceis para ela de tempos em tempos. Tenho certeza 

de que só podemos adivinhar que as pessoas em todos os lugares, não apenas aqui na Grã-

Bretanha, em qualquer lugar. Eles mantiveram fé com a princesa Diana. Eles gostaram dela. 

Eles a amavam. Eles a consideravam que ela era a Princesa do Povo e é assim que ela 

permanecerá, como permanecerá em nossos corações e em nossas memórias para sempre. 

 

Texto original: 

I feel like everyone else in this country today. Utterly devastated. Our thoughts and 

prayers are with Princess Diana’s family, in particular her two sons and two boys. Our hearts 

go out to them.  

We are today a nation, in britains state of shock and mourning in grief that is so deeply 

painful for us. She was a wonderful and a warm human being. Her own life was often sadly 

touched by tragedy; she touched the lives of so many others in britain throughout the world 

with joy and comfort.  

How many times shall we remember her and how many different ways with the sick, the 

dying, with children with the needy when with just a look or a gesture that spoke so much more 

than words, she would reveal to all of us the depth of her compassion and her humanity.  
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You know how difficult things were for her from time to time. I’m sure we can only 

guess at that the people everywhere not just here in britain everywhere. They kept faith with 

Princess Diana. They liked her. They loved her. They regarded her, as one of the people she 

was the People’s Princess and that’s how she will stay, how she will remain, in our hearts and 

in our memories forever. 

 

ANEXO B 

 

Transcrição original e tradução livre completa do discurso televisionado da Rainha 

Elizabeth II - em 5 de setembro de 1997 -, para homenagear à Princesa Diana, morta em 31 de 

agosto.  

 

Tradução livre: 

Desde as terríveis notícias do domingo passado, vimos em toda a Grã-Bretanha e em 

todo o mundo, uma expressiva tristeza pela morte de Diana. 

Todos temos tentado, de diferentes maneiras, lidar com isso. Não é fácil expressar o 

sentimento de perda. Como o choque inicial é freqüentemente sucedido por uma mistura de 

outros sentimentos, descrença, incompreensão, raiva e preocupação por aqueles que 

permanecem. 

Todos sentimos essas emoções nesses últimos dias. Então, o que eu digo agora como 

sua rainha e avó, digo de coração. 

Primeiro, quero prestar homenagem a Diana. Ela era um ser humano excepcional e 

talentoso. Nos bons e nos maus momentos, ela nunca perdeu a capacidade de sorrir e refletir. 

Nem parou de inspirar os outros com seu carinho e bondade. Eu a admirava e respeitava por 

sua energia e compromisso com os outros, e principalmente por sua devoção a seus dois filhos. 

Nesta semana, em Balmoral, todos tentamos ajudar William e Harry a lidar com a perda 

devastadora que eles e o resto de nós sofremos. 

Quem conheceu Diana jamais a esquecerá. Milhões de pessoas que nunca a 

conheceram, mas sentiram que a conheciam, se lembrarão dela. Eu acredito que há lições a 

serem tiradas de sua vida e da reação extraordinária e comovente à sua morte. Partilho da sua 

determinação em valorizar a memória dela. 

Essa também é uma oportunidade, para mim em nome da minha família. E 

especialmente dos Príncipes Charles, William e Harry, para agradecer a todos que trouxeram 
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flores, enviaram mensagens e prestaram seus respeitos de muitas maneiras, a uma pessoa 

notável. Esses atos de bondade têm sido uma enorme fonte de ajuda e conforto. 

Nossos pensamentos também estão com a família de Diana, e as famílias daqueles que 

morreram com ela. Eu sei que eles também precisam de força pelo que aconteceu desde o 

último fim de semana. Enquanto procuram curar sua tristeza, e depois encarar o futuro sem um 

ente querido. 

Espero que amanhã, onde quer que estejamos ,todos possamos expressar nossa tristeza 

com a perda de Diana. E ser gratos por sua vida muito curta. É uma chance de mostrar ao 

mundo inteiro a nação britânica unida em pesar e respeito. 

Os que morreram descansam em paz, e que todos nós possamos agradecer a Deus por 

alguém que fez muitas pessoas felizes. 

 

Texto original: 

Since last sunday’s dreadful news, we have seen throughout Britain and around the 

world, an overwhelming expression of sadness of Diana’s death. 

We have all been trying in our different ways to cope. It’s not easy to express the sense 

off loss. Since the inicial shock is often succeeded by a mixture of other feelings, disbelief 

incomprehension anger, and concern for those who remain. 

We have all felt those emotions in these last few days. So what i say to you now as your 

Queen and as grandmother, i say from my heart. 

First i want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human 

being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and lough. Nor to inspire 

others with her warmth and kindness. I admired and respected her for her energy and 

commitment to others, and especially for her devotion to her two boys. 

This week at Balmoral, we have all been trying to help William and Harry come to 

terms with the devastating loss, that they and the rest of us have suffered. 

No one who knew Diana will ever forget her. Millions of others, who never met her, but 

felt they knew her, will remember her. I for one believe there are lessons to be drawn from her 

life, and from the extraordinary and moving reaction to her death. I share in your 

determination to cherish her memory.  

This is also an opportunity, for me on behalf of my family. And especially Prince 

Charles and William and Harry, to thank all of you who have brought flowers, sent messages 

and paid your respects in so many ways, to a remarkable person. These acts of kindness have 

been a huge source of help and comfort.  
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Our thoughts are also with Diana’s family, and the families of those who died with her. 

I know that they too have draw strength from what has happened since last weekend. As they 

seek to heal their sorrow, and then to face the future without a loved one.  

I hope that tomorrow we can all wherever we are, join in expressing our grief, Diana’s 

loss. And gratitude, for her all too short life. It is a chance to show to the whole world the 

british nation united in grief and respect.  

Me those who died rest in peace, and may we each and every one of us, thank God for 

someone who made many many people happy. 

 

ANEXO C 

 

Discurso proferido pelo Conde Charles Spencer em 6 de setembro 1997, no funeral 

televisionado em homenagem à sua irmã: a Princesa Diana. 

 

Tradução do canal Filmes e Vídeos: 

Estou diante de vocês hoje, representando uma família em dor, num país em luto, diante 

de um mundo em estado de choque. 

Estamos todos unidos não somente com o desejo de mostrar nossos respeitos a Diana, 

mas sim na nossa necessidade de trazê-lo. Pelo qual foi o extraordinário apelo que as dezenas 

de milhões de pessoas pudessem participar deste funeral em todo o mundo, através da televisão 

e do rádio. 

Quem realmente não a conhecia, sentiu também que perderam alguém próximo a eles, 

nas primeiras horas da manhã de domingo. É a mais notável homenagem para Diana, da qual 

eu posso oferecer hoje. 

Diana era a própria essência da compaixão, do dever, do estilo, da beleza. Em todo o 

mundo ela era um símbolo, de altruísmo e generosidade. Uma porta-estandarte para os direitos 

dos desprivilegiados. Uma garota muito britânica, que transcendeu a nacionalidade.  

Alguém com uma nobreza muito natural, que não tinha posição social e que provou no 

último ano que não precisava de título real para continuar a gerar sua marca particular de magia. 

Hoje é a nossa chance de dizer obrigado pela forma como você iluminou nossas vidas, embora 

Deus lhe concedeu metade de uma vida. 

Todos nós vamos sentir-se sempre enganados por você ter sido tirada de nós tão jovem. 

E ainda que temos que aprender a ser gratos, por você estar presente ao longo de tudo. Só agora 
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que você se foi é que vamos apreciar realmente o que somos sem você agora. E nós queremos 

que você saiba que a vida sem você é muito, muito difícil.  

Todos nós estávamos desesperados por sua perda na semana passada e só a força das 

mensagens que nos deixou através dos seus sonhos de caridade, nos dará a firmeza para seguir 

em frente. Há uma tentação de apressar a canonização de sua memória; mas não há a 

necessidade de fazê-la. Você já está em cima o suficiente, por ser uma humana com qualidades 

únicas. Não precisa ser vista como santa. 

Na verdade, santificar a sua memória seria como perder toda a essência de sua 

existência, seu sentido maravilhoso de um humor pernicioso, com um sorriso que lhe 

reverenciava. Sua alegria transmitia a vida onde quer que você dava um sorriso e o brilho nos 

seus inesquecíveis olhos. 

Sua energia ilimitada, que mal conseguia conter. Mas o seu maior presente era a sua 

intuição, e foi um presente que você usou com sabedoria. Isso é o que apoiou todos os seus 

outros atributos maravilhosos. E se olharmos para analisar aquilo que em você teve um grande 

apelo, o que nós encontraremos em seus pressentimentos instintivos é o que realmente era 

importante em todas as nossas vidas. 

Sem a sua sensibilidade dada por Deus, estaríamos imersos na maior ignorância sobre 

a angústia dos doentes com AIDS e HIV, na situação dos sem-teto, no isolamento dos leprosos, 

e a destruição aleatória de minas terrestres.  

Diana explicou-me uma vez quais eram seus sentimentos mais íntimos de sofrimento e 

que tornou possível para ela se conectar com os rejeitados do eleitorado. E aqui chegamos a 

outra verdade sobre ela.  

Por todo seu status, o glamour, o aplauso, Diana permaneceu perante tudo uma pessoa 

muito insegura no coração, em seu desejo quase infantil de fazer o bem para os outros para que 

assim ela pudesse libertar-se de profundos sentimentos de indignidade, dos quais seus 

distúrbios alimentares eram apenas um sintoma. 

O mundo percebeu essa parte de seu caráter e acarinhados por sua vulnerabilidade, 

enquanto admirava a sua honestidade. A última vez que vi Diana foi em 1 de julho, no seu 

aniversário, em Londres, quando normalmente ela não tinha tempo para comemorar seu dia 

especial com amigos. Mas foi convidada de honra em uma noite de angariação de fundos para 

a caridade. Ela brilhava, é claro.  

Mas eu prefiro valorizar o dia que eu passei com ela em março, quando ela veio até a 

minha casa na África do Sul, visitar a mim e meus filhos. Estou orgulhoso do fato de que 

enquanto estavam exibindo seu encontro com o presidente Mandela nas telas, conseguimos 
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evitar que os sempre presente paparazzi pudessem obter uma única foto dela. Isso significava 

muito para ela. Esses serão dias que eu sempre vou conservar na memória. Era como se 

tivéssemos sido transportados de volta a nossa infância, quando passamos uma quantidade 

enorme de tempo juntos, os dois caçulas da família. 

Fundamentalmente ela não tinha mudado nada da irmã mais velha que me mimava 

como um bebê, lutou comigo na escola e suportou longas viagens de trem entre as casas de 

nossos pais comigo aos finais de semana. É uma homenagem ao seu intelecto e força que não 

podia imaginar a vida mais bizarra que teria após a sua infância e ela permaneceu intacta, fiel 

a si mesma. 

Não há dúvidas que ela estava à procura de um novo rumo em sua vida neste momento. 

Ela falava sem parar de ficar longe da Inglaterra, principalmente por causa do tratamento que 

ela recebeu dos jornais. Eu não acho que ela entendeu o por que da mídia ter zombado de suas 

reais boas intenções, porque parecia haver uma busca permanente do seu nome para trazê-la 

para baixo. É desconcertante.  

Minha própria e única explicação é que genuína bondade estava ameaçando os que 

estão no extremo oposto do aspecto moral. Esse é outro ponto a se lembrar de todas as ironias 

sobre diana, talvez o maior seja esse. Uma garota que recebeu o nome de uma antiga deusa da 

caça, foi, no final, a pessoa mais caçada da idade moderna. 

Ela nos quer hoje, nos comprometendo a proteger seus filhos amados william e Harry 

de um destino semelhante e eu faço isso aqui, Diana, em seu nome. Não vamos permitir que os 

dois sofram as mesmas angústias que eles utilizaram regularmente para levá-la ao desespero e 

às lágrimas.  

E, além disso, em nome de sua mãe e irmãs, eu prometo que nós, sua família de sangue, 

vamos fazer tudo o que pudermos para continuar a maneira imaginativa e amorosa que você 

estava conduzindo esses dois jovens excepcionais. De modo que suas almas não sejam 

simplesmente imersas no dever e tradição, mas pode cantar abertamente como você já planejou.  

Nós respeitamos plenamente o patrimônio em que tenham ambos nascido e sempre 

respeitar e incentivá-los ao seu papel real. Mas nós, como você, reconhecemos a necessidade 

da experiência para eles com muitos aspectos diferentes da vida, se possível armá-los 

espiritualmente e emocionalmente para os próximos anos. Eu sei que você não estaria 

esperando nada menos de nós. William e Harry, todos nós nos preocupamos desesperadamente 

por vocês hoje. Estamos meditando com a tristeza, com a perda de uma mulher que nem sequer 

era nossa mãe. Como é grande o sofrimento dos dois, não podemos sequer imaginar. 
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Eu gostaria de terminar agradecendo a Deus pelas pequenas misericórdias que Ele nos 

mostrou neste momento terrível. Por tirar Diana quando estava mais bela e radiante e quando 

ela tinha alegria em sua vida particular. Acima de tudo, quero agradecer pela vida de uma 

mulher que estou tão orgulhoso de poder chamá-la de minha irmã. A única, a complexa, a 

extraordinária e insubstituível Diana, cuja a beleza, tanto interna quanto externa, jamais se 

extinguirá de nossas mentes. 


