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RESUMO 

 

Esta pesquisa busca evidenciar e analisar a construção das representações simbólicas, 

imaginárias e midiáticas da monarquia britânica contemporânea nas narrativas do 

telejornalismo brasileiro, presentes na exibição de seus eventos rituais e cerimoniais, 

tornando-os acontecimentos midiáticos relevantes na programação das emissoras de maior 

audiência do país e tema recorrente na pauta dos meios de comunicação pesquisados. Analisa 

a dimensão mítica e simbólica da construção de suas representações, as quais, ao serem 

reproduzidas e exibidas pela televisão, ganham maior alcance comunicacional e midiático 

junto às diferentes culturas locais, no amplo espectro global. Para tanto, combina uma 

pesquisa bibliográfica e histórica com uma pesquisa empírica voltada à análise de narrativas 

telejornalísticas, presentes nas emissoras Globo e Record entre 2010 e 2013. Definiu-se nas 

imagens e narrativas telejornalísticas o corpus dessa pesquisa, por seu alcance e distribuição, 

além de referência, audiência e preferência popular entre os diversos veículos de comunicação 

no Brasil e no mundo. 

 

Palavras-chave: Monarquia Britânica. Poder Simbólico. Comunicação. Midiatização. 

Globalização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT   
 

 

This research seeks to highlight and analyze the construction of symbolic representations, 

imaginary and media of the British monarchy the narratives in contemporary Brazilian TV 

journalism, present in their rituals and ceremonial events, making them media events relevant 

in the programming of the highest-rated stations in the country and recurring theme on the 

agenda of the media surveyed. Analyses the mythical and symbolic dimension of building 

their representations, which, to be played and displayed on television, you get greater range 

and communicational media along the different local cultures, in broad  global spectrum. To 

this end, combines a historical and bibliographical research with an empirical research 

focused on the analysis of telenews narratives, present in the Globe and Record network 

between 2010 and 2013. It was defined in the images and telenews narratives corpus of is 

research, by its scope and distribution, as well as reference 

 

Keywords: British Monarchy. Symbolic Power. Communication. Mediatization. 

Globalization. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta tese é resultado dos estudos realizados no âmbito do Grupo de Pesquisa 

CoMMunicult do qual participamos desde 2005, cuja produção tem em comum as relações 

entre Comunicação e Cultura, por meio da análise das representações culturais nos discursos 

midiáticos, onde investigamos como as diferentes temáticas culturais, no sentido amplo, são 

tratadas pela mídia contemporânea e como diferentes receptores se apropriam destas 

narrativas, dando-lhes novos sentidos, a partir de mediações culturais que compõem o 

contexto no qual estão inseridos. A Cultura é tratada pelo grupo na perspectiva dos Estudos 

Culturais da Escola de Birmingham e dos Estudos Culturais latino-americanos, que valorizam 

as manifestações populares, não limitadas à dimensão da erudição, bem como resgatam a 

figura do receptor e inserem a produção de sentidos no contexto histórico no qual se dão as 

relações midiáticas. 

O conteúdo deste estudo está alinhado com o programa de Pós-Graduação em 

Comunicação Social, da Universidade Metodista de São Paulo, na área de concentração dos 

Processos Comunicacionais e suas relações socioculturais. A linha de pesquisa refere-se à 

Comunicação Midiática nas Interações Sociais, a qual está voltada para o “estudo dos 

processos e meios de comunicação em seus diferentes segmentos e suportes, difusão e 

recepção, suas mediações socioculturais e estéticas, em interconexões econômicas e 

políticas”.  

              Os estudos da realeza na mídia guardam sintonia com esta perspectiva temática por 

voltarem-se ao universo simbólico e político, como também mostram aderência com a 

investigação do autor sobre a formação dos mitos e imaginários resultantes de processos 

socioculturais e, portanto, formadores de um senso comum no âmbito das sociedades, assim 

como sua perpetuação originada de interações entre receptores e as narrativas do 

telejornalismo na mídia contemporânea. 

Buscamos nesta pesquisa evidenciar o papel do telejornalismo na abordagem e 

construção de narrativas das representações simbólicas e imaginárias da realeza britânica e 

sua contribuição para a difusão do poder simbólico, imaginário e midiático e na reprodução de 

narrativas, por meio de atos públicos, rituais, cerimônias e eventos que caracterizam a 

instituição, traduzindo-se em capacidade influenciadora e de credibilidade sobre a opinião 

pública, formando sentidos e opiniões que podem construir, resgatar ou renovar o significado 

da realeza na contemporaneidade, reafirmando sua condição quase mítica. 
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A hipótese levantada nesta pesquisa é que existe um processo midiático construído, 

orientado, induzido e continuado de produção de narrativas e imagens da realeza britânica no 

mundo contemporâneo, que sugerem formular em suas representações nas narrativas 

telejornalísticas, a criação ou reforço da lembrança da monarquia no imaginário mítico 

popular. Reconhece as formas em que estas representações se manifestam, são reconhecidas, 

consagradas e recebidas pela opinião pública. Mostra a importância da intensa midiatização 

para repercussão de seus atos públicos e privados, de maneira a mantê-los em destaque, 

contando para isso com a ampla participação, interesse e divulgação dos principais veículos 

da mídia e, especialmente, da televisão. O autor sugere que a passagem do antigo Império, de 

características coloniais e de forte presença política global, foi se transformando em um 

Império Imaginado, na mídia contemporânea, onde a monarquia britânica torna-se o pano de 

fundo desta construção, como forma de exposição da presença do Reino Unido no cenário 

global e em permanente enfoque e lembrança na mídia da atualidade.  

Alguns dos pressupostos verificados ao longo deste estudo sinalizam que existem 

algumas possíveis razões pelas quais a rainha e sua família tenham, de fato, despertado 

interesse público e midiático por tão longo período, levando-se em conta que a atual soberana 

já está há mais de 60 anos no trono: 

• A rainha é a representação da nação britânica, a que une os interesses nacionais 

de forma suprapartidária; 

• A soberana é chefe de Estado pela constituição e, por isso, representante do 

próprio regime monárquico, despertando prós e contras de monarquistas e 

republicanos; 

• A rainha é chefe da Igreja Anglicana, fato decorrente de um cisma entre o 

Império Britânico e a Igreja Católica Romana, ocorrido há cinco séculos, 

durante o reinado de Henrique VIII. Essa posição confere à soberana britânica 

um caráter próximo do sagrado, o qual só é comparável ao do Papa que, por 

sua vez, também reúne as atribuições de chefe de Estado; 

• A rainha e os membros diretos da família vivem sob os holofotes constantes da 

mídia, cujo maior interesse é registrar os momentos em que os representantes 

da realeza se afastam de seu papel institucional ou demonstrem publicamente 

comportamento não protocolar, apresentando-se como pessoas e indivíduos 

comuns, traduzindo-se em momentos nos quais a história real se mostra 

diferente daquela do comportamento esperado, aspectos que poderiam ser 



13 
 

 

considerados típicos do universo das celebridades midiáticas, tão em evidência 

na atualidade; 

• Na medida em que avançaram e se multiplicaram os meios de comunicação, a 

exposição pública da realeza britânica tornou-se um tema constante na 

construção histórico-midiática dos séculos XIX e XX, também chegando ao 

XXI, particularmente entre os reinados das rainhas Vitória e Elizabeth II, 

reunindo um misto de sacralidade e exposição pública, por meio das modernas 

tecnologias de comunicação disponíveis em cada período histórico,  nas mais 

diferentes regiões do globo; 

• A cultura de massa e a amplitude dos atuais meios e formas de comunicação – 

jornais, televisão, propaganda e internet – diminuíram nas últimas décadas a 

distância entre súditos, não súditos e monarcas, aumentando a exposição desses 

últimos. A princípio, os membros da realeza podem ser considerados os 

primeiros verdadeiros astros e estrelas do denominado mundo das celebridades, 

talvez os únicos que podem se gabar de possuir uma função próxima do 

sagrado. Por esta razão, jogam com a ambiguidade de sua investidura pelo 

povo e na lembrança imaginária de sua investidura diretamente divina e, 

portanto, próxima do universo do sagrado; 

• Tomando-se por base estas premissas, é possível que os títulos atribuídos a 

certos astros, estrelas e personalidades diversas que habitam as páginas da 

mídia contemporânea venham antecedidas de expressões como rei, rainha ou 

príncipes e princesas de algum setor na sociedade, tamanho significado que 

essa titulação atribui. 

Este estudo traz para a atualidade o tema da realeza britânica ao inseri-lo no contexto 

hodierno da comunicação, em tempos de intensa midiatização. Reconhece as estratégias que 

são acionadas para formação e manutenção de um senso comum na construção de suas 

representações e evidencia o que subsiste do Império Britânico imaginado nas narrativas 

telejornalísticas atuais, como forma de projeção da monarquia e do Reino Unido, intra e além-

fronteiras nacionais.  

Procurou-se compreender por meio destas análises a forma como se dá o processo de 

construção do imaginário monárquico na atualidade, a partir de recortes obtidos nas principais 

redes de televisão brasileiras, com o objetivo de identificar as diferentes representações e 

emanações do poder simbólico e midiático da realeza britânica. Busca-se assim determinar 
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não só de que forma o telejornalismo a retrata em suas narrativas, mas os temas recorrentes, 

linguagem utilizada, enfoque e coerência de acordo com o período ou o evento retratado. 

 O intuito é estabelecer um elo de produção de sentidos entre o passado histórico e 

arcaico no presente das narrativas produzidas pela televisão que, por sua vez, ao se utilizarem 

de um referencial conhecido e recorrente no imaginário global – reis, rainhas, príncipes e 

princesas, aqui representado pela figura quase mítica da rainha Elisabeth II, assim como de 

outros membros da família real britânica - contribuem à sobrevida e divulgação desta 

instituição milenar , além de manterem elevado e frequente o interesse popular e midiático  

pelo tema. 

Entre os objetivos desta pesquisa, procura-se melhor compreender o universo 

retratado pelos principais veículos de opinião, representados nesse estudo pela televisão e, em 

caráter apenas complementar, por citações obtidas em revistas semanais e jornais, por meio de 

reportagens dedicadas ao mundo das celebridades. Busca-se também apresentar uma obra 

capaz de contemporizar o passado no presente da monarquia britânica com enfoque na 

reprodução de suas representações, encontradas no imaginário coletivo, incluindo aí algumas 

situações do cotidiano das sociedades. 

 A obra tem ainda por finalidade contribuir para o estudo do gênero em instituições 

acadêmicas e centros de pesquisa na área de Comunicação em todo país. Apesar da frequência 

com que a grande mídia aborda e apresenta o tema, a monarquia britânica não se tornou 

objeto de interesse específico em pesquisas acadêmicas na área da Comunicação, em sua 

profundidade e extensão, restringindo-se a artigos pontuais com foco nas mediações culturais 

e estudos de recepção, tomando por base alguns eventos organizados pela realeza, entre eles a 

morte da princesa Diana e o recente casamento dos príncipes Willian e Kate. 

 O fato de a realeza britânica se destacar num universo representado por 38 

monarquias hoje existentes, em um mundo composto oficialmente por 196 países, com 

representação na ONU – Organização das Nações Unidas, já lhe daria um significado único 

na construção simbólico-midiática deste sistema de representações político-sociais. Este 

amplo e complexo processo de rituais e cerimônias pode também ser encontrado em 

diferentes países e culturas que adotam o sistema monárquico de poder, que por sua vez 

influenciam a construção do imaginário popular e midiático em escala global.  

Mesmo contando com uma considerável quantidade de registros históricos e 

midiáticos, há pouco estudo acadêmico entrelaçando a estreita relação entre a mídia e a 

realeza britânica, surgindo eventualmente citações comparativas entre a monarquia e a 
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construção de fábulas modernas, notadamente como parte do cada vez mais povoado “mundo 

das celebridades”. A frequência com que as notícias sobre a monarquia britânica e seus 

membros surgem nos meios de comunicação, juntamente com a sucessão de imagens de suas 

variadas manifestações rituais, cerimônias e eventos, como a recente abertura das Olimpíadas 

de Londres, ocorrida em 2012, mereceria, por si só, um olhar específico e aprofundado de 

suas representações na mídia.  

Apenas a título de registro inicial, diante da profusão de notícias sobre a realeza na 

mídia, em 2012 foi realizado um encontro em Londres, com participantes de todo o mundo,  

organizado por David Cannadine, talvez o maior pesquisador da monarquia britânica 

moderna. Na ocasião, cem especialistas se reuniram durante três dias para estudar e debater 

“um fenômeno tão intrigante quanto familiar: a sobrevivência da monarquia britânica”, em 

um contexto democrático mundial, no qual muitas das sociedades rejeitaram instituições 

similares, banindo-as ou as empurrando aos porões da história”  (JORNAL O GLOBO, 2012). 

Pelo que se pode extrair da matéria, entre os resultados gerais desse encontro, destaca-se o 

fato de que a realeza ressurge com força no campo midiático principalmente nos momentos de 

celebração, romances, crises e escândalos, amplamente descritos nos meios de comunicação.   

Vale ressaltar que a instituição também serve de base, referência e credibilidade para 

a organização de sociedades daqueles países que adotam o regime de governo da monarquia 

constitucional e democrática, característica essa que sinaliza estabilidade política e 

institucional. Sobre este aspecto, Cannadine, em entrevista concedida ao jornal destaca que o 

ressurgimento do interesse pela monarquia britânica esteja mais ligado aos processos de 

midiatização decorrentes dos eventos promovidos pela instituição, lamentando também a 

tendência com que certos veículos tendem a reduzir esse fenômeno a uma telenovela 

moderna, cujas histórias são contadas e recontadas em diversas formatações, numa estrutura 

similar aos melodramas, em diferentes culturas, pelos meios de comunicação. Entre os 

aspectos analisados nesse debate, destaca-se o papel das rainhas na história das monarquias 

europeias e sua importância num contexto onde as posições de poder exercidas pelo sexo 

feminino sempre foram restritas.  Destaca o autor que “nos últimos dois séculos os homens da 

realeza britânica assumiram papéis secundários, enquanto as mulheres demonstraram ser 

figuras mais fortes no trono” (CANNADINE, O GLOBO, 2012). 

 É possível que esta característica, associada às ações de proteção das minorias e à 

promoção da multiplicidade social, tenham tornado as monarquias constitucionais mais 

representativas que os regimes republicanos, promovendo a estabilidade e a continuidade das 



16 
 

 

representações em seus respectivos países. Compreender este processo comunicacional em 

torno da realeza britânica, suas interações com a história, a cultura e a mídia, com foco na 

produção simbólico-midiática e na construção do imaginário; desvendar os possíveis fatores 

que o tornam tão interessante e recorrente junto ao grande público; avaliar as interações da 

monarquia britânica com a mídia e a hipótese de sua continuidade e sobrevida em tempos de 

intensa midiatização, bem como pesquisar a projeção de suas representações ao se relacionar 

com os meios de comunicação no amplo espectro mundial, é a proposta deste trabalho. 

 Para adequar a metodologia às finalidades de pesquisa, buscamos principalmente 

nas imagens e narrativas produzidas pela televisão e, de forma específica, nas narrativas do 

telejornalismo, o corpus desta pesquisa, por seu enorme alcance e distribuição, bem como por 

ser referência informativa de maior relevância e de preferência popular entre os veículos de 

comunicação no Brasil e no mundo.  

Da busca por matérias televisivas resultaram registros exibidos pelos principais 

telejornais, em diferentes formatos, das duas principais redes de televisão brasileiras – Globo 

e Record –, cujas audiências somadas significam acima de 70% do público telespectador. 

Tomamos por base de referência a seleção de exibições telejornalísticas ocorridas entre 2010 

e 2013, com foco nos momentos que antecederam a cerimônia e a realização do denominado 

“Casamento Real”; nos eventos e cerimônias do Jubileu de Diamante da rainha Elisabeth II; 

na abertura dos Jogos Olímpicos de Londres e no noticiário televisivo em torno da gestação e 

do nascimento do futuro herdeiro do trono, também denominado o Bebê Real. Estes exemplos 

foram considerados pelo pesquisador como representativos junto à opinião pública, no 

período pesquisado, por sua audiência e construção de narrativas que evocaram atos, rituais e 

eventos relacionados à monarquia britânica, que contribuíram para a reafirmação de suas 

representações na contemporaneidade. Deve-se considerar igualmente que as gravações 

realizadas no período referido coincidem com a alta exposição da realeza britânica na mídia, 

em razão de importantes eventos nos quais a instituição foi protagonista ou símbolo de 

representação nacional. 

Também foi incluída nesta lista a gravação original da coroação da rainha Elisabeth 

II, produzida em 1952 pela BBC, rede de rádio e televisão britânicos, um marco histórico na 

transmissão de cerimônias ao vivo pela então embrionária televisão. Esta difusão inédita e 

pioneira neste meio de comunicação em termos mundiais constitui um registro único de 

produção cerimonial televisiva para grandes eventos, face à sua prévia elaboração, pela 

sucessão ensaiada de imagens e pela construção de narrativas, utilizando-se de representações 
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simbólicas, sagradas e míticas presentes nos rituais de coroação de um soberano britânico, ao 

longo de séculos, os quais deverão se repetir na cerimônia de sucessão dinástica da atual 

soberana britânica. Entre os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa estão:  

- Pesquisa documental de livros, revistas, artigos de jornal, filmes, sites, trabalhos 

acadêmicos e outras fontes de referência sobre o tema.  

      - Análise dos enunciados e narrativas de programas e reportagens de televisão que 

apresentam evidências sobre a formação de um senso comum a respeito da realeza na mídia.  

- Registro de evidências da formação do senso comum entre os elementos extraídos das 

matérias telejornalísticas, seguindo critérios como conteúdo, narrativas, temas apresentados, 

contexto histórico, linguagem, representações da realeza e imagens apresentadas pelas 

reportagens. 

Houve mescla na escolha de programas apresentados ao vivo e gravados, além de 

entrevistas, boletins, documentários e editoriais, em sintonia com as hipóteses de construção 

das representações midiáticas da realeza britânica e a formação do senso comum sobre o 

tema. Deste processo de seleção resultaram 78 programas produzidos pelas redes Globo e 

Record, apresentados tanto na televisão aberta quanto por assinatura, em diferentes horários 

da programação,  resultando em aproximadamente sete horas de gravação. Deste conteúdo, 

foram extraídos 25 exemplos que poderiam melhor evidenciar as teses aqui defendidas. 

Mesmo considerando as diferentes audiências das emissoras e dos programas de cada 

emissora, houve equilíbrio na divisão desta participação. 

De posse das narrativas telejornalísticas, por meio da análise de seus enunciados e 

descritivos, evidenciamos o papel simbólico e midiático da monarquia britânica na 

modernidade e sua permanência na memória coletiva, assim como enumeramos possíveis 

fatores que sugerem sua longevidade e continuidade como forma de exposição e 

representação junto ao grande público. Pretendemos assim reconhecer por meio dessas 

evidências a construção das representações da realeza sob o olhar da mídia, a partir das 

matérias jornalísticas produzidas ou reproduzidas pela televisão brasileira, buscando na 

interpretação de suas narrativas traduzir o significado da monarquia britânica na 

contemporaneidade.  Além disto, esta pesquisa também procura:  

• Estabelecer, a partir da construção histórica do Império Britânico moderno, a existência e 

a permanência de elementos míticos, imaginários e simbólicos dos rituais da monarquia na 

comunicação contemporânea; 
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• Reconhecer as representações simbólicas produzidas pela monarquia britânica nos meios 

de comunicação capazes de proporcionar efeitos sobre a opinião pública; 

• Evidenciar os apelos midiáticos contidos na elaboração destas narrativas, mediante a 

realização, elaborada construção e manutenção de seus antigos rituais; 

• Obter desta construção de narrativas e exibição de imagens da realeza os elementos que 

podem lhe conferir projeção, popularidade e continuidade em tempos de intensa midiatização.  

Consideramos adequados os procedimentos de pesquisa destas obras e a 

profundidade de análise dos conteúdos para se chegar a uma boa compreensão do universo e 

do processo de construção das representações e do imaginário da realeza britânica na mídia no 

contexto da pesquisa. 

 A justificativa para escolha do tema e realização desta pesquisa é que, apesar de os 

estudos em torno das relações e conexões entre a mídia, cultura e história na 

contemporaneidade já terem sido objeto de diversos trabalhos em algumas instituições de 

ensino, percebemos a necessidade de estabelecer um elo entre a formação do senso comum na 

construção de representações sociais em torno da realeza e, em especial, a sobrevida de 

elementos arcaicos, do exercício do poder simbólico e midiático da monarquia presentes na 

vida e no imaginário contemporâneos. Refere-se às articulações entre a comunicação, a 

cultura midiatizada e globalizada, tendo como pano de fundo as representações da realeza 

britânica ao construir, encenar, destacar e divulgar seus próprios atos, rituais e cerimônias 

públicas, contando para isso com a ampla cobertura da mídia e interesse popular. 

A originalidade desta pesquisa reside justamente no enfoque de buscar na construção 

midiática e imaginária do poder simbólico da realeza britânica os fundamentos de sua 

presença e permanência nas narrativas telejornalísticas da atualidade. Em nossa opinião, a 

consequência mais visível é a progressiva audiência das produções cerimoniais da realeza em 

escala global. Apenas para exemplificar, o denominado Casamento Real – Willian e Kate – 

foi sem dúvida um dos maiores êxitos de audiência da televisão brasileira. Os resultados das 

mensurações de audiência do evento, a exemplo do Datafolha, utilizado como referencial, que 

veremos mais adiante, atestam o interesse popular e midiático pela realeza britânica e a 

capacidade que o tema tem de aumentar a participação das emissoras na preferência e 

audiência junto ao grande público.  

Para se chegar ao que já foi produzido no meio acadêmico sobre o assunto, realizou-

se pesquisa bibliográfica de dissertações e teses sobre temas correlatos nos principais sites de 

publicação de pesquisas científicas. Neste levantamento preliminar, foram identificados, em 
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sua maioria, conteúdos voltados sobretudo para os estudos de História e poucas referências 

diretamente vinculadas ao campo da Comunicação. No entanto, até o momento, não foi 

observada uma pesquisa específica que mostre um estudo sobre a construção midiática das 

representações e do imaginário da monarquia britânica no âmbito simbólico-midiático global. 

Por esta razão, propomos formular articulações entre a comunicação e a sociedade globalizada 

ao registrar evidências da construção de relações entre a mídia e o imaginário popular, a 

cultura e a sociedade, na construção de representações e narrativas do telejornalismo e suas 

apropriações nos processos de recepção. 

 De acordo com os conteúdos, foram referenciados autores que melhor refletissem 

em suas obras o aprofundamento e a atualidade aos temas abordados. Assim, procuramos 

mesclar as diferentes escolas do pensamento acadêmico de maneira a associar seus pontos de 

vista históricos, sociológicos e comunicacionais com os problemas de pesquisa apontados por 

este pesquisador. Esta tese está dividida em seis capítulos, cujos eixos temáticos traduzem o 

que se espera produzir na relação entre os conteúdos propostos, os referenciais teóricos 

estudados e as propostas do autor desta pesquisa, os quais foram assim distribuídos:  

 

I) PARA REPENSAR A REALEZA BRITÂNICA NA MÍDIA 

Procuramos nesta seção oferecer uma visão panorâmica e abrangente sobre a 

destacada presença nacional e internacional da realeza britânica na mídia e o seu papel 

indutor, promotor e construtor de imaginários e mitos na contemporaneidade, por meio da 

exibição televisiva de suas tradições, rituais e cerimoniais. Para chegarmos a estes objetivos, 

contamos com as contribuições teóricas de Neil Ferguson e Eric Hobsbawm que juntos 

retratam e destacam a importância dos aspectos histórico-cerimonial-midiáticos da realeza 

britânica, tornando-a objeto de permanente curiosidade e divulgação nos meios de 

comunicação.  

 

II) A CONSTRUÇÃO IMAGINÁRIA DA REALEZA – Cerimônias e rituais  

Neste capítulo, de cunho teórico-conceitual, procuramos mapear o processo de 

construção simbólica e imaginária do rei e da monarquia, mais fortemente caracterizado a 

partir da Idade Média no âmbito das sociedades europeias, e sua influência e projeção em 

diferentes países do mundo, no amplo processo de colonização e de comunicação intercultural 
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que se seguiu a partir das grandes navegações. Relembramos também os sentidos do mítico e 

do sagrado, no composto de elaboração das fábulas e histórias que fazem parte do imaginário 

coletivo de diferentes povos e que se entrecruzam na formação de um senso comum em torno 

da realeza, nas narrativas telejornalísticas. 

Contamos para isto com a contribuição de referenciais teóricos que demonstram os 

elementos fundadores da realeza e de sua construção sociocultural em diferentes sociedades. 

Aqui destacam-se Ernst Kantarowicz, que contribui com os estudos sobre as bases da criação 

da realeza europeia e de suas representações míticas e sagradas;  Mircea Eliade que discorre 

sobre  a importância do mito e  do sagrado na formação das sociedades  e  Gilbert Durand e  

Bronislaw Baczko, por suas  contribuições na composição de teorias da construção do 

imaginário do ponto de vista antropológico e político-social. 

 

III) UM IMPÉRIO SIMBÓLICO NA SOCIEDADE MIDIATIZADA  

Neste bloco de perspectiva teórica são analisadas pistas que revelam a existência de 

elementos comuns na estruturação das sociedades e da consciência coletiva, integrante do 

processo de construção de suas representações, por meio da diversidade em sua formação 

cultural, das influências recíprocas, da comunicação, das formas de recepção e da 

disseminação de mensagens e suas interpretações no complexo mundo dos fenômenos 

comunicacionais. Busca associar a formação do senso comum e intensa midiatização das 

sociedades como parte das transformações sociais, trocas simbólicas, hibridizações e 

apropriações culturais originando novas formas de ver e interpretar as relações entre os povos 

e sociedades em processo de transculturação. 

Para tanto, trabalhamos os conceitos da formação da consciência coletiva de 

Durkheim; da construção do poder simbólico de Bourdieu; da elaboração das representações 

sociais de Moscovici e, estabelecendo ao final, um diálogo entre estes autores e os processos 

de midiatização das sociedades contemporâneas apontados por Martin Barbero, Octavio Ianni, 

José Luiz Braga e Laan Mendes de Barros. 
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IV) A CONSTRUÇÃO DO MODERNO IMPÉRIO BRITÂNICO E AS 

REPRESENTAÇÕES DO PÓS-COLONIAL - Legados e releituras na 

contemporaneidade 

Buscamos nesta fase elaborar as bases históricas e geopolíticas da formação do 

Império Britânico moderno e sua extensão geográfica e política no mundo, concentradas entre 

os séculos XVI e XX. Destacamos os principais momentos da expansão, apogeu e declínio do 

processo colonial e a influência residual britânica na atualidade juntamente com o 

estabelecimento e manutenção de relações sócio-político-econômico-culturais, a partir de 

referenciais dos estudos culturais britânicos. Também resgatamos a influência remanescente 

do grande império por meio de antigos rituais, cerimônias e tradições, ao utilizar-se da 

disseminação de uma cultura e de uma língua comuns em escala global.  

Os autores aqui pesquisados são: Eric Hobsbawm, Andrzej Olechnowicz, Edward W. 

Said e Niall Ferguson que possuem em comum estudos que estabelecem conexões entre a 

formação do Império Britânico e sua influência na construção da denominada “civilização 

ocidental”.  Esses referenciais registram igualmente as mudanças e tensões promovidas pelas 

relações socioeconômicas, culturais e comunicacionais advindas desse longo processo que se 

deu em todas as partes do mundo onde os britânicos fixaram marcos de sua colonização.  

De outro lado, procuramos também estabelecer as conexões entre as bases deixadas 

pela construção do Império Britânico nas culturas locais e suas representações, em períodos 

denominados como pós-coloniais. Neste aspecto, avaliamos como a manutenção de rituais e 

tradições orientados pela realeza colaboram para manter elos comunicacionais, culturais e 

políticos sob as representações do antigo Império, de características coloniais, em diálogo 

com um novo mundo pós-colonial e desprovido daquelas relações de poder do passado. 

Para esta etapa contamos com os estudos de Stuart Hall e Eric Hobsbawm, cujas 

obras são complementares e colaboram para elucidar as questões relativas à constituição e 

emanação das estruturas de poder na organização de instituições políticas e econômicas entre 

os diferentes povos e nações, as quais são constituídas por meio da construção da linguagem e 

da Comunicação, onde pessoas são ao mesmo tempo influenciadas e influenciadoras. Nesse 

contexto, ressalta-se a influência do cenário cultural em que indivíduos e sociedades se 

encontram, bem como das tradições e rituais criados e sustentados pelas elites do poder para 

justificar sua existência e importância nos respectivos cenários nacionais.  
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V) DO IMPÉRIO POLÍTICO AO IMPÉRIO NA MÍDIA- Os Ritos 

Televisionados da Realeza - encantamento e mídia.  

Este capítulo é voltado para a construção da visibilidade e da popularidade da 

monarquia britânica tomando por base os grandes eventos proporcionados pela instituição, a 

sua relação com a mídia e a utilização dos meios de comunicação na promoção e manutenção 

de sua imagem junto à opinião pública. Para isso, propomos algumas indagações: como a 

monarquia manteve a sua importância na vida pública britânica e mundial? O que aproxima e 

o que afasta esta antiga instituição do mundo do efêmero e das celebridades? Como é 

estabelecida a relação de transculturalidade da realeza britânica e sua inserção na globalização 

da mídia? A monarquia é representada como uma marca, reconhecimento e forma de 

expressão de valor de um antigo império e da atual nação na contemporaneidade? Até que 

ponto a dimensão sacralizada da rainha é capaz de contribuir para a representação mítica e 

midiática da realeza? 

Para desenvolver as possíveis respostas, contamos com a contribuição conceitual de 

Robert White, que mostra-nos evidências sobre a participação, audiência e importância da 

televisão na popularização de temas como a realeza britânica na modernidade e a sua 

capacidade de recontar mitos.  Buscamos também em Michel Maffesoli as pontes para o 

estabelecimento de relações de intimidade e familiaridade entre telespectadores e o imaginário 

mítico universal, simultaneamente conectados, por meio da televisão. Já nos autores Daniel 

Dayan e Elihu Katz, trabalhamos com os conceitos da televisão cerimonial, cujo ponto de 

partida, nesta proposta, é o engajamento da audiência com o fato narrado, exibido e 

coproduzido pela televisão, na elaboração de rituais e cerimoniais e, em especial, os 

realizados pela realeza britânica, tornando esta mesma audiência “convidada” e participante 

daqueles eventos. 

A fim de ilustrar os diferentes momentos narrativo-imagéticos e seus significados 

simbólicos, complementamos os conceitos anteriormente apresentados com aqueles propostos 

por Chris Rojek, cujos estudos buscam estabelecer conexões entre os processos de 

midiatização da atualidade, com os da difusão e popularização do sentido de celebridade, 

onde a realeza britânica também se insere, nas diferentes audiências no âmbito global, 

correlacionando-os como resultado do intenso processo de democratização das sociedades. 
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VI) A MONARQUIA BRITÂNICA É NOTÍCIA - Na sala de TV ou tea time 

Nesta parte da pesquisa, procuramos aplicar de forma descritiva e analítica 

estabelecer e evidenciar a participação, tratamento e audiência conferidos ao tema da realeza, 

na programação das duas principais emissoras de televisão brasileiras, por meio da seleção e 

interpretação de enunciados e narrativas, obtidos de matérias jornalísticas produzidas por 

esses veículos entre 2010 e 2013, em diferentes formatos e gêneros. Nelas são evidenciados 

os elementos-chaves da construção imaginária da realeza na mídia e dos principais conceitos 

estudados nesta tese. 
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CAPÍTULO I 

PARA REPENSAR A REALEZA BRITÂNICA NA MÍDIA 

“Num futuro não muito distante só haverá 5 reis no mundo: os quatro 

do baralho e o rei da Inglaterra.” Frase atribuída a um monarca 

egípcio, destronado nos anos 1950 

 

Este capítulo traz uma primeira exposição do tema de pesquisa ao discutir, em linhas 

gerais, o papel e as representações da realeza na mídia. Nele procuramos definir as linhas de 

investigação presentes nos capítulos seguintes, bem como sintetizar as principais articulações 

propostas. Após esta apresentação de cunho mais amplo, os relatos obtidos na sequência se 

voltarão mais detidamente às retrospectivas histórico-midiáticas que melhor detalham os 

temas apresentados. 

Para a realização deste trabalho, buscou-se associar o caráter da formação sócio-

político-histórica da monarquia presente em diferentes sociedades para a construção das 

questões comunicacionais e factuais midiáticas reveladas pelas representações da realeza 

presentes no imaginário coletivo e contidas na mídia global, tendo como recorte e pano de 

fundo, a destacada exposição da monarquia britânica contemporânea. 

Por esta ótica, os significados de realeza e de monarquia aqui tomados, tal como 

preconizados por Bourdieu (2009, p.9) , considerando-se à parte o seu sentido político, vêm 

revestidos de distinção social e do exercício do poder simbólico. Estes, por sua vez, advêm de 

uma ordem hierárquica estabelecida, num determinado contexto social, político e cultural, 

caracterizada pela utilização de símbolos de poder que as legitimam, tais como o cetro, a 

coroa e indumentárias, assim como títulos e referências honoríficas de diferentes origens, 

reunidos numa sucessão de rituais pelos quais seus integrantes são reconhecidos 

publicamente. Nesse contexto de diferenciação, o imaginário da realeza se consolida, 

ganhando novos e mais amplos significados simbólicos nas relações socioculturais e 

midiáticas contemporâneas, podendo assumir as mais diferentes representações em diversas 

camadas da sociedade, por meio de manifestações culturais, usos e costumes, que compõem o 

rico imaginário social.  

Alguns destes aspectos somados também foram incorporados no Brasil, como 

também em outras partes do mundo, aos elementos da cultura local, ganhando uma dinâmica 

própria que se mescla com a formação histórico-social de cada país. Podemos levar em 
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consideração, no caso específico brasileiro, o registro na memória histórica do País, da 

experiência de ter sido o único império moderno nas Américas, de raízes europeias e ligadas 

por laços de hereditariedade às grandes dinastias e famílias reais do continente europeu. Esta 

herança histórica e ancestral, no tempo social, aqui concebido como forma de percepção 

sensorial que os indivíduos trazem consigo a partir de suas memórias, é repleta de conteúdos 

que os inserem na memória da coletividade na qual estão inseridos ou a qual pertencem. O 

passado histórico torna-se assim uma referência comum que mantém a coesão interna dos 

grupos, permitindo a formação de quadros de representação simbólica que lhes permitem 

significar o presente e a atualidade na qual os indivíduos estão inseridos.  

A produção de significados na contemporaneidade da comunicação reflete de alguma 

forma os consensos socialmente aceitos e praticados, como também de releituras dessas 

mesmas práticas consensuais, além de ser o espaço onde a História passou a ser aquilo que 

aparece nos meios de comunicação de massa, com suas inúmeras interpretações e 

possibilidades, no ritmo de fluidez de nossos tempos. As narrativas jornalísticas, por 

conseguinte, influenciadas ou não pela recepção ou, pela intensa midiatização dos fatos, 

tornaram-se múltiplas, difusas e diversificadas, ganhando assim variadas leituras nas 

diferentes camadas e setores da sociedade, relações e manifestações sociais, bem como 

midiáticas. Assim, ao propor o estudo da realeza britânica nas suas representações midiáticas, 

buscamos apresentar três dimensões de origem – física, simbólica e mítica – por seus 

membros tornarem-se objeto de permanente curiosidade e, por vezes, de culto, adquirindo nos 

meios de comunicação novas nuances e significados. A monarquia, pela expansão e difusão 

de suas formas, ganha maior visibilidade e exibição por seus inúmeros rituais, cerimônias e 

comemorações, bem como pela repercussão pública de seus atos de distanciamento dos 

padrões esperados de comportamento de seus membros, aqui representados pelos escândalos 

evidenciados pela mídia de todo o mundo. 

 Conforme destacado em editorial, pelo jornalista Torquato Neto, publicado no jornal 

Estado de S. Paulo, “a liturgia do poder confere ao mandatário – seja nas democracias ou em 

outros sistemas, como as monarquias – o cetro da autoridade. No entanto, presidentes, reis, 

rainhas, príncipes, princesas e representantes no Parlamento, magistrados e celebridades que 

habitam o Olimpo da cultura de massas – artistas, cantores, escritores também exibem uma 

aura litúrgica sob os holofotes fosforescentes da mídia”.  

Com relação à geração de fatos midiáticos, o sentido da realeza ganha igualmente na 

contemporaneidade um significado mais amplo do que aquele originalmente atribuído em 
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suas bases sócio-hereditário-políticas. Nelas são inseridos novos personagens, sob novas 

formas de representação de reis, rainhas, príncipes e princesas, originários e destacados em 

algum setor ou atividade da sociedade, cujas formas de expressão e ritualização incorporam 

os elementos fundadores da monarquia tradicional, os quais constituem a sua própria essência, 

porém, agora revestidos da aura mítica renovada pelos processos de midiatização, reforçando 

traços de fama e de distinção intrínsecos aos membros da realeza histórica, ou aquela que se 

consolidou a partir de um ordenamento político-social característico de uma sociedade.  

Neste novo contexto de midiatização e amplificação das relações sociais, são 

produzidos novos significados de realeza nos meios de comunicação, ao se “coroar” Xuxa, a 

“rainha dos baixinhos”, ou Pelé, como “rei do futebol” (ver anexo 1), ou destacar na música o 

“rei Roberto Carlos” ou o “rei do camarote” (ver anexo 2), como circulou recentemente em 

matéria de capa de uma grande revista semanal e nas redes sociais e, mesmo, extrair do 

universo das celebridades, o “rei da Soja” (ver anexo 3) ou associar a imagem da realeza a 

escândalos e improbidades no mundo político (ver anexo 4). Assim a mídia confere 

notoriedade àquelas pessoas que, mesmo sem título de nobreza originário, obtiveram projeção 

momentânea e reconhecimento social, características estas presentes no denominado “mundo 

das celebridades”, formado por pessoas de alta visibilidade, mesmo que esta condição se 

apresente de maneira efêmera ou temporária.  

Ao optar pelo recorte da realeza britânica, procuramos aquela que nos parece a 

monarquia de maior expressão midiática no mundo atual, cujos rituais, símbolos e eventos 

vêm obtendo ao longo de décadas grande espaço de divulgação, audiência e popularidade nos 

mais diferentes meios de comunicação. Para isso, contribui uma extensa lista de rituais 

públicos que acompanha todo vasto ciclo de nascimentos, noivados, casamentos e funerais 

dos membros mais destacados na hierarquia da realeza britânica, bem como a sucessão de 

honrarias, concessão de comendas e formas cerimoniais de grande significado simbólico 

sobre a vida da nação e para muitos não súditos, alguns dos quais obtiveram grande 

repercussão fora das fronteiras do país. Um exemplo recente foi a realização do casamento do 

príncipe William, atualmente o segundo na linha de sucessão ao trono, cujo destaque na mídia 

mundial, em todos os meios de comunicação, em transmissão direta, é considerado um dos 

eventos de maior audiência da televisão em todos os tempos.  

Para muitos, a relevância da monarquia para a política interna britânica pode até ser 

colocada em discussão por uma parcela da opinião pública, mas é reconhecida a capacidade 

da realeza em realizar festas e eventos memoráveis, alguns dos quais de grande alcance 
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midiático. No entanto a junção destes fatores sugere que a monarquia tenha se tornado um 

elemento-chave na construção da unidade nacional, como também de alta visibilidade do país, 

já distante de seu apogeu colonial, importância econômica e protagonismo hegemônico no 

cenário internacional.  No entanto, vale destacar que este processo de construção tem origem 

secular, foi sedimentado por razões sócio-político-históricas locais e expandiu-se em escala 

global à medida que também aumentava a expressão e a preponderância do país nas relações 

com o mundo, à proporção que o Império Britânico alargava seus domínios territoriais e de 

influência (FERGUSON, 2012, p. 27). 

É provável que um dos motivos que expliquem a longevidade da monarquia britânica 

seja justamente a de ela ter-se afastado constitucionalmente das decisões políticas. Esta 

separação de poderes começou a ser moldada no século XIV, quando surgiram as duas 

câmaras parlamentares: a dos comuns e a dos lordes. Mas o rei manteve a supremacia até 

1689. Naquele ano, durante uma grave crise de sucessão, uma lei definiu o Parlamento como 

autoridade máxima. Assim, o poder político foi gradativamente transferido para o processo de 

representação popular, sem que houvesse graves crises de acomodação dos interesses 

políticos ou processos revolucionários trágicos para a monarquia, como fizeram os franceses 

no século XVIII, com significativas consequências para a realeza da época (HOBSBAWM, 

2012, p. 135).  

Atualmente, o papel constitucional do monarca britânico é a chefia do Estado e a 

aprovação da indicação do primeiro-ministro feita pela Câmara dos Comuns. Desde o fim do 

século XIX, ficou acertado em lei que o monarca tem três direitos – “o direito de ser 

consultado, o direito de aconselhar e o direito de advertir”. Neste aspecto, mesmo que 

dispensada de quaisquer afazeres administrativos diretos, todos os anos a atual soberana abre 

os trabalhos do Parlamento com a coroa na cabeça, dando sequência a uma série de rituais que 

lembram práticas medievais, pronunciando um discurso escrito não por ela, mas pelo governo, 

representado pelo primeiro-ministro.  

Assim, a realeza britânica passou a representar mais o papel de referência social e 

simbólica, principalmente a partir do celebrado período da rainha Vitória, o mais longo 

reinado até o momento da história do país, que vigorou de 1837 a 1901, cujo enfoque será 

feito em outro capítulo. Este período foi representado, no plano interno, pelas mudanças 

advindas das relações com as classes ascendentes inglesas, da formação de uma burguesia 

comercial, da intensa industrialização e do apogeu do processo capitalista e liberal surgido 

desde  o século XVIII e da expressão do próprio Império Britânico no contexto mundial. 
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Neste sentido, Hobsbawm (2012, p.141) destaca que a expansão e o progresso do Império 

Britânico na era vitoriana representaram a primeira fase do resgate ou da criação de tradições, 

que culminavam na encenação de rituais de grande beleza e repercussão, os quais se 

transformavam na expressão da nacionalidade, da riqueza do país e, em especial, da 

monarquia no “grande teatro do poder”. Junte-se a isso a forte expansão dos meios de 

comunicação característicos do período vitoriano, época em que os britânicos tiveram 

importância na construção dessa extensa rede e domínio sobre os meios, representados por 

cabos interligando os diferentes países e regiões, por conta da extensão do próprio Império 

Britânico, então com 27% das terras ocupadas e delimitadas dos territórios conhecidos, sem 

contar as áreas sob sua influência econômica, como era o caso do Brasil e da Argentina.  

Além destes aspectos, surgiam na Grã-Bretanha neste período outras formas de 

expressão da comunicação de massa e da cultura, tais como a fotografia, ocupando espaços da 

pintura, bem como a criação de jornais diários, com até duas edições; a formatação dos 

tabloides, até hoje em vigor; a fase embrionária do colunismo social decorrente da expansão 

dos jornais e revistas distribuídas em larga escala, como resultado da participação e influência 

da rica burguesia ascendente britânica e barateamento da sua produção, assim como maior 

divulgação em escala mundial de livros de autores e dramaturgos em língua inglesa. 

 A expressão da presença britânica no mundo ganhou igualmente destaque por meio 

da monarquia a partir de suas formas de representação, a cada dia mais em evidência, pelas 

quais mídia, história, desenvolvimento dos meios e das formas de comunicação se mesclam  

para ampliar a exposição e o interesse do grande público pelos atos da realeza britânica e pela 

maior exposição pública de seus rituais.  

Em setembro de 1969, como destaca Hobsbawm (2012, p.142), “500 milhões de 

espectadores em todo o mundo assistiram à cerimônia em que Charles ganhou o título de 

príncipe de Gales, concedido aos primogênitos dos reis britânicos. Ser príncipe nessa 

condição da escala hereditária corresponde à tarefa de aguardar a morte da mãe para tornar-se 

rei num futuro imprevisível”. O historiador também relembra que, em 1981, “o grande 

público foi contemplado com mais um ritual de comemoração da realeza, no qual mais de 1 

bilhão de pessoas assistiram ao suntuoso casamento de Charles e Diana. As comemorações do 

Jubileu de Ouro da rainha Elizabeth II, que se realizaram em 2002, contaram até mesmo com 

a presença de estrelas do rock e de outros astros da música britânica, alguns com título de 

“sir”, como no caso remanescente de Paul McCartney, sobrevivente da legendária banda 

inglesa Beatles, cujo título é concedido pela própria rainha aos cidadãos britânicos que se 
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destacam em diferentes áreas do conhecimento, em realizações em prol da sociedade, da 

cultura e das artes”. Também “não faltou emoção – e audiência – no aniversário de cem anos 

da rainha-mãe, Elizabeth I, e, em 2000, no seu enterro, dois anos mais tarde”.  

Hoje, a realeza tem seu papel mais realçado como criadora de contos de fadas, nem 

sempre com finais felizes, como aquele demonstrado pelo processo de dissolução do 

casamento entre o príncipe Charles e a princesa Diana. O conturbado fim do casamento e a 

morte trágica da princesa ganharam espaço e tempo nos principais jornais e redes de televisão 

de todo o mundo e renovaram o interesse público e midiático pelo trono britânico. Permitiu 

também o acompanhamento midiático, até então inédito, do cotidiano dos filhos de Diana e 

dos sinais de que novos modelos de comportamento chegavam à casa real britânica. Tal 

interesse pelos assuntos da realeza é em parte reflexo de uma característica do modelo político 

britânico. Ainda que uma parcela da população inglesa considere a monarquia como a 

representação do passado longínquo e um símbolo de tradições arcaicas, ela é parte integrante 

da organização social e apoiada por 82% dos entrevistados em pesquisas de opinião, índice 

que se mostra constante desde que as pesquisas dessa natureza começaram a ser realizadas, há 

cerca de 40 anos. 

A realeza mostra-se tão arraigada ao cotidiano da estrutura política e  social 

britânicas que a possibilidade muitas vezes aventada de eliminá-la seria como atentar contra a 

própria unidade nacional. Ela é assunto na mesa de refeições, está presente em inúmeros 

símbolos nacionais, ocupa espaço diário na mídia pela intensa participação de seus membros 

em eventos oficiais públicos e é também capaz de despertar reações controversas entre os 

súditos, pelos custos envolvidos anualmente na sua manutenção.  

A existência de um monarca, pela própria organização do sistema político britânico, 

é vista por muitos como base da democracia do país. Há mais de 60 anos, o trono vem sendo 

ocupado pela rainha Elizabeth II e não surpreende porque a monarquia britânica tenha sido 

objeto de atenção da mídia por tanto tempo. Neste longo período, a rainha aproximou-se 

intensamente de símbolos da modernidade. Teve sua imagem associada a ícones do rock e ao 

mundo das artes e do espetáculo em geral, cuja projeção se deu além-fronteiras. Tais 

movimentos sinalizam de alguma forma, a utilização de elementos do que poderíamos chamar 

de “populismo monárquico”, que consiste no estabelecimento de relações diretas e frequentes 

com as massas e tem o objetivo de angariar apoio e reconhecimento populares, sem que haja 

qualquer intermediação institucional. 
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Quando se avalia a imagem pública da rainha, não podemos negligenciar a questão 

do papel simbólico da monarquia e seu significado para a nação britânica. Isso se dá em linha 

com os recentes estudos sobre as nações e a construção do imaginário político e institucional, 

do qual fazem parte os mitos nacionais, valores e memórias coletivas, que por vezes, como 

destacado por Hobsbawm (2012, p.141) são consideradas “tradições inventadas”. Podemos 

identificar que nos dois últimos séculos o esplendor dos rituais públicos e cerimônias da 

monarquia britânica ganharam proporções jamais verificadas na história do país. Esses, por 

sua vez, tiveram a função de projetá-la interna e mundialmente, bem como também estão 

associadas, na sua maior expressão pública e abrangência, à utilização crescente dos meios de 

comunicação de massa, especialmente da televisão, cujo início se deu a partir da transmissão 

organizada pela BBC, na década de 50, na cerimônia de coroação de Elisabeth II, considerada 

um marco nesse processo de difusão, que então engatinhava.  

Os rituais da realeza, no entanto, transformaram-se, graças ao intenso processo de 

midiatização, em simulacros do poder real, pelos quais os atos públicos e suas respectivas 

imagens são previamente construídas na sua ritualização para ganharem mais recentemente as 

características e a organização dos grandes espetáculos capazes de despertar o interesse e a 

audiência do grande público. A mediação entre a tradição e a modernidade se dá, ainda que 

resguardados alguns assuntos específicos de Estado e os privativos da família real, por meio 

da mídia de massa. Neste caso, mesmo que a rainha e os membros diretos da monarquia 

britânica não tenham a exibição de suas imagens diariamente nos meios de comunicação, eles 

serão objeto de permanente interesse no plano interno e externo, pelos eventos de que 

participam ou promovam. E, de acordo com a relevância e espetacularidade do evento, maior 

repercussão e interesse despertarão nos meios de comunicação.  

Estes eventos são de alguma forma a estratégia encontrada pela monarquia britânica 

para aquilo que Hobsbawm e Ranger (2012, p.141) destacam em sua obra como a “tradição 

inventada”, a qual “significa um conjunto de práticas, de natureza ritual ou simbólica, que 

buscam inculcar certos valores e normas de comportamento por meio da repetição, a qual 

automaticamente implica continuidade com um passado histórico adequado”. Nesse caso, 

segundo os autores, “nada parece mais antigo e vinculado ao passado imemorial do que a 

pompa que rodeia a monarquia britânica e suas manifestações cerimoniais públicas. No 

entanto, na sua forma moderna, ela é produto do final do século XIX e XX”. O que de certa 

forma explica a suntuosidade, tecnicidade e plasticidade de suas produções para efeito 

midiático, associadas aos modernos recursos das transmissões em pleno século XXI. 
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É possível depreender que, à medida que o papel real se tornou mais reduzido 

constitucionalmente, esta redução foi de alguma forma compensada pela grandeza e a pompa 

de seus rituais, a fim de projetar não só a imagem do soberano do momento, como também 

reestabelecer vínculos com um passado imemorial, de continuidade e da identidade nacional, 

elevando o monarca à condição de “cabeça da nação”.  

Conforme o país enriquecia e aumentava sua expressão internacional, os rituais de 

poder simbólico da monarquia britânica foram ganhando maior dimensão, sobretudo nas 

últimas décadas do século XIX e por todo século XX. Estes fatores tiveram a contribuição do 

avanço dos meios de comunicação de massa, que no primeiro período foram marcados pelos 

jornais diários e, no seguinte, marcados pela expansão do rádio, da televisão, da internet e das 

redes sociais, nos quais os elementos sonoros e imagéticos foram, e ainda são , usados com 

tamanha competência, frequência e exaustão, que puderam conferir maior apelo dramático e 

emocional às cenas proporcionadas pela monarquia, tornando-a ainda mais próxima e 

reconhecida do grande público. A imprensa de maior popularidade, por sua vez, representada 

com destaque pelos jornais tabloides, especialmente os britânicos, além de revistas semanais, 

também contribuiu neste longo período para a divulgação do papel simbólico e mítico da 

monarquia, reforçando os vínculos da instituição com seus súditos de forma direta e familiar, 

bem como a intensa midiatização de seus atos, que por vezes surgem sob a forma de 

escândalos.  

Alguns destes momentos de maior ou menor proximidade com o público ganharam 

variações de acordo com o contexto de época, podendo ser demarcado por guerras, 

conquistas, grandes realizações do império, cerimônias decorrentes do cotidiano da realeza, 

tais como coroações, concessão de condecorações, celebrações natalícias, viagens de Estado e 

demais rituais incluídos entre as tarefas desempenhadas por seus membros, numa 

interminável sucessão de atos e solenidades públicos.  

A monarquia britânica e seus inúmeros rituais têm sido reconhecidos como uma 

forma de expressão dos ideais nacionais britânicos e de seu próprio processo democrático 

consolidado, sobretudo nos últimos 200 anos. Afinal, o rei reina, mas não governa, por 

princípio constitucional, mas é capaz de influenciar o conjunto de uma sociedade e de 

promover celebrações de alcance nacional e internacional, cujo apelo simbólico e midiático, 

originado e sustentado no contexto das tradições inventadas ou não, ainda é capaz de motivar 

o interesse coletivo, despertar os sentimentos mais patrióticos, o orgulho nacional e a 

divulgação do país em escala mundial, tal como preconizado por Hobsbawm (2012, p. 142).  
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Independentemente de posições a favor ou contra a monarquia, não se pode negar o 

forte apelo midiático de seus rituais, uma vez que eles se mostram cada vez mais elaborados e 

recorrentes, intimamente ligados ao ciclo de vida de seus representantes, compreendendo 

anúncios de gravidez, nascimentos, casamentos, morte e rituais de sucessão, entrecortados por 

aniversários, jubileus e comemorações diversas. Essa sucessão de fatos alimenta e suscita a 

curiosidade social. É claro que num mundo onde os símbolos e imagens ganham intensa 

exposição midiática, a vida pessoal e privada dos membros da realeza tem se mostrado alvo 

de especulação e de curiosidade, como é o caso do culto às personalidades e celebridades em 

geral, cujas vidas são atualmente expostas à exaustão ao grande público, por meio de revistas, 

jornais, tabloides, matérias televisivas, internet e redes sociais, em escala local e mundial.  

Ao mesmo tempo que presenciamos a pompa e os rituais do casamento entre o 

príncipe Willian e Kate e, na sequência, o jubileu de diamante da coroação da rainha Elisabeth 

II, ambos repletos de simbolismos e rituais que remontam a alguns séculos da história 

britânica, somos igualmente tomados por ambiguidades comportamentais e de percepção de 

imagem, demonstradas em fotos, revelando o príncipe Harry – atualmente quarto na linha de 

sucessão ao trono britânico em um clube noturno de Las Vegas, EUA, completamente nu, 

acompanhado de outros colegas, numa sugerida orgia coletiva (ver anexo 5). É também o 

mesmo príncipe que, em missão oficial e a serviço das forças armadas de seu país, combate 

como piloto, pelo exército, no Afeganistão, em atitude de bravura e a serviço de sua 

majestade. Esta mostra, que entrecruza o exercício do dever, com os aspectos da vida 

mundana e das celebridades, aumenta a visibilidade dos membros da realeza britânica, 

tornando-os alvos potenciais de permanente curiosidade e de crítica da mídia local e mundial.  

No que tange às críticas, alguns dos mais importantes jornais britânicos, como o The 

Guardian (ver anexos 7 e 8), contradizendo correntes favoráveis ou entorpecidas, e 

unanimidades em torno da realeza, revelam com frequência em suas matérias que a 

manutenção de um sistema hereditário de poder contradiz os princípios democráticos de 

participação da sociedade, que fere a igualdade de oportunidades, além de manter o 

anacronismo de um sistema de privilégios originados na Idade Média e que parece não ter 

fim. Alguns dos articulistas do jornal denotam que as preocupações da realeza são restritas 

aos interesses de uma elite limitada e, portanto, distantes daquelas das pessoas comuns, fatos 

esses que não podem ser totalmente comprovados, tendo em vista a dificuldade de acesso aos 

documentos oficiais, cuja liberação só se dará após a morte da atual soberana. Portanto, fica a 
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dúvida: até que ponto um rei, na sua limitação de poderes, poderá ou não influir nos destinos 

da nação e para o bem-estar de toda uma sociedade? 

A conjunção destes fatos de aparente contradição convive com frequência no 

contexto da monarquia, onde os aspectos do mito e do sagrado, que são intrínsecos ao sentido 

histórico da realeza, como veremos mais adiante, juntam-se àqueles mais comuns da fama e 

da popularidade que circulam no terreno fértil do mundo do jet-set internacional e da 

construção das narrativas do colunismo social, graças ao forte apelo midiático dos temas. 

Estas características somadas e igualmente distintas sinalizam conferir à monarquia britânica 

um papel relevante e, por vezes, controverso, talvez único entre as casas reais hoje existentes 

no mundo e que ao mesmo tempo divulgam seu país de origem em todos os cantos do mundo, 

num verdadeiro trabalho de relações públicas e de projeção da nação no plano internacional. É 

possível deduzir que não se encontra outro exemplo de estrutura de poder monárquico de 

tamanha exposição e capacidade de despertar interesse público, entre as várias famílias 

originárias da realeza em todo o mundo moderno, que se assemelhe às representações 

reunidas pela família real britânica na mídia.  

Este fenômeno de intensa exposição pública e de sobrevida da monarquia britânica, 

além do interesse popular e midiático pela instituição, sugere a transferência de valores, 

rituais e símbolos de um país para outros, amparados na tradição, em escala global, que nos 

remete ao aspecto transcultural dessas próprias tradições, no sentido que essa expressão 

assume, que é o de reconhecer a transposição de um fato social de uma cultura a outra. 

Poderíamos aqui representá-lo no conceito de transculturalidade, tal como definida por 

Octávio Ianni (2003, p.113), como o “processo que se acelerou no curso do século XX, com o 

desenvolvimento do capitalismo e das tecnologias de comunicação e que leva consigo a gene 

de uma cultura de alcance mundial, na qual se expressam instituições e ideais, modos de ser e 

de agir, sentir, pensar e imaginar próprios de um horizonte mundial”.  

No entanto, pode-se verificar que é justamente no terreno do sagrado, do mítico e dos 

rituais institucionalizados que registramos na contemporaneidade os sinais de maior expressão 

da monarquia britânica. Essa temática mereceu recentemente, por meio do cinema, a produção 

do filme A Rainha, que rendeu à atriz principal, Helen Mirren, um Oscar por sua atuação (ver 

anexo 9). O filme sugere a capacidade da atual soberana em superar dificuldades, como 

aquelas de descrença na instituição da monarquia e queda de sua popularidade, ocorridas nos 

momentos que sucederam a morte da princesa Diana. Vale destacar que esse fato despertou a 

comoção coletiva do povo britânico, bem como revelou a ação de um governo recém-eleito 



34 
 

 

que procurou capitalizar na mídia o clamor popular identificado naquele instante, motivando a 

realização de rituais de passagem e de homenagem àquela denominada pelo então primeiro-

ministro Tony Blair, nos meios de comunicação, como a “princesa do povo”. A decisão de 

conferir honras de chefe de Estado à princesa morta, sugerida pelo filme, mostra e denota que 

a rainha Elizabeth II demonstrou ao mesmo tempo senso de dever, sobrevivência institucional 

e de sintonia com a realidade de seus súditos, como também junto à opinião pública mundial, 

independente de avaliações pessoais e protocolares, como também denotadas pela narrativa 

do filme. Suas decisões, pressionadas pela realidade ou não, procuraram corrigir a rota de 

colisão revelada entre a monarquia e seu povo naqueles momentos de grande pressão popular 

e midiática ao tentar sobrepor-se, de forma aparentemente estoica, aos acontecimentos que já 

ganhavam dimensões planetárias e portanto expostos a uma significativa audiência nos mais 

diversos meios de comunicação. 

É provável que alguns destes acontecimentos histórico-midiáticos, registrados de 

maneira factual ou criados da ficção, tenham sido um marco de mudanças nas relações entre a 

monarquia britânica, seus súditos e a mídia, além de terem conferido pistas para a 

reconstrução da instituição e de sua própria estratégia de imagem e de comunicação, com 

vistas à sobrevivência e perenidade em tempos de intensa midiatização local e global. Este 

processo interacional entre os indivíduos em geral e a monarquia, não importando sua origem 

e localização geográfica, talvez esteja relacionado tanto com os processos sociais e de 

referência pré-existentes, contidos nas narrativas sobre os imaginários da realeza, príncipes, 

princesas, fábulas e contos de fadas, como também com as lógicas provocadas pela própria 

mídia na utilização intensiva e recorrente de temas relacionados com a família real britânica, 

em diferentes formatos e tecnologias, dando-lhe dimensão mundial.  

A rainha, em razão de seu papel institucional, se sobrepõe de alguma forma ao 

mundo das celebridades, que é tradicionalmente povoado por efêmeras aparições e períodos 

atemporais de notoriedade. O exercício de atividades públicas da soberana, dentro e fora do 

país, até certo ponto repetitivas e, por vezes, aparentemente inúteis e protocolares, faz parte de 

um rico e variado cerimonial, amparado na tradição e na representação nacionais, cujo aparato 

é frequentemente questionado na própria mídia por sua pompa e por seus custos. No entanto, 

o casamento do príncipe Willian com Kate Middleton, ocorrido em 2011, conseguiu 

transmitir e incluir na contemporaneidade, os sinais da sucessão e da continuidade, que são 

elementos fundamentais para a permanência do regime e construção do simbolismo 

monárquico. O apelo demonstrado pelos novos herdeiros da atual dinastia dá mostras de 
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proximidade dos ideais e do imaginário popular, por suas atitudes e hábitos públicos mais 

identificados com o cotidiano das pessoas comuns, o que reflete maior aproximação entre os 

súditos de diferentes origens encontrados entre as famílias e nas sociedades em geral.  

Há indícios destes fatos na união de um príncipe herdeiro com uma colega de 

faculdade, sem origem nobre, com quem já coabitava, o que sugere comportamentos 

identificados com a modernidade, apesar da aparente e engendrada narrativa destas histórias 

reunidas e divulgadas junto à opinião pública, o que de alguma forma exerce grande fascínio e 

curiosidade entre súditos e não súditos. Basta verificar a audiência e a força midiática da 

cerimônia de casamento dos jovens príncipes, bem como da gestação e nascimento do 

primeiro filho do casal, para exemplificar esse enorme interesse público e midiático (ver 

anexos 10 e 11). 

A junção de componentes do imaginário, da fantasia, do mundo das celebridades, 

além da recorrência de rituais, ancorados em elementos míticos, sagrados e na forte tradição 

do país reconhecida em escala mundial, demonstra que o Império Britânico hoje imaginado e 

representado na mídia ainda é capaz de emitir sinais de longa sobrevida e sustentação 

simbólica para a monarquia, intra e além-fronteiras britânicas. Provavelmente o grande 

desafio dos sucessores da família real britânica será continuar a exercer este papel simbólico e 

provocar interesse midiático, com a compostura e a dignidade públicas exigidas para a função, 

na qual vigora, entre outros fatores, a utilização de um conjunto de cerimônias, símbolos e 

rituais capazes de gerar eventos de grande plasticidade, porém com toques de modernidade, 

em sintonia com os novos tempos e com o público.  

No entanto, o fato de a realeza britânica se destacar no universo composto pelas 

monarquias mundiais já lhe daria um significado único na construção simbólico-midiática 

deste sistema de representações político-sociais, que reúne um conjunto de representações e 

rituais, reconhecidos na construção do imaginário popular. Apesar da renovação e constância 

de sua presença na grande mídia, a monarquia britânica não se tornou objeto de interesse em 

pesquisas acadêmicas na área da Comunicação, em sua profundidade e extensão, gerando 

apenas comentários e matérias jornalísticas pontuais. 

Por isso, conduzimos esta linha de pesquisa acadêmica, dentro de uma visão 

histórica-político-simbólica e midiática, a fim de contribuir para a elucidação dos pontos já 

apresentados, que serão aprofundados nos capítulos que vêm na sequência. 
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CAPÍTULO II 

A CONSTRUÇÃO IMAGINÁRIA DA REALEZA: Cerimônias e rituais 

“A invocação do passado constitui uma das estratégias mais comuns 

nas interpretações do presente. O que inspira tais apelos não é 

apenas a divergência quanto ao que ocorreu no passado e o que teria 

sido esse passado, mas também a incerteza se o passado é de fato 

passado, morto e enterrado, ou se persiste, mesmo que talvez sob 

outras formas. Esse problema alimenta discussões de toda espécie — 

acerca de influências, responsabilidades e julgamentos, sobre 

realidades presentes e prioridades futuras”. Edward Said 

    

O objetivo deste capítulo é estabelecer algumas conexões entre o passado e a 

contemporaneidade da realeza assinalando possíveis razões pelas quais o poder simbólico e 

imaginário dessa antiga instituição ainda encontra sobrevida e sustentação pela prática e 

divulgação de seus ritos, cerimônias e eventos públicos, cujas imagens são amplamente 

midiatizadas tanto no âmbito das sociedades locais, quando no amplo universo da 

comunicação global. 

          A partir do século XVI a Europa assistiu à construção e ao desenvolvimento de 

estruturas políticas que levaram à construção de uma forma de organização política que lhe é 

típica: as monarquias nacionais. Organizou-se desta maneira uma forma de governo na qual o 

poder político se transmite por hereditariedade, é centralizada no rei e o soberano recebe seu 

poder diretamente de Deus, nos primórdios deste processo. Esta forma de governo veio a 

substituir a forma de organização político-social então representada pelos pequenos feudos e 

senhores de terras, como destaca Lopes (1994, p. 31), ao citar Behrens, “o monarca 

absolutista, tal como Deus, que representa na terra, era considerado pai do povo, a quem 

deveria justiça e misericórdia, em troca de obediência cega [...] a submissão ao pior dos 

monarcas era preferível à anarquia ou ao governo de pequenos tiranos”. 

          Formaram-se assim as sociedades da Europa feudal, com reforço no plano político de 

aspectos teórico-doutrinários da Igreja, plenos de simbologias, cujas representações de sua 

existência passam por dois níveis hierárquicos: um de natureza terrena e existencial e, outro 

mais elevado, de caráter transcendental, de algo que está acima do mundo terreno e que é a 

força da qual deriva tudo que existe no mundo. Assim, a organização da sociedade política 
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advém da vontade de Deus, professada pela fé nos princípios cristãos e na Igreja. Por esta 

razão, a figura mítica do rei e o ato de governar tornam-se sacramentais à luz das sociedades 

medievais,  sendo o governante responsável pela ordem política, guardião da fé e investido de 

caráter sagrado.  

As monarquias que hoje verificamos no mundo, mesmo que na maioria das vezes 

estejam desprovidas do poder efetivo que detinham no passado, ainda trazem consigo um 

expressivo poder simbólico em seu exercício, cujas raízes remontam à Idade Média. Para 

tanto, reúnem elementos do sagrado e do imaginário, constituídos e sustentados ao longo de 

séculos, na organização de diferentes sociedades onde esta forma de representação política 

esteve presente. 

Ao relembrar Marc Bloch, em seus estudos sobre os Reis Taumaturgos (1993), este 

autor destaca que os rituais de cura promovidos pela monarquia, especialmente ao final da 

Idade Média, na Europa, foram precursores da mística construída em torno das representações 

da realeza e que até hoje subsistem em diferentes culturas e países. Mesmo que a finalidade de 

alguns desses rituais na atualidade não seja o de práticas curativas, podemos inferir que os 

ritos utilizados em cerimônias com a presença e apoio de membros do clero local mostram-se 

repletos de simbolismos, os quais, por sua vez, aproximam os soberanos das divindades e do 

campo do sagrado. Neste caso específico, convém relembrar que um dos papéis representados 

pelos soberanos britânicos é o de chefe da Igreja Anglicana, acima, portanto, de qualquer 

autoridade  da hierarquia religiosa do país. 

Outro autor destacado nesta análise sobre aspectos míticos que circundam a figura de 

um rei é Ernst Kantorowicz, que ao final dos anos 50 publicou a obra Os Dois Corpos do Rei, 

na qual traz comparativos entre as tradições medievais e modernas dos atributos míticos reais. 

Neste trabalho o enfoque é a construção do imaginário e da mística do rei a partir da junção 

de dois corpos numa única pessoa: um de características naturais e  outro político.  No corpo 

puramente humano, o rei estava sujeito ao universo das paixões e da própria morte, tal como 

ocorre com a humanidade em geral. Além deste, existiria um segundo corpo, de ordem 

política, representado pela posição destacada e superior do soberano, ocupada na hierarquia 

social de seus súditos. Da reunião destes dois corpos surge uma unidade de comando em torno 

do rei, simbolizando a cabeça da nação, pela qual estava o soberano acima da escala social e 

simbólica dos demais seres: 

[...] O Rei possui duas capacidades, pois possui dois Corpos, sendo um deles 
um Corpo natural, constituído de Membros naturais, como qualquer Homem 
possui; o outro é um Corpo político, e seus respectivos Membros são os 
súditos, e ele e seus Súditos em conjunto compõem a Corporação [...] e ele é 
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incorporado com eles, e eles com ele, e ele é a Cabeça, e eles os Membros, e 
ele detém o Governo exclusivo deles [...] ou O poder do rei é o poder de 
Deus. Esse poder, especificamente é de Deus, por natureza, e do rei pela 
graça. Donde o rei também é Deus e Cristo, mas pela graça; e o que quer que 
ele faça, ele o faz não simplesmente como homem, mas como alguém que se 
tornou Deus e Cristo pela graça (KANTOROWICZ, 1998, p.52). 

 

 Kantorowicz (1985) destaca a formação do corpo místico do rei, sobretudo na 

Inglaterra, em tempos de afirmação do poder real diante de revoltas dos barões medievais, 

senhores de terras de então:  

A simbologia do corpo místico do rei expressa-se de forma compreensível 
por meio do seguinte arrazoado: o rei possui dois corpos, um dos quais não é 
senão um corpo físico natural; neste o rei fica sujeito às paixões humanas, 
estando submetido ainda à morte como o comum dos homens. Entretanto, 
seu segundo corpo é um corpo político, cujos membros estão representados 
pelos súditos. Unidos, um e outros compõem a sociedade política da qual o 
rei simboliza a cabeça. Neste corpo, o rei não se encontra nem a mercê dos 
apetites humanos nem sob o influxo da morte. Em seu corpo político, o rei 
nunca morre (KANTOROWICZ, 1985, p.126).  

 

A concessão do caráter mítico ao rei nas sociedades que adotaram essa forma de 

governo tornou-se então um traço importante de sua cultura e que viria a ultrapassar as 

fronteiras nacionais por meio das conquistas de novas terras. A partir da formação dos 

impérios coloniais, onde, com destaque, ingleses, holandeses, franceses, espanhóis e 

portugueses levaram seu poder e influência a todos os cantos do mundo sob seus respectivos 

domínios, prolongando, dessa maneira, a projeção dos aspectos simbólicos das monarquias 

até hoje.  

Mesmo que os conceitos descritos por Kantorowicz estejam em muito influenciados 

pela religiosidade das sociedades do período absolutista, vigente nas monarquias europeias 

desde a Idade Média até o século XVIII, criou-se uma matriz, ou base de pensamento, sobre o 

processo de construção das representações imaginárias do rei, pelo qual um corpo material, ou 

humano, que advém com o nascimento, convive igualmente com um corpo espiritual e 

místico decorrente da ligação entre a realeza e o universo do sagrado, como se o rei divindade 

fosse, ou seja, escolhido e ungido por Deus.  Deste fato podemos extrair dessas passagens o 

surgimento e manutenção da sucessão de rituais litúrgico-cerimoniais que se realizam desde o 

nascimento do futuro herdeiro da coroa, avançando sobre suas demais etapas de vida, como a 

investidura no trono até a sua morte. Este processo se repetiria por meio da linhagem 

dinástica, onde o sucessor do rei recebe as mesmas prerrogativas do poder, transferidas 

instantaneamente pela morte do antigo monarca. Esta tradição na Inglaterra, por exemplo, 
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vem desde o século XIII onde, por lei, o trono nunca deve ficar vazio; o país deve ter um 

herdeiro, garantindo assim a continuidade. Prevalece a concepção de que o rei nunca morre, 

pois o que de fato existe é a sua sucessão, não havendo vacância ou – Le roi est mort, vive le 

roi! – como diriam os franceses que à sua maneira também praticaram essa forma de conduzir 

os assuntos de estado sob a monarquia, até o final do século XVIII. 

Com o advento das monarquias democráticas europeias e a diminuição da influência 

religiosa nas relações de poder e na organização das sociedades, diluíram-se também os 

aspectos da sacralidade atribuídos à figura do rei. Mantiveram-se, no entanto, inúmeros rituais 

e cerimônias que remontam à Idade Média, como se essas tradições fossem repetidas para 

preservar não apenas o passado histórico conhecido, como também religar súditos e não 

súditos àqueles sentimentos místicos e sagrados que parecem sobreviver e resistir ao tempo e 

às mudanças sociais. 

A infinita ritualização de cerimoniais da realeza, ainda visível e presente na 

contemporaneidade, decorre em parte daquelas inter-relações entre a Igreja Católica e os 

Estados nacionais que se formavam na Europa e que tinham essa estrutura de convivência no 

poder. Um dos mais significativos e visíveis exemplos na atualidade é a abertura anual do 

Parlamento Britânico pela rainha, cujos rituais remontam à Idade Média. Essas tradições 

criadas ou reinventadas produziram resultados de características híbridas em que ambos os 

lados – Monarquias, Igreja e estruturas da organização política - tomaram de empréstimo um 

do outro os símbolos políticos e sagrados de suas representações, materializados pela coroa, 

tiara, cetro, insígnias, paramentos diversos, manto, indumentárias – roupas e perucas - e 

estandartes, que de alguma forma também foram incorporados por outros membros do clero e 

da própria realeza, como cardeais e bispos, príncipes, duques, condes, entre outros 

pertencentes às estruturas eclesiásticas e da corte. 

O processo de construção do imaginário do rei não se encerra apenas nestas 

premissas históricas, mas com outros desdobramentos que relembram e catalisam elementos 

do passado remoto, cujos significados estão inseridos na contemporaneidade. Para melhor 

elucidar esse processo de inserção e relembrança do passado histórico e remoto das relações 

sócio-político-comunicacionais no presente e suas conexões, é o que vamos ver na sequência.  
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A imagem pública do rei – elementos midiáticos do poder - do passado ao presente  

 

A construção narrativa de um rei é fortemente marcada pelo amplo legado simbólico 

constituído de elementos místicos, religiosos e sagrados, cuja associação fortalece a figura do 

soberano junto ao imaginário coletivo e, portanto, do exercício do poder e da legitimação, 

pela continuidade de atos, cuja repetição se transforma em tradição incorporada à vida das 

sociedades onde se edificaram. 

No universo da sagração real existia, e de alguma forma perdura até hoje, um sentido 

imaterial, mágico, transcendente, e por que não maravilhoso, compreendido aqui pelo 

encantamento, embevecimento, com os quais, independente de atributos e qualidades pessoais 

do governante, desenvolvem o fascínio público pelo trono e seus rituais. Esta memória 

transcende a racionalidade e podemos associá-la à figuração mística do rei em todas as épocas 

e fases da humanidade, já que esta forma de organização sociopolítica remonta aos tempos 

imemoriais. 

Mas o foco desta análise não é de ordem antropológica e sim de associar essa 

herança da figura mística, natural e sagrada do rei àquilo que Marc Bloch (1999, p.192) 

denomina como “arcabouço de símbolos e discursos de exercício do poder”, que fortaleceu a 

permanência das monarquias ocidentais ao longo de séculos. O autor destaca que a santidade 

inicialmente atribuída ao rei era obra de duas características importantes: o processo de 

consagração, por meio da utilização de rituais e símbolos e, por outro lado, do imaginário que 

dele resultava a partir da devoção e da crença manifestas por aqueles que neles depositavam 

confiança, aí incluídos os poderes divinos e curativos. 

Como conhecedores deste conjunto de crenças na mentalidade pública, os reis e toda 

estrutura que os cercam desenvolveram um rico universo de práticas cerimoniais que 

estabeleceram conexão com o conjunto de crenças, valores e identidades presentes no corpo 

social, buscando a legitimação e permanência de seu poder político, simbólico e imaginário. É 

importante destacar que a força dos ritos do ponto de vista comunicacional torna-os não 

apenas elementos de grande plasticidade, como também servem de encontro e relembrança 

das tradições com o coletivo social e também da legitimação do poder reinante.  

Partindo do reconhecimento das diferenças e hierarquias estabelecidas numa ordem 

social e politicamente aceitas, os rituais por sua vez representam um conjunto de crenças no 

qual a sociedade se espelha e se organiza, não apenas no sentido institucional e 

administrativo, mas na dimensão mítica de sua existência, influenciando a maneira de ver e 
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pensar na coletividade. Introduz-se assim um elemento de caráter estratégico de exercício do 

poder, não atado a questões do exercício da racionalidade institucional e, sim, de um poder 

exercido e emanado por meio de componentes do sagrado, que diz respeito ao campo do 

simbólico e do imaterial. Reforça-se assim o caráter mítico da compreensão da figura do rei e 

a concepção de realeza, desde a época de sua maior associação com o campo do sagrado.   

É, no entanto, no espaço ocupado pela imagem pública do rei na construção 

planejada do imaginário coletivo, que pretendemos focalizar a análise da produção e 

circulação desta forma simbólica de exercício do poder que subsiste até hoje. Para isso 

buscamos a relevância da construção dos rituais de efetivação do poder, no caso da realeza e 

como podemos verificá-los em suas representações na atualidade, como parte da organização 

política de sua manutenção. 

Conforme vimos anteriormente, podemos inferir que existe uma estratégia induzida 

na construção dos rituais monárquicos que constituem sua representação pública, pelos quais 

obtêm ou, de alguma forma, asseguram o consentimento público por sua manutenção e 

existência, buscando não apenas o estabelecimento de vínculos coletivos por meio de uma 

lógica racional, mas de uma lógica simbólica e imaginária. Com isso, a realeza torna-se parte 

integrante do corpo social e dele participa, de forma indissociável, da construção de sua 

própria história, dos usos e costumes locais e, portanto, familiares. Essa familiaridade criaria 

proximidade com os denominados súditos que lhe garantem respeito, admiração e, por vezes, 

veneração. Nesse caso, a figura do monarca poderia ser conceituada como a marca do 

encontro entre o passado imemorial; o presente conhecido e o futuro estável e garantido pelas 

regras de sucessão, gerando assim estabilidade. 

Para construção desta imagem pública o soberano se utiliza de inúmeras formas de 

representação do poder, tal qual verificamos em diferentes manifestações de poder político. 

Entre elas está a criação de um grande aparato cênico que em muito faz lembrar a encenação 

teatral, pela qual se sucedem a criação de imagens de grande apelo, grandiosidade e beleza. O 

monarca exibe assim o poder e a glória de sua investidura tornando essas imagens públicas de 

grande relevância e reafirmação de seus elementos míticos. 

Tal performance teatral é acompanhada de um rico descritivo cerimonial, cujo roteiro 

previamente estabelecido utiliza-se de diferentes instrumentos, objetos, paramentos, 

indumentárias, etiquetas sociais -  como inclinar-se diante do monarca, o que tornam a figura 

do rei um ser acima de seu lado humano, mas encantado ou envolvido  por atributos mágicos, 

acima portanto da dimensão cotidiana dos indivíduos comuns, reafirmando sua condição 
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mítica. Este roteiro pré-elaborado de forte componente midiático torna-se amplamente 

divulgado pelos mais diferentes canais de comunicação, ganhando por vezes dimensões 

planetárias. O desconhecido torna-se conhecido; o distante, mais próximo e assim 

sucessivamente é montada a cadeia da propagação e da divulgação do universo imagético da 

realeza. 

A relevância e habilidade da realeza nesta construção simbólico-midiática do poder é 

destacada  por Peter Burke (2009, p.15) como um exercício diário de grande dramatização e 

de certa forma como instrumento do marketing político, igualmente reconhecido e praticado 

em diferentes sociedades e regimes, onde o monarca, ou governante,  procura ocupar todos os 

espaços disponíveis para projeção de sua imagem, podendo conquistar maior ou menor adesão 

popular dependendo de algumas características de personalidade e comportamento pessoais. 

A visão mais sacralizada da realeza também evidencia uma questão prática que é o 

reconhecimento da instituição pelo viés da imaginação, pela conquista de corações e mentes. 

Este reconhecimento serve de instrumento de persuasão e de aproximação aos mais diferentes 

públicos, graças ao apelo ritual que só as monarquias conseguem estabelecer, pela utilização 

frequente de práticas e ritos suntuosos que levam as pessoas a sair de seu lugar comum e ao 

mesmo tempo levá-las ao terreno das fábulas e do encantamento. Deslocam-se, assim, os 

rituais da realeza da compreensão simples e imediata de um contexto puramente prático e 

diurno, vai-se para a dimensão do inconsciente individual e coletivo e das abstrações às quais 

todos estamos  sujeitos. 

Por este mecanismo de natureza humana da criação simbólica, a realeza projeta o seu 

poder simbólico cuja compreensão e aceitação tendem a variar de acordo com o imaginário 

popular e a dimensão política de suas representações nas mais diferentes sociedades. Por isso, 

torna-se tão importante a continuidade, a repetição e realização de cerimônias apoiadas em 

antigas tradições e rituais, cujas referências vão ao encontro da memória coletiva. E é 

justamente nestes registros reavivados a cada ritual público realizado que se acham as bases 

do exercício do poder simbólico das monarquias, pelo qual se despertam e são mantidas as 

engrenagens desta forma complexa de exercício do poder. 

O imaginário público do rei é em parte resultado de uma produção eficaz, onde os 

elementos simbólicos vão redundar em aspectos práticos, reconhecidos socialmente, mas que 

podem permanecer de forma independente de conotações puramente manipulatórias do poder. 

Quem assiste presencialmente aos rituais da realeza, ou deles participa, mesmo que a distância 

de seu local de exibição, diante da televisão, também realiza um sonho, um desejo, ou entra 
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num estado de catarse coletiva, variando os sentidos de pessoa para pessoa, de acordo com 

sua ligação ou percepção daquele objeto em exibição. Naturalmente criam-se vínculos 

imagéticos que contribuem para a consolidação e divulgação dos elementos constitutivos da 

realeza em suas práticas rituais, o que a tornam um produto de forte apelo midiático-

comunicacional e de grande riqueza simbólica na produção de seus inúmeros significados.   

O sentido tomado pela realeza em diferentes momentos da história do mundo evoluiu 

da concepção de exercício do poder recebido por Deus para o de representante da nação, ou 

seja, aquele que é capaz de unir os nacionais em torno de um ideal comum, tema esse que 

abordaremos mais adiante. É importante destacar aqui o papel desempenhado pela evolução 

das comunicações ao longo dos séculos para a construção da imagem dos reis e o papel 

ancestral e estrutural dos símbolos da realeza nas mais diferentes sociedades. Podemos 

considerá-lo como primórdios da utilização do marketing político sob o ponto de vista da 

manutenção e divulgação do poder político, utilizando-se dos meios disponíveis na época .  

Enquanto os monarcas no século XVIII eram retratados por meio de impressos, 

quadros, medalhas, moedas, insígnias, peças teatrais, os atuais valem-se de multimeios e das 

novas tecnologias, os quais por sua vez exigem diferentes abordagens e têm sua própria 

dinâmica e exigências (BURKE, 1999, p.211). A distância entre monarcas, súditos e não 

súditos foi em muito diminuída pela proximidade provocada pelas mídias e, particularmente, 

pela televisão, sugerindo a ilusão de familiaridade e, ao mesmo tempo fantástica, que é 

cultivada, sobretudo, pela comunicação em massa. 

Estamos, portanto, em um mundo completamente novo, porém povoado de 

representações midiáticas onde para a edificação do imaginário da realeza contemporânea 

mesclam-se elementos conhecidos de um passado histórico no qual se vão buscar referências 

arcaicas e outros elementos para composição e manutenção, na atualidade midiática, de 

antigos rituais e tradições. Porém, a construção deste imaginário subsiste por seus elementos 

fundadores no âmbito de constituição das sociedades, de seus valores, crenças, mitos, 

instituições e representações coletivas. É o que veremos na sequência, onde tomamos de 

empréstimo e com destaque os pensamentos de Gilbert Durand e Bronislaw Baczko para 

embasar algumas das reflexões. 

 

A construção imaginária da realeza 

Buscamos até aqui, nesta introdução, erigir as bases do imaginário e os elementos 

constitutivos das formas de expressão do pensamento humano, enquanto ser individual e 
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coletivo, sua diversidade e organização. Para tanto, recorremos a duas importantes referências 

autorais para elucidar esse caminho as quais nos pareceram mais adequadas para o objeto de 

pesquisa: o imaginário da realeza como construção simbólica no telejornalismo, por meio da 

exibição de imagens e narrativas cerimoniais e rituais. 

Vamos então permear no pensamento de Gilbert Durand para decifrar os elementos 

antropológicos fundadores e intrínsecos à natureza humana, que tem no imaginário sua forma 

de expressão, por meio de elementos arquetípicos, tal como definidos por Jung, “como 

imagens universais que existiriam desde os tempos imemoriais e remotos”, que compõem os 

tipos arcaicos do inconsciente coletivo e parte intrínseca da formação dos indivíduos. É, no 

entanto, no universo da constituição simbólico-ritual dos seres humanos que procuramos 

extrair a visão antropológica que introduz algumas das ideias propostas nesta pesquisa ao 

buscar nesses elementos fundadores algumas das razões pelas quais o imaginário da realeza se 

afirma até hoje, perpassando séculos da história humana e social. 

Por outro lado também contamos com a contribuição de Bronislaw Baczko, que nos 

traz reflexões sobre a formação do imaginário social e coletivo, associando aspectos 

intrínsecos da formação humana e, portanto, de natureza antropológica, com os aspectos da 

organização sociopolítica das diferentes sociedades que tornam o imaginário um instrumento 

de emanação do poder simbólico, tal como descrito por Bourdieu e endossado pelo autor, que 

consiste em “um poder invisível, o qual só pode ser exercido em cumplicidade daqueles que 

não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem. Um poder quase mágico e 

que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força física ou econômica” (2009, 

p.170). Nesse pensamento vemos a emanação do poder real e midiática como força de 

sustentação da monarquia em tempos onde essa forma de governo diluiu-se.  

O imaginário na construção das histórias e das culturas nacionais dos povos tem 

significativa importância para a formação do composto de relações imagéticas que sinaliza a 

memória afetivo-social de uma cultura e também por ser resultado de uma produção coletiva e 

comunitária. Tem, portanto, as características das criações subjetivas, porém objetivadas nas 

relações cotidianas dos indivíduos. Pela própria complexidade do campo do imaginário por 

suas inúmeras abordagens e definições, tomaremos aqui o caminho tal como descritos por 

Baczko (1985, p.299) e por Bourdieu (2009, p.170), onde o universo imagético torna-se forma 

de expressão e exercício do poder simbólico, tendo como pano de fundo a realeza britânica na 

mídia, tema dessa pesquisa. Na visão geral destes autores, a configuração do poder simbólico 
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no campo imaginário afasta a visão simplista da pura ilusão, para entrar no aspecto da 

engendrada configuração do real. Vejamos então cada um dos conceitos. 

Na visão de natureza antropológica defendida por Durand, o autor traz à tona a 

importância reconhecida da formação dos arquétipos, mitos e símbolos no seio social os 

quais, por sua complexidade e dinamismo demonstrados ao longo de séculos, não podem ser 

resumidos a alguns padrões rígidos, permitindo novas formas de interpretação. 

 Para esclarecer aqueles conceitos, recorremos às definições propostas por Carl G. 

Jung, pelas quais os arquétipos designam a forma imaterial à qual os fenômenos psíquicos 

tendem a se moldar; modelos inatos que servem de matriz para o desenvolvimento da psique; 

seriam as tendências estruturais invisíveis do símbolo que criam imagens ou visões que 

correspondem a alguns aspectos da situação consciente. Para Jung essas “imagens primordiais” 

se originam de uma repetição constante de uma mesma experiência durante gerações e tendem a 

produzir a repetição e elaboração dessas mesmas experiências em cada geração. (JUNG, 1998). 

 Já o termo “mito” na visão junguiana se traduz numa narrativa tradicional com 

caráter explicativo e/ou simbólico relacionado a uma cultura e/ou religião. O mito procura 

explicar os principais acontecimentos da vida; fenômenos naturais, origens do homem e do 

mundo através de deuses, semi-deuses e heróis. A partir disso, vemos que todas as culturas 

têm os seus mitos, muitos dos quais são expressões particulares de arquétipos comuns a toda 

humanidade. Assim, os mitos são formas de expressão dos arquétipos, falando daquilo que é 

comum aos homens de todas as épocas; os mitos se referem ainda às realidades arquetípicas, 

isto é, situações que todo ser humano se depara ao longo da sua vida e vão além ao explicar, 

auxiliar e promover as transformações psíquicas tanto no nível individual como no coletivo de 

uma certa cultura.  

Com relação ao símbolo, podemos associá-lo a uma imagem ou representação 

oriunda do inconsciente, que se torna a expressão de uma experiência interior dos indivíduos 

e, portanto, criado por estes. Pode estar relacionado fisicamente com o objeto ou ideia que 

representa, traduzindo-se por vezes em manifestação de uma ideia ou expressão. 

 Estes elementos fundadores se manifestam nas diversas sociedades por meio de 

mitos, que transformam-se em narrativas de natureza imagético-simbólicas de uma 

determinada cultura, que procuram exprimir a tradução do conjunto de crenças, imagens, 

símbolos e ritos que se dão no universo das pessoas e do seu meio ambiente que compõem o 

rico caleidoscópio da formação do homem em sociedade e na sua relação com a natureza das 

coisas. 
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As expressões imagem, imaginação e imaginário possuem a mesma raiz latina e por 

isso têm em comum a formação da imagem no pensamento humano. A palavra imagem 

significa a representação de um objeto ou a reprodução mental de uma sensação na ausência 

da causa que a produziu.  Essa representação mental, consciente ou não, é formada a partir de 

vivências, lembranças e percepções passadas e passível de ser modificada por novas 

experiências. Tem, portanto, componentes enraizados nas sociedades e ao mesmo tempo 

mostram-se mutáveis ao longo da existência humana. A pesquisadora Magali Cunha (2011, 

p.33) destaca que o caráter da instituição coletiva do imaginário é parte integrante dos 

processos comunicacionais e das relações interpessoais amplas, tendo ambos  características 

dinâmicas e mutantes. Para a autora: 

[...] a noção do imaginário surge em relação a tudo que se aprende 
visualmente do mundo e é elaborado coletivamente. Deste modo, o 
imaginário diz respeito às expressões culturais e se modifica na sua 
configuração da identidade que cada cultura produz e sustenta como sua. 

 

O imaginário torna-se expressão fundamental que corresponde à imaginação, como 

sua função e produto. Composto de imagens mentais pode ser definido a partir de diferentes 

óticas por vezes até conflitantes. Por meio do imaginário, a imaginação se mostra aberta, em 

diferentes direções. Ela é parte do psiquismo humano e se transforma na própria experiência 

da abertura e da novidade. O imaginário se apresenta no campo das representações não apenas 

na reprodução, mas como impulsionadora da criação. Constitui-se parte da representação que 

é racional e intelectual, mas tende a ultrapassá-la por suas características infinita e mutante. 

O imaginário pode ser definido, de uma forma mais simplificada, como a produção   

de imagens, ideias, concepções, visões de um indivíduo ou de um grupo para expressar sua 

relação  com o mundo. O conceito de imaginário pode envolver vários significados e 

múltiplos sentidos de acordo com pontos de vista, de opiniões e correntes teóricas. Quando se 

fala em Imaginário Social, faz-se referência a uma noção diferente daquela que o senso 

comum associa à palavra imaginação, já que nesse caso significa a capacidade de um grupo 

ou de um indivíduo de representar o mundo com a ajuda de um recurso de associação de 

imagens que lhe atribuem um sentido. 

 Sem pretender nesta pesquisa ampliar na profundidade os estudos de Gilbert 

Durand, servimo-nos de algumas de suas ideias apenas para ressaltar a formação dos 

arquétipos e dos mitos cuja elaboração independe da formação ou origem sociocultural dos 

indivíduos, mas resulta da natureza dos seres humanos em qualquer sociedade e, portanto, 

intrínseca à sua existência. Poderíamos a partir dessa noção inferir que a formação do 
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imaginário da realeza ou da monarquia estaria incluída nas raízes profundas da formação dos 

seres, lembrando que esta forma de organização política e de governo é talvez a mais antiga 

observada na história humana, assumindo diferentes formas simbólico-rituais onde quer que 

se instalasse: Império Inca, Império Asteca,  Império Egípcio, Império Romano, Império 

Persa, Império Mongol, Reinado Banto e de Ketu e, por que não, o Império Britânico?  

Para Durand, o imaginário é o “conjunto das imagens e das relações de imagens que 

constitui o capital pensado do homo sapiens”, o grande e fundamental denominador onde se 

encaixam todos os procedimentos do pensamento humano (2002, p.377). O autor parte de 

uma concepção simbólico-estrutural da imaginação, de forma que sua construção esteja ligada 

à formação arquetípica da humanidade, ou seja, aos elementos fundadores e intrínsecos que 

remontam à sua origem, às raízes mais profundas e, não apenas aos condicionamentos 

socioculturais posteriores à sua existência. O imaginário seria então um aspecto fundamental 

da construção da subjetividade, enquanto o universo simbólico seria coletivo e cultural. O 

autor destaca os aspectos dinâmicos do imaginário, reconhecendo-se uma realidade e uma 

essência próprias. Em princípio, o pensamento lógico não está separado da imagem. A 

imagem seria portadora de um sentido da significação imaginária, um sentido figurado, 

constituindo um signo intrinsecamente motivado, ou seja: um símbolo. 

Durand também buscou nos estudos de psicanálise de Jung, a teoria do inconsciente 

coletivo que, em síntese, busca no processo mental longínquo o conteúdo ou reserva de 

imagens primordiais ou arquétipos que resultam na imaginação criadora dos seres humanos e 

na produção de seus símbolos e mitos. Por este ponto de vista, o ser humano atua no meio 

sociocultural por meio de símbolos os quais são mostrados e interpretados como imagens 

recorrentes derivadas de projeções inconscientes dos arquétipos em que se configuram as 

profundezas do inconsciente coletivo, sendo-lhes, portanto, naturais e elementares. O 

processo de criação de linguagens simbólicas, por parte das diversas culturas humanas 

mediante a sucessão de imagens que lhes são próprias, cria o sentido único e caraterístico de 

cada uma delas. 

  Vários estudos sobre a construção de mitologias do mundo inteiro permitiram 

desvendar as estruturas que se desenham no imaginário das populações de modo a reconhecer 

semelhanças entre elas, a partir da existência de elementos específicos do ser humano, em 

relação aos comportamentos, por estarem enraizados no gesto e atitudes humanas 

fundamentais, assim como verificados no seu ambiente cultural. Os sentidos de organização e 

hierarquia estariam provavelmente embutidos nesta concepção e dela podemos extrair que o 
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sentido de realeza, de diferenciação por atribuição e reconhecimento de poder a uma pessoa, 

família ou clã, poderia ter surgido deste processo evolutivo da espécie humana.   

Para Durand (2002, p.237), a imagem é a matéria de todo o processo de 

simbolização, fundamento da consciência na percepção do mundo. Imaginário é a capacidade 

individual e coletiva de dar sentido ao mundo. É o conjunto relacional de imagens que dá 

significado a tudo o que existe e, portanto, formador do capital pensado da humanidade desde 

o seu surgimento. O autor explicita que o ser humano é dotado de uma extensa capacidade de 

formar símbolos em sua vida sociocultural e, por essa razão, “O imaginário, longe de ser a 

epifenomenal louca da casa a que a psicologia clássica o reduz, é, pelo contrário, a norma 

fundamental, a justiça suprema”, utiliza a expressão imaginário ao invés de simbolismo, uma 

vez que para ele o símbolo seria a maneira de expressar o imaginário. E neste caso, inferimos 

que a monarquia e seus símbolos na contemporaneidade reúnem componentes que ligam esses 

dois mundos, traduzindo-se em rituais, cerimônias e simbolismos reafirmados de geração em 

geração, por meio da tradição e reafirmados, publicamente, pelos meios de comunicação.  

Os símbolos por sua vez contêm ideias em movimento, continuidade, um eterno 

retorno, que pertencem ao ritmo cíclico do próprio imaginário e por isso da própria vida. Este 

eterno ciclo se organiza e se equilibra, mesmo que em contradição e choque imagético, por 

meio de uma estrutura sintética, onde encontramos elementos sub-estruturantes que a 

subdividem em quatro aspectos distintos e que se combinam: 

- a harmonização dos contrários, onde a musicalidade, carregada de afetividade, tem a 

função de conciliar e dominar a fuga da existência diante do tempo. 

- a ordem dialética, cuja função é a de conservar os contrários por meio de sua 

dramaticidade, que é transformada em imagens musicais e teatrais. 

- a referência histórica, uma estrutura que não tenta esquecer o tempo, mas ao 

contrário utiliza a hipótese, que consiste na ação de descrever uma cena ou circunstância, 

utilizando cores intensas, de maneira a fazer com que o ouvinte e/ou leitor – e por que não o 

telespectador? - tenha a sensação de que as percebe pessoalmente. Por comparação, ao repetir 

fases temporais e religá-las ao presente, as narrativas e imagens da realeza estariam 

cumprindo sua função de cronologia e repetição de etapas representativas de diferentes ciclos 

da vida de uma nação. O poder simbólico da repetição destes fatos tem a função de cristalizar 

fatos e crenças relativos àquela significação histórica, procurando relativizá-la em relação a 

seus contrastes e dúvidas.  
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- temos, por fim, o elemento progressista, caracterizado pela vontade de acelerar a 

história e o tempo a fim de perfazê-los e dominá-los. Uma estrutura progressista e messiânica, 

simbolizada pela roda, onde predomina a visão futura, em movimento, trazendo o futuro para 

o presente, dominado pela imaginação (DURAND, 2002, p.241). 

Assim, é possível traçar de forma sintética, um retrato antropológico e arquetípico da 

construção do imaginário, que dinamiza o pensamento humano e que também são observadas 

universalmente, estabelecendo conexões entre os mitos, rituais e cerimoniais das narrativas 

imaginárias da realeza, reconhecer em seus elementos constitutivos a capacidade de religar 

elementos aparentemente em conflito, cuja finalização é a criação de imagens e de símbolos 

capazes de sustentar um conjunto de crenças relativo à formação de diferentes civilizações, 

sociedades, hábitos, usos e costumes, os quais independem da formação de um pensamento 

científico prévio. 

Vejamos na sequência, outra corrente do pensamento, representada por Bronislaw 

Baczko, que estabelece ligações entre a imaginação e o exercício do poder, onde o domínio do 

imaginário e do simbólico assume um importante lugar estratégico na construção das 

representações e aspirações coletivas, assim como a posição que ocupam na formação do 

senso comum, independente de local ou sociedade, em diferentes partes do mundo. 

 Ao relembrar Maquiavel (1985, p.301), o autor busca em uma frase do pensador 

florentino o sentido de sustentação das aparências no exercício do poder como forma de 

dominação simbólica e forma de estimular as esperanças de um povo: “Governar é fazer 

crer”. Da frase podemos extrair que os rituais e cerimônias da realeza são em grande parte a 

conexão entre os elementos estruturantes, históricos e formadores de uma sociedade, tal como 

descritos por Durand, juntamente com a capacidade de elaboração e execução técnicas de toda 

espécie de símbolos, emblemas, festas e comemorações utilizados a fim de reforçar o 

prestígio e o poder reais no seio das populações, ou súditos, consolidando a imagem mítica 

dos governantes e especialmente dos soberanos, pela riqueza de expressão dos elementos 

simbólicos característicos desta forma de governar. Vale destacar neste caso, que as 

celebrações das monarquias são as que mais se aproximam das construções litúrgicas e 

religiosas, fato que as aproximam do contexto do sagrado.   

Esta característica imagética, originária do saber-fazer e da emanação do poder 

simbólico é especialmente reconhecida na realeza, por sua capacidade de influenciar o 

imaginário coletivo e dele obter seu reconhecimento e validação, lembrando um princípio 

destacado por Weber, onde o imaginário social manifesto por símbolos, ritos e cultos é 
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resultado da necessidade de dar forma e sentido, além de guiar e estabelecer consenso em uma 

determinada organização social. A vida social se tornaria então produtora de valores e 

normas, fixadas e traduzidas por sistemas de representação (1985, p.307). As relações sociais 

não ficariam assim reduzidas apenas aos componentes físicos e materiais, ou aos de natureza 

política e às relações de força e poderio. O sistema simbólico instalado garantiria coesão, 

reconhecimento e legitimidade sociais em razão da sua própria capacidade influenciadora e 

corrente nas várias camadas da sociedade. 

O que é possível depreender nessas correntes do pensamento é que no caso 

específico da monarquia a produção abundante de símbolos e de significados configura-se 

como uma presença de destaque na composição do senso comum da sociedade. O seu rico 

simbolismo alimenta de “forma mágica” ou empresta-lhe a capacidade de desenvolver “uma 

aura”, cujos sentidos, em ambos os casos, nos remete à noção de encantamento, 

embevecimento, de sair do lugar comum, proporcionados e materializados pelos belos rituais 

e cerimônias amplamente divulgados pelos meios de comunicação. Estamos presentes, 

mesmo que a distância, nestes eventos, bastando para isso acessar o meio transmissor das 

imagens, dentro de um roteiro previamente elaborado. Vamos aprofundar um pouco mais essa 

temática quando analisarmos as características rituais e cerimoniais das transmissões dos 

programas de televisão e, em especial, do telejornalismo.  

Existe entre os diferentes autores um aspecto considerado comum sobre o aspecto 

impalpável da aura que compõe o imaginário. Maffesoli (em entrevista realizada em 2001), 

por exemplo, considera que mesmo nos campos mais racionais, como as esferas políticas, 

ideológica e econômica, são recortadas por imaginários. Destaca o autor que além da 

argumentação persuasiva, impõe-se a sedução pela emoção, sendo esta a via do 

convencimento. Nesse caso, mesmo considerando que a monarquia britânica tenha um papel 

institucional claro, restrito e secular, nas estruturas do poder, não participando diretamente das 

estratégias e atividades operacionais de governo, não se sabe exatamente a extensão de sua 

influência em temas que afetem a população. No entanto, é comum verificar a presença física 

de membros da realeza em demonstrações públicas de apoio por conta de calamidades, 

atentados, desastres, datas nacionais, comemorações e ações de caridade. Neste aspecto, o 

imaginário construído é de natureza e característica política, tendo em vista que a monarquia e 

seus representantes pertencem a uma estrutura constitucional de governo, mesmo que 

exercendo atividades de natureza simbólica. Na verdade, a realeza moderna dispõe de um rico 

arsenal de mecanismos comunicacionais que, aos serem postos em prática, são capazes de 
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estabelecer vínculos emocionais em função de suas próprias representações rituais e 

cerimoniais, cuja lembrança é frequentemente rememorada em calendário que se repete e 

parece não ter fim. 

De maneira geral, todos os grupos sociais utilizam símbolos que são reconhecidos 

pelo grupo. Estes são utilizados em várias instâncias, por exemplo, na legitimação da ordem 

estabelecida, identificação do grupo e hierarquização social, sendo estas construções de 

extrema importância no mundo social. Os Estados modernos utilizam constantemente 

símbolos para sua identificação como bandeiras, hinos e brasões, fundamentais para a 

identificação nacional, fato esse bem nítido nos rituais públicos do Império Britânico 

contemporâneo. Neste caso, quando o conjunto de símbolos é identificado e reconhecido 

publicamente, torna-se representação da própria nação, ou do Império.  Relembrando Baczko 

(1985, p.299), o poder simbólico é exercido na prática pela realeza britânica pela intensa 

utilização de símbolos e emblemas, cuja relação de sentidos é estabelecida em conexão, com a 

própria população, por meio do reconhecimento de suas representações. Faz-se assim a ponte 

entre o imaginário da nação e o reflexo dos desejos e paixões coletivas, a partir da expressão 

do carisma do chefe de estado e das estratégias induzidas de exercício do poder político, entre 

as quais a exibição recorrente de imagens pelos meios de comunicação. É esta materialização 

imagética, divulgada em larga escala, de forma continuada, que constitui parte da cadeia de 

domínio do imaginário coletivo. As transmissões de cerimônias e rituais da realeza britânica, 

transformados em espetáculos promovidos pela televisão reavivam os sonhos, os mitos e as 

fantasias, conduzindo ao reconhecimento de que pertencemos a um todo global, mesmo que 

existam diferenças culturais e linguísticas entre os povos. O elemento comum religante entre 

eles estaria justamente nas representações da realeza e no imaginário mítico comuns, os quais 

reconhecemos por meio da comunicação.   

Do ponto de vista da formação dos imaginários sociais é possível deduzir que sua 

formação e manutenção derivam da ordem social estabelecida, dentro de um conjunto de 

referências que são produzidas em todas as sociedades, garantindo sua continuidade, coesão, 

identidade, representações e a distribuição de um conjunto de papéis, por meio de posições 

sociais e modelos formadores, onde cada elemento encontra o seu lugar (BACZKO, 1985, p. 

309). Assim, a realeza que ocupa um dos estratos superiores da hierarquia social, dentro de 

um regime monárquico, garante a si não apenas um referencial simbólico de seus papéis no 

conjunto da sociedade, mas igualmente, as suas relações com ela, exercendo mecanismos de 

poder e autoridade. E é no centro do imaginário social que se dá tal reconhecimento, pelo qual 
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os indivíduos atribuem ao poder constituído a sua própria legitimação e participam de todo o 

universo simbólico que o cerca. A monarquia britânica, uma instituição que já conta com 

cerca de mil anos de tradição e continuidade, configura-se como um complexo sistema de 

símbolos, ritos e crenças inseridos na construção dos imaginários sociais, dando-lhes 

projeção, respeito e notoriedade representados em diversos campos simbólicos e linguagens, 

tais como, comemorações, jubileus, nacionais e datas relevantes para a história do país. Não 

há neste aspecto como dissociá-la da formação de mitos e de personagens centrais formadores 

da “alma nacional” e do senso comum, das ideias e aspirações coletivas. Estão de tal forma 

presentes por toda a parte, cujas imagens estão integradas ou aparecem em destaque em 

monumentos, palácios, obras de arte, moedas, selos, símbolos heráldicos e toda uma vasta 

gama de elementos imagéticos que fazem parte da vida do país. 

Baczko também nos assinala que é por meio do imaginário que se podem atingir as 

aspirações, os medos e esperanças de um povo. É nele que as sociedades esboçam suas 

identidades e objetivos, detectam seus inimigos e organizam seu passado, presente e futuro. O 

imaginário social se expressa por ideologias e utopias e também por símbolos, hinos, brasões, 

bandeiras, alegorias, rituais e mitos. Tais elementos constituem uma visão do mundo, 

modelando condutas e estilos de vida. Os meios de comunicação ao construir suas narrativas 

apropriam-se desses elementos constitutivos e presentes no imaginário coletivo, ampliando 

sua extensão e reconhecimento. Não há como negar que os rituais do Casamento Real 

transmitidos pela televisão para todo o mundo aproximaram súditos e não súditos de algo que 

soa familiar e conhecido, independente de país, língua ou cultura onde se deu a recepção. Ao 

tornar as imagens próximas do grande público, a televisão proporcionou a ponte de ligação 

entre os imaginários coletivos, cuja raiz comum está na ancestralidade estruturante das 

sociedades, que têm a realeza entre suas próprias construções míticas no composto de sua 

formação ao longo de séculos de história da humanidade.  

Convém destacar que a importância do imaginário da realeza se justifica pelo fato de 

que todas as instituições políticas que dela resultam só  se tornam possíveis pela imagem dos 

que lhe atribuem significado e pertencimento, projetando em seus símbolos seus desejos e 

paixões, sentimentos esses que expressam emoção nos mais diferentes atos públicos, como 

forma de estabelecer elos entre o passado longínquo  e ancestral com a realidade por vezes 

repleta de dramaticidades do cotidiano.  
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A realeza imaginada  

Passados alguns séculos, o poder temporal e místico dos reis diluiu-se ao longo do 

tempo. Mas é na Europa que encontramos as monarquias que mais se desenvolveram e se 

destacaram na criação de importantes processos influenciadores em questões sócio-político-

culturais que tiveram grande repercussão mundial. Observa-se justamente nesta área do 

mundo, as monarquias constitucionais tradicionalmente mais respeitadas e que permanecem 

no imaginário popular, destacando-se no seio daquelas comunidades como o encontro de seus 

respectivos povos com a sua história e suas tradições.  

Existe igualmente outro lado simbólico das monarquias, representado pelo composto 

de lendas e contos de fadas, onde surgem castelos, cavaleiros, príncipes e princesas, 

compondo histórias que são contadas nas mais variadas sociedades no mundo inteiro, desde a 

infância. Estas associação e combinação de lendas, em busca dos mais nobres valores 

humanos, em geral, ambientadas no imaginário medieval, tem origem na mitologia 

escandinava e celta, incluindo aí alguns elementos da mitologia grega, os quais persistem até 

nossos dias agregando novos elementos, linguagens e significados.  

Desde histórias como a de Romeu e Julieta, de Shakespeare, até o Senhor dos Anéis 

ou Harry Potter, Os Cavaleiros do Rei Arthur, Robin Hood, que são obras surgidas na 

literatura contemporânea e traduzidas para o cinema, com milhões e milhões de espectadores 

em todo o mundo, utilizaram-se dos ingredientes mágicos desse universo simbólico, onde se 

misturam nobres, fadas, reis, princesas e mágicos, compondo um rico quadro artístico e 

romântico. Uma das histórias mais conhecidas é a tradicional lenda de A Bela Adormecida, 

do francês Charles Perrault, onde o personagem principal representado por um príncipe é 

capaz de libertar uma jovem da maldição de uma bruxa que a condenou ao sono eterno, 

despertando-a por meio de um beijo, demonstrando que o amor é capaz de vencer o mal.  

Há também maldições que fizeram com que príncipes se tornassem sapos e fossem 

libertados dessa condição por providenciais fadas, e por vezes magos, a quem cabem o papel 

de se contrapor ao papel das bruxas, mais identificadas com o mal. As princesas por sua vez 

são em geral mulheres perfeitas, cuja beleza, honestidade e piedade, estão acima de qualquer 

suspeita. São, por conseguinte, candidatas a obter o príncipe encantado em suas vidas, 

vivendo para sempre felizes, construindo assim o estereótipo da eterna felicidade no mundo 

imaginário de muitas adolescentes. Este imaginário construído a partir da fantasia de que 

homens e mulheres são sujeitos unidos por suas qualidades, porém ignorando seus defeitos, 

leva à ilusão de que os “príncipes e princesas” são personagens acima do bem e do mal, fato 
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esse que é desmistificado com o passar dos anos pelo próprio amadurecimento nas relações 

pessoais e situações de vida em geral.  

No entanto, a mística construída em torno do ideal romântico da eterna felicidade 

ainda povoa o pensamento da adolescência. Difícil é quando esse imaginário perdura pelos 

muitos e muitos anos da fase adulta, uma vez que viver nesse mundo imaginário nem sempre 

vai ajudar homens e mulheres a serem felizes. Assim, o imaginário e o simbólico se juntam 

em diferentes nuances e se recriam, formando novas interpretações, permanecendo, no caso 

da monarquia, para algumas sociedades, como um residual de influência obtido por meio de 

seculares processos de formação sociocultural desses grupos humanos, tal como preconizados 

por Carvalho: 

A elaboração de um imaginário é parte integrante da legitimação de qualquer 
regime político. É por meio do imaginário que se podem atingir não só a 
cabeça, mas, de modo especial, o coração, isto é, as aspirações, os medos e 
as esperanças de um povo. É nele que as sociedades definem suas 
identidades e objetivos, definem seus inimigos, organizam seu passado, 
presente e futuro. O imaginário social é constituído e se expressa por 
ideologias e utopias, sem dúvida, mas também por símbolos, alegorias, 
rituais, mitos. Símbolos e mitos podem, por seu caráter difuso, por sua 
leitura menos codificada, tornarem-se elementos poderosos de projeção de 
interesses, aspirações e medos coletivos. Na medida em que tenham êxito em 
atingir o imaginário, podem também plasmar visões de mundo e modelar 
condutas (CARVALHO, 2007, p.10). 

 

Como ilustração, a rainha Elisabeth II, em viagem realizada à Irlanda do Norte, em 

2011, considerada um marco na relação entre as duas nações pelos inúmeros conflitos e 

atentados promovidos por ambas as partes – ingleses e irlandeses – seja por motivação 

política ou religiosa, significou a comunhão histórica dessa parte do Reino Unido, sob 

administração do governo de Londres. O lado simbólico desta visita, construída pela 

diplomacia britânica para que a rainha, figura máxima e exemplar da estrutura do Estado, 

pudesse representar o resgate dessas relações e utilizasse em seus discursos, como definido 

por Benveniste (2011, p.11), dos recursos da enunciação, colocando ambos os lados numa 

relação de dependência mútua, celebrando o reencontro dessas duas partes componentes do 

território britânico e historicamente em conflito por questões separatistas há pelo menos três 

séculos.  

A Irlanda do Norte ainda é motivo de tensões e manifestações, diferentemente do que 

ocorre na Escócia e no País de Gales, cujas diferenças culturais, tradições e línguas ainda são 

mantidas localmente, ao mesmo tempo em que se estabeleceu relacionamento mais próximo e 

integrado com o Império Britânico. Entre os escoceses há sinais de busca de independência 
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econômico-político, de maneira a dotar esse país de autonomia decisória e, portanto, menos 

dependente de Londres, de onde provém a emanação do poder central. No entanto, o 

referendo realizado no país em setembro de 2014, sugere que numa futura autonomia da 

Escócia, podem ser mantidas a moeda comum – a libra – e a rainha, como chefe de Estado, 

demonstrando na prática o elo simbólico da realeza para a garantia da estabilidade desta 

região.  

A rainha, por sua vez, nas visitas que realiza por todo o reino, traduz na sua 

indumentária as representações simbólicas locais, ao utilizar, por exemplo, a cor verde nos 

vários tipos de vestuário usados em sua permanência na Irlanda (ver anexo 12), sendo que 

esse tom é considerado o símbolo e representação nacional do próprio país. Com essa atitude 

pública e imagética a soberana busca construir vínculos com as identidades nacionais, porém, 

associada ao que também pessoalmente simboliza, que é a condição de soberana do país 

visitado. Vale destacar que o príncipe herdeiro Charles também se utiliza de vestimentas 

próprias quando em visita às diferentes regiões do Reino Unido, tais como a Escócia, onde 

procura vestir um tipo de saia xadrez, denominada kilt, demonstrando apreço pelos costumes 

dos súditos locais. Essa linguagem simbólica, posta em prática por meio da indumentária, é 

parte integrante de um amplo conjunto de símbolos e do processo de identidade com que a 

monarquia exercita a vinculação com seu povo, introduzindo-se na vida cotidiana das 

populações locais e, no sentido mais amplo, na construção do imaginário coletivo.  

A linguagem simbólica amplamente utilizada pela realeza britânica tem seus 

fundamentos na constituição de um código cultural inglês, aqui descrito como a herança 

comportamental e de sentimentos coletivos que se formaram na sociedade ao longo de 

séculos. Clotaire Rapaille (2007, p.164), antropólogo francês que busca decodificar em suas 

pesquisas as características culturais dos mais diferentes povos, nos remete a esse universo 

simbólico britânico, em sua definição sobre o comportamento inglês: 

O Código inglês para a Inglaterra é CLASSE. Há um forte senso (e 
consenso) entre os ingleses de que eles provêm de um estrato social mais 
elevado do que outras pessoas. Isso nasce da longa história da Inglaterra 
como líder mundial (O sol nunca se põe no Império Britânico) e das 
mensagens transmitidas de geração em geração no sentido de que ser inglês 
é um privilégio especial que a pessoa recebe ao nascer.  

 

Nestes aspectos simbólicos, talvez possamos reconhecer que a realeza ao perpetuar 

esse legado, torna-se, do ponto de vista comunicacional e midiático, a expressão de maior 

evidência da cultura local, do Reino Unido para o mundo, ao estabelecer conexões profundas 
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entre a formação do caráter nacional e dos elos formadores das memórias de um passado 

longínquo e de uma herança comum, no contexto de uma "comunidade imaginada". 

Vamos então buscar na história inglesa algumas evidências narrativas e sentidos que 

se formaram a partir destes registros, para chegarmos aos elementos fundadores que deram à 

realeza britânica a expressão máxima do caráter nacional, da manifestação do poder simbólico 

e da manutenção da tradição.  

 

A monarquia britânica e suas narrativas simbólicas na mídia 

Alguns recentes acontecimentos diretamente vinculados à realeza britânica 

obtiveram grande destaque midiático. Um deles, em especial, foi a morte trágica e prematura, 

ocorrida em 1997, seguida do funeral de Estado, da princesa Diana, o qual expôs ao mundo 

em diferentes ângulos os dilemas internos da família real britânica,  em torno de um assunto 

delicado para decisão da soberana: dar ou não o reconhecimento de princesa real nos rituais e 

cerimônias fúnebres ,  da jovem princesa morta em trágico acidente ocorrido em Paris?  

Este fato, explorado ao extremo pelas publicações especializadas em celebridades, 

também ganhou versão para o cinema tal como já mencionamos em capítulo anterior, por 

meio do filme “A Rainha”. Na película, mesmo que caracterizada como uma obra de ficção, 

dava a entender o incômodo da rainha com o fato de Diana, então considerada uma 

celebridade mundial, já separada do príncipe herdeiro e, portanto, oficialmente fora da família 

real, estivesse em companhia de um namorado na capital francesa, em atividades sociais 

privadas, sendo perseguida por um exército de paparazzi, e por esta razão distante dos 

padrões de discrição preconizados pela própria rainha aos membros da família real.  

No entanto, a comoção popular que se seguiu após a revelação da morte de Diana em 

seu próprio país, e que, na sequência, se transformou num fenômeno midiático mundial, 

promoveu fortes reações entre os britânicos e na mídia global, ao sugerir a indiferença ou 

distanciamento com que a família real tratou a morte trágica da princesa, denotando 

dificuldade em compreender a emoção coletiva e dar a resposta adequada ao público, que já 

não se restringia aos britânicos, mas já era de ampla repercussão mundial. Os relatos e 

documentários exibidos sobre aquele momento sinalizam que a atual soberana britânica 

considerava o fato de trato restrito ao âmbito da família de Diana, uma vez que a princesa 

havia se divorciado do príncipe herdeiro e, portanto, não mais pertencia à família real, mesmo 

tendo deixado dois filhos, sendo que um deles, Willian, tornou-se o segundo na linha de 

sucessão ao trono.  



57 
 

 

Esses trágicos momentos que contaram com ampla cobertura da mídia, suscitam até 

hoje debates e dúvidas, pois foram capazes de produzir um dilema na Casa Real Britânica, 

diante da própria exposição pública dos fatos e pela produção contínua de insatisfação popular 

pelo silêncio e aparente afastamento da família real na produção de respostas que viessem a 

satisfazer o anseio popular. Para o então eleito primeiro-ministro britânico naquele período, 

Tony Blair, o povo precisava ser tranquilizado diante do estado de comoção nacional e 

internacional que se seguiu à morte de Diana, para o qual, segundo ele, se fazia necessária a 

demonstração pública dos principais líderes britânicos face à situação. E, numa sucessão de 

emoções sem precedentes entre a população britânica e a mídia cresceram cada vez mais as 

pressões populares para que houvesse um pronunciamento público da família real sobre o 

assunto, motivando a ação do então primeiro-ministro em convencer a soberana britânica a 

falar em rede nacional de televisão, bem como juntar-se fisicamente próxima à população (ver 

anexo 14) reconectando assim a monarquia a seus súditos e à própria opinião pública mundial, 

pelos efeitos já propagados na mídia. 

O discurso proferido pela rainha em rede de televisão (ver anexo 13) produziu os 

resultados esperados: reduziu-se a tensão popular pela tragédia, promoveu-se a reconciliação 

entre a família real e a opinião pública interna e mundial e deu-se um funeral de Estado à 

Diana, seguindo rituais pré-estabelecidos para um membro da mais alta posição na hierarquia 

da realeza britânica.  

A partir desse breve relato dos fatos ocorridos no período final dos anos 90, podemos 

extrair os elementos da construção do ethos, aqui designados como a construção de uma 

imagem pública e midiática com fins de exercer a persuasão e influência no discurso, tanto 

oratórios quanto puramente de imagens amplamente divulgadas nos meios de comunicação, 

além de recortar parte daquilo que constituiu a recente história do final do século XX e do 

processo social de intensa midiatização que tanto caracteriza o momento em que vivemos.  

Em outro momento da história britânica descrito por Logue (2010, p.181), o rei 

George VI, pai da atual rainha, buscava um tratamento adequado para sua voz. Desde 

pequeno, o futuro rei da Inglaterra sofria com sua gagueira nervosa; um problema que sempre 

diminuía suas possibilidades de sucesso comunicacional em qualquer ocasião. Sem grandes 

expectativas, o futuro rei foi surpreendido, depois da morte do pai, o Rei George V e, da 

abdicação do Rei Eduardo VIII, seu irmão, quando o improvável jovem gago foi escolhido 

para ser coroado o Rei George VI. O único problema nesses tempos, no entanto, era que, com 

o país à beira de uma guerra, a nação precisava desesperadamente de um líder com voz ativa 
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para comunicar e preparar a população para o difícil período que o país atravessaria. Após um 

tratamento adequado de fonoaudiologia, o rei George VI superou suas próprias dificuldades 

ao proferir, talvez, o discurso mais importante de sua vida como soberano. A mensagem 

veiculada no rádio para toda a nação fez com que sua voz inspirasse, unisse e mobilizasse seu 

povo em torno do perigo iminente representado pela batalha contra os alemães na Segunda 

Guerra Mundial. Desse episódio resultou um filme, também premiado com um Oscar, 

denominado “O Discurso do Rei”, baseado em uma obra literária do mesmo título (ver anexo 

15). 

Esses dois episódios, de características histórico-midiáticas, mostram em dois 

momentos distintos, envolvendo personagens da realeza britânica, o papel e a importância dos 

discursos proferidos por aqueles que desempenham funções públicas relevantes, cujos 

conteúdos sejam capazes de produzir significados, exercer o poder simbólico e despertar o 

imaginário coletivo daquela audiência e satisfazer as expectativas formadas em torno daquelas 

mensagens. 

Aqui convém relembrar as pesquisas de Ruth Amossy (2008, p.9), para quem o 

“peso da fala e sua força de persuasão não decorrem somente do que o orador diz: dependem 

também da imagem que ele dá de sua pessoa, da impressão que ele produz em seu auditório”. 

O sentido do discurso passa também a ser resultante de valores e emoções e, como descreveu 

Aristóteles, é “o resultado da alquimia entre a logos, ethos e pathos”. Ou seja, para o bom 

exercício da persuasão é preciso ter um discurso fundamentado e firme (logos) para 

estabelecer a credibilidade moral e pessoal de quem o profere (ethos). A partir daí obtêm-se 

os elementos fundamentais para desenvolver ou estabelecer nos seguidores a confiança e a 

motivação (pathos) para continuar seguindo, mesmo em situações difíceis. Amossy (2008, 

p.16) também destaca nessa reflexão que a análise do ethos está diretamente associada à 

noção de estereótipo e, por isso, das representações que temos guardadas conosco ao longo de 

nossa formação.  

Por esta reflexão, a autora considera a construção de uma imagem de si em relação 

com a representação coletiva cristalizada, nesse caso específico da noção de realeza, se dá por 

meio das figuras do rei ou da rainha. Relembra também outra importante dimensão do ethos, 

ainda pouco estudada, denominada ethos prévio, que consiste na imagem que a audiência faz 

ou já possui do locutor no momento em que esse toma a palavra. Nesse sentido, as 

representações prévias do rei e da rainha para a população britânica produzem elementos 

importantes para a valoração e credibilidade de suas mensagens, influindo no comportamento 
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e no imaginário coletivos, em razão da produção de diferentes discursos midiáticos, cujo 

alcance ultrapassa por vezes as fronteiras nacionais.  

Ao relembrar Aristóteles, Barthes, também citado por Amossy (2005, p.10), retoma 

algumas de suas ideias sobre a construção de uma imagem de si no discurso, a qual torna-se 

importante para garantir o sucesso do empreendimento oratório, incluindo os traços de caráter 

e moral do orador que exerce todo seu poder de persuasão. 

 A dimensão sociológica do ethos prévio está baseada nos estudos de Bourdieu , em 

que esta expressão designa o conjunto de princípios interiorizados pelos indivíduos e que 

servem de guia inconsciente de conduta, assim como a noção de adesão, na qual se adere aos 

valores de um grupo social dominante, nesse caso representado pela instituição da monarquia 

britânica, cujas representações e simbolismos seriam capazes de sobreviver, num extenso 

processo histórico-cultural que vem desde a Idade Média até nossos dias, como símbolo de 

união nacional.  

Entre as representações do poder simbólico das monarquias em geral encontram-se  

aquelas que levam à cena pública os inúmeros rituais e cerimônias que fazem parte de seu  

infindável repertório simbólico. Por meio destes rituais, as cerimônias procuram demostrar 

aos mais diferentes públicos a distinção conferida à realeza e sua investidura de poder 

simbólico, estabelecendo entre seus membros, súditos e não súditos a sua diferenciação 

hierárquica. Estas afirmações do poder, por sua vez, são reconhecidas por aqueles que veem 

nos membros da realeza a legitimidade, a autoridade e uma certa aura mística reveladas nos 

atos públicos, a partir do uso de um conjunto de símbolos e cerimoniais com os quais 

celebram ou exibem sua natureza de diferenciação, em função de sua origem e 

hereditariedade.  

A teatralização do poder não é exclusividade das monarquias, pois encontramos os 

mais diferentes exemplos em outras formas e regimes de governo, em toda a história da 

humanidade. No entanto, vale relembrar que durante o período nazista as ações de 

comunicação e propaganda daquele regime foram capazes de mobilizar parte considerável da 

sociedade alemã e legitimar apoio aos projetos de construção de um ideal nacional, suas 

realizações e conquistas. Entretanto, é na realeza que estes rituais ganham maior brilho, 

acompanhados de aparatos midiáticos mais amplos, pela enorme variedade simbólica da qual 

se utiliza – medalhas, joias, brasões, insígnias, cenários, palácios, ornamentos, carruagens, 

uniformes, liturgias –, todos conectados com as tradições locais, sendo que estes elementos 

reunidos são, em geral, capazes de estabelecer elos com a história de um país ou comunidade, 
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relembrando antigos costumes ou criando novas práticas simbólicas, renovando seu caráter 

mais arraigado na construção de um senso comum na sociedade (ver anexo 16). 

 O fato de as encenações da realeza britânica tornarem-se cada vez mais públicas 

exige um aparato cênico de grandes proporções, uma vez que são articuladas para despertar o 

imaginário e o exercício do poder simbólico sobre quem as vê – população em geral, 

espectadores e súditos de todas as partes do mundo – bem como tornaram-se igualmente 

ocasiões memoráveis, cuja repercussão obtém efeitos midiáticos em extensão que ultrapassa, 

por vezes, as fronteiras do próprio país. A fórmula adotada, nestas ocasiões, tem por 

finalidade reafirmar o caráter mítico da realeza, causar impressão, evidenciar ou relembrar 

fatos que se conectam com a história e costumes de um nação, região ou a resguardar laços e 

antigas alianças. Pelas características destas cerimônias, existe aproximação cênicas de suas  

representações com as técnicas teatrais ou, a depender da importância do evento, assemelham-

se ao grande espetáculo de amplitude global. Nele são reunidos distintos elementos rituais 

num vasto conjunto de cenas, de diferentes sentidos e finalidades, porém capazes de 

desempenhar um papel simbólico que reforce o reconhecimento, o poder, a distinção daqueles 

que foram ungidos ou escolhidos para exercer aquelas formas simbólicas ali representadas e 

mostradas ao grande público. Estas cenas em geral obedecem a um script previamente 

estabelecido, alguns deles remontam ou buscam lembrar antigas tradições, as quais reforçam a 

ideia de formação de um senso comum ou de representações conhecidas. 

Com o desenvolvimento das modernas formas e tecnologias de comunicação, este 

aparato cênico da teatralização do poder ganha maior visibilidade e alcance à medida que o 

público, o qual se visa atingir, consiga decodificar com maior familiaridade ou facilidade 

aqueles elementos simbólicos representados nessas ocasiões. Este fato pode ser comprovado 

pelas transmissões em rede mundial de televisão dos casamentos reais, como também ocorre 

nos enterros e, em sucessão, na escolha dos papas, uma vez que a construção dos rituais do 

Estado pontifício em muito se aproxima das antigas tradições da realeza europeia, porém, com 

a inclusão mais abrangente de elementos religiosos e místicos.  

A figura do soberano na atualidade, diferentemente da distância cerimonial e das 

raras aparições, muito cultivadas até o século XVIII pelas famílias reais na Europa, ganhou a 

partir do reinado da rainha Vitória uma visibilidade pública única para os padrões de época e 

que, de certa forma, se repete até hoje nas tradições da realeza britânica. Aquela soberana 

passou então a adotar a carruagem aberta e a desfilar entre os súditos de modo a exercitar e 

cultivar a construção de uma imagem mais próxima de seu povo e, em alguns momentos, a 
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experimentar riscos de vida em atentados praticados contra a figura real. Estes fatos ganharam 

as páginas dos jornais e outros meios de comunicação disponíveis na ocasião, reforçando a 

expressão e a aura mítica na elaboração do imaginário da realeza. 

 Além das imagens oficiais produzidas pelos meios de comunicação de todas as 

épocas, podemos reconhecer que o fato de fazer crer (credere) e de fazer convencer (fides) 

proporcionado pelos rituais e aparições públicas da monarquia nem sempre conseguiram os 

resultados desejados nas relações  com a mídia, de modo a exercer o controle e manutenção 

daquilo que se quer ver divulgado em tempos de intensa midiatização. Contamos hoje com 

várias opções midiáticas e do exercício da liberdade de expressão para captar e divulgar 

aquilo que o público deseja saber ou mostraria interesse em conhecer. Para isso, não faltam 

fotos reveladoras de cenas da intimidade da realeza, que se aproximam do terreno das 

celebridades, ganhando espaço na mídia em diferentes partes do mundo, pelas quais são 

revelados segredos que aproximam seus membros das pessoas comuns e de alguma 

notoriedade. 

 Em geral, as monarquias democráticas na contemporaneidade e, no sentido mais 

amplo de suas representações, passaram a ser incorporadas no mundo das pessoas comuns e 

das situações mais cotidianas das populações, onde problemas familiares são habituais e 

mostrados com maior naturalidade. Porém, diferentemente daqueles indivíduos, a exposição 

de seus dilemas ganham maior notoriedade pelo fato de serem revestidos de um sentido quase 

mítico ou, de quem menos se esperam deslizes, uma vez que suas imagens e representações 

são construídas por meio de uma esperada conduta exemplar, nas práticas do dia a dia e nas 

encenações de caráter privado ou público. Com isso, ganham os meios de comunicação que 

conseguem transmitir as cenas ou situações onde se alternam  os elementos do sagrado e do 

profano, da vida comum, tornando os personagens que habitam o mundo da realeza tão 

interessantes quanto intrigantes em suas aparições rituais ou de celebração, beirando por vezes 

a caricatura, o estranho e o bizarro, graças às suas próprias encenações de caráter atemporal. 

Talvez por esse fato despertem tanto a curiosidade pública e, por consequência, da mídia por 

meio do longo processo de construção do imaginário, em diferentes sociedades. 

Lilia Schwarcz (2000, p.43), citando o historiador Burke, destaca a dimensão mítica 

e simbólica dos reis:  
Como dizia Montesquieu, ‘o esplendor que envolve o rei é parte capital de 
sua própria pujança’. Mais do que um elogio, a consideração sintetiza 
particularidades da monarquia, ou mesmo, a dimensão simbólica presente 
em qualquer tipo de poder público e político. Com efeito, se é só a realeza 
que introduz o ritual em meio à sua lógica formal e no corpo da lei, pode-se 
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dizer, porém, que não há sistema político que abra mão do aparato cênico, 
que se conforma tal qual um teatro; uma grande representação.  

 

Esta representação se dá sob os mais diferentes ângulos, onde se incluem os gestos, 

as cerimônias, as roupas, os objetos, a música e a ostentação, que constituem parte importante 

do reconhecimento público e que de alguma forma conferem-lhe o fascínio e resultados 

práticos. Para exemplificar, a revista Veja (edição 2255) destaca a seus leitores o caráter 

simbólico da monarquia, especialmente a britânica, ao descrever os objetos míticos e seus 

significados que são utilizados em uma cerimônia de coroação: 

“Orbe com cruz sobreposta, um globo de ouro que representa o título real de 

Defensor da Fé [...]” 

“Braceletes de ouro simbolizando a sinceridade e sabedoria [...]” 

“Coroa imperial de Estado, réplica  feita para a rainha Vitória [...]” 

Em outro momento da reportagem, a mesma revista descreve o status quase 

santificado da rainha como: 

[...] decorrente tanto do entranhamento da monarquia na história e na psique 
coletiva dos ingleses quanto do fato de ela tem de pairar como uma entidade 
desencarnada sobre assuntos de Estado. Não pode sem levemente insinuar 
opiniões sobre questões políticas, reservando esses comentários nas 
audiências semanais com o primeiro-ministro! (DEUS, 2012, p.100). 

 

Esta aura mítica, quase religiosa, desapegada das questões temporais, é o que vamos 

descrever com maior detalhamento em seguida.  

 

A monarquia britânica e o exercício do poder simbólico 

 

Anualmente, a rainha abre os trabalhos do Parlamento britânico com a coroa na 

cabeça, pronunciando um discurso escrito não exatamente  por ela, mas pelo governo, que em 

seu nome exerce o poder temporal. Neste caso, a realeza presta-se com mais vigor ao papel de 

referência na estrutura social do Reino Unido, principalmente a partir do reinado da rainha 

Vitória, o mais longo da história do país — de 1837 a 1901. No âmbito doméstico, Vitória se 

mostrou à população como a “grande mãe da Europa” e consolidou sua imagem como um 

modelo de conduta, considerado rígido, mesmo considerando os padrões da época. Pode 

assim exercitar no plano interno uma face humana, pelo alcance social de algumas decisões 

tomadas na gestão do reino e, ao mesmo tempo, expor o império a um alcance e sucesso sem 

precedentes no plano global, ao que viria a se denominar como a Era Vitoriana.  
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Na vida britânica, a realeza parece tão arraigada na estrutura política e social que 

pensar ou sugerir a sua eliminação seria como atentar contra a própria unidade nacional. 

Produzir assunto para a mesa de refeições e dividir as afeições dos súditos talvez não sejam 

justificativas suficientes para os 13 milhões de dólares gastos anualmente na Inglaterra 

somente com funcionários da corte e compromissos oficiais. Mas a existência de um monarca 

é vista por muitos como base do equilíbrio e do exercício secular da democracia no país, o 

que faz com que hoje essa popularidade atinja 82% da população britânica, segundo dados 

revelados pelos principais jornais britânicos.  

E no caso brasileiro, somos receptivos aos símbolos da realeza? A audiência 

comprovada de alguns programas de televisão parece indicar que sim. Mas existem algumas 

evidências em nossa formação sociocultural que também podem contribuir para a 

permanência deste interesse popular, como veremos na sequência.  

 

A monarquia na construção do imaginário popular brasileiro 

O Brasil foi sede do único império moderno das Américas, originado da colonização 

europeia, não considerando, para efeito desse estudo, aqueles formados pelas antigas 

civilizações maias, incas e astecas, que por aqui viviam em diferentes pontos da América 

Latina, quando os primeiros colonizadores chegaram. É possível que por esta razão e 

formação existam resquícios de influências sociais e políticas remanescentes do longo período 

onde predominou a aristocracia nos trópicos, no qual mesclavam-se mecanismos simbólicos 

da realeza de diferentes origens, tais como portuguesas, francesas, espanholas, austríacas e 

inglesas.  

Ao tomarmos o Brasil como exemplo, durante o longo período colonial brasileiro, o 

rei era uma figura distante, uma vez que o imaginário local era apenas referenciado pelas 

gravuras e imagens dos soberanos cunhadas em moedas e pinturas que chegavam nas 

embarcações. Quando a família real portuguesa chegou ao Brasil, já no início do século XIX, 

tivemos de fato a personificação de um rei e todo aparato de rituais simbólicos, hierarquias, 

títulos, vestuário e regras de etiqueta características da monarquia, os quais foram 

introduzidos pela corte aqui instalada. A partir de então, são formadas várias narrativas 

simbólicas em torno da figura do rei e da família real, de acordo com cada período histórico, 

construindo de fato a imagem de uma monarquia entre os brasileiros e, não somente, uma 

representação longínqua e distante a qual estávamos acostumados. Também no caso 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/?edicao=1459&pg=45
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brasileiro, observamos três momentos bem distintos dessa construção imaginária e de poder, 

tal como assinalado por Schwarcz (2000, p.33): 

 

1. O reinado de d. João VI trazia fortes resquícios da monarquia absolutista 

europeia e do exercício do poder divino do rei, que se juntavam às características de quem 

estava por aqui de passagem, podendo retornar a qualquer momento à sua terra de origem, 

fato esse que se realizou; 

2. Um segundo momento, marcado pela transição da Independência, faz da figura 

de d. Pedro I um rei dividido entre dois mundos – Portugal e Brasil – e, em torno de quem se 

misturavam elementos da cultura europeia associados a uma cultura mulata, a qual o 

imperador se integrou desde muito jovem, quando aqui chegou; 

3. Um terceiro momento possível foi marcado pelo período governado por d. 

Pedro II, formando de fato a “monarquia tropical”, onde se misturavam celebrações e 

símbolos da tradição europeia com aqueles de tradição africana e local. Vale destacar que o 

manto utilizado pelo imperador em sua coroação trazia penas e plumas de aves silvestres 

brasileiras para exemplificar a representação de sua “nacionalização”. É possível deduzir 

neste ato um ensaio da modernidade do poder monárquico no Brasil, onde o soberano buscava 

juntar as referências de sua linhagem – Bourbon, Bragança e Habsburgo – com os elementos 

da cultura local, aproximando a figura do soberano com seu povo. Neste aspecto, Schwarcz 

(2000, p.29), ao citar Burke, destaca que o historiador “insiste na noção de espetáculo ao 

apresentar os monarcas modernos como os inventores do marketing político. O rei era 

celebrado e glorificado, uma vez que o objetivo central consistia em persuadir o público de 

sua grandeza”.  

É possível depreender a partir destes fatos a existência de forte articulação das 

imagens da realeza com a população e não apenas a sua manipulação, cujos enunciados são 

incorporados pelos súditos, que alteram, valorizam, reduzem, selecionam ou omitem os 

discursos veiculados. Se é evidente que havia nesse teatro da corte uma intenção, por vezes 

previsível, é também fato que sua leitura é múltipla e contextual. É deste relacionamento 

circular elaborado de influências recíprocas, de cima para baixo, bem como de baixo para 

cima, que se faz a cultura. Neste sentido, não basta imaginar uma recepção cultural passiva 

por parte dos grupos populares e nem mesmo um estranhamento absoluto da cultura oficial. A 

cultura é dinâmica por origem, à medida  que está sempre em movimento, alimentada por um 

jogo contínuo de interações. No Brasil, a monarquia investiu em sua afirmação ritual e teatral. 
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Títulos, cortejos, procissões, manuais de civilidade, pinturas, história e poesia fizeram parte 

da construção deste processo que por meio de memória e de monumentalidade procurava 

ganhar espaços na amplitude das representações nacionais.  

Apenas para exemplificar a sobrevida da influência mítica da realeza na 

contemporaneidade brasileira, em 2008 foram comemorados os 200 anos da chegada da 

família real portuguesa ao Brasil. Tais festividades centralizaram-se particularmente na cidade 

do Rio de Janeiro e tornou-se tema de diferentes narrativas jornalísticas, cujo alcance 

midiático se deu por meio de coberturas em televisão, jornais, revistas e edição de livros. 

Nelas se destacava o papel da monarquia e o caráter da formação do Brasil como nação e a 

sua unidade territorial. Em um dos vários registros das comemorações que se seguiram, 

constava do site oficial da prefeitura do Rio de Janeiro a seguinte menção: 
No dia 9 de março de 2008, um cortejo desfilava pela Avenida Atlântica 
simbolizando a chegada da Família Real, com carros alegóricos e desfile da 
Corte, contando com a presença da banda dos Fuzileiros Navais e um imenso 
público que prestigiou o evento. A carruagem que transportava o Príncipe 
Regente foi criação do carnavalesco Milton Cunha (D. JOÃO VI... [s.d], on-
line). 

 

A própria Prefeitura do Rio de Janeiro sinalizou por um ano os postes das principais 

avenidas, do centro à zona sul da cidade, com flâmulas simbolizando o evento, com destaque 

para uma pintura equestre da imagem do rei e da mensagem “D. João no Rio”. Seria esse o 

reencontro com o imaginário e o residual mitológico populares sobre a chegada de tão ilustre 

figura da realeza, mesmo tempos depois do fato ocorrido? (ver anexo 13) 

Por meio desses registros podemos deduzir que ainda há resquícios da herança 

imaginária proporcionada pela experiência monárquica em nosso país. Se não mais existem 

príncipes e princesas de fato entre nós, pela extinção do regime monárquico, ainda subsistem 

lembranças ou releituras desse período por meio das manifestações populares na música, 

espetáculos, concursos de beleza, relações comerciais e religiosas, formando um universo de 

representações híbridas da realeza na cultura e na comunicação de massa.  

Quando analisamos o gênero teledramaturgia, tão popular no Brasil, podemos 

encontrar igualmente referências ao imaginário da realeza em produções como O Quinto dos 

Infernos e Cordel Encantado, ambas da Rede Globo de Televisão. Nelas mesclam-se na 

composição de seus enredos os elementos do sertão nordestino e das tradições brasileiras e 

europeias, onde a vida na corte é tratada de forma burlesca, por vezes próxima da chanchada, 

com inserções e apropriações da presença da família real portuguesa no Rio de Janeiro e de 
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cenas de filmes como Robin Hood, Branca de Neve e a Bela Adormecida, ricos em 

referências sobre as monarquias, seus símbolos e mitos. 

Também observamos registros na cultura popular brasileira e midiática em designar 

pessoas ou utilizar de títulos originados na realeza em situações de destaque ou notoriedade.   

Não é por um acaso que denominamos, com bastante distinção, Luiz Gonzaga, como o “Rei 

do Baião”; quando assistimos à eleição do Rei e da Rainha do Carnaval a cada ano; ao 

comprarmos pães na padaria mais próxima, cujo nome fantasia é a “Rainha dos Pães”; quando 

visitamos e adquirimos serviços do “Rei dos Pneus” ou, frequentamos os “Supermercados 

Princesa” ou, talvez quando reconhecemos aquela cantora baiana como a “Rainha do Axé”, 

ou, ainda, ao assistirmos às evoluções do rei e da rainha do Maracatu, com sua forte herança 

cultural e mística , tentando traduzir o brilho da realeza de origem africana  para as tradições 

populares locais. E por que não incluir as festas de debutantes, bem disseminadas entre as 

várias camadas sociais, cujos cerimoniais relembram bailes de princesa e sua corte? 

Estas relações cotidianas indicadoras do imaginário brasileiro em torno da monarquia 

parecem assinalar, nas mais variadas esferas de interpretação, que a concepção do rei deriva 

da qualificação natural de quem se destaca em seu grupo social e por isso goza de certo status 

e reconhecimento. Os símbolos da monarquia por sua vez são uma forma de construção 

discursiva e não apenas elementos de adorno, capazes de produzir e transmitir modelos e 

valores associados aos aspectos rituais que os acompanham. É esta construção que nos conduz 

em nossa formação cultural e, portanto, representadas com frequência pelos meios de 

comunicação, a partir da expressão de valores simbólicos arraigados em nossa formação, que 

são reconhecidos socialmente. No mundo midiatizado em que nos situamos e que se apresenta 

povoado por celebridades, em que jornais, revistas e expressões na internet procuram ampliar 

a cobertura jornalística de escândalos e curiosidades com a finalidade de promover a diversão 

e a audiência, a monarquia também se faz presente e ganha maior popularidade a cada evento 

que produz. E os seus principais atores do grande teatro da realeza parecem saber se utilizar 

destes fatos apropriadamente para se promoverem e permanecerem em evidência. Vamos 

então destacar alguns destes aspectos histórico-midiáticos que são capazes de despertar a 

curiosidade e o interesse público pela monarquia britânica no mundo contemporâneo.  
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A monarquia britânica nas narrativas midiáticas contemporâneas 

Se Elisabeth I, no século XVI é considerada a iniciadora do processo que levou a 

Inglaterra a se tornar a “rainha dos mares” durante os 350 anos que se seguiram ao seu 

reinado, cujo ciclo histórico foi comandado e vivenciado, em seu apogeu, pela Rainha Vitória, 

no século XIX, coube, no entanto, à atual soberana, Elisabeth II, o papel de liderar o pós-

colonialismo, tornando-se líder da Comunidade Britânica de Nações – Commonwealth – cuja 

principal missão é congregar 54 chefes de Estado de antigas colônias em torno de uma língua 

ou história comum a esses povos que receberam influência britânica. Essa função simbólico-

diplomática da rainha é exercida desde os 21 anos,quando ainda na condição de princesa 

comparece à reunião anual dos chefes de Estado e pronuncia o seguinte discurso, relembrado 

pela revista Veja, edição 2272, conforme podemos observar no anexo 14:  
Eu declaro antes de tudo, que minha vida inteira, seja ela longa ou curta, será 
consagrada aos seus serviços e ao da nossa grande comunidade imperial à 
qual todos nós pertencemos. Mas eu não tenho força para levar a cabo esta 
resolução, a menos que vocês participem comigo e aqui renovo o convite a 
seu apoio. Deus abençoe a todos vocês que estão dispostos a partilhá-lo 
(REVISTA VEJA, ed. 2272). 

 

A rainha Elizabeth II fez inúmeras viagens internacionais e tornou-se a parte mais 

visível da diplomacia britânica pelos quatro cantos do mundo, sendo notícia em todos os 

lugares em que passa. Mesmo que existam correntes contrárias à monarquia em território 

britânico, sua popularidade é invejável, traduzidos em alto índice de aprovação em  pesquisas 

feitas junto à população inglesa. Apesar das críticas à sua pompa, seu fausto, seus gastos e 

rituais considerados obsoletos, como já observamos anteriormente, a monarquia permanece 

fiel à sua essência traduzida pela sacralidade, constituída pelo corpo físico do monarca e o que 

ele representa, o qual transcende a seu tempo, garantindo a partir de um processo de sucessão 

hereditária a sua própria continuidade e consagração pelo senso comum. Vale destacar que 

Sua Majestade Britânica é também chefe da Igreja Anglicana, posição que detém desde 1530 

quando ocorreu um cisma entre o Vaticano e o rei Henrique VIII, que fez com que o monarca 

se autoproclamasse chefe espiritual da igreja e responsável pela nomeação da hierarquia 

religiosa local. Esse papel atribuído aos soberanos ingleses é único em todo o mundo.  

Somados todos estes aspectos, a monarquia britânica parece dar sinais de prosseguir 

firme em seu papel constitucional e simbólico, cabendo a seus descendentes ampliar essa 

representação em suas visitas protocolares, como destacada por esse trecho de matéria 

publicada em Veja-Rio (edição 2255, 2012): 
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Com seus inconfundíveis cabelos ruivos e espetados, o príncipe Harry, neto 
da rainha Elisabeth II, cumpriu à risca o papel de chamar atenção para uma 
das mais veneráveis dinastias do planeta. Em sua curta visita ao Rio, o filho 
de Charles e Diana (que morreu num acidente de carro em Paris em 1997), 
de 27 anos, passeou de helicóptero, foi a um bar de Ipanema, beijou a 
bandeira de uma escola de samba, participou de um show de pagode no 
Complexo do Alemão e rolou pela areia da Praia do Flamengo. Tudo isso 
para promover a imagem do seu reino às vésperas de sediar a Olimpíada, em 
Londres, e o regime encarnado por sua avó, que comemora 60 anos no trono 
(KNOPLECH, 2012, on-line). 

 

A realeza sinaliza na atualidade buscar pelo caminho midiático a sua permanência no 

imaginário popular ao mesmo tempo que mantém a estabilidade de sua imagem, ou marca de 

um reino,  graças a uma ampla divulgação de sucessivos rituais, facilmente identificados pela 

audiência, que consagram em cada evento uma mesma dinastia. Os casamentos, nascimentos, 

funerais e jubileus simbolizam a continuidade e transcendência num mundo onde as coisas se 

mostram cada vez mais velozes e fluidas. Esta característica do exercício do poder simbólico 

da monarquia britânica, num mundo em rápida transformação, é talvez o caráter mais visível 

de sua sobrevida e que também pode significar a permanência de um sonho elaborado no 

imaginário coletivo, mesmo que momentâneo, onde cada pessoa pode sair de seu lugar 

comum, de seus problemas, angústias e aflições para vivenciar algo que se imagina ser um 

conto de fadas moderno e que se torna real e verdadeiro, por meio de personagens e rituais de 

fato.  

Em outro exemplo, a revista Quem em sua matéria “O grande dia de Willian e Kate” 

bem demonstra essa possível experiência sonhada: 
Sob o tímido sol londrino de sexta-feira (29), o conto de fadas do príncipe 
Willian e da plebeia Catherine Middleton tornou-se realidade. O final feliz 
da história de amor começou há oito anos nos corredores da Universidade de 
St. Andrews, na Escócia, foi acompanhado por quase 2bilhões de pessoas ao 
redor do mundo, atentas às telas da TV ou do computador. Nas ruas de 
Londres, uma multidão de 1 milhão de pessoas vibrou no momento em que a 
noiva disse “SIM”, na Abadia de Westminster e,  na hora em que os noivos 
se beijaram, na varanda do palácio de Buckingham (REVISTA QUEM, 
2011, p. 102, nº 556). 

 

Como vivemos num mundo cada vez mais povoado pelas incertezas e dificuldades 

típicas da vida acelerada e em rápida transformação, a fantasia expressa pela realização do 

casamento real torna-se um discurso imaginário pelo qual as coisas parecem se encaixar e  dar 

certo, mesmo que existam aparentes contradições nesses enlaces, onde plebeias podem se 

tornar algum dia princesas, eleitas por um príncipe encantado, projetando desejos íntimos de 

cada uma das pretendentes, abrandando de alguma forma a dura realidade da ascensão social e 
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das tensões da vida cotidiana. O sonho torna-se assim realidade. Cada cena, cada ato, cada 

aparição, cada imagem, tudo isso chega de forma deslumbrante por meio de um rico aparato 

cênico e midiático que se mostra cada vez mais sofisticado, fazendo com que o real e o 

imaginário se tornem muito próximos do cotidiano das pessoas.  

 Ao que tudo indica e parece transparecer para os próximos tempos, a monarquia 

britânica dá mostras de sobrevida e destaque no imaginário popular e na mídia. Para isso 

conta com um enorme aparato residual, ritual e simbólico, encenado sob as mais modernas 

técnicas comunicacionais contemporâneas. E é justamente sobre esses aspectos que vamos 

tentar desvendar como e porque são produzidas estas narrativas de encantamento da realeza e 

sua construção imaginária e simbólica na mídia. 
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CAPÍTULO III 

UM IMPÉRIO SIMBÓLICO NA SOCIEDADE MIDIATIZADA 

“O marketing e a comunicação globais encarregam-se de popularizar 

mercadorias e ideais, modas e modos, signos e símbolos, novidades e 

consumismos, em todos os países, culturas e civilizações. Em boa 

medida, a mundialização cultural, principalmente no que se refere à 

cultura de massa, é grandemente realizada e orquestrada pela mídia 

impressa e eletrônica”. Octávio Ianni 

 

Ao propormos o recorte da realeza britânica para esse estudo, objetivamos uma 

pequena visão do vasto mundo e do conjunto de relações e elementos constitutivos que a 

cerca. Para isso, propusemos desvendar a importância de seus rituais e dos elementos  

culturalmente arraigados que fazem parte constitutiva de sua estrutura simbólica e presentes 

nos processos comunicacionais. Também buscamos pinçar aqueles componentes da mais alta 

visibilidade midiática nessa intrincada cadeia de trocas simbólicas entre indivíduos, suas 

respectivas culturas e representações, as quais orientam a criação e a produção de imagens 

sociais e políticas mediadas pela comunicação, na contemporaneidade.  

A fim de que tenhamos o mapeamento de um determinado campo simbólico, é 

necessário buscar os elementos constitutivos e pré-existentes no universo das representações 

simbólicas da cultura e da comunicação. Estas, por conseguinte, influenciam e orientam toda 

a cadeia cognitiva de indivíduos e sociedades na produção e criação de discursos simbólicos 

que os remeta e os vincule às organizações políticas e sociais, às questões religiosas, às 

relações de consumo e à criação de valores e de regras sociais. Estes aspectos vinculantes dos 

indivíduos em sociedade tornam-se igualmente elementos de construção e manipulação do 

poder constituído, tendo em vista que as instâncias superiores de poder, ao utilizarem os 

elementos simbólicos e as imagens na comunicação, criam mecanismos de resposta social por 

vezes verticalizando-os em hierarquias e valores estabelecidos de acordo com a ordem 

vigente.  

Torna-se então evidente a existência do consentimento e da submissão nas relações 

entre quem possui o poder e aqueles que a ele se submetem, aos valores e à ordem vigente, 

amparados em um amplo processo de relações comunicacionais em todas as instâncias da 

sociedade. Para chegarmos a essa construção, Durkeim nos oferece pistas em seus estudos nas 
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quais identifica que desde os povos primitivos existem formas integradoras da vida social 

construídas pelos homens para manter a coesão do grupo. Elas são propostas como 

representações do mundo. São expressas por normas, instituições, discursos, imagens e ritos, 

e formam-se como uma realidade paralela à existência dos indivíduos, de modo que vivem 

nelas e por elas (PESAVENTO, 2012, p. 39).  

As representações construídas sobre o mundo não só se colocam no lugar deste 

mundo como fazem com que os indivíduos percebam a realidade e pautem sua existência. 

“São matrizes geradoras de condutas e práticas sociais, dotadas de forças integradoras e 

coercitivas, bem como explicativas do real. Os indivíduos ou grupos dão sentido ao mundo 

por meio de representações que constroem sobre a realidade”, como destaca Pesavento. As 

representações são também portadoras do simbólico, dizendo mais do que aquilo que mostram 

ou enunciam, pois carregam sentidos ocultos. Esses sentidos são construídos social e 

historicamente e se internalizam no inconsciente  coletivo, apresentando-se como naturais, 

sem qualquer reflexão prévia.  

Estas representações mostram-se sob múltiplas configurações ao construir o mundo 

de forma contraditória e variada pelos diferentes grupos sociais. Podemos afirmar que aquele 

que tem o poder simbólico de dizer e fazer crer, tal como apresentado por Bourdieu, tem o 

controle da vida social e expressa a supremacia conquistada em uma relação histórica de 

forças. Isso significa que esse grupo vai impor sua maneira de ver o mundo, de estabelecer 

classificações, categorias, divisões, valores e normas que orientam os comportamentos e 

papéis sociais.  

Podemos considerar que a monarquia britânica, em um processo de construção que já 

dura quase mil anos, se enquadra nestes conceitos, por suas representações erguidas num 

passado histórico longínquo, por meio de imagens e discursos, chegando até a 

contemporaneidade em pleno exercício do poder simbólico e vinculante sobre o meio social 

onde se situa – o Império Britânico moderno. 

Ao estabelecer este efeito vinculante, na visão de Durkheim (2012, p.50), surge a 

concepção da consciência coletiva ou comum pela qual os sistemas simbólicos de uma 

determinada formação social obedecem a uma unidade profunda que a todos permeia, 

constituindo uma mesma lógica e os mesmos princípios na sua organização. Os indivíduos, 

por sua vez, nela se encontram, independentemente de suas condições particulares, e por isso 

a ela aderem em suas peculiaridades do mesmo modo que todos os demais membros de um 

mesmo grupo social. 
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A consciência coletiva seria, portanto, o conjunto de crenças e sentimentos comuns à 

média dos membros de uma determinada sociedade e que forma um sistema determinado, 

cuja vida independe da vontade e das condições particulares dos indivíduos (DURKHEIM, 

2012, p.40). Torna-se, na verdade, um amálgama, um sedimento social que permeia a todos e 

a todas as regiões indistintamente, ultrapassando as diferentes gerações, estabelecendo elos de 

continuidade entre elas. Embora seja caracterizada pelas ações de indivíduos, a consciência 

coletiva ultrapassa a vontade individual e suas condições pessoais, para se tornar uma 

apropriação do que é consagrado e instituído coletivamente, passando a fazer parte de cada ser 

individualmente, como se tivesse um valor distinto e significado próprio, mesmo que 

originário de norma coletiva, e, logo, não pessoal e não individual. Essa característica 

indistinta e impessoal da formação da consciência social ou comum, também denominada por 

Durkheim de “conjunto de similitudes sociais”, induz ao modo com que a sociedadee e os 

indivíduos que a compõem se enquadram de forma coercitiva à dimensão da norma. Assim, 

toda norma social é deduzida de um sistema objetivo de representações fora do alcance dos 

atores sociais – e, portanto, a eles transcendente – no qual se ajustam de forma global.  

O ser individual para Durkheim é distinto, difuso e antagônico; enquanto o ser social 

é concebido pelos efeitos da coerção exercida pela consciência coletiva. Nesse caso, as 

diversas instituições sociais somadas – família, escola, governos exercem papel de instituições 

constituidoras do ser social, possibilitando a manutenção e a reprodução da ordem social. 

Dessa dualidade, surgiriam assim dois estados de consciência dos indivíduos. Um deles é 

representado pelo ser social ou comum, que emerge das normas e princípios consagrados pela 

sociedade ao qual pertencem, cujos desenvolvimento e adesão se dão pela influência direta 

dos usos, costumes, leis e hábitos sociais. 

Temos também outro estado, que se forma no interior dos indivíduos, que lhes 

atribuem um espírito crítico, porém não descondicionado daqueles valores consagrados 

socialmente e que representam a coesão social e simbólica. Por esses preceitos, os 

fundamentos sociais e simbólicos passam pela ideia de hierarquia, na qual a classificação 

social é concebida pelas funções que são atribuídas aos indivíduos num determinado contexto 

sociocultural e que são assimiladas pela teoria do consenso, deixando de existir pressupostos 

da dominação.  

É oportuno observar nesta concepção que a consciência social é moldada em grande 

parte pelo ambiente cultural dos indivíduos e que essa construção da cultura coletiva perpassa 

diferentes épocas e lugares, podendo-se observar algumas variações, porém repletas de 
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elementos comuns a todos os membros e atores sociais. Esse tecido social é que dá a 

identidade do grupo e espelha a expressão singular de toda uma sociedade. Sob esta 

perspectiva e concepção, Durkheim, talvez por seu caráter precursor, se opõe a outras 

correntes sociológicas que elevam a importância do eu social nessas relações, pois destaca 

que o eu comum é mais forte e predominante na formação do consciente coletivo, e, por isso, 

tende a ser priorizado na concepção do eu individual. Porém, essa noção pioneira de 

Durkheim leva de forma preponderante ao estágio da estratificação social e diminui a 

mobilidade com que as relações sociais são realizadas na prática, daí decorrendo nuances e 

diferenciações em decorrência das tensões e divergências embutidas nos conceitos do eu 

individual e do eu coletivo.  

O caminho percorrido por Bourdieu difere daquele de Durkheim, no que tange à 

junção do conhecimento das organizações estabelecidas socialmente com as regras do livre 

arbítrio que os indivíduos guardam consigo na formulação de novas concepções do mundo 

natural e das relações sociais, porém sem desprovê-las de uma lógica categorizante de funções 

nas estruturas das sociedades. Para Bourdieu (2005, p.16), “a organização do mundo e a 

fixação de um consenso a seu respeito constitui uma função lógica necessária que permite à 

cultura dominante numa dada formação social cumprir sua função político-ideológica de 

legitimar um determinado regime de dominação”.  

A partir destes princípios, Bourdieu afirma que as hierarquias são formulações 

lógicas, que obtêm no senso comum a sua aceitação e eficácia, tornando-as elementos 

constituintes do poder simbólico, o qual emana sobre toda a estrutura social e dela obtém a 

legitimação da ordem estabelecida, na qual a ordem simbólica torna-se mantenedora da ordem 

política. Estas categorias hierárquicas presentes em todas as sociedades organizam-se de 

forma a representar as esferas do poder e o que representa cada camada no complexo mundo 

das representações e símbolos constitutivos da ordem social.  

Em Bourdieu (2011, p.11) também extraímos que o poder simbólico é exercido de 

forma quase invisível, constituindo uma visão particular do mundo na qual se reflete a 

concordância do pensamento entre sujeito e objeto, sendo este exterior ao espírito, ideia ou 

conceito. É também “instrumento estruturado e estruturante de comunicação e de 

conhecimento” pelos quais os sistemas simbólicos cumprem a sua função política de 

imposição e legitimação da dominação de uma classe sobre as outras, denominada pelo autor 

de “violência simbólica”. 
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Este sistema, como ressaltado por Bourdieu, é respaldado pela organização e 

disseminação das ideias e discursos dentro das estruturas socialmente organizadas, tais como 

a escola, os partidos políticos e as instituições sociais, cuja finalidade é fazer valer os 

discursos do emissor e transformar a visão de mundo e o sistema de imagens dos receptores, 

assegurando assim a dominação no campo do simbólico. Podemos deduzir, portanto, que a 

linguagem é o meio  pelo qual se efetiva a legitimação do poder simbólico junto àqueles que o 

reconhecem e o legitimam, tendo como base de disseminação as diferentes formas e meios de 

comunicação. Nessas formas e meios, a mídia torna-se elemento de produção e circulação dos 

discursos e das imagens do poder.  

A construção narrativa então adquire corpo à medida que as criações e versões 

midiáticas são elaboradas de maneira cada vez mais sofisticada na sua produção, motivando a 

circulação e audiência de mensagens, afastando o receptor da sua simples realidade e de seu 

julgamento primário e individual para levá-lo ao campo do imaginário de forma constante e 

ritualizada, produzindo significados de legitimação do poder ou de uma ideia.  

Por este conceito, a forma de imposição simbólica de uma ordem social pré-

estabelecida dá então ao grupo dominante uma posição de destaque junto à audiência, que 

atribuiria, no caso da monarquia inglesa, recorte deste estudo, uma sustentação de poder e de 

valores que perpassa todas as camadas da sociedade, graças ao intenso uso de rituais, de 

símbolos diversos, de elementos arcaicos e histórico-temáticos, cuja assimilação encontra 

respaldo no seio da sociedade que os legitima.  

Pode-se dizer que essa forma de legitimação do poder simbólico nasceu da transição 

entre as sociedades pré-moderna e a moderna. Na pré-moderna, as instituições estavam 

centralizadas sobretudo na Igreja e no Estado, ou seja, nas figuras do alto clero e no rei. Na 

moderna, os centros de poder são mais diversificados, num processo de constante adaptação e 

legitimação das sociedades.  

A transição entre as duas fases – pré-moderna e moderna – contou com a evolução 

das formas de comunicação que vai desde a criação e o desenvolvimento dos meios impressos 

até a aplicação e a difusão do conceito de alfabetização das populações, criando novas formas 

de ver, pensar e perceber dos indivíduos. No entanto, essa evolução no processo de mediação 

deu-se principalmente pela intensa utilização dos meios de comunicação e pelo emprego de 

estratégias discursivas que remetem em sua construção ao entretenimento, contando para isso 

com a utilização e sustentação dos elementos da tradição e dos valores que orientam a ordem 
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coletiva, a partir dos quais se estabelecem os vínculos e o conjunto de crenças em uma 

sociedade.  

O poder simbólico, pode-se  assim dizer, ao “fazer ver e fazer crer”, encontra sua 

força quase mágica de persuasão dos indivíduos, sem o efeito das armas ou da força a 

persuadí-los. Apoia-se nas representações reconhecidas e absorvidas pelos integrantes de uma 

determinada sociedade, valorizado e exponencialmente ampliado pelo uso da mídia. Nesse 

processo, o poder simbólico adquire força, autoridade, obediência e legitimação como 

tradução do caráter de um povo que por ele se vê representado.  

As representações sociais e simbólicas, por sua vez, desempenham, tal como 

preconizados pelas reflexões de Moscovici e Jodelet (2009, p.20-21) o elo de comunicação 

entre os indivíduos e seus objetos de análise, expressos na sua definição, identidade e 

compreensão. O autor também destaca o papel da comunicação na elaboração das relações 

sociais e o processo de criação das representações sociais na formação do senso comum, tal 

como definido por ele: 

Representação social é um sistema de valores, ideias e práticas com uma 
dupla função: primeiro, estabelecer uma ordem que possibilita às pessoas 
orientar-se em seu mundo material e social e controlá-lo; em segundo lugar, 
permitir que a comunicação seja uma realidade entre os membros de uma 
comunidade, fornecendo-lhe um código para nomear e classificar, sem 
ambiguidade, os vários aspectos de seu mundo e da sua história individual e 
social (MOSCOVICI; JODELET, 2009, p.21). 

 

A relação entre representação e comunicação é, portanto, de interconexão, podendo 

mudar tanto uma quanto outra na sua organização e estrutura de acordo com os interesses 

humanos, formas de comunicação e maneiras de interpretação, o que dá margem à formação 

de novas representações. A realidade dos indivíduos, neste caso, passa ou é influenciada pelas 

relações pessoais do cotidiano e do mundo comum, acompanhadas dos elementos que 

circulam pela mídia e as comunicações como um todo, que servem para estabelecer as 

associações e representações que construímos e com as quais nos ligamos uns aos outros. 

Essa riqueza das representações simbólicas, acumulada ao longo de séculos, constitui um 

conjunto de forças pelo qual os atores representados pelo poder dominante utilizam os meios 

de que dispõem com tamanha competência que se enraizam nas estruturas da sociedade de 

maneira a serem apreciados pelos indivíduos. Culmina, assim, com sua entrada entre os 

componentes relevantes de crenças e valores sociais.  

O campo simbólico torna-se então aumentado pelas estruturas midiáticas e interesses 

diversos que o compõem de modo a propiciar sua valoração. Essa, no entanto, seria somente 
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encontrada e reconhecida se houvesse da parte de seus consumidores a sua aceitação no 

campo social, sendo ela valorizada como tal dentro do emaranhado de relações e interações do 

amplo espectro da vida em sociedade. Seria oportuno estabelecer pontes entre o campo da 

produção simbólica, tendo entre seus agentes os atores-produtores, meios e processos 

midiáticos e os consumidores desses discursos influenciadores e persuasivos.  

Em Bourdieu (2011, p.14) localizamos que essa sustentação se dá a partir da visão de 

mundo que cada um dos componentes desse grupo percebe e atribui valor a essas propostas 

discursivas. Nesse caso, para o autor, a televisão e o jornalismo que ela elabora exercem 

poder de influência maior se comparados a outros campos, porém só tendo repercussão graças 

às forças simbólicas pré-existentes e reconhecidas no meio social. A enunciação e o discurso 

passam a ter força simbólica própria pelas imagens produzidas midiaticamente e pelo poder 

emanado por quem o pronuncia, dentro dos quais se produz a crença. A legitimidade dessa 

crença está em quem emite as palavras e não apenas no sentido que elas possuem.  

 A produção simbólica da realeza nesse ato ganha maior projeção no meio social e 

nos meios de comunicação a partir dos elementos rituais empregados, no sentido e na crença 

que fazem parte do capital simbólico objetivado e ecoa junto àqueles que neles creem. Este 

sentido e crença são traduzidos como emanação dos símbolos do poder, como, por exemplo, o 

cetro, o traje, a coroa e as insígnias, entre outros elementos típicos dos rituais da monarquia 

que a aproxima em certos aspectos do sentido religioso. Assim, é necessário que a sociedade 

se perceba representada nesse processo simbólico para que exista a legitimidade de seus 

integrantes e componentes, a fim de que se perenizem ou se alonguem na sua existência, 

percorrendo o longo caminho da construção e consagração da tradição e dos rituais.  

Neste caso, a monarquia como estrutura torna-se mais consistente e constante nessa 

construção da emanação simbólica do que outros regimes de governo, tendo em vista a 

própria caracterização de suas práticas, nas quais mesclam-se elementos do passado 

imemorial com os requintes das produções midiáticas contemporâneas, por meio das quais 

belas imagens são produzidas e reconhecidas com alguma familiaridade por diferentes 

culturas e audiências em todo o mundo. A sua legitimação institucional estaria, assim, 

condicionada à aceitação tácita derivada do senso comum já estabelecido nas estruturas 

sociais na qual essa forma de representação se mostre, mesmo que ressignificadas ou 

reforçadas pelos aspectos imaginários e imagéticos característicos e presentes nos meios de 

comunicação.  
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O senso comum obtido dessas representações sociais da realeza traria a coesão, 

unidade e manutenção de um sistema de poder simbólico, cuja aceitação estaria reforçada 

pelos elementos da história comum e dos valores dela consolidados. Talvez a explicação de  

algo tão atemporal como a monarquia, levando-se em consideração a sua participação 

percentual nos vários regimes de governo em escala mundial, dê-nos a sua dimensão e 

sobrevida em tempos cujos símbolos e significados mudam com tamanha velocidade. Essa 

ancoragem pode se traduzir no sentimento e na conveniência de uma ideia de pertencimento 

ao se encontrar um elemento comum na formação e estrutura de uma sociedade, cuja 

perenidade não esteja comprometida com a fluidez de nosso tempo, servindo de âncora e fator 

de agregação.  

No plano interno das sociedades nas quais a monarquia se faz presente, essas 

representações da realeza teriam o papel de assegurar a continuidade institucional, dentro de 

uma lógica socialmente aceita e consagrada, independentemente das questões temporais e 

administrativas de governo, reforçadas pelos elos simbólicos capazes de garantir a unidade da 

nação e a manutenção dos elementos de uma história comum presente na memória coletiva. 

Incluem-se entre esses elos os elementos fundadores da lógica coletiva constituída pelos 

fatores éticos, morais, coercitivos e hegemônicos emanados, sobretudo das estruturas formais 

de poder. 

No plano externo, por sua vez, essa dimensão tende à construção de um imaginário 

coletivo e de maior autonomia reflexiva dos indivíduos, onde se incluiriam elementos míticos 

dos personagens representados, ganhando dimensões simbólicas planetárias, cujas traduções 

obedecem a lógicas alegóricas próprias das maneiras de ver e pensar dos indivíduos, sem a 

influência direta dos efeitos institucionalizantes e estruturantes presentes na formação das 

sociedades. A dimensão externa desse conjunto de significados simbólicos de um povo e de 

uma nação é em boa parte resultado do aparato midiático construído para dar exposição 

pública aos eventos proporcionados pela realeza.  

Estaria, assim, caracterizado o papel da mídia nessas construções simbólicas da 

cultura britânica e sua disseminação nos quatro cantos do mundo. A cultura, na sua expressão 

e formas de organização e de produção simbólica de características locais, pode ser assim 

expatriada ou transnacionalizada à medida que novas leituras desses processos são lançadas 

na mídia de massa, em caráter global, atingindo diferentes públicos nas mais diferentes 

regiões, originando novas interpretações e leituras.  
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No entanto, mesmo reconhecendo a existência e a importância de aspectos 

estruturantes na organização das sociedades e na cultura, as relações entre as formas, as 

técnicas e a maneira de fazer comunicação acham-se interligadas na organização social, 

econômica e política dos povos. A cultura torna-se, no seu sentido mais ampliado de 

expressão, influenciadora nos modos de pensar, sentir, conhecer, interagir com a produção, 

distribuição e consumo da informação, com influência na vida dos indivíduos nos planos local 

e global. Torna-se, assim, indispensável um olhar mais acurado sobre o impacto das mídias na 

vida das sociedades em geral. 

Esses fluxos e trocas na comunicação atravessam os continentes e as nações com 

tamanha riqueza e diversidade que têm assumido formas e conteúdos cada vez mais 

sofisticados e às vezes condicionantes da vida das populações na contemporaneidade. Apesar 

da magnitude alcançada pela comunicação, nem sempre essa difusão apresenta-se próxima do 

objetivo de aproximação dos indivíduos, pois em determinados momentos aparece distante da 

realidade local e mais próxima das formas de viver e pensar dos grandes centros produtores de 

conteúdo.  

No mundo globalizado, para a grande maioria da população, a comunicação 

praticamente não encontra barreiras para a transposição de seus fluxos de informação. 

Encontra em seu caminho interpretações difusas de suas mensagens à medida que perpassa as 

mais distintas camadas de audiência, em diferentes países, regiões, línguas e culturas. Na 

denominada comunicação de massa, devido a esta complexidade de difusão em escala 

mundial, os indivíduos também se colocam diante de suas próprias percepções, referências 

culturais e interpretações, à medida que conseguem perceber e perceberem-se dentro do 

mundo social apresentado pelos diferentes meios de comunicação. As realidades local e 

global são mescladas e formam uma simbiose de características estéticas e de sentidos 

igualmente difusas.  

Este conjunto de referências culturais, com variáveis locais e globais, também 

estabelece pontes com o passado remoto, no qual elementos da história e da cultura na 

formação dos povos trazem à superfície aspectos de familiaridade, do conhecido, no 

composto dos produtos comunicacionais, de maneira que os indivíduos se percebam e se 

incluam de alguma forma nas produções que lhes são apresentadas.  

Os centros de produção, por sua vez, independentemente dos meios utilizados, tais 

como a televisão, o cinema e a internet, entre outras tantas formas de difusão de conteúdos, 

mostram-se detentores de um padrão de linguagem que reflete suas próprias origens, 
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apresentando de alguma maneira o caráter ideológico de seus produtores e dos locais onde se 

originam. A comunicação em escala global tende assim a apresentar elementos que possam 

ser reconhecidos em diferentes partes do mundo de maneira a atingir públicos e preferências 

tão distantes quanto distintos, mas que têm algum elemento ou referencial comum para 

estabelecer conexões entre o produto final apresentado e a sua audiência, no local de 

consumo.  

A televisão – corpus desta pesquisa – por suas características de fluidez, alcance, 

quantidade e penetração no cotidiano das sociedades, torna-se um veículo por excelência da 

globalização comunicacional, ao utilizar-se do elemento imagem como forma contundente de 

ver, pensar e representar o real, de maneira que o local e o global possam conectar-se e 

promover grande audiência e interesse. Esta realidade caracterizada por movimentos de 

integração e fragmentação remete também aos ambientes de tensão e antagonismo, à medida 

que buscam integrar tribos e nações, coletividades e nacionalidades, grupos e classes sociais, 

etnias e religiões, sociedades espalhadas pelo mundo, cujas muitas diversidades se 

desenvolvem na denominada sociedade global.  

Para Ianni,  

a globalização do mundo expressa um novo ciclo de expansão do 
capitalismo, como modo de produção e processo civilizatório de alcance 
mundial. Um processo de amplas proporções envolvendo nações e 
nacionalidades, regimes políticos e projetos nacionais, grupos e classes 
sociais, economias e sociedades, culturas e civilizações” (IANNI, 1999, p.7). 

. 
 Assinala ainda o autor, para a emergência da sociedade global, como uma totalidade 

abrangente, complexa e contraditória. Uma realidade ainda pouco conhecida, desafiando 

práticas e ideias, situações consolidadas e interpretações sedimentadas, formas de pensamento 

e voos da imaginação. 

Neste contexto, a comunicação também se reordena no seu tempo e espaço, de 

acordo com as condições ambientais determinadas pelo processo de globalização. Assim, a 

comunicação numa perspectiva global vive um cenário de informação e difusão de culturas, 

ideias e informatização, pois é assim que se apresentam as dinâmicas sociais da atualidade. Os 

meios de comunicação, como parte integrante do cotidiano das sociedades, exercem um papel 

cada vez mais importante e até influenciador na vida das pessoas. A vida pautada pela mídia 

pode ser considerada um produto típico da sociedade comunicacional que caracteriza o século 

XXI, independentemente de região, país ou território.  

A sociedade contemporânea está inserida em um largo espectro de midiatização, o 

qual vem fundamentado pelo desenvolvimento e emprego de amplas e novas tecnologias, cuja 
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utilização não está restrita apenas aos aspectos puramente funcionais, mas também como 

lugar da produção de sentidos sociais e da comunicação. A junção de aspectos sociais, com 

fatores tecnológicos e a produção de sentidos resultante dessas três interseções, fazem com 

que o conhecimento se dissemine rapidamente, em todas as direções, tornando fluidos os 

fluxos da informação e de apropriação dos bens simbólicos nela depositados.  

A globalização e as transformações midiáticas na atualidade estão estreitamente 

ligadas ou relacionadas, como se uma coisa e outra fizessem parte de um mesmo corpo. A 

capacidade de realização virtual, que é uma das características da midiatização, resulta na 

construção de identidades cujas bases podem estar em qualquer lugar, em processo de 

contínua desterritorialização.  

Os sujeitos nesse processo comunicacional passam a viver um tempo de mais largo 

alcance, no qual as identidades são construídas por meio de trocas e negociações do 

reconhecimento pelos outros. Esses fatores afetam e movimentam todo o círculo social que 

compõe as redes de relacionamento e também influenciam diretamente as diferentes culturas.  

Neste novo mundo, novas formas de ver e pensar são desenhadas, em especial nos 

modos de comunicação. As mídias refletem revalidações sociais de alguns modelos pré-

estabelecidos, criando contrapontos, ao mesmo tempo  que novas propostas vão tomando o 

lugar de outras. A Comunicação passa a ocupar um espaço estratégico nessa rede de relações, 

ocupando papel de destaque no século XXI, assim como ocorreu com a industrialização e a 

intensa urbanização que se seguiu em períodos precedentes na história humana.  

As linguagens midiáticas dão assim o tom predominante da vida contemporânea, 

alterando modos de vida e de sociabilização. Ao mesmo tempo, abre novos sentidos sociais 

para o espaço e o tempo, reorganizando a vida das pessoas, suas subjetividades, identidades e 

culturas. Refletir sobre esta nova ambiência comunicacional e seus efeitos nos campos sociais 

é, portanto, estabelecer os vínculos entre os indivíduos, suas culturas, hábitos e costumes, 

mediados pela comunicação.  

Tal como preconizado por Martin-Barbero, “a trama comunicativa da revolução 

tecnológica introduz em nossas sociedades um novo modo de relação entre os processos 

simbólicos – que constituem o cultural – e as formas de produção dos bens e dos serviços”, 

associando a produção à comunicação. Segundo Martin-Barbero (2004, p.36), a noção de 

espaço-mundo no campo da comunicação passa a ter características globais, não existem 

fronteiras para a circulação da informação. Para o autor, “o globo deixou de ser uma figura 

astronômica para adquirir uma significação histórica”, não apenas no aspecto técnico-
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econômico, mas também um espaço que transforma e ativa os sentidos do comunicar (idem, 

op.cit, p.36).  

A midiatização dos espaços sociais de hoje sinaliza um cenário heterogêneo em suas 

práticas, diferentemente do que se pensava no passado, quando as teorias comunicacionais 

convergiam para a uniformidade de gostos e padrões na organização social, fato esse que veio 

a se transformar em configurações não lineares da própria sociedade como um todo.  

Muniz Sodré (2007, p.15) destaca que: 
a midiatização não se resume apenas à veiculação de acontecimentos por 
meios de comunicação, e, sim, também ao funcionamento articulado das 
tradicionais instituições sociais com a mídia. A midiatização não nos diz o 
que é a comunicação e, no entanto, ela é o objeto por excelência de um 
pensamento da comunicação social na contemporaneidade, precisamente por 
sustentar a hipótese de uma mutação sociocultural centrada no 
funcionamento atual das tecnologias da comunicação.  

 

Destaca igualmente Sodré que: 

as tecnologias avançadas da comunicação e a velocidade de circulação das 
informações produzem outra temporalidade, que se vem chamando de 
‘tempo real’. De fato, num mundo posto em rede técnica, modifica-se 
profundamente a experiência habitual do tempo: virtualmente conectado a 
todos os outros, cada indivíduo pode ser alcançado sem demora, nem 
período marcado, por qualquer um. Isto é precisamente o “tempo real”, ou 
seja, a abolição dos prazos, assim como dos tempos mortos pelos 
dispositivos técnicos integrados em nossa ambiência cotidiana. 

 

Observa-se em Ianni (2003, p.93), que os processos socioculturais que se 

desenvolvem pelo mundo são múltiplos e intrincados, ao mesmo tempo surpreendentes e 

fascinantes, tanto atravessando territórios, fronteiras, mares e oceanos como mesclando 

culturas e civilizações, ou modos de ser, agir, sentir, pensar, imaginar e se comunicar. Do 

mesmo autor encontramos (2000, p. 212) que “o mundo transforma-se em território de todo 

mundo. Tudo se desterritorializa e reterritorializa” [...] “Os meios de comunicação, 

informação, transporte e distribuição, assim como os de produção e consumo, agilizam-se 

universalmente. A mídia impressa e eletrônica, acoplada à indústria cultural, transforma o 

mundo em paraíso das imagens”.  

Da mesma forma que a mídia se globaliza, juntamente com os aspectos econômicos e 

políticos, também migram ideologias e visões do mundo, emanadas dos centros de poder, 

aproximando regiões, nações e continentes, numa dimensão jamais observada na história da 

humanidade. Este aspecto transnacional da comunicação e da mídia, sua atemporalidade, 

alcance e multiplicidade, não se limita apenas aos meios, mas dimensiona a profusão de 
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narrativas expostas em diferentes linguagens que se integram aos aspectos culturais locais já 

conhecidos ou abrem novos horizontes de interlocução e interpretação. O global e o local 

podem estar assim próximos e distantes, simultaneamente.  

O processo de universalização da mídia encarrega-se também de tornar mais 

palatável a decodificação de símbolos antes restritos a um determinando povo ou região, em 

algo próximo, familiar, porém, não destituído de tensões e conflitos, permeando os diferentes 

processos e escalas das estruturas das sociedades contemporâneas, onde quer que se 

localizem.  

Ianni (2000, p.227) sinaliza que: 
os horizontes abertos pela globalização iluminam o presente e recriam o 
passado. Grande parte do passado conhecido e desconhecido é recriado pelo 
presente. Um passado que pode surgir como história e memória, identidade e 
pluralidade, simbolizando heróis e santos e, por que não, reis, rainhas 
príncipes e princesas, presentes no referencial imaginário de todas as 
culturas e civilizações? 

 

Neste aspecto, a notícia e seu desdobramento no imaginário coletivo, tal como 

observado por Martin-Barbero (2004, p.94), vale-se da intensa iconicidade para despertá-lo, 

buscando nas referências históricas conhecidas do grande público o modo pelo qual a 

espetacularidade das cenas e das narrativas são mostradas. Martin-Barbero apoia seu 

pensamento principalmente nas experiências vividas como referencial para a interpretação dos 

receptores dos conteúdos a que têm acesso.  

Em seu texto Circuitos versus campos sociais (2012, p.31), José Luiz Braga traz uma 

reflexão sobre como a midiatização atravessa os campos sociais e trata a midiatização como a 

união de dois processos: o processo tecnológico e o processo social. Sendo esta midiatização 

responsável por diferentes modos que a sociedade interage atualmente com a própria 

sociedade. Braga releva que os processos midiáticos são significativamente importantes e 

diversos e defende que a midiatização caracteriza as mediações comunicativas 

contemporâneas a partir das “invenções sociais” – o processo de criação coletivo que, 

juntamente com as “novas tecnologias” ganham sentido mais amplo numa sociedade 

midiatizada.  

Braga identifica que o tema da midiatização vem no sentido de contemplar o estudo 

da mídia no seu contexto social como elemento de mudanças e ao mesmo tempo um desafio 

permanente. Para o autor, as transformações sociais em função da mídia não acontecem 

apenas em decorrência das inovações técnicas, como se os avanços tecnológicos é que 
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levassem a essa ou àquela mudança, como apontavam as antigas teorias da comunicação. O 

avanço tecnológico é que se torna socialmente determinado.  

Em vez de pensar a transformação como uma incidência passiva da tecnologia na 

sociedade, numa concepção funcionalista, percebe-se a efervescência da criatividade, das 

invenções e das interações das pessoas no uso da tecnologia. Em Braga, também encontramos 

que a midiatização não acontece só quando se está produzindo e se está recebendo 

informação. Para ilustrar essa proposta, há exemplos nos quais uma pessoa sai do cinema e 

quando encontra seus amigos ou sua família e fala sobre o filme continua no processo da 

midiatização. Igualmente ocorre ao ler um livro e os comentários sobre seu conteúdo.  

Sobre estas propostas, Laan Mendes de Barros (2012, p.79) faz articulações entre a 

Comunicação e a Cultura, onde discute a condição ativa do receptor como sujeito do processo 

comunicacional e compartilha com Braga no que tange aos “processos interacionais” que 

ocorrem de forma acelerada na sociedade e de forma independente da lógica da mídia. Para 

Barros (2012, p. 83), na sociedade contemporânea, interconectada em redes de informação em 

escala global, os limites da coletividade se tornarem fluidos, desterritorializados, dando à 

cultura uma natureza híbrida, em um processo de transculturação, tal como definido por Ianni.  

Em outro ponto, o autor relembra a teoria das mediações de Martin-Barbero (2004, p. 

228) quando apresenta a reinserção do estudo da comunicação no campo da cultura. O autor 

constata que “o lugar da cultura na sociedade muda quando a mediação tecnológica da 

comunicação deixa de ser meramente instrumental para se converter em estrutural”. Com esse 

“novo mapa” talvez seja possível entender a complexidade das relações constitutivas da 

comunicação na cultura. 

Laan também nos aponta como esses estudos anteriores dão base e já previam a 

produção de sentido dada hoje na sociedade midiatizada, frisando a importância de estudá-los 

a partir de uma visão contemporânea. No caso de Barbero, a reformulação da sua teoria “das 

mediações comunicativas da cultura” poderia ser entendida também como a midiatização da 

cultura, uma vez que Barros aponta a complementaridade que há entre os termos mediação e 

midiatização. É nos estudos destas correntes e das interações por intermédio dos  meios na 

sociedade midiatizada que poderia surgir novos estudos da recepção e experiência estética.  

Ao abordar o processo interacional, Braga (2006, p.32) rompe com o modelo 

tradicional de emissor e receptor por meio de um canal que tem como ponte os meios de 

comunicação e nos apresenta um terceiro sistema de processos midiáticos na sociedade que é 

o “sistema de interação social sobre a mídia”. Propõe, assim, desenvolver a constatação de um 
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terceiro sistema de processos midiáticos na sociedade que complete a processualidade de 

midiatização social geral, fazendo-a efetivamente funcionar. Esse terceiro sistema proposto 

por Braga corresponde às atividades de resposta produtiva e direcionada da sociedade em 

interação com os processos midiáticos.  

Este componente da processualidade midiática foi denominado pelo autor como 

“sistema de interação social sobre a mídia” ou, mais sinteticamente, “sistema de resposta 

social” (2006, p.22). Podemos deduzir que a midiatização da sociedade, portanto, torna-se um 

processo interacional de referência, que, somado a um conjunto de reformulações sócio-

tecnológicas, em determinado âmbito, dá o tom aos “processos submissos – que funcionam ou 

passam a funcionar segundo suas próprias lógicas”.  

Braga esclarece que um processo interacional de “referência” não corresponde a 

“anular” outros processos, mas, sim, a funcionar como “organizador principal da sociedade”. 

Braga também acredita em uma perspectiva de organização da sociedade e destaca que: 

“Entendemos que os processos interacionais de referência são os principais direcionadores na 

construção da realidade social”.  

De maneira geral, o espaço midiatizado caracteriza a hibridização das formas 

discursivas como texto, som e imagem, o que lhe dá maior amplitude e alcance. Por sua vez, 

tal formato acelera o processo de circulação de informações e ambienta a comunicação em um 

plano sistêmico de estruturas de poder, gerenciado pelo Estado e por grandes organizações, 

transformando a vida humana nas suas formas de sociabilização e interação.  

A midiatização manifesta-se em um cenário de heterogeneidades, trazidas, em sua 

maioria, pelos avanços tecnológicos, nos quais a natureza da organização social não é, de 

modo algum, linear e homogênea, mas descontínua. Essa concepção rompe com modelos 

vigentes em teorias comunicacionais que preconizavam que a convergência das tecnologias 

levaria à estruturação de uma sociedade uniforme. O que vemos na prática não é a 

padronização de gostos e hábitos, nem tampouco um consumo homogeneizado; verificamos 

que há diversidade na geração de fenômenos distintos entre as estruturas de oferta e de 

apropriação de sentidos, na qual a rede tecnológica ambienta o processo comunicacional.  

No caso específico da globalização nos processos de midiatização das sociedades, 

podemos entender que as novas tecnologias pautam os interesses de costume em direção à 

virtualidade da vida. A dinâmica existente entre as pessoas e as coisas no mundo aponta para 

a distribuição de alcance igualmente global, na qual a Revolução da Informação sucede a 
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Revolução Industrial, pela capacidade de armazenar informações, transmiti-las e fazê-las 

circular, originando novas formas de percepção sobre o real (SODRÉ, 2002, p.20).  

No contexto da mídia contemporânea, o receptor acolhe o mundo em seu fluxo real; 

os fatos são reapresentados a partir da simulação de um tempo vivo, que gera a evidência de 

que “tempo real e espaço virtual operam midiaticamente o redimensionamento da relação 

espaço-temporal clássica” (SODRÉ, 2002, p.20). Para o autor, a mídia deixa de ser um 

instrumento e passa à qualidade de produtora de sentidos sociais, capaz de transformar os 

modos de sociabilidade e influir na constituição das representações e formação da identidade 

do sujeito. Caracteriza, assim, a sociedade midiatizada. Nesse contexto, pode-se considerar a 

internet como a forma midiática que melhor ilustra as possibilidades da comunicação 

contemporânea.  

Adriano Duarte Rodrigues (2010, p.24-25) também entende que o nosso século “é o 

século da informação, tal como o século XIX foi o século da produção industrial”. Relembra o 

autor que os dispositivos comunicacionais hoje disponíveis permitem ultrapassar as limitações 

do tempo e do espaço, além de romper com aspectos do confinamento comunitário. Rodrigues 

ressalta que as “culturas continuam a definir um horizonte que delimita o espaço de 

entendimento e de compreensão dos acontecimentos e nas mensagens”. Devemos, no entanto, 

como ressalta o autor, distinguir a uniformização e disseminação dos meios na esfera da 

informação das representações locais, cujas leituras e entendimento obedecem a dinâmicas 

locais, sem acarretar necessariamente “desterritorialização generalizada”.  

Em Canclini encontramos igualmente alguns subsídios para melhor ilustrar o jogo de 

percepções do real, da cultura e da formação dos imaginários em tempos de globalização. De 

modo que “a época globalizada é essa em que, além de nos relacionarmos efetivamente com 

muitas sociedades, podemos situar nossa fantasia em múltiplos cenários ao mesmo tempo. 

Assim desenvolvemos vidas imaginadas” (2007, p. 30).  

Podemos depreender desta colocação que a importação e exportação de elementos 

reais e simbólicos possibilitam a existência das sociedades locais e nacionais. As sociedades, 

por sua vez, contribuem para a arquitetura da globalização, na qual “podemos situar nossa 

fantasia em múltiplos cenários ao mesmo tempo”. Sobre a formação de um imaginário 

transnacional, Canclini (2007, p.30) assinala que esses bens “circulam de um país para outro, 

como também as mensagens coproduzidas em diferentes países, expressando no plano 

simbólico o processo de cooperação e intercâmbio”.  
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Como pudemos constatar, em todos os conceitos e referências anteriormente 

apontados, existe um elemento comum interligando as sempre complexas relações entre a 

comunicação, cultura e globalização. Ele é representado pela diversidade e heterogeneidade 

das traduções e interpretações locais, que não são restritas apenas ao papel elementar dos 

meios na construção das mediações, como apontado inicialmente pelos estudos de Martin-

Barbero. O escopo é alargado na perspectiva de Braga quando enuncia os elementos 

constitutivos dos campos sociais nos quais o sistema de resposta é largamente difuso, 

contínuo e não se limita ao ato comunicacional, mas aos desdobramentos que ele provoca nos 

indivíduos a partir de diferentes leituras e interpretações, nas mais variadas formas de difusão 

nos círculos de relacionamento social. Assim, a sociedade global, como descrita por Ianni 

(2013, p.117) revela “um universo de objetos, aparelhos ou equipamentos móveis e fugazes, 

atravessando espaços e fronteiras, línguas e dialetos, culturas e civilizações”. Por outro lado, 

Ianni também nos revela: 
um mundo povoado de imagens, mensagens, colagens, montagens, 
bricolagens, simulacros e virtualidades [...] Povoam o imaginário de todo 
mundo. O real simula a experiência, conferindo ao imaginário a categoria de 
experiência. As imagens substituem as palavras, ao mesmo tempo em que as 
palavras revelam-se principalmente como imagens, signos plásticos de 
virtualidades e simulacros produzidos pela eletrônica e pela informática 
(IANNI, 2013, p.117).  

 

Há, portanto, sintonia na ampla difusão dos meios e nos processos comunicacionais 

estabelecidos entre os indivíduos e nações, tornando o não familiar em familiar, aproximando 

povos e culturas distintas, de modo a estabelecer elos naqueles aspectos que lhes são 

familiares e reconhecidos pelo senso comum e pelas identidades.  

Os diferentes autores aqui mencionados tentaram traduzir a complexidade dos 

componentes da formação de um senso comum nas comunicações em sociedade. A visão 

estruturalista, contida nas noções iniciais, ressaltou a existência e permanência de elementos 

residuais e formadores das diversas sociedades, que se transformam em base do entendimento 

coletivo e em forma de manutenção da coesão social. No caso específico e institucional da 

realeza britânica, podemos aferir que há indicativos de sua importância midiática tanto para 

exposição de ideais nacionais como para despertar o imaginário coletivo naqueles elementos 

que são comuns em diferentes culturas e povos.  

É neste contexto multiforme e interdisciplinar da Comunicação e da cultura, no qual 

se mesclam elementos da comunicação, da história, da transculturalidade e da globalização 

que abordaremos, na sequência, como a monarquia britânica em suas representações na mídia 
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contemporânea tornou-se um recorte desse amplo caleidoscópio comunicacional em tempos 

de intercâmbios transnacionais e tradições renovadas.  
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CAPÍTULO IV 

A CONSTRUÇÃO DO MODERNO IMPÉRIO BRITÂNICO E AS 

REPRESENTAÇÕES DO PÓS-COLONIALISMO - Legados e releituras na 

contemporaneidade 

“O nacionalismo britânico moderno foi o produto de um esforço 

muito coordenado, no alto período imperial e no período vitoriano 

tardio, para unificar as classes ao longo de divisões sociais, ao provê-

las com um ponto alternativo de identificação – pertencimento comum 

à “família da nação”. Stuart Hall 

 

A proposta aqui, como já mencionamos no início deste estudo, não é descrever em 

profundidade a história britânica, a partir de uma sucessão de fatos históricos, ocorridos em 

um período que abrange cerca de cinco séculos. Nossa intenção é estabelecer a correlação 

entre algumas das bases fundadoras do moderno Império Britânico e as suas relações 

tentaculares com o mundo, tendo a instituição da monarquia como um de seus principais 

pilares de influência na formação do imaginário coletivo da realeza e, por conseguinte, na 

construção midiática originada dessa capilaridade.  

Nestas passagens temporais destacam-se reis e rainhas, príncipes e princesas, como 

protagonistas de algumas formas de expressão da afirmação e exercício do poder simbólico e 

imaginário da monarquia, na posição de atores e produtores de rituais e cerimônias, repletos 

de significados, apoiados em diferentes formas de expressão e de comunicação, em momentos 

históricos distintos. Para esta finalidade, recorremos a alguns desses momentos históricos 

julgados como os mais significativos pelo autor para o processo de construção do imaginário 

da realeza, em interação com os conceitos da Comunicação, da Sociologia e da História.  

A partir do século XVI, as sociedades feudais se decompunham na Europa e davam 

lugar à formação dos Estados unificados, como embrião do período denominado como inicial 

da História Moderna. Nesse trânsito tomava forma uma nova organização sociopolítica que 

viria a redundar na centralização e fortalecimento do poder real e particularmente das 

monarquias como forma de governo, assegurando para as casas e famílias reais, por direito e 

genealogia, a representação do poder do Estado, do poder político e da construção da 

memória oficial. A construção da memória oficial, por sua vez, além de significar a afirmação 
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do poder dos monarcas e da realeza dominante, foi pródiga na criação de discursos, rituais e 

simbolismos que consolidavam o exercício do poder legitimador num determinado contexto 

social, estabelecido sob diferentes formas legais e de comunicação, de acordo com os meios 

disponíveis em cada período histórico.  

Estes registros poderiam inicialmente estar contidos em livros e escritos, pinturas, 

ilustrações que serviam à narrativa histórica oficial e, portanto, obedeciam a um certo 

comando e orientação do poder dominante, evoluindo até o momento em que vivemos, no 

qual os meios de comunicação são responsáveis pela produção de enunciados, a ponto de 

percebermos a História como aquela que consta nos meios de comunicação de massa.  

Nosso objetivo neste estudo não é resgatar o fato passado para justificar o presente, 

como preconizava a visão histórica tradicional. Porém, buscamos na História uma forma de 

representar a alteridade e os processos de transformação e influência na realidade 

sociocultural e comunicacional. Por meio dela, demarcamos as fronteiras entre o passado, o 

presente e as perspectivas para o futuro, que são, no caso específico da realeza, fatores de 

afirmação da sua legitimidade e manutenção de sua importância na atualidade.  

Em sua obra, Hobsbawm (2012, p.135) lembra que os meios de comunicação 

destacam-se desde o século XIX pelas mudanças tecnológicas na sua formatação, num cenário 

dinâmico e segmentado, servindo tanto aos interesses de grupos dominantes quanto aos 

demais pertencentes às sociedades como um todo. Nessa formatação, são originadas opiniões 

e percepções formadas num contexto de referências apoiadas principalmente nas experiências 

comuns, nas tradições e demais referências culturais com as quais os indivíduos têm contato 

ao longo de suas existências, tanto para referendá-las, quanto para exercer a crítica. A 

formação de opiniões, portanto, ocorre nessa via de mão dupla, onde os referenciais histórico-

culturais incorporados nas narrativas comunicacionais tendem a colaborar entre si, tanto na 

formação de novas formas de ver e pensar como também de consolidar aquilo que já existe, e 

é conhecido.  

Ao estabelecer esta relação entre Comunicação e História, pretendemos alinhar os 

elos entre essas duas importantes áreas de estudos complementares por meio dos registros 

históricos das transformações sociais e as relações entre o poder dominante e a sociedade. 

Neste caso, à medida que o papel dos monarcas britânicos foi assumindo diferentes leituras 

constitucionais, tornou-se cada vez mais restrito a um caráter simbólico sobre a vida da nação. 

Não se mostrou com o tempo, porém, menos significativo do ponto de vista ritual-simbólico-

comunicacional. Essa construção histórico-comunicacional obteve ao longo de séculos, a 
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partir das Ilhas Britânicas, um relevo único no cenário mundial, à proporção que o Império se 

expandia e ganhava maior importância sócio-política-econômica-cultural nos entrelaçamentos 

com os mais diferentes povos e culturas que estavam entre seus domínios territoriais diretos 

ou em áreas de influência exclusiva.  

É sobre as bases e importância das relações do Império Britânico com o mundo, do 

significado e influência da monarquia na formação de elos nacionais imaginados, cujos efeitos 

perduram até hoje, que será construído o caminho dessa etapa da pesquisa. Por razões 

metodológicas, tomaremos como referência três fases marcantes da construção do Império 

Britânico e de seus principais elementos simbólicos e imagéticos, localizadas entre a segunda 

metade do século XVI até a primeira metade do século XX, as quais, por sua vez, melhor 

caracterizam importantes etapas de expansão, apogeu e declínio do Império Britânico.  

Por conseguinte, elas correspondem aos três reinados mais duradouros e ricos na 

emanação do poder simbólico e da construção do imaginário da realeza britânica, 

representados por três rainhas: Elizabeth I, Vitória e Elizabeth II, que juntas somam, até o 

momento, 167 anos de reinado, ou seja, quase a metade do longo período histórico 

referenciado nessa pesquisa.  

 

Os domínios transculturais 

Alguns aspectos fundadores e determinantes para a formação do moderno Império 

Britânico e a construção de seus domínios coloniais foram destacados por Hobsbawm e 

Ferguson em suas obras, expressando que “a expansão da Inglaterra não foi nem de longe sem 

intenção: foi um ato consciente de imitação”. Ferguson (2012, p.27) destaca o papel da 

Espanha nesse comparativo, uma vez que incluía em seus domínios extensas e populosas 

áreas nas três Américas, a Ásia e a Oceania, enquanto que até meados do século XVII a 

Inglaterra dispunha de “poucas ilhas caribenhas, algumas áreas da América do Norte e poucos 

portos indianos”.  

A denominada Época dos Descobrimentos, entre os séculos XV e XVI, também 

revelou algumas potências marítimas que já se destacavam no cenário geopolítico de então, 

expandindo seus territórios coloniais de acordo com o maior domínio e emprego do 

conhecimento em tecnologias de navegação. Nesses aspectos, os espanhóis e os portugueses 

tinham a preponderância nessas iniciativas, fazendo do alcance das descobertas de novos 

territórios ultramarinos a afirmação do poder político de suas respectivas monarquias. Países 

em menor vantagem tecnológica no complexo processo das grandes navegações, como era o 
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caso dos Países Baixos, França e Inglaterra, ensaiavam, no mesmo período, alguns passos 

seguindo na mesma direção das potências dominantes, porém, sem o mesmo ímpeto e 

extensão alcançados pelos reinos ibéricos.  

A grande riqueza gerada pela expansão desses impérios motivou os países não 

ibéricos de maior relevância, entre eles a Inglaterra, a estabelecer colônias e redes comerciais 

na América e na Ásia, iniciando assim uma corrida armamentista, sobretudo naval, a fim de 

garantir a expansão e domínio dos territórios alcançados, bem como rotas sob sua influência e 

controle. A ascensão de Elizabeth I ao trono inglês em 1558 e as batalhas que se seguiram aos 

conflitos de interesse e de poder com a Espanha levaram à constituição daquela que talvez se 

transformasse na mais importante característica do Império Britânico, dos pontos de vista 

bélico e de domínio territorial: a construção de uma poderosa Marinha, fato esse que 

transformaria sua armada no principal diferencial estratégico e de sustentação do que se 

tornaria o maior império de todos os tempos, pelos três séculos seguintes.  

Durante a denominada “Era Elisabetana”, a Inglaterra tornou-se a maior potência 

econômica, política e cultural da Europa, sendo, por isso, o período de seu reinado conhecido 

como a “Era de Ouro” inglesa, dando início a um dos mais prósperos e longevos governos 

experimentados pelo país ao longo de sua história. Destaca-se igualmente o fato de a rainha 

ter consolidado a imagem do poder real inglês frente às potências europeias e junto ao clero 

católico, cujo cisma patrocinado por seu pai, Henrique VIII, anos antes, tornou os soberanos 

ingleses chefes da igreja local, rompendo ligações religiosas e de poder com o papado, 

sediado em Roma. A investidura do rei em chefe da igreja inglesa conferiu-lhe um papel 

simbólico único entre os soberanos europeus, com repercussões até hoje observadas na 

construção da aura mística dos reis da Inglaterra no terreno do sagrado, aspectos esses que 

destacaremos em outro capítulo.  

O entendimento sobre o poder divino dos reis, com toda sua teatralidade, não 

desempenhou o mesmo papel em toda a Europa. A construção do imaginário em torno da 

monarquia diferenciou-se entre os países desde a Idade Média, mas independentemente da 

origem e do local, as cerimônias em torno da realeza sempre exerceram grande sedução e 

atraíram a atenção de seus súditos e da historiografia, que buscou analisar não apenas de um 

ponto de vista histórico, mas antropológico, os rituais e os símbolos que envolveram as 

sociedades medievais, modernas e contemporâneas. Reis que curavam, eram representados 

em peças teatrais, moedas, estandartes, em insígnias diferenciadas, que ajudaram a construir o 

imaginário fantástico ao redor da monarquia.  

http://www.infoescola.com/biografias/rainha-elizabeth-i/
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Tal como destacado por Alice Hunt (2008, p.1-5), a coroação de Elizabeth I, no 

século XVI, por conseguinte, resgata uma série de rituais de características medievais, cuja 

encenação e teatralidade produziu registros de grande plasticidade. Essas encenações foram 

introduzidas justamente num momento de autoafirmação da monarquia britânica ao ligar 

simbolicamente a Igreja ao Estado; na figura do rei, e reafirmar as características místicas da 

realeza junto à população. Ao tornar os rituais da realeza num espetáculo, Elizabeth I marcou 

não apenas uma época, como também influenciou as coroações de todos os demais reis e 

rainhas que a sucederam, por seus ricos rituais e encenação. É desse período que subsistem o 

banho, a unção por óleo sagrado, algumas indumentárias e a utilização da orbe  e do cetro que 

viriam a materializar, além da coroa, a ligação do soberano ao sagrado, tendo sua divinização 

e poder consagrados frente aos membros da coroa, do clero, dos representantes de países 

estrangeiros e da população em geral.  

Esta sucessão de rituais foi eternizada em quadros e em obras literárias de autores 

como Shakespeare, então já expoente da dramaturgia na corte real, tornando essas referências 

parte integrante da comunicação e propagação do caráter simbólico e mítico dos soberanos 

ingleses em todos os territórios ocupados, bem como nos países com que mantinha relações. 

À medida que o Império Britânico avançava, estabeleciam-se formas de exercício de poder 

sobre esses domínios, por meio de colônias, protetorados, mandatos e territórios, governados 

ou administrados pela coroa.  

Nos séculos XVII e XVIII, que se seguiram ao período elisabetano, a Inglaterra 

assistiu e participou de guerras cujas consequências mais relevantes foram torná-la uma 

potência colonial, ao mesmo tempo em que assistia à perda de algumas dessas colônias, 

sobretudo por movimentos de independência em diferentes locais. Entre elas, as chamadas 

Treze Colônias da América do Norte, as mais antigas e populosas conquistas. Esses fatos 

levaram o Império Britânico a fincar atenções e novas bases coloniais em áreas localizadas na 

África, Ásia e Pacífico. A estratégia expansionista ocupou boa parte dos reinados pós-

elisabetanos, por quase três séculos, que desenvolveram diferentes formas de exercer 

domínio, alianças e primazia em áreas sob sua influência, contando para isso com abundantes 

recursos financeiros, econômicos e militares para suas finalidades.  

 Após a derrota de Napoleão, nas primeiras décadas do século XIX, o agora Reino 

Unido (resultado da união territorial entre Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do 

Norte) reafirmou seus domínios e colônias e ampliou a participação imperial em todo o 

mundo, por meio de diferentes formatos hegemônicos, porém, em disputa com outras 
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potências em ascensão e desejos expansionistas, em diferentes momentos históricos. A 

supremacia britânica viria a tornar-se mais evidente durante o reinado da rainha Vitória, 

período no qual a maioria dos historiadores delimita como a fase de maior apogeu econômico 

e extensão territorial dos domínios coloniais do império. Esse fato viria a perdurar até as 

primeiras duas décadas do século XX, quando um novo equilíbrio de forças industriais e 

militares começava a mudar o panorama geopolítico mundial, cujas consequências mais 

visíveis desse balanceamento de poderes resultaram em duas grandes guerras mundiais, 

realizadas em reduzido espaço de tempo entre elas.  

O que torna relevante o período vitoriano, composto pela segunda metade do século 

XIX, como destaca Hobsbawm (2012, p.106) “é de fato a criação de uma economia global 

única, que atinge progressivamente as mais remotas paragens do mundo, uma rede cada vez 

mais densa de transações econômicas, comunicações e movimento de bens, dinheiro e 

pessoas, ligando países desenvolvidos entre si e ao mundo não desenvolvido”. A 

industrialização crescente do Império Britânico, a profusão de bens produzidos e a 

necessidade de vendê-los, a busca por matérias-primas e consumo de produtos exóticos por 

uma burguesia em ascensão (como era o caso da banana), levaram governo e os homens de 

negócios aos mais remotos lugares do mundo, fazendo com que a presença britânica se 

tornasse cada vez mais efetiva, seja com o capital financeiro, humano, novas tecnologias, 

diversas formas de infraestrutura e influência político-institucional-cultural na modelização 

das sociedades onde se estabeleceu a influência britânica.  

Convém destacar que, em função desta enorme presença, global, proteção e defesa 

territoriais, novos meios de comunicação foram criados pelos britânicos de maneira a 

interligar as diferentes zonas sob sua influência e tornar mais rápidas e eficazes essas relações, 

cuja complexidade e tamanho não tinham paralelo em toda a história da humanidade até 

então. A ligação dos continentes por cabos marítimos, a criação e utilização do telégrafo, a 

organização dos serviços postais e de entrega de mercadorias, os navios a vapor, a construção 

de ferrovias, sinalizavam a primazia britânica no campo da infraestrutura dos meios de 

transporte e de comunicação, de maneira quase hegemônica. Em Ferguson (2012, p.188), 

encontramos a citação de que “a revolução vitoriana das comunicações globais conseguiu a 

‘aniquilação da distância’. Mas também tornou a aniquilação a distância, em tempos de 

guerra, quando a distância tinha de ser superada com rapidez e eficácia, tendo em vista que o 

poder militar britânico estava agora em outro lugar do mundo”, referendando o alcance e 

supremacia britânicos na comunicação e no exercício do poder militar.  
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Hobsbawm (2012, p.126-127) preconiza que o grande objetivo nesse período não era 

a expansão territorial, já que os britânicos estavam instalados em cerca de 27%  de todo o 

mundo conhecido, porém, impedir a intromissão de outros em territórios até então dominados 

pelo comércio e pelo capital britânicos, como era a realidade da maior parte do mundo 

ultramarino. Resulta dessa fase não apenas a influência político-econômica, mas também 

cultural: a conquista do globo por meio de imagens, ideias, aspirações da minoria 

“desenvolvida”, cujos reflexos chegaram às elites locais e se tornaram mais visíveis por meio 

da disseminação e utilização da língua inglesa (que prevalece até hoje, porém na esfera de 

influência norte-americana), da educação, dos costumes, da religião, da literatura, da forma 

constitucional de governo e de representação política.  

Estas características de “exportação” do Império Britânico deram-lhe uma face de 

orientação civilizatória, estabelecendo nos territórios sob sua influência seus valores e 

crenças, assim como o significado simbólico e imaginário do poder do rei, mesmo que em 

algumas localidades a monarquia fosse praticada de maneira quase tribal ou de representação 

de um grupo, em uma determinada região, em certos países da África e da Ásia, como era o 

caso da Índia e seus inúmeros marajás.  

Ao final da Era Vitoriana, pessoas e produtos originários das colônias e territórios de 

influência britânica foram incorporados na propaganda oficial em festas, feiras e grandes 

eventos da realeza, por meio de pavilhões e presença física de representantes de todo o 

Império, em trajes nacionais, de maneira a demonstrar publicamente o “orgulho colonial” e, 

por conseguinte, a formação do embrião do conceito do Estado-nação e dos ideais nacionais 

britânicos que veremos em capítulo mais adiante.  

A fragmentação e a influência do Império Britânico foram pouco a pouco 

diminuindo ao final do século XIX, graças ao crescimento da Alemanha e dos Estados 

Unidos, que tinham começado a corroer a liderança econômica do Reino Unido. 

Posteriormente, as tensões militares e econômicas entre o Reino Unido e a Alemanha foram 

as principais causas da Primeira Guerra Mundial, durante a qual o Reino Unido, que dependia 

fortemente dos recursos advindos de seu império, defendia militarmente bloqueios aos seus 

interesses. O conflito provocou um enorme esforço financeiro britânico e, embora o império 

tivesse alcançado a sua maior extensão territorial imediatamente após a guerra, já não era um 

poder inigualável em aspectos industriais ou militares.  

A primeira década do século XX é também o período do reconhecimento de que o 

império estava mudando e de que muitas de suas colônias estavam se tornando independentes. 
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Daí surge a fórmula de reunir esses países em uma livre associação, denominada 

Commonwealth, ou Comunidade de Nações. Ela tem historicamente por objetivo promover a 

integração entre as ex-colônias do Reino Unido, concedendo benefícios e facilidades 

comerciais, a assistência educacional aos seus países-membros e a harmonização das suas 

políticas. Atualmente, os 54 países da Comunidade representam cerca de 30% de todo o 

comércio mundial e é chefiada pela rainha Elizabeth II.  

Durante a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido viu as suas colônias no Sudeste 

da Ásia serem ocupadas pelo Japão, o que danificou o prestígio britânico e acelerou o declínio 

do Império, apesar da eventual vitória britânica e dos seus aliados. A Índia, país bem mais 

valioso e populoso do Reino Unido, alcançou a independência dois anos depois do término da 

guerra. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, como parte de um movimento maior de 

descolonização das potências europeias, à maioria dos territórios do Império Britânico foi 

concedida a independência, terminando com a devolução de Hong Kong à República Popular 

da China em 1997.  

Quatorze territórios permanecem sob a soberania britânica e são denominados 

territórios britânicos ultramarinos. Tais circunscrições são controladas e estão sob a proteção e 

soberania do Reino Unido, representadas por bases e instalações militares ou de cuidado 

ambiental, como é o caso da fração Antártida. Após a independência, muitas ex-colônias 

britânicas aderiram à Comunidade das Nações. 

Ao subir ao trono, em 1952, a rainha Elizabeth II, inaugura um novo período de 

representações do Império Britânico no contexto mundial. Sua coroação é considerada o 

primeiro evento transmitido pela televisão para o Reino Unido e países da Comunidade de 

Nações. A monarca estabelece a partir dessa fase novos vínculos simbólicos midiáticos por 

meio da produção de eventos, rituais e cerimônias, realizadas em diferentes pontos do 

império, produzem imagens que vão ganhando pouco a pouco maior amplitude. A família real 

deixa de ser apenas uma instituição britânica de reconhecimento local e passa a despertar o 

interesse da mídia de massa, em escala global, por sua intensa exposição e imensa capacidade 

de produzir significados em sua orquestração simbólica, nos mais diferentes meios de 

comunicação e expressão que poderemos conhecer na sequência.  

 

Legados e releituras 

É possível dizer que a influência dos meios de comunicação sobre as sociedades em 

geral teria contribuição importante para a ocorrência de manifestações rituais de 
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características do espetáculo, atingindo públicos e finalidades tão distintas quanto os do 

futebol, da política, do poder e das celebridades. O aspecto festivo dessas ocasiões está 

cercado de representações de imagens materiais e mentais que simbolizam os diferentes ritos 

de celebração, de maneira a evocar um acontecimento que una, nessas manifestações 

simbólicas, as referências contidas em uma coletividade e cujo caráter seja reconhecido por 

ela como parte integrante de sua história comum. Esses encontros públicos e midiáticos vêm 

acompanhados de rituais, aqui definidos como um conjunto de atos formalizados, que são a 

expressão e também portadores de uma dimensão simbólica, decodificados pelo grupo como 

parte de sua herança comum.   

Conforme ressaltado no pensamento de Durkheim, “os ritos ou rituais têm por 

finalidade reunir o presente ao passado, os indivíduos à comunidade”. Para o autor, “O 

essencial é que haja indivíduos reunidos, que sentimentos comuns sejam experimentados e 

expressos em atos comuns”, o que leva à ideia de que os ritos são meios pelos quais o grupo 

social se reafirma periodicamente. Daí resulta que periodicamente as diferentes sociedades 

sintam necessidade de manter e consolidar sentimentos coletivos e de pertencimento a 

intervalos regulares, consolidando ou reafirmando tradições, aspectos simbólicos de sua 

história em diferentes formas de comunicação ou manifestações. 

Entre os rituais de natureza simbólico-midiáticas, relembramos a transmissão 

televisionada do coroamento da rainha Elisabeth II em 1953 que inaugura uma nova era de 

comunicação da celebração e da dramatização de símbolos histórico-políticos, ao estabelecer 

a conexão com a emoção coletiva e o senso comum entre a denominada comunidade britânica 

de nações, em tempos em que a difusão dos aparelhos de televisão ainda engatinhava na 

Europa. Esse papel catalizador da televisão viria a se mostrar mais adiante durante o 

casamento do príncipe Charles com lady Diana, a futura princesa de Gales, já em projeção 

planetária. Pudemos registrar também a formação de uma espécie de comunidade televisiva, 

na qual pessoas do mundo inteiro permaneceram diante de seus aparelhos de televisão para 

assistir ao enterro de Diana, repleto de simbolismos que diziam respeito tanto à monarquia 

britânica quanto ao sentimento coletivo e mundial pela perda de um personagem com o qual 

as pessoas se identificavam e se compadeciam pela morte prematura, mesmo não fazendo 

parte direta de uma herança comum. 

O que existe de relevante entre esses fatos é que o processo de midiatização tornou o 

uso e a combinação de rituais elaborados uma nova forma de captar as atenções do público de 

maneira a representar um canal de transmissão daquilo que se pretende induzir no pensamento 
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coletivo de forma exponencial do exercício de retórica dos discursos pré-formatados para uma 

situação ou momento conveniente. A elaboração estética acompanha esses propósitos de 

modo que exista compartilhamento na recepção e apropriação das imagens que são mostradas 

e comentadas à exaustão ao grande público, estabelecendo a conexão de características de 

uma comunidade. 

É possível que esta razão os rituais da realeza britânica se tornem cada vez mais 

sofisticados em suas apresentações públicas. Graças ao alcance de suas produções pela 

utilização dos mais diversos meios de comunicação, pelo interesse que despertam na 

audiência e o despertar de identidades, como representação social, cuja construção simbólica 

de sentido ressalta a ideia de pertencimento. Essa construção imaginária, que aprofundaremos 

no próximo capítulo, permite a identificação do indivíduo frente a uma coletividade a qual 

julga pertencer, independentemente de laços de proximidade.    

Mas, afinal, porque a monarquia britânica, uma instituição tão antiga e ao mesmo 

tempo símbolo de um passado colonial, ainda é capaz de despertar o fascínio simbólico e 

midiático sobre telespectadores de diferentes origens e também reacender vínculos culturais 

por meio de sua rede de relações entre países remanescentes do antigo Império Britânico? É 

sobre este tema que discorremos neste estudo, tomando por base as origens da construção 

dessas relações correlacionando-as com os conceitos dos estudos culturais.  

Ao relembrar e reconstruir o passado, tomando por base o presente, é comum, do 

ponto de vista de quem relembra os fatos, recorrer à sua própria vivência, como também partir 

para a análise ampla da conjuntura de valores e da cultura de uma sociedade tal como ela hoje 

se mostra. A partir desta memória, podemos estabelecer as identidades que foram formadas ao 

longo de um período histórico e as relações sociais e de poder, algumas vezes estabelecidas 

sob tensões e hegemonias, sobretudo quando observamos os movimentos de contingentes 

migratórios decorrentes de antigos vínculos coloniais.   

Neste caso, a Grã-Bretanha se mostra um rico caleidoscópio dessas inter-relações por 

ser herdeira de um vasto passado colonial, cuja presença era registrada em todos os cantos do 

mundo, num processo de conquistas e de construção que notadamente avançou por quase 

cinco séculos, período no qual os domínios do Império estenderam-se por todos os 

continentes, representando quase 1/4 dos territórios conhecidos e ocupados naquele período. 

O país tornou-se assim um centro metropolitano dominante, governando territórios distantes, 

fazendo funcionar na prática e na teoria o desenvolvimento e relação de um império moderno, 

tal como conceituado por Michael Doyle apud Said (2011, p.42):  
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O império é uma relação, formal ou informal, em que um Estado controla a 
soberania política e efetiva de outra sociedade política. Ele pode ser 
alcançado pela forma, pela colaboração política, por dependência 
econômica, social ou cultural. O imperialismo é simplesmente o processo ou 
a política de estabelecer ou manter um império. 

 

A maioria das ex-colônias britânicas hoje faz parte da Comunidade de Nações, 

denominada Commonwealth, composta por  53 países membros independentes, em torno de 

uma união que não é política, mas uma organização intergovernamental, por meio da qual os 

países com diversas origens sociais, políticas e econômicas são considerados como iguais em 

status.Suas atividades são realizadas por meiode um secretariado permanente, chefiado pelo 

secretário-geral, que realiza reuniões bienais entre os chefes de Governo associados. O 

símbolo máximo dessa livre associação é a rainha Elizabeth II que ocupa uma posição 

cerimonial. Nessa associação se destaca um subgrupo de dezesseis membros, dos quais a 

rainha é chefe de Estado e que são conhecidos como os "reinos da Commonwealth".  

Formou-se assim uma comunidade imaginada em torno de elementos comuns, que 

tem na representaçãoda soberana inglesa a expressão máxima na manutenção destes antigos 

vínculos simbólicos sustentados por meio de tradições e relações sócio-político-culturais, 

notadamente britânicos, que significam cerca de  25% dos países hoje existentes no mundo, 

tomando-se por base o número de nações hoje existente na Organização das Nações Unidas, 

que é 196.  

É sobre a construção destas representações e tradições, do estabelecimento e 

continuidade desses antigos vínculos culturais e políticos, que pretendemos discorrer em 

seguida.  

 

A criação da tradição 

Ao interagir com povos e culturas de diferentes origens sob sua gestão, o Império 

Britânico levou a essas regiões suas tradições, sua língua, suas leis, usos e costumes, que 

representassem, ou de alguma forma espelhassem seus marcos civilizatórios, criando dessa 

maneira novas formações identitárias. Esse legado deu origem ao que Hobsbawm (2002, p.8) 

denomina de “tradição inventada”, a qual inclui tanto as tradições realmente inventadas como 

aquelas construídas e formalmente institucionalizadas, que de fato encontram-se reunidas no 

seio de uma sociedade. É do historiador a seguinte definição: 
Entende-se como tradição inventada um conjunto de práticas normalmente 
reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas; tais práticas de natureza 
ritual ou simbólica visam inculcar certos valores e normas de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_membros_da_Commonwealth
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reinos_da_Comunidade_de_Na%C3%A7%C3%B5es
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comportamento por meio da repetição, o que implica, automaticamente, uma 
continuidade em relação ao passado.  (HOBSBAWM, 2002, p.8). 

 

Neste sentido, elucida Hobsbawm, a tradição diferencia-se do costume, uma vez que 

naquela predomina o caráter da invariabilidade, enquanto que no costume existe a tendência à 

inovação. É justamente nos aspectos da tradição que se apoia a maioria das relações pós-

coloniais que, ao evocar um passado comum entre as nações, tenta estabelecer um elo que 

mantenha esses vínculos permanentemente acesos e minimizem eventuais tensões decorrentes 

de antigas divergências. A tradição transforma-se assim em uma estratégia discursiva que a 

faz parecer antiga, quando na verdade pode não ser. Em algumas vezes pode ter sido 

inventada, significando um conjunto de práticas de natureza ritual ou simbólica, que buscam 

inculcar certos valores e normas de comportamento, os quais implicam na manutenção de 

referências de um passado histórico adequado. 

Na constituição da tradição é importante observar, como citou o historiador Afonso 

Carlos Marques dos Santos (2003, p.35): "É preciso compreender as construções imaginárias 

instituidoras da própria sociedade e identificar os significados simbólicos desse processo”.No 

caso britânico, a unidade dos territórios, a sua administração, as instituições estruturantes da 

sociedade, os padrões civilizatórios e da própria nação constituíram um conjunto de tarefas 

difíceis e polêmicas, nas quais a produção simbólica foi peça fundamental para o sucesso 

governante. Daí a importância assumida pela história, pela produção cultural comum e 

simbólica no processo fundador das nações, tornando-a uma “comunidade imaginada”. Entre 

essas tradições, destaca-se a língua inglesa, cuja utilização remonta a vários séculos, mas vem 

tomando maior importância à medida  que as relações internacionais permeiam aspectos da 

globalização, aqui entendida como a unificação de processos produtivos, econômicos e de 

comunicação em escala mundial.  

Vale recordar neste ponto que a expansão do Império britânico durante os séculos 

XVIII e XIX levou à expansão da colonização a todos os continentes, chegando a países como 

Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e Índia, nos quais o inglês estabeleceu-se como um 

idioma administrativo. No final do século XIX, a língua inglesa tornou-se global tal como a 

influência do Império britânico. Mais adiante, já nos séculos XX e XXI, o conhecimento deste 

idioma transformou-se em instrumento de mediação comum às transações comerciais entre a 

maioria da população do mundo. A transformação dos Estados Unidos à categoria de uma 

superpotência mundial, logo após a II Guerra Mundial, alargou o significado do inglês à sua 

maior extensão.  
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O fato de a América ter se tornado um país economicamente importante, incentivou 

ainda mais a utilização, presença e crescimento da língua inglesa. A imigração desempenhou 

um papel crucial na adição de diversidade e variedade de sotaques e dialetos derivados do 

inglês. Imigrantes, especialmente os povos do Caribe e da Ásia, têm misturado a língua 

inglesa com o padrão de fala de suas línguas maternas, assim resultando em novas variações. 

 Programas educacionais de numerosos países incorporam o inglês como língua 

internacional importante em seus currículos. Um fato a destacar é a língua inglesa ter sido 

adotada em muitos países e moldado seu uso para a sua conveniência. Ela é usada como um 

idioma oficial em muitos países, embora eles já não estejam sob o domínio do Império 

Britânico. Para um país multilíngue, como Índia, o inglês funciona como um grande meio de 

comunicação instrumental entre indivíduos que falam idiomas diferentes.  

Inúmeras empresas, incluindo as da computação, bancárias, negócios e 

entretenimento consideram a língua inglesa o seu o padrão médio de comunicação. Para 

facilitar a comunicação, o inglês foi transformado na língua oficial das atividades marítimas e 

da aviação por meio de tratados internacionais. O idioma é também considerado como a 

língua oficial de diversas organizações internacionais, como a Organização das Nações 

Unidas, o Comitê Olímpico Internacional e a União Europeia.  

A língua inglesa é parte integrante do mundo da tecnologia, no qual vários 

dispositivos tecnológicos são comercializados. A maioria dos sites encontrados na World 

Wide Web estão em inglês ou têm uma tradução neste idioma. Para além da tecnologia, o 

inglês também é a linguagem da ciência. Ele também é usado como língua unificadora pela 

comunidade médica para obter informações sobre os mais recentes avanços médicos que 

ocorrem em diferentes partes do mundo.  

Tomando por base o exemplo aqui descrito da língua inglesa e sua expansão e 

utilização no plano mundial, como um dos efeitos da globalização, aqui tomada no sentido de 

maior inter-relação e proximidade entre os países proporcionada por processos históricos de 

longa data, sugestiona o aparecimento de formações mais híbridas decorrentes desses inter-

relacionamentos. A tradição, como citado por Hall (2008, p.70), “funciona, em geral, menos 

como doutrina do que como repertório de significados. Cada vez mais os indivíduos recorrem 

a estes vínculos e estruturas nas quais se inscrevem para dar sentido ao mundo, sem que sejam 

necessariamente atados a eles em cada detalhe de sua existência”. Ao apoiar-se sobre o 

“passado comum” e numa “língua comum”, os novos discursos buscam um ponto de 

identificação, desenvolvendo a ideia de pertencimento comum à denominada “família da 
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nação”, fundamentalmente britânica. Nesse caso, entende-se como pertencimento o ato de 

relembrar e reconstruir o passado partindo do presente e que tem grande importância não 

apenas para aquele que lembra, pois as vivências de cada um podem contribuir para a análise 

de uma conjuntura, do cotidiano, dos valores e da cultura de toda uma sociedade.  

A denominada “cultura nacional britânica” é, na verdade, menos homogênea do que 

apregoado, pois reflete um conjunto social multicultural, que busca identificar elementos 

comuns entre seus membros, tanto em seu próprio país como em diferentes partes do mundo. 

Essa dimensão da influência cultural britânica será tratada em seguida.  

 

A cultura nacional britânica 

As culturas nacionais são em geral compostas não apenas de instituições culturais, 

mas também de símbolos e representações. “As culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre 

‘a nação’, sentidos com os quais podemos nos identificar, constroem identidades. Esses 

sentidos estão contidos nas histórias que são contadas sobre a nação, memórias que conectam 

o presente com seu passado e imagens que dela são construídas” (HALL, 2001).  Seguindo na 

mesma linha de pensamento, o autor prossegue afirmando que: 

A cultura ‘britânica’ não consiste apenas de uma parceria igual entre as 
culturas componentes do Reino Unido, mas da hegemonia efetiva da cultura 
‘inglesa’, localizada no sul, que representa a si própria como cultura 
britânica essencial, por cima das culturas escocesas, galesas e irlandesas e, 
na verdade, por cima de outras culturas regionais (idem, 2001).  

 

Como é então imaginada a nação moderna? Que estratégias de representação são 

acionadas para construir o nosso senso comum sobre o pertencimento ou sobre a identidade 

nacional? Que representações foram construídas em torno do Império Britânico a ponto de 

influenciar as narrativas contemporâneas, manter aspectos míticos e influenciar tradições 

dentro e fora de seu território de origem? 

A contemporaneidade trouxe uma nova concepção de identidade e subjetividade, 

bem como reconfigurou certas referências até então tidas como estáveis no que diz respeito às 

identidades nacionais ou coletivas, que exercem um papel importante nas políticas de 

pertencimento e identidade. Se a identidade é criada na interação, a partir da diferença e das 

negociações, também na esfera nacional e coletiva pode-se pensá-la segundo esses critérios 

(HALL, 2001).  

Uma identidade nacional ou coletiva é algo construído a partir do consenso entre os 

membros de uma nação que elegem para si seus símbolos, ritos e mitos de origem, uma 
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narrativa partilhada, conforme aponta Hall (2001, p.50): “Uma cultura nacional é um discurso 

– um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a 

concepção que temos de nós mesmos. [...]”. As culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre 

‘a nação’, sentidos com os quais podemos nos identificar, constroem identidades. Estes 

sentidos estão contidos nas histórias que são contadas sobre a nação, memórias que conectam 

seu presente com seu passado e imagens que dela são construídas (HALL, 2001. p. 51).  

A monarquia britânica e suas representações sugerem a perpetuidade destas 

narrativas históricas ao estabelecer um elo entre o passado longínquo e a modernidade 

fragmentada, cuja unidade é de certa forma buscada na existência da “família da nação”, 

personificada pela família real, seus rituais e símbolos. Certas narrativas das tradições 

culturais, como é o caso da monarquia, parecem se perder no tempo, mas não no tempo real, 

mas em um tempo “mítico”, de onde emergem elementos culturais e tribais em períodos de 

pós-colonização . Os autores são pontuais ao concordarem que ”nada parece ser mais antigo e 

vinculado ao passado imemorial do que a pompa que rodeia a monarquia britânica e suas 

manifestações cerimoniais públicas”.  

Tais fatos parecem sinalizar a comprovação do elo no qual se assenta o “moderno 

Império Britânico”, cujas representações encontram ressonância em várias partes do mundo, 

como também sobre o contingente migratório originário das ex-colônias e que hoje vive em 

seus territórios. A rainha torna-se, portanto, o fator-chave e aglutinador dessas diferentes 

correntes, por seu caráter eminentemente simbólico e supranacional, mas de desdobramentos 

políticos. O conjunto de elementos simbólicos e suas representações mesclam-se aos 

elementos da tradição, da cultura e da história comum, criando o sentido de pertencimento 

anteriormente descrito nesta pesquisa destacando-se que um regime monárquico que já dura 

quase mil anos reforça esses elos.   

Um dentre os possíveis motivos que expliquem a longevidade da monarquia britânica 

é o seu papel constitucional estabelecido e aparentemente  equidistante das decisões políticas. 

Atualmente, o monarca chefia o Estado e (sempre) aprova a indicação do primeiro-ministro 

feita pela Câmara dos Comuns. Desde o fim do século XIX , o monarca tem três direitos – “o 

direito de ser consultado, o direito de aconselhar e o direito de advertir”. A rainha também é 

chefe da igreja anglicana. Talvez ter uma família real de alta visibilidade global e com 

restrição constitucional de poderes fora da esfera cerimonial, além de um regime democrático 

e um sistema parlamentar peculiar que funcionam, parece ser uma receita interessante para 
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longevidade desse processo, de fortes características simbólicas e midiáticas. É o que 

podemos conferir na sequência.  

 

A monarquia britânica e a construção de suas representações simbólicas e midiáticas 

O caráter mítico e quase distante dos assuntos temporais dá às monarquias britânicas 

modernas em geral a impressão de continuidade, sucessão e previsibilidade aos seus súditos, 

uma vez que a vida de um monarca é orientada e observada desde o momento em que sua 

gestação é anunciada e finaliza – do ponto de vista do ciclo da vida – com a sua morte, 

podendo em alguns casos sobreviver a ela quando ascendem ao patamar dos mitos históricos.  

Mesmo naqueles momentos em que demonstrem maior proximidade com a realidade 

dos demais indivíduos comuns, por meio de excessos de conduta, traduzidos em separações 

conjugais ou uso de expressões e atitudes públicas pouco recomendáveis de acordo com as 

regras protocolares, os membros da realeza britânica parecem demonstrar capacidade única de 

recuperação de imagem, dentro dos padrões de comportamento esperados para o qual foram 

orientados e educados desde a infância, reforçando assim o conjunto de atitudes exemplares 

que deles são esperadas por aqueles que lhes devotam confiança, respeito e admiração.  

O contraste entre o lado temporal, humano e transgressor se junta aos aspectos 

imaginários e míticos ampliados pela mídia, o que confere aos membros da realeza britânica 

uma aura única por toda uma existência. Essa construção do poder simbólico e imaginário da 

monarquia britânica e sua sobrevida é o objeto dessa reflexão inicial.  

A tradição quase milenar da monarquia britânica, cujo regime não apresenta mais do 

que um poder simbólico, revela-se, entretanto, pelas vidas atribuladas de seus herdeiros 

contemporâneos e o alcance midiático dos noivados e casamentos reais, uma grande 

capacidade de atrair a atenção do público – não só a dos britânicos, como a de boa parte do 

mundo. Um exemplo disso é a repercussão pública em torno do casamento do príncipe 

William com Kate Middleton, sua noiva plebeia.  

A monarquia britânica está oficialmente desprovida de poderes de governar há exatos 

795 anos, quando foi promulgada a Carta Magna, que justamente separou as atividades de 

Estado daquelas de governo, mesmo assim, não pode ser considerada como ornamental. Do 

ponto de vista da organização dos poderes no Reino Unido, cabe ao monarca a chefia do 

Estado e a aprovação do primeiro-ministro, indicado pelo Parlamento. Como já pontuamos 

anteriormente, desde o final do século XIX foi estabelecido que o monarca possui três 

direitos: o direito de ser consultado, o direito de aconselhar e o direito de advertir”. É 
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importante destacar que as conversas semanais e reservadas mantidas entre a monarca e seu 

primeiro-ministro jamais vêm a público ou são publicadas na mídia, apesar das especulações 

em torno do tema.  

A soberana britânica – e isso já dura mais de 60 anos – só profere discursos oficiais, 

sem jamais ter concedido uma só entrevista. Seus pontos de vista sobre os negócios de Estado 

não são expressos publicamente e deduz-se que são tratados exclusivamente nas audiências 

com o primeiro-ministro. Por essa razão, os pronunciamentos, ou discursos reais, são 

revestidos de grande importância política. Sendo a forma oficial por meio da qual se 

pronunciam os soberanos britânicos, eleva-se o discurso real à categoria simbólica da mais 

alta importância e atenção, sendo ele norteador da vida da nação. Nesse caso, o capital 

político e simbólico do discurso real, segundo Bourdieu (2011, p.187) “é uma forma de 

capital simbólico, crédito firmado na crença e no reconhecimento ou, mais precisamente, nas 

inúmeras operações de crédito – ou fides (crença) – pelas quais os agentes conferem a uma 

pessoa, ou a um objeto, os próprios poderes que eles reconhecem”.  

Ao relembrar Benveniste, Bourdieu destaca a análise da fides em sua ambiguidade:  
Força objetiva que pode ser objetivada nas coisas (e, em particular, em tudo 
o que a faz simbólica do poder, tronos, cetros e coroas), produto de atos 
subjetivos de reconhecimento e que, enquanto crédito e credibilidade, só 
existe na representação e pela representação, na confiança e pela confiança, 
na crença e pela crença, na obediência e pela obediência. O poder simbólico 
é um poder que aquele que lhe está sujeito dá àquele que o exerce, um 
crédito com que ele o credita, uma fides, uma autorictas, que ele lhe confia 
pondo nele a sua confiança. É um poder que existe porque aquele que lhe 
está sujeito reconheça que ele existe (BOURDIEU 2009, p.113-114). 

 

Talvez um dos motivos que explique a longevidade da monarquia britânica é 

justamente ter-se afastado das decisões políticas. Essa separação começou a ser moldada no 

século XIV, quando surgiram as duas Câmaras parlamentares, a dos Comuns e a dos Lordes. 

Mas o rei manteve a supremacia até 1689. Naquele ano, durante uma grave crise de sucessão, 

uma lei definiu o Parlamento como autoridade máxima. O poder político foi gradativamente 

transferido para as mãos dos representantes do povo, sem que fosse preciso decapitar o 

monarca, como fizeram os franceses no século XVIII, como destacado por Hobsbawm. 

Atualmente, o monarca chefia o Estado e (sempre) aprova a indicação do primeiro-ministro 

feita pela Câmara dos Comuns.  

Neste caso, ter uma família real de alta visibilidade, nenhum poder fora da esfera 

simbólica, um sistema parlamentar e uma constituição baseada nos usos e costumes é 

peculiaridade nacional única do Reino Unido. Todos os anos a rainha abre os trabalhos do 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/?edicao=1624&pg=70
http://veja.abril.com.br/acervodigital/?edicao=1459&pg=45
http://veja.abril.com.br/acervodigital/?edicao=1459&pg=45
http://veja.abril.com.br/acervodigital/?edicao=2081&pg=150
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Parlamento com a coroa na cabeça, pronunciando um discurso escrito não exatamente por ela, 

mas pelo governo. Sem a política entre seus afazeres, a realeza passou a se dedicar mais ao 

papel de referência social, prática adotada desde o reinado da rainha Vitória, o mais longo da 

história do país até o momento, de 1837 a 1901.  

No século XIX, o constitucionalista Walter Bagenhot previu que o show da 

monarquia teria uma vida longa: “Quanto mais democráticos nos tornarmos, mais iremos 

apreciar a pompa e o espetáculo, que sempre agradaram ao povo”. Será que aqui não vale a 

pena relembrar o nosso conhecido carnavalesco Joãozinho Trinta, quando em entrevista pela 

televisão declarou que “quem gosta de miséria é intelectual, pobre gosta de luxo”, e por essa 

razão talvez tenha reconhecido entre nós a afeição popular pela pompa e a circunstância, 

parafraseando o título de uma conhecida música do compositor inglês Elgar, frequentemente 

utilizada em rituais solenes da realeza? 

Esta longa tradição midiática se completou com as celebrações do casamento do 

príncipe Willian e do 60º aniversário de reinado de Elisabeth II, ambos transmitidos pela 

televisão e internet com audiência calculada em mais de 2 bilhões de pessoas em todo o 

mundo, fazendo com que o espetáculo da realeza se mantivesse vivo nos corações e mentes de 

seus “súditos-admiradores” ou, se me permitem, de “súditos-telespectadores”.  

Os símbolos da monarquia por sua vez são uma forma de construção discursiva e 

midiática e não apenas elementos de adorno, capazes de produzir e transmitir modelos e 

valores nacionais associados aos aspectos rituais que os acompanham. É essa construção 

discursiva que nos acompanha em nossa formação sociocultural e, portanto, representadas 

inúmeras vezes pelos meios de comunicação em seus valores simbólicos, os quais são 

reconhecidos socialmente.  

Na reportagem “Soldadinhos Coloridos” (ver anexo 19), a incorporação de soldados 

de diferentes origens raciais e de nacionalidade na formação da Guarda do Palácio Real dá a 

dimensão simbólica que a monarquia deseja passar ao público em geral: que as características 

demográficas do país mudaram e que existe a aceitação real e tangível das diferenças na 

composição da população britânica. A monarquia britânica sinaliza nesse caso aproximar o 

ato objetivo da integração das diferenças presentes na composição da população de súditos, 

do caminho midiático para ampliar seu reconhecimento e permanência no imaginário popular, 

como também buscar na estabilidade de sua imagem a divulgação de sucessivos rituais, 

facilmente identificados pela audiência, que a consagram em cada evento e em torno de uma 

mesma dinastia. São sucessivos casamentos, nascimentos, funerais e jubileus, torneios e 
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competições, que simbolizam a continuidade e transcendência reais num mundo onde as 

coisas mostram-se cada vez mais velozes, fluidas e que parecem perder o sentido com muita 

facilidade. Esse fenômeno de continuidade e permanência é sem dúvida apreciável na 

construção da memória e no imaginário coletivo.  

A força midiática do poder simbólico da monarquia britânica é talvez o caráter mais 

visível de sua sobrevivência e pode significar igualmente a realização e permanência de um 

sonho coletivo, mesmo que momentâneo, onde cada pessoa pode sair de seu lugar comum, de 

seus problemas, angústias e aflições para vivenciar algo que se imagina ser um conto de fadas 

dos tempos modernos e que se torna verdadeiro por meio de personagens e ritos reais. Faz 

lembrar a estrutura dos romances folhetins, muito comuns na imprensa francesa do século 

XIX em que os autores se utilizavam de estereótipos e narrativas simplificadas para atingir as 

camadas mais simples da população a fim de torná-las leitoras dos jornais e periódicos que 

então surgiam dentro do conceito de mídia de massa daqueles tempos. Os temas do cotidiano, 

do suspense, a explosão de sentimentos humanos e a vida de heróis reconhecidos pelo público 

tornaram-se comuns e identificados com amplos segmentos de público, sobretudo os de 

menor instrução.   

A realeza britânica se faz presente nestes campos referenciados e parece ganhar 

maior espaço e popularidade na mídia a cada evento que realiza, como também pela 

divulgação em massa de seus hábitos cotidianos, tornados mais familiares do grande público. 

Os seus principais atores parecem saber e se utilizar disso para se promoverem e permanecer 

em evidência. A somatória destes fatores sinaliza a força midiática dos rituais públicos 

promovidos e encenados pela monarquia britânica que se traduzem em enorme audiência nos 

meios de comunicação graças à profusão de imagens cerimoniais geradas, cujos significados 

serão abordados na sequência.  

Há uma nítida aproximação dos fatores anteriormente abordados daquilo que  Guy 

Debord (2008 - p.170-171) trata como a “sociedade do espetáculo”. No nosso caso, a realeza 

britânica e a midiatização de seus rituais e cerimônias, com produções cada vez mais 

requintadas, poderiam se traduzir em manifestações do poder dominante em diversos meios 

de comunicação. O efeito prático desse processo seria não apenas o atos e fatos,  mas de obter 

a convergência de opiniões favoráveis à sua manutenção no poder e diluir possíveis 

resistências. 

O mundo das celebridades em que vivemos, aqui compreendido como aquele em que 

pessoas de notório destaque social e midiático ganham destaque nos meios de comunicação, 
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procura recriar aquela atmosfera romântica do folhetim, onde misturam-se elementos da 

cultura popular, dos contos de fadas e do melodrama. Tais representações estão presentes   nas 

narrativas publicadas em jornais , revistas , televisão e internet. Elas exploram os faits divers, 

termo utilizado por Roland Barthes para denominar “a cobertura jornalística de escândalos, 

bizarrices e curiosidades com a finalidade de promover a diversão e a audiência”.  

As denominadas celebridades originadas na realeza se transformam em peças-chaves 

da formação da audiência por serem alvo de alta curiosidade. Suas vidas são dissecadas à 

exaustão, tornando o não familiar, familiar, lembrando ao grande público que há pontos de 

aproximação entre eles e os membros da realeza enquanto pessoas. Mas, ao mesmo tempo, os 

distinguem, por serem envolvidos por uma aura mística que os distancia da vida comum. 

A combinação de elementos tão díspares é que torna a vida dos membros da 

monarquia britânica fascinante e motivo de interesse junto à audiência. Os rituais produzidos 

em suas celebrações públicas impressionam pelo roteiro, produção, encenação e aparato 

midiático envolvido. Com isso logram alcançar o lugar de destaque entre as grandes  

encenações no concorrido mundo das celebridades. É o que detalharemos a seguir. 

 

Imagens e significados 

É possível que a sucessão de belas imagens proporcionadas pelos rituais da realeza, 

apoiada no aparato tecnológico das transmissões e na organização temática da participação 

dos jornalistas, juntaram-se às características de um grande espetáculo, despertando assim o 

imaginário coletivo e midiático, bem como a projeção do ideal da unidade nacional e da 

comunidade britânica imaginada. Os significados produzidos pelas representações da 

monarquia britânica vão ao encontro daquilo que os Estudos Culturais sinalizaram com 

relação à formação do ideal de nação e a extensão das culturas nacionais. Para Hall, as 

identidades são inerentes ao ser humano e não são determinadas por razões biológicas ou 

geográficas, mas formadas no interior da formação das representações sociais. A comunidade 

britânica imaginada, então, entraria nesse entendimento de nação, em cujos elementos 

formadores estariam contidas as memórias do passado histórico, o desejo de viver em 

conjunto e a perpetuidade da herança, para a constituição da unidade nacional.  

A realeza britânica vem obtendo a cada evento que organiza maior apelo e exposição 

midiática de suas produções, o que de alguma forma a aproxima do mundo da fama e das 

celebridades, tão característico de nossa época. No entanto, é a conjunção dos elementos do 

efêmero e da fama, com os da sacralidade – pela representação histórica, cultural e simbólica 
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da monarquia – que a afastam do terreno das pessoas comuns, conferindo-lhe uma “aura 

mítica” única. Será a monarquia britânica apenas “uma telenovela moderna” ou um “conto de 

fadas contemporâneo” ou, quem sabe, uma “encenação midiática”, no qual os elementos 

arcaicos são revividos em nosso inconsciente coletivo, de forma induzida, a partir de belas 

imagens e comentários proporcionados pela programação televisiva e em especial pelos 

telejornais das emissoras, bem como em tantos outros meios de comunicação? 

É possível constatar que a monarquia britânica está muito presente em praticamente 

todas as formas de comunicação, havendo registros em entrevistas, reportagens, programas de 

debate, documentários e, sobretudo, nos telejornais. Por ser capaz de produzir espetáculos 

midiáticos de grande fascínio e beleza, a realeza tira-nos do cotidiano e leva-nos ao terreno do 

imaginário de características e alcance globais, ao qual nos inserimos pelas transmissões, em 

tempo real, de qualquer parte do mundo. Podemos também nos indagar se esses rituais, 

repletos de simbolismos e de antigas tradições são, na verdade, a tentativa de modernizar a 

imagem da monarquia, utilizando-se de forma mais eficaz dos meios de comunicação, de 

maneira a aproximá-la do grande público e garantir-lhe a sobrevida. Nesse caso, vale 

relembrar uma célebre frase do escritor Giuseppe de Lampedusa, do livro O Leopardo que 

acredito encaixar-se no contexto de renovação e sobrevida da monarquia britânica em tempos 

de intensa midiatização: “É preciso que alguma coisa mude para que tudo permaneça como 

está”. Talvez seja neste sentido que o encantamento da monarquia se produza e repercuta, em 

boa parte, pelo destaque concedido aos seus rituais na programação das emissoras e no 

interesse demonstrado pelo tema na expressiva audiência das redes de televisão, mesmo que 

esses “súditos telespectadores embevecidos” apenas se mostrem como tal enquanto durar o 

sonho da transmissão. Afinal, porque a monarquia, uma instituição tão antiga, ainda é capaz 

de produzir narrativas simbólicas, significados capazes de despertar o imaginário popular e 

midiático, além de captar milhões de atentos leitores e telespectadores na atualidade? É sobre 

esse tema que pretendemos discorrer nessa etapa da pesquisa tomando por base as origens do 

poder simbólico da monarquia, em particular da realeza britânica, suas implicações 

midiáticas, bem como a incorporação de alguns de seus elementos na cultura popular 

brasileira que se adicionam na construção desse rico imaginário e na produção de sentidos nas 

narrativas jornalísticas contemporâneas. 
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CAPÍTULO V 

DO IMPÉRIO POLÍTICO AO IMPÉRIO NA MÍDIA– Os Ritos Televisionados da 

Realeza – Encantamento e Mídia 

“A reverência mística, a fidelidade religiosa, que são essenciais para 

uma verdadeira monarquia, são sentimentos criativos que nenhuma 

legislatura pode fabricar em qualquer povo. As pessoas produzem 

uma deferência ao que podemos chamar de espetáculo teatral da 

sociedade. O clímax da peça é a rainha Walter Bagehot” 

(constitucionalista britânico no período vitoriano). 

 

Até aqui descrevemos e analisamos algumas das hipóteses pelas quais o 

encantamento da monarquia se produz e repercute nas sociedades contemporâneas, derivado 

em parte pelo destaque concedido aos seus rituais e cerimônias presentes na programação das 

emissoras e no interesse demonstrado pelo tema na expressiva audiência das redes de 

televisão. Afinal, porque a monarquia, uma instituição tão antiga, ainda é capaz de produzir 

narrativas simbólicas, significados capazes de despertar o imaginário popular e midiático, 

além de captar milhões de atentos leitores e telespectadores na atualidade, mesmo que esses 

“súditos telespectadores embevecidos” apenas se mostrem como tal enquanto durar o sonho 

da transmissão? É sobre este tema que pretendemos discorrer neste capítulo tomando por base 

as origens do poder simbólico da monarquia, em particular da realeza britânica, suas 

implicações midiáticas, bem como a incorporação de alguns de seus elementos na cultura 

popular brasileira que se adicionam na construção desse rico imaginário e na produção de 

sentidos nas narrativas jornalísticas contemporâneas. 

Nesta introdução sobre as bases do imaginário social elaboramos algumas pistas que 

nos levem aos elementos formadores dessa forma de expressão do pensamento humano, 

dentre elas aquelas que se mostram universais e presentes nas mais diferentes sociedades. 

Para isso, analisamos as estruturas formadoras do imaginário e também destacamos a 

importância da visão estruturalista na formação das sociedades para formular o entendimento 

dinâmico entre as denominadas celebridades e seu público, porém destacando o importante 

papel dos atores sociais neste processo e na formulação de interpretações individuais, quando 

tratamos especificamente daquelas que levam à midiatização dos indivíduos e das sociedades. 

Expressamos a importância que as narrativas e imagens proporcionadas pelo telejornalismo 
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são capazes de influenciar todo esse processo de recepção e de interpretação e o papel da 

televisão no atual contexto midiático. Mesmo considerando a grande diversidade dos meios de 

comunicação em franca ascensão, a televisão ainda se apresenta importante no papel dessa 

construção, pelo emprego de linguagens amplamente disseminadas e pelo uso de 

representações e estereótipos consagrados socialmente.  

O imaginário da realeza se encaixa neste perfil de conteúdo midiático por  fazer parte 

de um conjunto de representações, presente em vários gêneros da programação, tais como 

novelas, filmes, reportagens, porém com uma característica diferenciada, por se  destacar nas 

construções simbólicas presentes no telejornalismo, mediante exibição recorrente de imagens 

e narrativas que fazem parte de seu rico acervo cerimonial e ritual.  

Ganha especial ênfase a monarquia britânica pela frequência com que costuma ser 

notícia em diferentes formatos televisivos, verificando-se esta temática em programas 

femininos ou, aqueles dedicados ao mundo das celebridades, ou em matérias sobre 

comportamento do consumidor, como a compra de adereços e roupas a partir da divulgação 

de imagens sobre o uso de algumas destas peças por algum membro de destaque na realeza, e 

também naqueles que fazem parte da grade de telejornalismo das emissoras, que é o foco 

desta pesquisa.        

Procuramos enfatizar nesta etapa do estudo a importância ritual e cerimonial da 

monarquia britânica na composição da narrativa telejornalística, como parte integrante de um 

enredo dramático televisivo, tomado aqui em nossa definição como uma forma organizada de 

mostrar um determinado tema ao grande público, seguindo os preceitos de apresentação do 

telejornalismo , adicionando alguns elementos do melodrama moderno.  

 Esta forma organizada pelo meio televisão encontra, por sua vez, respaldo no 

imaginário público, tornando essa aproximação mais facilmente reconhecida e simples de ser 

comunicada, tendo em vista que os personagens são familiares, assim como algumas de suas 

representações. Os rituais apresentados, por sua vez, tornam-se quase repetitivos e, ao mesmo 

tempo, constituem algo fora do comum e muito específico da realeza britânica, por sua 

capacidade única e reconhecida de produzir espetáculos de grande brilho, esplendor e 

perfeição. Percebe-se aqui, na teatralização dos atos públicos da realeza, e por que não do 

poder simbólico emanado na sua construção narrativa, a força dos elementos que a constituem 

e que a tornam tão sedutora e atraente , chegando ao ponto de ser incluída com frequência na 

programação das redes de televisão, contribuindo assim para sua mitificação. 
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A mágica da monarquia britânica, ou talvez a aura por ela expressa, tal como definida 

por Benjamin (2013, p.101), “uma figura singular, composta de elementos espaciais e 

temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais próxima que ela esteja”, é que 

torna os ritos da instituição da realeza tão interessantes aos olhos do grande público e, por 

conseguinte, das redes de televisão. Mesmo que exista a sua reprodução e divulgação na 

mídia de massa, a singularidade dos rituais da realeza tornam estes espetáculos únicos e que 

só podem ser repetido pelos atores investidos para esta função, ou seja, os membros da família 

real. 

 Este olhar longínquo e ao mesmo tempo tão próximo proporcionado pelas exibições 

televisivas da realeza liga o imaginário construído em cada telespectador com aquele 

acontecimento narrado, em estado de quase intimidade, como se quem assiste fosse convidado 

daquele evento, solenidade ou festividade. Essa ponte entre o familiar e o distante 

proporcionado pela técnica televisiva contribui para manutenção e sustentação dessa aura, 

cujo poder de atrair e encantar milhões de pessoas em todo o mundo, de diferentes culturas, 

costumes e hábitos, sugere aperfeiçoar-se e ganhar força a cada evento exibido.   

  Mesmo que, no caso brasileiro, a monarquia tenha se tornado com o tempo uma 

parte distante de nossa história ou ingrediente do imaginário maravilhoso das fábulas, 

melodramas e contos infantis, não podemos no campo puramente racional e científico 

encontrar explicações simples para a atração exercida pela realeza na mídia e nos elementos 

simbólicos contidos nas transmissões rituais, mitificadas pelas representações sociais 

consagradas sobre o tema. Estes componentes míticos, como vimos  anteriormente, têm raízes 

antropológicas e configuram-se na vida das sociedades como importantes elementos da sua 

constituição, cujos ideais e símbolos são primordiais para suas formações. 

   Neste ponto convém relembrar Robert White (1994, p.47) cuja obra destaca a 

participação, audiência e importância da televisão na popularização de temas na 

contemporaneidade e a sua capacidade de recontar mitos. Para ele, a ampla dimensão mítica 

da TV é o contexto para se entender a influência da televisão nas atitudes e comportamentos 

individuais e coletivos: 
Toda nação e cultura encontram uma maneira de, continuamente, recontar 
suas lendas folclóricas e mitos. Se por sua vez nós o fizemos ao redor das 
fogueiras em acampamentos, e através de poetas errantes, hoje nós 
remodelamos nossas histórias tradicionais em roupas modernas através do 
meio mais popular, a televisão. 
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Algumas das narrativas aplicadas à construção dos programas de televisão, onde 

temos, por exemplo, as telenovelas, recorrem a essas histórias míticas, ancestrais, simbólicas, 

que são comuns a diferentes culturas e, portanto, passíveis de serem exibidas e compreendidas 

universalmente. Os símbolos arcaicos e experiências passadas são explorados à exaustão, 

como parte integrante de um enredo comum de uma história: a história humana e, logo, 

comum a todos os indivíduos que por aqui habitam. Sendo a cultura a junção de bens 

materiais e imateriais, forma-se um rico caldo de experiências, renovadas pela televisão 

utilizando-se de diferentes dimensões e versões para compor a aproximação, levar a emoção, 

a informação e tornar o produto televisivo o mais atraente possível.  

White (1994, p.48), destaca também que os mitos, por sua vez, tanto em culturas 

antigas quanto modernas, têm suas grandes histórias narrativas que explicam as origens de um 

povo e apresentam destinos e ideais definitivos. Para o autor “Os humanos são 

inevitavelmente produtores de mito, porque não somos apenas uma parte mecânica da 

história, mas sim construtores da História em termos de nossos valores, intenções e 

aspirações”. Algumas delas que foram transmitidas podem ter fundamento na História – como 

no caso da realeza britânica que alicerça suas próprias narrativas na conexão com a história da 

nação e, por esta razão, sustenta sua existência e continuidade. Verificamos nesse caso que as 

imagens de figuras notórias da monarquia estabelecem uma ligação com o passado imemorial 

e profundo da nação, como também no imaginário coletivo mundial, relembrando os contos e 

lendas, repletos de exemplos de príncipes e princesas e de enredos de finais felizes. A 

televisão faz desses eventos uma lembrança ritual dos mitos nacionais da qual virtualmente 

toda nação participa de celebrações, tal como dos casamentos reais, que ao mesmo tempo 

ganham dimensões planetárias e mostram-se sintonizados com algumas das práticas culturais 

locais.       

Tal como definido por Barthes (2001, p.182) o processo de decodificação dos mitos e 

símbolos apresentados pela televisão encontram no espectador uma fala aparentemente 

despolitizada, mas que traz em sua composição elementos ideológicos e do poder, apropriados 

pelos meios de comunicação que os narram e os exibem em extensão mundial. Afinal, a 

realeza britânica que faz parte de um sistema de poder cujas nuances são, sobretudo locais, 

expressa e emana sua rica exibição de ritualização e cerimonial, numa extensa cadeia 

simbólica que a fazem aproximar-se dos mitos contemporâneos, mesmo que ela subsista por 

meio de uma formação milenar e arcaica na sua estrutura e composição. As imagens a tornam 

assim próximas do grande público, onde o perto e o longe dessas exibições se confundem, ou 



113 
 

 

são minimizados pela forma como a programação da televisão penetra na vida das pessoas, 

muitas vezes em suas próprias casas, como um componente familiar e conhecido. O estranho 

e o não familiar são traduzidos de modo que o público perceba o próprio mundo de maneira 

próxima a todas as pessoas, independente de classe social, nível de instrução e formação 

cultural.  

Espera-se o conhecido, o familiar nestas narrativas da TV, pois o mito e seu conjunto 

de símbolos são capazes de representar esse universo do repertório imaginário. Sendo o 

aspecto mítico conhecido, a associação desses rituais com as expressões do significado 

próximo aos dos indivíduos torna-os palatáveis e digeríveis na programação da televisão, sem 

necessidade de interpretações e análises profundas. Esta combinação de relação de intimidade 

com o fato narrado restaura o histórico universal presente naqueles que assistem às exibições 

e recriam novas formas de vivência coletiva. Sobre essa noção universal e coletiva, 

relembramos Maffesoli (1995, p.75) quando destaca:  
A emoção não pode ser reduzida unicamente à esfera do privado, mas é cada 
vez mais vivenciada coletivamente. Pode-se até mesmo falar de um ambiente 
afetuoso no qual prazeres são experimentados em comum. Sobre isso, basta 
fazer referência ao papel desempenhado pela televisão [...] no que concerne 
às grandes comemorações nacionais ou internacionais, os casamentos reais 
ou manifestações mundanas envolvendo estrelas da canção ou artistas de 
todo tipo. [...] Em cada um desses casos, a televisão permite vibrar em 
comum. 

 

A televisão exerce o fator agregador de indivíduos diferentes em torno de um 

interesse ou elemento comum, inseridos na concepção de consciência coletiva de Durkheim, 

por sua capacidade de juntar milhões de pessoas em suas exibições. Os mitos e símbolos por 

ela narrados estariam isentos de profundas explicações e detalhamentos por constituírem-se de 

componentes conhecidos, onde a imagem oferece o desejável suporte e realismo que torna o 

fato narrado tão próximo de quem o assiste. Estamos configurando, provavelmente, o senso 

comum em dimensões planetárias. 

As transmissões de alguns destes eventos midiáticos previamente elaborados foram 

capazes de atrair algumas das maiores audiências registradas pela televisão, entre elas, a 

abertura da Copa do Mundo, dos Jogos Olímpicos, ou as coberturas diretas e, portanto não 

previstas e não ensaiadas, de momentos dramáticos de nossa história recente, como as guerras 

do Golfo ou o ataque e destruição das Torres Gêmeas. Cada um deles possui em comum o 

amplo emprego de tecnologias que proporcionam a apresentação do real e do encantamento 

narrativo, em proporções jamais presenciadas na história humana. 
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 Junto a isso verificamos a alta qualidade de exibição de imagens e o realismo das 

cenas, que permitem estabelecer a conexão e a proximidade de seus espectadores com os 

fatos, algo impensável quando relembramos aquelas apresentadas nos primórdios da televisão, 

bem como a capacidade atual de provocar reações coletivas em cadeia e em escala global, 

integrando estruturas sociais tão diferentes, quanto dispersas. 

A título de exemplo podemos relembrar a morte da princesa Diana e o cerimonial de 

despedida que se seguiu, em que a televisão teve um papel fundamental na produção e 

exibição de imagens capazes de expressar o sentimento coletivo em torno de um personagem 

importante da realeza britânica e ao mesmo tempo representar a união nacional em meio a 

tantos rituais fúnebres. Foi reestabelecido um Estado de comunhão nacional, de certa maneira 

abalado na confiança da população e fragmentado no seio da monarquia por razões internas, 

de cunho emocional e comportamental de seus membros, como se houvesse um hiato de 

sintonia entre súditos e quem os representam na hierarquia de Estado.  A princesa morta havia 

se tornado um mito e os rituais televisivos haviam conferido um estatuto mítico a seu 

principal personagem: Diana, denominada midiaticamente, naquele momento, a Princesa do 

Povo. Tal como enunciado por Barthes (2001, p.183), “É a história humana que faz o real 

passar ao estado de fala, é ela e apenas ela que regula a vida e a morte da linguagem mítica, 

porque o mito é uma fala escolhida pela história”.  

Algumas destas formações simbólicas baseadas no pensamento social e coletivo 

sofrem efeitos diretos de expressões simbólicas originadas na comunicação e nos aspectos 

institucionais que representam, construindo por isso um dinamismo próprio no conjunto de 

crenças da sociedade. Os mitos daí originados, enquanto produzidos mentalmente e 

socialmente, têm aspectos de historicidade, funcionalidade e simbolismo, apoiados em um 

modo de pensamento cujo residual é a herança histórica na formação do senso comum. Por 

esse mecanismo, a realeza encontra seu caminho na lembrança coletiva, reforçada pelos meios 

de comunicação, e pode, por intermédio desses, alcançar maior escala na memória coletiva. 

As grandes narrativas nacionais britânicas, como de outros países, estão muito 

ligadas aos feitos de heróis nacionais e à relevância de alguns de seus soberanos para a vida 

da nação os quais, por sua vez, revelam e registram momentos decisivos e etapas importantes 

desse longo processo histórico do país, notadamente entre guerras e conquistas. Em alguns 

momentos dramáticos, os próprios reis encabeçaram as comunicações dirigidas aos súditos 

como forma de prepará-los para situações em que havia necessidade de sacrifícios e toda sorte 

de atos de privação a ser exigidos da população em razão de tempos difíceis. Esta 
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representação mítica dos soberanos na comunicação pública constitui-se “o fazer crer”, ou 

estabelecer , ou fazer valer a confiança neles depositada, pelo exercício do poder simbólico e 

influenciador junto às populações, ou súditos. 

O papel desempenhado pela realeza na comunicação pública é em geral 

acompanhado de um rico aparato cênico, que varia de acordo com a ocasião da qual toma 

parte. Vejamos agora como a televisão contemporânea torna-se relevante no processo de 

construção de rituais e cerimoniais da realeza, ampliando sua expressão interna e além-

fronteiras. 

 

A realeza na mídia – rituais televisivos e mitificadores 

A reunião de elementos míticos, sagrados e midiáticos na constituição dos rituais e 

cerimônias da realeza proporcionam por si mesmos um enredo cuja estrutura, por vezes 

conhecida, é repetida de tempos em tempos para relembrar feitos históricos da nação e 

celebrar fatos relativos à continuidade dinástica de seus membros – nascimentos, batizados, 

casamentos, coroações - proporcionando a prática de um modus continuum na concepção de 

tais eventos. A competência na sua realização, o encantamento com as cenas e a qualidade das 

transmissões dão a essas exibições as características de um grande espetáculo midiático e, 

portanto, de forte apelo e interesse populares. O ritual tornado televisivo confere sentido de 

organização e estabelece prioridade num mundo povoado pela incerteza e pela 

imprevisibilidade. O mito da realeza adquire assim um caráter simbólico que une a nação em 

torno de um sentido e objetivo comuns, onde a narrativa torna-se forma de expressão social e 

da união de todos. A construção imaginária do mito também leva às emoções coletivas, já que 

faz parte do mais profundo dos sentimentos humanos, sendo que os rituais reforçam em suas 

práticas o mito da realeza, elevando-a ao patamar do sagrado. Daí o uso da expressão God 

save the queen,  que não é apenas o título e parte da letra do hino nacional britânico, mas a 

representação da conexão com a lembrança mais remota entre os reis e os deuses, fato comum 

em diferentes culturas e civilizações. 

Os rituais apoiados no mito da realeza britânica transmitidos pela televisão estariam 

assim dispensados de apresentação prévia, bastando a exibição de narrativas de introdução e 

relembrança de roteiros pré-estabelecidos para criar a necessária expectativa que tais 

momentos da exibição do programa serão capazes de proporcionar nos telespectadores. Estes, 

por sua vez, levam a trajetória a um estado de catarse coletiva, a exemplo de um casamento 

real: o vestido da noiva, quem a acompanha, o veículo que usa, os sinos que tocam, os acenos 
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populares, a entrada triunfal na igreja, o encontro com o noivo, as expressões de cada um dos 

atores em cena, entre outros. Essa capacidade de tornar o realismo dos momentos cerimoniais 

o mais próximo possível dos espectadores é que faz da televisão um veículo de expressão 

simbólica por excelência. O uso recorrente de tais rituais faz dela um elemento de conexão 

entre aqueles símbolos imemoriais com o presente, capaz de recriar o liame social, 

partilhando as emoções provocadas pelo enredo entre os participantes do evento, mesmo que 

fisicamente distantes. É esse ‘estar-junto’ proporcionado pela televisão que exercita o 

imaginário coletivo ao unir por meio de imagens os elementos simbólicos e estéticos 

presentes no familiar e no inconsciente coletivo, tal como proposto por Durkheim.   

Um roteiro pré-elaborado, ensaiado, previsível, repetido à exaustão e de execução 

impecável, torna-se marca e característica de uma instituição como a monarquia britânica 

junto à população que representa. É conhecida a expressão “pontualidade britânica” para 

designar o tempo cumprido à risca para início e término de um ritual ou, para atos ligados às 

relações sociais e profissionais.  Assim, as cerimônias proporcionadas pela realeza seguem 

um roteiro que é divulgado de antemão ao público, que dele espera a “pompa e circunstância” 

habituais, onde as coisas acontecem tal como a previsão, sem sustos que causem 

estranhamento ou falta de algum item que faz parte do composto maravilhoso e esperado das 

cenas, semelhante ao desenvolvimento de uma produção teatral de grande porte.  

Bons e preparados atores são a princípio elementos capazes de produzir e organizar 

bons espetáculos.  Este sentido de organização cerimonial é característica fundamental dos 

rituais reais e parte intrínseca do reconhecimento de sua própria aura e visibilidade. Junte-se 

ao conteúdo legitimado das produções da realeza, o respeito e reconhecimento simbólico por 

ela emanados, o poder reconhecido e consentido pelo grupo do qual faz parte, num processo 

de contínua mediação que lhe conferem elementos fundamentais ao exercício político, mítico 

e sagrado. 

Em todo este contexto ritual e simbólico há uma sucessão de referenciais mágicos, 

transformados em roupas, adereços, expressões, músicas e reverências que tornam esses 

momentos de exibição televisiva um espetáculo à parte. Numa cerimônia de coroação, a 

espada simboliza o poder ancestral que é passado de geração em geração, religando o atual 

soberano à sua dinastia que, por conseguinte, é parte integrante da história contada do país, 

que constitui a memória social de um povo. A espada de unção de um rei transforma-se em 

objeto ou ponte de ligação com o passado ancestral e arcaico de uma nação, conferindo-lhe a 

transcendência espiritual neste longo caminho percorrido pela história. Os meios de 
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comunicação estabelecem a conexão entre a forma sacralizada e ritualizada de uma sociedade 

ao louvar seus símbolos, onde a realeza subsiste e ocupa posição de destaque na 

contemporaneidade, ganhando maior ou menor intensidade de acordo com a relevância das 

culturas nacionais e sua exposição midiática e simbólica no contexto mundial.   

O processo de produção de alguns dos rituais da realeza britânica está em grande 

parte relacionado com a evolução do meio televisão e seus inúmeros recursos técnicos e 

narrativos, o que demonstra uma relação de simbiose da monarquia com a mídia, em 

diferentes tempos, formas e recursos disponíveis, ao longo de séculos. 

Apenas para exemplificar, oficialmente, Elizabeth II sobe ao trono em fevereiro de 

1952, após a morte do pai, Jorge VI. Depois de um longo preparativo que durou  cerca de  16 

meses, em 1953, ela foi coroada. O Reino Unido ainda estava vivenciando as consequências 

da 2ª Guerra Mundial, com racionamento de alimentos e reconstruindo prédios residenciais e 

públicos em várias cidades.  Neste contexto, a posição do país como uma das potências da 

primeira metade do século XX estava portanto ameaçada. Muitos projetos estavam em 

andamento visando a melhoria econômica e social, bem como as condições gerais da 

população. A coroação de uma jovem, bonita e consciente rainha marcaria esse período de 

renovação e daria o sentido de um futuro melhor.   

A coroação da rainha Elizabeth II tornou-se um momento importante na história da 

televisão. A cerimônia em si jamais havia sido televisionada antes e, naquele momento, em 

1952, menos de um terço dos lares britânicos tinha um aparelho de TV, mas a demanda para 

assistir à cerimônia era enorme, tendo como impulso a estrutura e alcance da BBC, rede 

oficial de rádio e televisão britânicos que, após meticuloso planejamento, cujo roteiro e 

organização foram orientados para aumentar a cobertura e a exposição pública da realeza, 

influenciou ainda mais o interesse pela cerimônia (ver nota 4). 

Como consequência, as transmissões rituais tiveram impulso e as vendas de 

aparelhos de TV dispararam. No dia programado, as pessoas também lotaram as salas de 

cinema, teatro, concerto, para assistir às 11 horas em ponto, à cerimônia da coroação. A 

transmissão ao vivo foi em preto e branco, apesar de ter sido filmada em cores, com os 

requintes da indústria cinematográfica, para exibição dentro e fora do Reino Unido. A 

audiência da televisão britânica foi estimada em 20 milhões de pessoas que representava cerca 

de 40% da população. O evento marcou assim a entrada do meio televisão como veículo de 

comunicação de massa no país e provocou de Clement Attle, que tinha sido o primeiro-
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ministro britânico do pós-guerra, a seguinte frase: “Esperamos que esse seja o testemunho do 

começo de uma nova era elisabetana, não menos famosa do que a primeira”.  

Destas cenas inicialmente voltadas para a televisão, resultou igualmente uma 

produção cinematográfica, filmada na tecnologia de maior evidência no momento, em 

technicolor, para distribuição a todo o Reino Unido e demais países da então denominada 

Comunidade Britânica de Nações, com roteiro e narrativa de um filme épico e participação de 

Sir Lawrence Olivier, um dos maiores atores da história do teatro inglês. Deduzimos que este 

evento tenha sido o ponto de partida para a mais ampla cobertura e exposição da realeza 

britânica na mídia, nos períodos que sucederam à coroação de Elizabeth II, tendo a televisão 

como forma de expressão de maior relevância para a construção e disseminação de narrativas 

e imagens de um novo Império e de suas representações, em escala mundial. 

A partir daí, as cerimônias promovidas pela monarquia ou, com sua participação 

direta, ganharam o gosto popular em função do requinte na sua organização e transmissão, 

originalidade e interesse midiático. As coroações, por sua vez, como descrito por Dayan e 

Katz (1999, p.39), constituem a “celebração de valores consensuais” e são altamente 

ritualizadas em seus ingredientes de organização e aplicação. Poderíamos até estender a 

coroação de um rei e suas representações para outros eventos de reconhecimento, não tão 

espetaculares, mas comuns, que se dão por meio de entrega de prêmios, concursos e festejos 

populares de diferentes naturezas.  

A regularidade com que a família real britânica apresenta seus rituais na mídia torna-

a singular junto à opinião pública local e internacional, em diferentes momentos históricos e 

formas de divulgação, passando dos jornais, ao rádio e muito fortemente pela televisão e 

internet. Estes acontecimentos mobilizam uma grande quantidade de recursos técnicos e 

humanos capazes de proporcionar junto ao público telespectador a participação e intimidade 

como se convidado fosse daquele evento. 

 Os acontecimentos narrados pela televisão são por ela apropriados não como sua 

criação, já que ocorreriam sem que ela estivesse presente, mas correspondem às expectativas 

do grande público que já espera algo conhecido na sua composição e ao mesmo tempo é 

convidado a dele participar mesmo que a distância. Por isso, algumas das representações da 

realeza apresentadas são na verdade rituais conhecidos, familiares e, por isso, desejados. Ao 

se recorrer a essa forma narrativa a televisão não corre o risco de desapontar sua audiência e 

os enredos passam a se assemelhar às histórias das telenovelas, contos e romances, próximos 

da estrutura dos folhetins e dos melodramas conforme descrevemos anteriormente. 
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Dayan e Katz (1999, p.45) destacam que as coroações de um rei têm a ver com o 

ritmo mágico emprestado às relações do cotidiano das sociedades, porém, mais do que 

qualquer outro acontecimento, revestem-se de uma aura mística e sagrada capaz de afastar os 

indivíduos de sua própria realidade, incluindo-se a noção de tempo e espaço, história remota e 

contemporaneidade. Seus símbolos parecem levá-los a manter a todos imaculados e apegados 

à sua própria herança sociocultural, ratificando-a. O olhar mítico para o soberano é também a 

reafirmação dos valores de uma sociedade e, por conseguinte, a sua própria continuidade. 

Tanto as coroações quanto os casamentos reais são divulgados e detalhadamente 

explicados pela televisão de forma a preparar a audiência para o que está por vir, para o que as 

pessoas vão testemunhar. E, de maneira orientada, explicitar o papel exercido por cada um 

dos seus símbolos, a fim de separar o acontecimento futuro da vida cotidiana de quem vai 

assistir à programação. Podemos verificar esse mesmo fenômeno nas cerimônias de 

casamento da realeza, onde a linha de interpretação ganha ares próximos dos contos de fadas, 

amplamente povoados de príncipes e princesas presentes no imaginário coletivo. Nesses 

eventos não há conflitos ou, pelo menos, eles já devem estar digeridos, pois ambos 

representam simbolicamente a comunhão dos membros de uma dinastia entronizada cujos 

símbolos são partilhados na tradição e na unidade nacionais. Mesmo que a realeza não diga 

respeito a uma parcela da população, ao menos, no caso britânico, representa o desejo da 

maioria, fator esse preponderante do ponto de vista da aceitação e exercício do poder 

simbólico da monarquia. 

As encenações cerimoniais ganharam em diferentes momentos históricos o interesse 

e interpretação de diversos estudiosos, os quais analisaram a importância e significado das 

comemorações e dos rituais de passagem, que vão do nascimento à morte, como importante 

componente dos fundamentos do reconhecimento, e legitimidade da autoridade política. 

Dayan e Katz (1999, p.53) citam Weber sobre o papel ratificador da autoridade em tais 

encontros e exibições, como também o apelo com que estruturas tradicionais e racional-legais 

como a monarquia  fazem com que se perpetuem ou possam ser tomadas como ficções 

nostálgicas e parte integrante do imaginário e da lembrança coletivos. No entanto, o fato de os 

rituais da realeza se reorganizarem com frequência de acordo com o tipo e alcance de cada 

transmissão realizada dá a entender, como ressaltou Hobsbawn, que tradições possam 

possivelmente ser inventadas, o que permite um vasto leque de preparação e de argumentos 

formalmente elaborados para sua sustentação e argumentação de suas formas de apresentação. 
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A magia da realeza – o passado no presente televisivo 

Uma das características das transmissões de televisão é tornar próximo o que parece 

distante, seja do ponto de vista físico-geográfico, seja para aproximar realidades 

socioculturais distintas e aparentemente de poucos referenciais comuns, bem como por seu 

lado atemporal ao exibir narrativas cujas histórias e tradições foram construídas há séculos e 

que parecem renovadas em determinadas produções cerimoniais e rituais. A monarquia 

britânica insere-se neste contexto por reunir ao menos três fatores básicos para torná-la 

reconhecida pelo público: história conhecida mundialmente, personagens e representações 

midiáticas que se tornam focos de atenção permanente, e simbologia mítica construída de seus 

integrantes que os colocam próximos do território do sagrado e ao mesmo tempo do mundo 

das celebridades. Ao transitar por aspectos tão distintos a realeza confere a si, como 

instituição e, à nação a qual representa e lhe dá legitimidade, uma aura e um encantamento 

singulares, capazes de despertar interesse midiático em qualquer parte do planeta. Isso se 

evidencia em algumas de suas produções realizadas por meio de casamentos, funerais e 

celebrações, que proporcionam audiência recorde nas redes de televisão, constituindo um 

fenômeno único no gênero e no tema. 

Reis e rainhas se sucedem nos diversos campos representados pelas artes e pela 

cultura  ganham espaço no campo da mídia na contemporaneidade. Porém a realeza dinástica 

é a que mais se afasta do mundo do efêmero por apresentar continuidade, tradição e senso 

comum em torno de suas representações edificadas ao longo do tempo histórico. Podemos 

aqui inferir que a construção deliberada de imagens, reproduzidas muitas  vezes à exaustão e 

repetidas em flashback em narrativas que recorrem ao passado recente para contar histórias 

que podem ser ou não conhecidas dos espectadores, tem o poder de provocar a curiosidade e o 

encantamento. O filho da princesa Diana casa-se com uma plebeia e por isso se torna notícia 

de alcance mundial. Mas quem era Diana, personagem quase mítica, morta há quase duas 

décadas, para as novas gerações? A produção televisiva ao contar estas e outras tantas 

narrativas recorre ao rico arsenal de imagens que resgatam aquela tragédia do passado, bem 

como a vida glamorosa da princesa, resgatando a sua aura e associando-a ao momento das 

núpcias reais com indagações e suposições: Diana teria aprovado a união? A princesa 

confirmaria a união ao ver o filho feliz por casar com uma colega da universidade?  

O emprego da técnica televisiva valoriza, dá dimensão e familiaridade a todo aparato 

cênico do qual a realeza participa, criando proximidade com o grande público. O fenômeno da 
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audiência não se limita aos eventos transmitidos ao vivo, mas às reproduções de cenas, 

programas pré-gravados, documentários, depoimentos, editoriais e matérias dos principais 

telejornais. A magia destas imagens, não importa onde e quando tenham ocorrido, garantem a 

permanência da popularidade, do prestígio, da lembrança imaginária, reavivando a própria 

experiência mítica junto àqueles personagens distantes e, em alguns momentos, levando à 

catarse coletiva, com dia e hora marcados, como ocorreu com o casamento real, tornando-se 

um exercício de absorção e integração popular com os mitos, cerimônias, rituais e símbolos 

da realeza veiculados pela programação da televisão.  

Embora o papel da realeza esteja originalmente vinculado ao campo do exercício do 

poder simbólico, as atribulações cotidianas dos herdeiros dinásticos contemporâneos, os 

noivados , casamentos e separações reais continuam a atrair a atenção do público, não só dos 

britânicos, como também de boa parte do mundo. Os símbolos da monarquia por sua vez são 

uma forma de construção narrativa e midiática e não apenas elementos de adorno, capazes de 

produzir e transmitir modelos e valores associados aos aspectos rituais que nos acompanham 

em nossa formação sociocultural e, portanto, representadas inúmeras vezes pelos meios de 

comunicação em seus valores simbólicos, os quais são reconhecidos socialmente. São estes 

alguns dos fatores que assinalam a força midiática dos eventos realizados e encenados pela 

monarquia britânica, cuja audiência é reforçada a cada encenação.  

Destaca-se o papel de mediação do telejornalismo na construção das narrativas sobre 

a realeza, adquirindo especial importância na atualidade, tendo em vista que vivemos numa 

sociedade cada vez mais midiatizada e ávida por versões, informações, comentários 

fundamentados e estruturados de maneira a esclarecer e despertar interesse do grande público. 

Para isso, o jornalista recorre com frequência à memória conhecida e marcada pela História, 

às representações sociais, culturais e imaginárias consolidadas, para compor suas narrativas, 

na rapidez de seu processo de produção. Assim, o fato jornalístico narrado se junta às 

produções elaboradas dos rituais da realeza britânica, que por sua vez utilizam-se dos meios 

comunicacionais da atualidade como forma de projeção, visibilidade e audiência em suas 

produções.  

Quando analisamos a noção de celebridade, papel este atribuído às pessoas de notória 

e conhecida visibilidade dentro de um contexto social amplo e diversificado, de características 

efêmeras ou não, procuramos reconhecer de que forma esse processo se dá nas relações 

sociais e o papel da mídia nessa construção. Podemos assim elaborar algumas reflexões sobre 

as relações e interações com o grande público daquelas pessoas de evidência midiática que 
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habitam o terreno da fama, em tempos de intensa comunicação, de características globais. 

Destacamos para tanto o papel desempenhado pela mídia na formulação destas construções na 

contemporaneidade. Ela proporciona a sensação de aparente proximidade e alguma intimidade 

com os personagens que compõem suas narrativas, como é o caso da realeza. Um cenário bem 

diferente do que ocorria no passado remoto, em que estes personagens eram mantidos 

distantes e inacessíveis. Hoje a monarquia britânica tornou-se um assunto destacado e 

recorrente nas coberturas telejornalísticas, onde o fascínio, a aparente proximidade de seus 

membros na vida cotidiana e o poder de sedução despertados pelo imaginário referencial da 

realeza parecem predominar na produção e consumo das narrativas midiáticas (ver anexo 21). 

Aqui destacamos alguns dos conceitos formulados por Chris Rojek, cuja proposta é 

definir a origem do termo celebridade, a partir de sua origem. Nesse caso, lembra o autor, que 

a genealogia da denominação está vinculada a três distinções básicas: 

          - a primeira diz respeito à celebridade que se reconhece pela linhagem 

mitificada, em razão de sua origem e hereditariedade, onde podemos incluir a realeza 

britânica e tantas outras monarquias existentes pelo mundo. 

          - uma outra possibilidade está na distinção obtida pela ordem adquirida, na 

qual  as realizações individuais são derivadas  e  reconhecidas pelo conjunto da sociedade. 

          - por fim, a distinção atribuída, como resultante da intensa exposição midiática 

de personagens que surgem num determinado momento, de maneira prolongada ou não. 

Observamos que o processo de democratização das sociedades contribuiu para 

diminuir o papel das monarquias e da religião, que eram então predominantes no contexto das 

sociedades mais antigas. Neste novo contexto, novos atores surgiram e tomaram seus lugares 

ocupando espaços cada vez mais numerosos, onde figuras, muitas vezes anônimas, passam a 

se projetar em situações do cotidiano, tornando-se símbolos de reconhecimento, 

pertencimento e destaque na esfera pública, passando do conceito de celebridade puramente 

conferida para aquele adquirido (ROJEK, 2008, p.16). Neste caso, eliminam-se privilégios de 

origem e criam-se novas formas de distinção, onde alguns antes anônimos personagens 

ganham o terreno da fama e do destaque na mídia. 

No entanto, nesse mesmo espaço democrático, em que convivem diferentes formas 

de se atribuir reconhecimento mediante o uso amplo da denominação celebridade, permitimo-

nos afirmar que existem distinções simbólicas que se mesclam e, ao mesmo tempo, se 

separam, neste complexo mundo social e midiático. Reconhecemos entre elas o papel 

histórico da realeza, por suas formas cerimoniais e rituais originárias, bem como a distância 
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protocolar com que seus membros são reverenciados, por vezes lembrando figuras míticas e 

religiosas, os quais são determinados ou reconhecidas desde seu nascimento. Há que se 

registrar neste caso uma espécie de entrecruzamento de notoriedade com o de celebridade, 

pela alta exposição midiática de seus atos públicos e de algumas cenas de sua vida privada, 

havendo, entretanto, uma distinção de origem, já que não estamos falando de indivíduos 

comuns, mas de pessoas que possuem um papel simbólico que ultrapassa o efêmero e o 

imediato. O modus continuum que caracteriza o sistema de representação simbólica e as 

funções inerentes às modernas monarquias democráticas confere a seus membros e 

descendentes uma aura mítica única, onde notoriedade, publicidade e poder simbólico 

permanecem juntos e indissociáveis neste processo de construção. 

Esta convivência de elementos e de representações tão distintos, amplamente 

cobertos pelos holofotes da mídia, dá à realeza, com destaque para a monarquia britânica, um 

papel singular no processo mitificador da mídia de massa que presenciamos na 

contemporaneidade. A monarquia afasta-se do universo da produção em série de celebridades, 

mantendo a sua imagem mítica histórica, construída ao longo de séculos, por meio de uma 

rica iconografia e que hoje adquire novas formas de produção e exibição de seus registros 

rituais e de consagração. 

Na visão do autor desta pesquisa, as celebridades em evidência ou, em formação, no 

amplo espectro da mídia, espelham-se, ou se apropriam, ou são metaforicamente 

denominados, em parte pela simbologia monárquica tradicional e de origem para obter o 

reconhecimento, a distinção, a consagração e até mesmo a sua execração, em suas aparições 

publicitárias, representações, realizações, denúncias, tanto decorrentes de seus atributos 

pessoais, como também pela forma crítica com que seus atos de impropriedade social, ética e 

moral são reconhecidos na sociedade e apresentados na mídia. É importante destacar que o 

prolífico terreno das celebridades culturalmente fabricadas mostra-se heterogêneo, mas que 

apresenta diferenças em alguns de seus aspectos constitutivos quando observamos o papel da 

mídia nessa construção. Por um lado, verificamos o imediatismo do reinado das denominadas 

celebridades em uma determinada área de representação social e suas frequentes mudanças e 

substituições e, de outro lado, encontramos as imagens e símbolos formados na organização 

coletiva, que sugerem tradição e perenidade, cuja distinção e reconhecimento são atribuídos 

pela estrutura social, tornando-se parte integrante da memória social e da coesão entre os 

indivíduos. 
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Podemos deduzir igualmente que a realeza britânica e seus principais atores navegam 

hoje na mídia com bastante naturalidade e intensidade, permeando entre seu caráter e papel 

institucionais, com aqueles aspectos de interesse puramente cotidianos, onde as pessoas 

comuns, pela sucessão de belas imagens, projetam seus sonhos, desejos e aspirações ao ver a 

exibição direta da sucessão de rituais, de tal forma deslumbrantes, que as levam ao campo 

maravilhoso da imaginação. Os meios de comunicação também propiciam uma forma direta 

de observação, identificação e apropriação estéticas de algumas de suas indumentárias, 

recorrendo à cópia e ao uso de roupas e adereços inspirados nos usos e costumes dos 

membros da família real, sobretudo aqueles de maior apelo midiático e reconhecimento 

popular, em suas exibições públicas. Não é obra do acaso que algumas das produções 

cerimoniais da monarquia britânica alcancem altos índices de audiência nas transmissões 

globais, conseguindo no telejornalismo especial destaque em seus diferentes formatos da 

programação, tal como veremos nas análises das narrativas e conclusões no capítulo seguinte.   
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CAPÍTULO VI 

A MONARQUIA BRITÂNICA É NOTÍCIA: Na sala de TV ou tea time 

“Ao contrário de pessoas do show-business, que vivem 

exclusivamente da atenção do público, gente rica ou ligada à realeza 

não precisa disso necessariamente. Elas não são     necessariamente 

pessoas do show-business, mas, na nossa multi-global sociedade da 

mídia,acabam  sendo erigidas e tratadas como se fossem”. Eric 

Hobsbawm – em entrevista à Folha de São Paulo, em 2009.  

Este capítulo é dedicado à análise das matérias telejornalísticas, cujos registros foram 

obtidos entre 2010 e 2013, da programação das redes Globo e Record, de acordo com a ordem 

cronológica dos acontecimentos, resultando em 78 vídeos. Para atender às análises propostas 

nesta etapa, selecionamos desse conjunto 25 matérias, produzidas para a programação 

telejornalística em TV aberta e para a TV por assinatura das emissoras, cujos conteúdos 

remetem às representações imaginárias, simbólicas e míticas da realeza britânica na mídia, 

amplamente descritas e apontadas nos conceitos e avaliações até o momento apresentados, 

cujas evidências serão demonstradas na sequência por meio dos enunciados, narrativas e 

imagens produzidas para serem exibidas pela televisão. Em razão de trabalharmos com fatos 

distintos, ocorridos em diferentes momentos e portadores de amplos significados, 

organizamos a coletânea de vídeos em 4 blocos temáticos,  a fim de evidenciar empiricamente 

as hipóteses formuladas nesta tese e, ao mesmo tempo, dar uma ordem cronológica aos 

recentes acontecimentos  em que a realeza britânica foi amplamente retratada na mídia: 

- O Casamento Real – o simbólico e o imaginário social 

- Jogos Olímpicos de Londres – o império imaginado na mídia 

- Jubileu da Rainha – tradição e modernidade do poder real 

- O Bebê Real – a família permanece: encanto, fascínio e continuidade 

 

Como critério de pesquisa, adotamos o processo descritivo-analítico das narrativas 

telejornalísticas, com o objetivo de selecionar e relacionar as imagens gravadas, seguidas de 

breve descrição e análise daquelas que melhor se adequam a cada bloco temático, em 

interação com os conceitos expostos em capítulos anteriores. 



126 
 

 

A partir de evidências extraídas do material estudado, discutimos as hipóteses 

formuladas no início da pesquisa e reconhecemos a recorrência da presença da monarquia 

britânica como tema dos principais telejornais brasileiros. Tal temática é tratada na maioria 

das vezes de forma espetacular e performática, com valorização da plasticidade dos eventos 

noticiados. As matérias investem no imaginário e despertam a curiosidade dos 

telespectadores, garantindo elevados índices de audiência. Esses descritivos prévios das 

etapas narrativas da ampla cobertura daquele que foi considerado uma das atrações de maior 

audiência da televisão mundial em todos os tempos, pauta o telespectador daquilo que ele irá 

assistir, pelo detalhamento dos diversos ângulos de interesse público, onde se misturam 

elementos do imaginário coletivo, simbólicos, rituais, opiniões pessoais, alguns elementos do 

efêmero, da moda, do estilo, curiosidades sobre a vida das celebridades convidadas e em 

especial da realeza britânica, que fizeram parte da programação dos principais telejornais das 

emissoras em diferentes edições. 

Os telejornais, por sua vez, apresentam formatos distintos nas redes pesquisadas, 

sendo que o mais comum é aquele em que um ou mais apresentadores leem textos ao vivo ou 

apresentam reportagens externas, realizadas por outros jornalistas e que podem ser gravadas 

ou não. Os telejornais, por sua importância na grade da programação, são produtos de 

excelência das emissoras e apresentam ampla segmentação, destinadas a atender diferentes 

públicos. Marques de Melo (2012, p.112) assinala em sua obra que a subcategoria dos 

telejornais passa por quatros amplas subdivisões: 

Jornalismo Informativo – que se estrutura a partir do referencial exterior à instituição 

jornalística, portanto ligadas ao surgimento e evolução dos acontecimentos. Nele, estão 

englobados os formatos da nota, notícia, reportagem, entrevista, indicadores, enquetes e 

perfis.  

Jornalismo Opinativo – em que a mensagem é em parte estruturada ou determinada pela 

instituição jornalística.  

Jornalismo Interpretativo – se mostra quando há análise de informações mais detalhadas 

sobre pessoas ou fatos, a partir de perfis, pesquisas, dossiês e gráficos. 

Jornalismo Diversional – no qual são mostradas histórias de interesse humano e curiosidades 

acerca de pessoas em evidência, entre as quais podemos inserir os membros da família real 

britânica. 
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Além desses formatos, também existem programas de debate, entrevista, mediados 

por jornalistas e apresentadores, bem como documentários e reportagens especiais. Os 

telejornais por sua vez, podem inserir em seus conteúdos notas, indicadores, editoriais, 

comentários e crônicas de acordo com o perfil de audiência da programação.  

Tomando-se como exemplo a programação da emissora de maior audiência no Brasil 

– a Rede Globo -  e apenas a título de ilustração e introdução sobre a importância da temática 

da realeza na programação telejornalística, em levantamento realizado por este pesquisador no 

site Globo.com, entre 1º/janeiro/2011 a 30/novembro/2012, a monarquia britânica foi assunto 

de reportagem por 135 vezes na programação da Rede Globo, em televisão aberta, com a 

seguinte distribuição: 

 

Bom Dia Brasil - 38% 

Fantástico - 18% 

Jornal Hoje - 19% 

Demais telejornais  - 19% 

Variedades / Femininos - 5% 

 

Como resultado desta apuração, chegamos à seguinte mensuração para esta reflexão 

inicial: 76% dos programas estão classificados na linha dos telejornais de diferentes formatos, 

o que evidencia ser a monarquia britânica um tema recorrente de notícia e de notória 

importância e atratividade na pauta do telejornalismo da rede de televisão de maior audiência, 

comparecendo na grade da programação mais de uma vez por semana em um intervalo  

relativamente longo de pesquisa da programação da emissora.  

No entanto, conforme já destacado em nossa introdução, o denominado casamento 

do século – Willian e Kate – obteve elevada audiência para os padrões da televisão brasileira 

no horário da cerimônia. Os registros obtidos nesta pesquisa atestam o interesse popular e 

midiático pela realeza britânica e a evidência do reconhecimento de que o tema é capaz de 

aumentar a participação das emissoras na preferência do público. Se levarmos em conta a 

transmissão do Casamento Real como atração de telespectadores, a cerimônia exibida ao vivo 

aumentou a audiência da Rede Globo, em 4 pontos percentuais na relação com ás demais 

emissoras e,  em comparação com os  números habitualmente registrados pela emissora para o 

horário de exibição. Entre 6h50 às 8h30, a pesquisa Ibope do canal registrou que a Globo 

atingiu 12 pontos percentuais (cada ponto equivale a 58 mil residências, apenas na Grande 
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São Paulo) e 43% de market share – indicativo esse que mensura a participação entre os 

televisores ligados naquele horário. O padrão esperado para o horário, segundo a pesquisa, 

seria de 8 pontos percentuais. A audiência em termos mundiais foi estimada em 2,2 bilhões de 

pessoas, o que correspondia a aproximadamente 1/3 da população mundial naquele momento, 

assistindo à televisão (FOLHA. COM ILUSTRADA– 29/04/2011). Segundo esta mesma 

fonte, as demais emissoras também acompanharam a líder de audiência e registraram os 

seguintes resultados: 

 

Record - 6% (aumento de 2 pontos percentuais em relação ao padrão de 4%) 

SBT - 3% (aumento de 1 ponto percentual em relação ao padrão de 2%) 

Band -1% (manteve a audiência para o horário) 

 

Nota-se que o investimento feito em transmissão e na montagem das equipes de 

jornalistas e convidados, pelas empresas de televisão de maior destaque, foi recompensado 

pelos altos índices de audiência apurados normalmente para o horário, o que gera 

patrocinadores de maior expressão e, por consequência, receitas publicitárias. 

É possível verificar que a sucessão de belas imagens proporcionada pelos rituais da 

realeza, apoiada no aparato cênico e tecnológico das transmissões e na organização temática 

do roteiro cerimonial, que contou com a participação narrativa de experientes jornalistas, 

juntaram-se às características cerimoniais de um grande espetáculo, despertando assim o 

imaginário coletivo e midiático, tal como preconizado por Morin (2005, p.105): 

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

              Destaca-se no pensamento de Morin, o fato de que vivemos em tempos de alta 

exposição e espetacularização de anônimos e famosos, para os quais desenvolveu-se  o 

jornalismo especializado em narrar o cotidiano das celebridades do momento. Suas trajetórias 

de vida tornam-se referências socioculturais e, portanto, alvo de interesse permanente do 

grande público, existindo para isso diferentes formas midiáticas para acessá-las e divulgá-las. 

A mídia passa a ocupar também o lugar da história, como um registro contemporâneo da 

memória do mundo e a monarquia se encaixa perfeitamente neste passado longínquo cuja 
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compreensão deve ser revisitada com frequência na construção de narrativas destinadas a 

reavivar referências por vezes esquecidas.  

               É fato que a realeza britânica vem registrando a cada evento que organiza o aumento 

do interesse midiático por suas produções, como já verificamos anteriormente no comparativo 

entre os casamentos dos príncipes Charles e o de seu herdeiro, William, o que de alguma 

forma a aproxima do mundo da fama e das celebridades, tão característico de nossa época. No 

entanto, é a conjunção dos elementos do efêmero e da fama, com os da sacralidade – pela 

representação histórica e simbólica da monarquia britânica já amplamente descrita em 

capítulos antecedentes – que a afastam do terreno das pessoas comuns, conferindo-lhe uma 

“aura mítica” única quando se observa o conjunto da realeza global contemporânea. No 

entanto, será de fato e, na prática, a confirmação de que a monarquia britânica seria apenas 

“uma telenovela moderna” ou um “conto de fadas contemporâneo”, ou quem sabe uma 

“encenação midiática”, onde os elementos arcaicos são revisitados em nosso inconsciente 

coletivo, ativados pelas belas imagens e narrativas proporcionadas pela programação 

televisiva e em especial pelos telejornais das emissoras? 

Vamos então ensaiar algumas dessas possíveis respostas. Até aqui pudemos 

evidenciar que a monarquia britânica está muito presente entre as subcategorias do 

telejornalismo, havendo registros em entrevistas, reportagens, programas de debate, 

documentários e, sobretudo, nos telejornais. Por ser capaz de produzir espetáculos midiáticos 

de grande fascínio e beleza, a realeza tira-nos do cotidiano e leva-nos ao terreno do 

imaginário global, presente nas comunicações, ao qual nos inserimos pelas transmissões que 

recebemos cotidianamente, em tempo real, de qualquer parte do mundo. É possível também 

nos indagar se esses rituais, repletos de simbolismos e de antigas tradições, são na verdade a 

tentativa recorrente de modernizar a imagem da monarquia, utilizando-se de forma cada vez 

mais eficaz dos meios de comunicação, de maneira a aproximá-la do grande público e 

garantir-lhe renovação e sobrevida. Estas hipóteses poderão ser melhor observadas nas 

análises das narrativas e nas imagens apresentadas a seguir, em cada bloco temático. 

 

6.1 O CASAMENTO REAL – o simbólico e o imaginário social 

A realização do casamento do príncipe Willian com Kate Middleton, como já vimos, 

obteve ampla cobertura da mídia, que ao mesmo tempo exerceu seu papel de preparação 

prévia do público para assistir à cerimônia pela televisão e outros meios de comunicação, com 

dia e hora marcados, de modo a transformar o telespectador em um convidado especial, 
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mesmo que a distância, não importando em que parte do mundo estivesse localizado. Essa 

forma de “convidar” o público, em geral, despertou o interesse e curiosidade de participação e 

assistência àquele evento denominado como o “Casamento do Século”, tendo em vista que a 

cerimônia foi transmitida desde muito cedo, no caso brasileiro, em função das diferenças 

acentuadas entre os fusos horários local e o britânico, que naquele momento era de 4 horas. 

Diante do tema de características histórico-político-midiáticas a exibição da 

cerimônia foi antecedida de programas especiais de ambas emissoras pesquisadas que 

detalharam didaticamente os preparativos rituais e cerimoniais, a história dos noivos, 

curiosidades sobre a realeza e as particularidades da monarquia britânica, a fim de 

desenvolver proximidade e familiaridade naqueles que não conheciam o conteúdo, ou 

relembrar fatos já referenciados na memória do grande público. Nesse aspecto referencial, ao 

incorporar a realidade conhecida, a televisão, como mídia de massa, torna esses eventos uma 

sequência narrativa de ritos identificáveis que fazem parte do conjunto de referências culturais 

da audiência heterogênea e de características globais. Para atrair esse enorme público, utiliza 

formas de contar histórias, a partir de novas roupagens cênicas, que nos remetem àquelas 

antigas narrativas que nos foram contadas em algum momento de nossas vidas, em conexão 

ao conhecimento adquirido e ao senso comum, incorporando-os à atualidade da vida 

contemporânea. 

Ao unir o familiar e o não familiar em suas funções, a televisão traduz numa 

linguagem moderna o que poderia soar estranho aos telespectadores e, de alguma forma, 

conduz o público assistente a um modo de perceber o mundo, destacando que a audiência é 

composta de pessoas de diferentes partes do globo, independente de sua condição 

socioeconômica e cultural. Para isso, utiliza o conhecimento básico e os elementos que fazem 

parte da memória coletiva, compartilhando símbolos e componentes reconhecíveis pela 

maioria das populações, além de referências míticas aceitas ou indicadas pelos mapas de 

comportamento humano, composto pelo amplo e diversificado processo de aceleração das 

mudanças culturais que hoje registramos. 

Nessa experiência proporcionada pela TV, o telespectador penetra em mundos de 

ricos significados, onde podemos deixar de lado, por alguns momentos, nossas expectativas 

estritamente racionais e os pré-julgamentos pessoais, para ir ao encontro a um mundo de 

sonho, magia e puro embevecimento, talvez munidos de outras perspectivas, reflexões, 

opiniões, críticas e possibilidades de mudança. As narrativas da TV cumprem assim o seu 

papel de construir um produto cultural amplo, de características identitárias repletas de 
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componentes do imaginário coletivo, que podem situar-se nas mais diversas sociedades e, ao 

mesmo tempo, capazes de despertar-lhes  interesse e audiência. 

Nas transcrições e citações de trechos dessas narrativas, as quais veremos adiante, vamos 

encontrar algumas dessas evidências, em sintonia com as noções e observações já 

demonstradas em outros trechos da pesquisa.  

          Os quatro primeiros vídeos dizem respeito ao chamamento e informação básicas 

dirigidas ao grande público para o Casamento Real que seria realizado em breve.  Indicam a 

preparação prévia e um convite aos telespectadores, para que não percam a grande festa que 

irá se realizar em breve, à qual todos estão convidados a assistir e, portanto, participar: 

 

          Vídeo 1 - Globo Repórter –chamada e introdução ao programa, narrada por 

Sergio Chapelin - entre 18 e 22/abril/2011 - pré-gravada 

 
Daqui a uma semana um casamento vai atrair os olhos do mundo. Dois 
bilhões de pessoas vão acompanhar pela televisão a cerimônia que vai unir 
um príncipe e uma plebeia: Willian e Kate. Ele, herdeiro do trono inglês, ela, 
neta de operários, filha de empresários e agora a nova estrela da Família 
Real. Nossos repórteres vão à Escócia e mostram a universidade onde o 
romance começou. Oito anos de namoro e a jovem que não estava entre os 
nobres do reino vai virar princesa. Será a sucessora de Diana no coração dos 
ingleses? 

 

 

Vídeo 2 – TV Globo Aberta – FANTÁSTICO – narrado por Marcos Losekann– 

24/abril/2011 - pré-gravada 
As trombetas já estão afinadas, o coral formado só por crianças já tem a letra 
na ponta da língua. São alguns dos sons que vão embalar um conto de fadas 
real: o casamento de um cobiçado príncipe com uma bela plebeia. Ele é 
Willian, neto da rainha Elizabeth II, filho do príncipe Charles e filho de 
Diana [...]. 

 

Exibido uma semana antes do casamento, o programa detalha e torna familiar como 

será a organização da cerimônia, do roteiro e ensaios que o precedem e seus principais 

personagens. Recria o ideal do “conto de fadas real”, estabelece quem é quem nessa história, 

como o príncipe se desenvolveu, onde conheceu Kate, quem é a jovem escolhida, como se 

deu a conquista do coração do jovem príncipe, e juntam-se cenas de súdito britânico pró 

realeza para caracterizar a efervescência e a expectativa pelo casamento. Completa o repórter 

com detalhes da lista de convidados, despesas do casamento, como será a cerimônia, locais, 
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horários, audiência prevista da TV e número de pessoas nas ruas de Londres. Ao final, mostra 

cenas de um comercial de televisão onde sósias da Família Real são retratados durante e após 

a cerimônia, comparando a festa, de forma satírica, a uma reunião que poderia ter ocorrido 

numa típica família da classe média em qualquer parte do mundo. 

Nestes dois primeiros vídeos podemos notar a tentativa de aproximação da narrativa 

telejornalística ao senso comum da audiência, tornando o não familiar, familiar, introduzindo  

no telespectador o tema do programa e tornando aquela atração mais de compreensão e 

entendimento do grande e variado público. Por outro lado, para aguçar a curiosidade, 

desvenda a trajetória dos jovens príncipes e atualiza as informações sobre os principais 

personagens que farão parte do programa que irá ao ar.  Essa forma narrativa também se 

revela nos dois vídeos a seguir: 

 

Vídeo 3 – TV Globo Aberta – Chamada durante a semana do casamento  – 24 a 

28/abril/2011 - pré-gravada -  narrador não identificado: 

Nesta sexta-feira tem o casamento real! O mundo inteiro ligado na cerimônia 
que marca a união entre o herdeiro da Família Real britânica, o príncipe 
Willian e Kate Middleton. E aqui na Globo você acompanha essa grande 
festa, direto de Londres. Nesta sexta, a partir das 7 horas da manhã, o 
casamento real! 

 

Vídeo 4 – Globonews – Chamadas na semana do casamento, com música de 

pompa  –entre 20 e 28/abril/2011 - pré-gravada -  narrador não identificado: 
 Reis, rainhas, príncipes e princesas. Uma série de programas especiais sobre 
a monarquia, patrimônio da mídia e do imaginário coletivo. E, no dia 29, a 
cobertura completa do casamento que promete parar o mundo. Este mês, a 
realeza invade a Globonews. 

 

Completando as primeiras chamadas para o casamento, também encontramos na 

sequência a demonstração narrativa de que os membros da realeza também estão sujeitos aos 

mesmos problemas e deslizes dos demais seres humanos, o que os aproxima do conceito 

popular vigente onde tudo o que foi exposto na mídia, de modo escandaloso, em meio a 

fofocas e intrigas, também poderia ocorrer “nas melhores famílias”. Isso faz sentido na 

construção simbólica da Família Real, na qual se verificam simultaneamente aspectos 

sagrados e humanos, que se encontram inseridos no rico repertório da formação do senso 

comum, nas mais diferentes sociedades.   
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Vídeo 5 – Record –  Jornal da Record – com narrativa de Ana Carolina 

Raimundi – 28/abril/2011- pré-gravada 
Londres já está pronta para o casamento do príncipe Willian com Keye 
Middleton. Na cerimônia tudo tem de sair perfeito. Mas nem tudo é perfeito 
na família real. Você vai ver agora os micos da realeza britânica: (transcritos 
abaixo em pequenos trechos introdutórios): 
- O príncipe Harry já foi apontado como usuário de maconha e de doses 
excessivas de álcool. Isso quando tinha 16 anos!...- Estas fotos mostram o 
príncipe Willian apalpando os seios de uma colega numa festa [...] 
- O próprio príncipe Charles também já foi apontado por seu caso 
extraconjugal quando era casado com Diana [...]- Sarah Ferguson, a duquesa 
de York, foi flagrada recebendo comissão por intermediar negócios [...]. 
- A princesa Margareth, irmã da rainha, foi notícia por seus amores 
impossíveis, entre eles o jardineiro do palácio [...] 
 
 

             Vídeo 6 – Record – Jornal da Record –  com narrativa de Ana Paula Padrão –  
28/abril/2011 

Amanhã a Rede Record transmite ao vivo a cerimônia do Casamento Real a 
partir das 6 horas da manhã [...]. A narradora chama outra colega “Heloisa 
Vilela, saiu hoje finalmente o programa oficial do casamento divulgado pelo 
Palácio de Buckingham? E haja protocolo! [...] Saiu sim, Ana, ele tem todos 
os detalhes da cerimônia e promete ser a lembrança mais popular desse 
casamento. Ele custa duas libras [...] 
Nesse vídeo, o jornalista Sergio Freitas entra em seguida e destaca a 
audiência da cerimônia em tempos de informação em tempo real, onde 
muitas pessoas em todo o mundo vão ver esse casamento e compara a 
audiência 4 vezes maior na comparação com o de Charles e Diana,pais do 
noivo.  Em seguida, refere-se à ampliação no uso de novas tecnologias na 
internet e o Twitter nessas transmissões. 

 

Observa-se nos registros 5 e 6 que as narrativas não possuem apenas um sentido 

informativo e de criação de expectativas, ao mesmo tempo detalha curiosidades que cercam a 

realização do evento, incluindo aí a sua dimensão midiática ao dar ênfase sobre a utilização 

intensiva de diferentes meios de comunicação na transmissão do casamento, incluindo-se as 

redes sociais , a fim de alcançar um público mais numeroso e diversificado em todas as partes 

do mundo e gerações. Estes fatos demonstram a dimensão da construção midiática da realeza 

moderna e sua aproximação dos meios mais eficazes de comunicação, de acordo com seus 

hábitos e preferências dos telespectadores na obtenção de informações. 

 

Vídeo 7 – Record – A marca da realeza –  com narrativa de Ana Paula Padrão- 

29/abril/20111 – ao vivo 
A Família e o casal Real chegam de carruagem ao Palácio de Buckingham, 
após a cerimônia de casamento: [...] Nessa carruagem mostra o príncipe 
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Charles com Camila Parker Bowles, este sim, um dos casais mais polêmicos 
da história da realeza inglesa, o amor que venceu e ficou na realeza. Mas é 
uma realeza que teve quem abdicasse do trono para se casar com uma 
divorciada americana (numa alusão ao tio da atual rainha, Eduardo VIII, 
mais conhecido como o Duque de Windsor). Talvez Elizabeth II não tivesse 
sido rainha se o tio não abdicasse. É incrível que com tanta confusão e 
polêmica nesse casamento eles conseguiram manter a aura de 
respeitabilidade, tradição, de que é tudo muito lindo do lado de fora (apesar 
de que não dá para saber o que acontece lá dentro!). Eles são muito 
habilidosos! É como uma marca, ela tem que passar de vez em quando por 
um processo de modernização. Toda marca, ou produto, digamos assim, tem 
de passar de vez em quando por uma modernização. Mas ela mantém a 
marca e qualquer processo de adequação dessa marca passa pela introdução 
de elementos novos nessa marca, como é o caso de Kate, que é um elemento 
inteiramente novo. É para modernizar e manter essa marca cada vez mais 
forte.Numa outra imagem (carruagem da rainha chegando) [...]Por pouco a 
rainha não bateu o recorde de permanência no trono, que é o da rainha 
Vitória, com 64 anos de reinado. Mas agora a gente vai ver rainha descer da 
carruagem e vai dar para apostar se ela vai bater esse recorde de 
permanência no trono [...] Mas eu acho que ela está muito bem. Com lapidez 
ela desce dessa carruagem. Se ela seguir a mãe, vai mais longe [...]! Olha aí, 
a rainha ! destaca a jornalista em tom de surpresa -  desce apenas apoiada na 
mão de um oficial da guarda [...] Inclusive comentam que ela não gosta de 
ser ajudada [...]. 

 

Cabe aqui destacar a ênfase narrativa do ideal romântico, do encontro do par perfeito 

e da busca da eterna felicidade, mesmo que de forma estereotipada. Junto a isso, resgatam-se 

algumas das características atribuídas aos britânicos e à própria realeza, como a “organização 

perfeita”, “a pontualidade exemplar”, como parte do encontro do imaginário coletivo com a 

atualização narrativa do telejornalismo, transformando antigos e seculares arquétipos em 

elementos vivos presentes na formação sociocultural contemporânea. Também incorpora, em 

tom de curiosidade, o lado comportamental de alguns de seus personagens, como é o caso da 

atual rainha, sua história desde a chegada ao trono, familiarizando o público com detalhes que 

talvez não pertençam ao conhecimento geral; porém, nesse instante é importante lembrar e 

relatar, tendo em vista a heterogeneidade do grande público, que a princípio não é 

familiarizado com a história que compõe a rica tradição britânica. 

Também entra em cena, a teatralização do poder e seus aparatos que se fazem 

presente nos gestos atribuídos ao “fazer crer” da realeza, relembrando Bourdieu, onde o 

exercício e a afirmação do poder simbólico, de forma midiatizada, tornam-se ainda mais 

efetivo e ampliado no seu conteúdo, por meio da TV. Aos olhos e ouvidos do mundo 

moderno, o aparato cênico e o simbólico estão de tal forma atrelados que se conectam ao 

idílico, à curiosidade popular  e ao senso comum, sendo assim capazes de captar atenções e 
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mobilizar uma audiência, além de despertar as mais variadas formas de exercer a capacidade 

imaginária dos indivíduos de todas as parte do mundo.  

O universo da moda e do estilo é parte integrante da influência imagética provocada 

pela realeza nos usos e costumes, como um atestado, ou selo, de identidade da nobreza por 

meio de roupas e adereços, como podemos verificar no registro do momento do anúncio do 

casamento e, em seguida, durante a cerimônia de casamento. Em ambas as situações percebe-

se que as camadas mais simples da sociedade são também suscetíveis às referências da 

nobreza. 

 

Vídeo 8 - O anúncio do casamento - Record – Fala Brasil – apresentado por 

Wagner Montes, cinco meses antes da realização do casamento – dezembro/2010 – ao 

vivo 
 O Casamento Real está movimentando a SAARA, no centro do Rio. O anel 
da princesa acabou! E quem está lá é o Amin Kater.   

 

Em seguida, o apresentador chama seu repórter diretamente de uma rua localizada 

em região de comércio popular, no Rio de Janeiro, onde, fantasiado de princesa, o repórter 

entrevista diferentes pessoas que opinam sobre a realização do casamento real. Com humor e 

habilidade, o entrevistador Amin Kater obtém das pessoas abordadas na rua suas expectativas 

e sonhos com relação à realização evento e a projeção do ideal do “príncipe encantado” sobre 

suas próprias vidas.  

Ao aproximar a narrativa do produto cultural coletivo, resultante das referências 

encontradas na sociedade, cria-se uma dinâmica de produção narrativa que permite verificar 

as apropriações e interpretações do sentido que a realeza adquire junto ao grande público e 

das fantasias que a cercam, assim como associar a experiência de consumo de um produto em 

evidência  relacionado àquele personagem mítico: o anel de noivado da princesa. Nesse caso é 

estabelecido um elo entre os símbolos materializados do reconhecimento de origem (anel da 

princesa) com os do efêmero, já que o aparecimento da princesa Kate surge com força quando 

o noivado é anunciado e a cerimônia de casamento é agendada. Tudo isso combina com o 

importante papel da TV na divulgação e ampliação dos símbolos reconhecidos coletivamente 

no momento em que o programa consegue adentrar no terreno das celebridades que se 

destacam naquele momento. 

Por outro lado, o apresentador Wagner Montes, em seus comentários irônicos sobre o 

repórter fantasiado com um véu de noiva, diz que ele está mais parecido “com a Rainha da 
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Sucata”, relembrando um antigo personagem de novela, de amplo reconhecimento popular, 

resgatando uma referência presente na memória coletiva. Nessa alusão narrativa, a titulação 

nobiliárquica utilizada – rainha - é bem ampla e também pode ser aplicada, como forma de 

distinção, a quem se destaca em algum tipo de atividade social, artística e empresarial, 

tornando esta simbologia, a princípio exclusiva da realeza, passível de ser alcançada pelas 

pessoas comuns. 

 

Vídeo 9 – Record-  Fala Brasil – apresentado por Wagner Montes – 

29/abril/2011 – ao vivo 
Com luxo, requinte e bom gosto, a cerimônia de casamento do príncipe 
Willian com a princesa Kate foi acompanhada por mais de dois bilhões de 
pessoas [...].  

 

Com poucas interferências do apresentador Wagner Montes, pelo fato de a narrativa 

já ter edição prévia e locução própria, o programa mostra, de forma sintética, a grandeza ritual 

e os números surpreendentes da audiência em todo o mundo, apresentando cenas de alguns 

dos principais momentos da cerimônia de casamento. Ao final, são feitos comentários que 

dizem respeito à famosa “cena do beijo” entre os noivos, no balcão do palácio, denotando que 

o ato mais aparenta um “selinho”, do que um beijo de apaixonados, deixando no ar a 

indagação: não poderia ter sido mais ardente, pelo fato de o príncipe ter uma bela mulher à 

sua frente?  

Ao comparar a noção de proximidade entre o comportamento da realeza com os das 

pessoas em geral, incluindo na narração alguns pontos de vista pessoais, o apresentador dá 

mostras do que poderia ter ocorrido naquela cena, imaginando gestos de intimidade amorosa 

caso estivesse protagonizando a cena, denotando certo ar de irreverência, fervor romântico e 

apaixonado de um jovem ao beijar sua amada. Nesse instante, Wagner Montes consegue levar 

o telespectador a situar-se no contexto daquele momento da cerimônia e a se indagar: como 

teria ocorrido aquele momento, com cada um dos telespectadores, na mesma circunstância? 

O tema da realeza também foi levado ao ambiente das escolas e tratado na sua 

interdisciplinaridade, como podemos verificar a seguir. 

 

Vídeo 10 – Globo-RJ – Educação – narrado por Ana Martins – 03/maio/2011 - 

pré-gravada 
Após o casamento real as escolas levaram o tema para as salas de aulas. 
Realidade ou contos de fadas? 
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A repórter abre o programa entrevistando uma professora, que destaca a importância 

das matérias produzidas sobre o Casamento Real e que serviram de base para estudos de 

história, como a questão do absolutismo, do imaginário dos contos de fadas e da nossa 

maneira de ser como indivíduos, como é o caso da criação do sonho idealizado e os arquétipos 

presentes na vida social. A herança cultural e imagética da humanidade se faz também 

presente no desenvolvimento da temática assim como o papel da mulher na sociedade e no 

universo feminino. Relata o fascínio despertado pelo casamento real nos depoimentos de 

crianças e suas fantasias de princesa. A apresentadora pergunta à especialista convidada como 

dosar o mundo mágico com a realidade? O mundo real e o mundo encantado? A busca pelo 

par perfeito e a realidade das pessoas comuns? Em seguida, são exibidos depoimentos de 

crianças mostrando como se desenvolve o assunto no imaginário infantil contemporâneo. 

Aqui verificamos a extensão narrativa que a temática da realeza pode alcançar em 

um momento de entrevista do telejornal. Juntam-se ao fato principal narrado – o Casamento 

Real – as orientações didáticas da seção do programa, que tenta desvendar, com o apoio de 

especialistas, a captação de aspirações coletivas, discussões sobre os desejos e 

comportamentos modernos, como é o caso do papel da mulher na sociedade, ou daquela moça 

que pretende casar e encontrar o seu “príncipe encantado”, ou ainda, a pessoa que tem 

perspectivas profissionais além do casamento e mais alguns aspectos  produzidos  ou 

reproduzidos no imaginário cultural, a partir de um recorte da sociedade brasileira, pelo qual 

se determinam ou se conferem papéis simbólicos aos gêneros masculino e feminino e 

configuram-se algumas de suas aspirações. Há igualmente algumas outras inserções 

antropológicas do ponto de vista dos entrevistados que sugerem o sentido de como 

elaboramos arquétipos e símbolos a partir das histórias que nos são contadas em fábulas, 

contos e lendas, desde a infância. 

Se a realeza faz parte das narrativas formuladas culturalmente, também ocupa espaço 

na imaginação e no sonho das pessoas de diferentes origens e culturas, conforme comentário 

que se segue. 

 

Vídeo 11 – A monarquia é sonho – Jornal da Globo – com comentário de 

Arnaldo Jabor – 29/abril/2011 - pré-gravada 
Em meio ao casamento catastrófico entre a natureza feroz e brutais ações 
humanas, entre maremotos, tornados, e homens-bomba, felizmente temos 
um maravilhoso momento de felicidade. Alguns dizem que a Inglaterra está 
em crise econômica e faz uma festa dessas para enganar o povo. Mas não. A 
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monarquia não é um entrave à democracia, nem é uma instituição arcaica. 
Existe há mais de mil anos e desde o século XVIII se submete suavemente às 
leis, ao parlamento e dá à população um raro sentido de continuidade [...]. 

 

O comentário de um jornalista com alguma possibilidade crítica, inserido num 

telejornal de prestígio, concede ao profissional liberdade narrativa quando constrói o seu texto 

e o exibe frente às câmeras, onde a entonação pessoal dá maior vida e emoção ao fato narrado. 

Nesse caso, o comentarista não se isenta de opiniões pessoais e destaca os aspectos do 

contraditório da existência humana onde podemos vivenciar situações imprevistas, muitas 

vezes trágicas e causadoras de sofrimento, tornando o cotidiano uma aventura a ser vivida. 

Assim, o comentarista Arnaldo Jabor, ao comparar a realização do Casamento Real à 

dura realidade que a vida nos prega, aproxima-se da noção de ancoragem no processo das 

representações sociais, elaborado por Moscovici, pelo qual o previsível, o esperado, o 

conhecido e por que não, admirado, serve-nos de referência individual e coletiva, além de 

segurança, em nossas elaborações imaginárias, representações e interpretações sobre o 

cotidiano. Nesse caso, nada mais previsível do que a realeza e seus rituais, proporcionando 

momentos de estabilidade, sonho e felicidade, funcionando por vezes como uma “válvula de 

escape” às atribulações e surpresas, nem sempre agradáveis do dia a dia.  Ao final da matéria, 

o comentarista ressalta: “[...] a monarquia é sonho sim, é um ritual de harmonia e beleza 

mesmo. Como pode um país sobreviver sem poesia? [...]”. Talvez esteja aí um dos fatores 

mais evidentes dessa relação entre o interesse da audiência e o fato narrado, na qual a realeza 

britânica é capaz de proporcionar momentos de luxo, pompa, riqueza, harmonia e felicidade, 

num ambiente por vezes hostil e imprevisível da nossa realidade, da qual nos afastamos de 

vez em quando, diante da complexidade, incerteza e fluidez da vida contemporânea.  

Neste caso, os relatos sobre o casamento de uma personalidade de destaque mundial 

é sempre revestido de muita expectativa e é acompanhado e monitorado pelos meios de 

comunicação desde o seu primórdio, na fase da anunciação, numa sucessão de atos cujo 

cronograma é acompanhado com bastante interesse nas etapas que se sucedem, até a sua 

realização, como uma pauta contínua e permanente.            

A intensidade com que o Casamento Real foi divulgado e retratado na mídia local e 

mundial decorre, como assinalado por Gonzaga Motta (2002), da ampla ritualidade que o 

telejornalismo se utiliza e se transformou, por repetir diária e intensamente  notícias sobre 

fatos e pessoas, além de incorporar-se na vida cotidiana como um hábito social agregado ao 

ciclo cronológico da humanidade na contemporaneidade. As notícias transformam-se assim 

numa forma de percepção que organiza o conhecimento social e dota a realidade de passado e 
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futuro. Por isso, consumir notícias se transformou em um ato culturalmente significativo. 

Motta também ressalta que a notícia “permite a cada indivíduo se ressituar cotidianamente no 

mundo através das informações”, tendo o hábito de consumir notícias o papel de proporcionar 

reiterações simbólicas necessárias à sedimentação de conteúdos que são contados e 

recontados diariamente. 

A recorrência de conteúdos de alto impacto e interessa público, como é o caso dos 

eventos proporcionados pela realeza britânica, reforça as representações e percepções de 

padrões culturais e arquétipos presentes no inconsciente coletivo. As histórias e tradições da 

monarquia são praticamente as mesmas e muitas delas são reinterpretadas simbolicamente no 

telejornalismo como fábulas e fantasias passíveis de ser incluídas no dia a dia da vida 

moderna (roupas, adereços, ideal do príncipe, da princesa), que reforçam traços daquilo que já  

é conhecido e ao mesmo tempo revelam novas roupagens de um enredo já previsto, porém 

capaz de encantar, quando exibido. Fatos históricos, ou nem tanto, são exibidos e narrados de 

modo a torná-los familiares, contados e repetidos à exaustão, a fim de perpetuar sua própria 

condição mítica e simbólica sobre a ampla audiência. Estaria assim a narrativa telejornalística 

cumprindo o seu papel de formação ou de sustentação de mitos na atualidade, indo ao 

encontro dos anseios da própria audiência, que vão da mais simples distração até a realização 

dos mais íntimos desejos e sonhos proporcionados pela catarse  coletiva das belas imagens 

proporcionadas pelos eventos da realeza. Seria como se os rituais televisivos se 

transformassem em algo desejável, não exatamente pela lógica cartesiana do pensamento, mas 

pelo devir do pensamento imaginário que nos leva também ao mundo da fantasia e do 

encantamento. 

As entrevistas e narrativas até aqui apresentadas passam assim a incorporar um 

enredo e um script de características teatrais onde os atores se misturam entre a sucessão de 

imagens rituais, as próprias narrativas dos jornalistas, depoimentos e tomadas nas ruas, 

opiniões, manifestações, de modo a construir uma grande cena. A realidade torna-se assim 

produto do que se ouve e do que se vê pela televisão, induzindo de forma orquestrada as 

dimensões do imaginário e do pensamento. Nossa hipótese, nesse caso, é de que o conjunto de 

narrativas proporcionadas pela realeza tem um duplo papel a cumprir: por um lado mantém 

vivas as suas próprias tradições e as do país que representa, e, por outro lado,  se adequa às 

interpretações de um enredo comum  encontrado em  todas as civilizações, onde mesclam-se 

os símbolos da magia e do encanto, presentes na vida cotidiana e facilmente identificadas 

pelas pessoas, cujas articulações vão além do simples produto televisivo, mas constitui-se,  
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num sentido mais amplo, onde adquirem um sentido mitológico de desejos, ilusões ou de 

utopias (MOTTA, 2002). 

É neste campo que a monarquia britânica, cujo princípio institucional é “que reina, 

mas não governa”, cria um sentido imagético e representativo de extensão global, que tanto 

desperta o interesse da mídia, já que seus membros tornam-se alvo fácil de matérias 

sensacionalistas, escândalos e toda sorte de especulações, fazendo funcionar apostas, opiniões 

favoráveis ou não, como se fizesse um convite à participação coletiva sobre a sua vida oficial 

e íntima, tornando o tema tão palatável, quanto disseminado e conhecido do grande público. 

Ao espelhar essa familiaridade, a realeza toma para si, por meio da mídia, a sua própria 

exposição, tornando seus atos, aparentemente banais e fúteis, numa exposição de intensa 

emanação do seu próprio poder que, mesmo diminuído politicamente, reforça-se 

midiaticamente, em nossa opinião, ao quebrar as barreiras de acesso ao seu fabuloso cotidiano 

tornando-o próximo das pessoas comuns, garantindo-lhe assim a sua influência, perpetuação e 

encantamento. 

As cenas e narrativas apresentadas por ocasião do Casamento Real dão mostras desse 

sentido claramente induzido de perpetuação, onde as raízes históricas da realeza misturam-se 

às estruturas arquetípicas de nosso amplo espectro imaginário e ganham por meio da mídia, e 

não por obra do acaso, mas pela indução da construção mágica e detalhada,  a atenção de 

telespectadores convidados ao grande espetáculo nupcial real. Nesse caso, mesmo que o ritual 

tenha sido visto a distância, o espetáculo mostrado pela televisão o aproxima e demonstra 

familiaridade e curioso interesse por narrar em detalhes o que se passa dentro de uma 

estrutura institucional fechada, como é o caso da monarquia, porém que nos permite acesso ao 

seu mundo privativo, ao abrir suas portas ao grande público, em diferentes momentos, 

maneiras, formas rituais e cerimoniais, mediados, para essa finalidade, pelos recursos e 

imagens das produções televisivas. 

Diante da multiplicidade de narrativas sobre o mundo das celebridades a realeza tem 

papel de destaque, como podemos verificar nos enunciados e narrativas produzidos pela 

televisão por ocasião do Casamento Real e que fazem parte desse primeiro bloco. Os 

princípios da monarquia, instituição hierarquizada e que submete aqueles que a ela pertencem 

à condição de súditos, não encontra nas narrativas televisivas o mesmo sentido de 

subordinação o qual está inserido no seu contexto puramente político. Ao contrário, 

aproxima-se daquele mundo simbolicamente estruturado que nos remete “ao fazer crer”, ou, 

se nos permitem incluir, ao “saber fazer”, onde as imagens e suas representações tão bem 
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ensaiadas e praticadas, ou fabricadas, como definidas por Burke,  na construção imaginária do 

rei, navegam no terreno do idílico da programação, onde a realidade e o mito parecem se 

encontrar nos efeitos visuais dos meios de comunicação. A mitificação desses personagens 

chega assim à vida comum da audiência, cujos traços podem ser evidenciados nas roupas, 

símbolos, indumentárias e comportamentos, exibidos nas aparições públicas dos membros da 

realeza que frequentam o dia a dia dos noticiários e de nossas próprias vidas. 

Neste contexto, nenhum personagem se aproxima da representação da rainha como 

expressão da unidade nacional e, por conseguinte, da afirmação do próprio regime 

monárquico e de seus símbolos na mídia, conforme veremos a seguir. 

 

6.2 - JOGOS OLÍMPICOS DE LONDRES – o império imaginado na mídia – Rede 

Record com narrativas de diversos jornalistas– 27/julho/2012 – ao vivo 

A abertura dos Jogos Olímpicos de Londres foi transmitida ao vivo, com 

exclusividade, pela Rede Record, que deslocou uma parte de seus mais experientes jornalistas 

para realizar a cobertura do evento. As imagens foram produzidas pela BBC – rede oficial de 

televisão britânica, havendo apenas algumas interferências narrativas dos jornalistas pela TV 

brasileira, em função de algum momento de maior destaque nas imagens. 

As narrativas produzidas para a abertura dos jogos seguem um roteiro pré-elaborado 

por meio do qual as histórias que são contadas por imagens e sons se propõem a explicar as 

origens de um povo, sua construção mítica e simbólica, seu lugar no mundo e ideias. Busca 

recontar suas lendas, seu passado, disputas, atitudes heroicas e personagens que delas fizeram 

parte. A construção imaginária se faz presente nas cenas que têm características dos 

espetáculos produzidos pelo cinema contemporâneo, repletos de efeitos especiais, elevados à 

condição de entretenimento e ao mesmo tempo de alta exposição de valores e significados 

apoiados nas narrativas históricas, rituais, sagradas e nas crenças populares britânicas, que 

fazem parte do caleidoscópio antropológico e cultural daquele povo.  

Esta apropriação para o meio televisivo orienta o público nas intenções propostas por 

aquelas mensagens e dão a dimensão do discurso mítico transposto para a TV. Fica evidente a 

fundamentação das histórias selecionadas e transmitidas, reunindo fatos e pessoas de 

características heroicas ou que retratam o sonho coletivo daquela nação em torno de seus 

símbolos afetivos, especialmente os de dimensão nacional e mundial para caracterizar a 

presença britânica no mundo. O patriotismo e as representações nacionais são retratados pela 
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exuberância do espetáculo, pelas imagens dos líderes mundiais que estão presentes na plateia, 

conferindo prestígio ao evento, como também pelos símbolos nacionais representados pela 

bandeira e o hino. 

Os Vídeos 12 e 13, exibidos entre 21 e 26 julho, são mais informativos e mostram-

nos que na semana anterior ao evento, a Record exibiu alguns especiais por ela produzidos, 

inseridos em apresentações diárias do Jornal da Record, com narrativa de Heródoto Barbeiro, 

que tiveram como finalidade didática preparar previamente o telespectador, familiarizando-o 

com os aspectos da história e da cultura britânicas. Foram destacadas especialmente as 

peculiaridades do Reino Unido, a estrutura política e a presença da realeza na formação do 

país. Da série apresentada, esses dois vídeos são os que melhor elucidam como uma 

importante rede de televisão brasileira mostrou o país das olimpíadas naquele ano, com 

especial destaque para a presença da monarquia na organização da vida do país. Já o Vídeo 14 

(29´35”), que corresponde ao da transmissão direta da abertura dos jogos olímpicos, em 

produção da BBC, nos apresenta uma sequência previamente filmada para ser exibida após a 

primeira parte da cerimônia, e que era aguardada com bastante surpresa. A rainha é mostrada 

de forma inusitada, nas dependências de sua residência oficial, sendo escoltada por um 

personagem vindo do cinema – James Bond – , conhecido midiaticamente por “estar sempre a 

serviço de Sua Majestade” e a acompanha em helicóptero até o estádio onde se realiza a 

cerimônia. Nesta passagem, em vista aérea, os monumentos da cidade de Londres são 

mostrados de forma a relembrar em poucos minutos a rica história do país, as estátuas de seus 

heróis e símbolos nacionais, as reações alegres e de celebração das pessoas, e, ao final, de 

forma imaginada, dá o caráter surpreendente da chegada da soberana ao estádio, saltando em 

paraquedas.      

Neste instante, as imagens pré-gravadas são substituídas pelo foco na tribuna de 

honra, onde o mito da realeza se eleva tanto no plano físico quanto no plano simbólico e 

sagrado, pois a visão da presença da rainha dá o tom reverencial de sua chegada ao estádio, 

quando o locutor oficial do evento anuncia: “Senhoras e senhores, queiram se levantar para  

Sua Majestade a Rainha e o Duque de Edimburgo, acompanhados do presidente do Comitê 

Olímpico Internacional”. Para aquela enorme audiência, presencial local e convidados 

telespectadores nos quatro cantos do globo que assistiam à cerimônia por meio dos mais 

diferentes meios de comunicação, estava transmitida a representação oficial do Estado e uma 

síntese dos valores nacionais cuja significação sagrada e ritual inspira a reverência e a crença, 

pois o sentido da realeza estaria ali resumido naquele ato, como se fosse uma ordem universal. 
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Essas narrativas nacionais – da abertura oficial dos Jogos Olímpicos aos programas 

especiais – significaram o caráter das representações britânicas e seu conjunto de crenças, 

pelas quais são produzidas metáforas telejornalísticas, cujo universo de significações serve de 

espelho e expressão àquele grupo no âmbito global, de maneira a dar visibilidade à sua 

cultura, seus costumes, tradições, sua história e sua presença no mundo. A monarquia se 

insere nesse contexto na posição de catalizadora das aspirações e expressão da nacionalidade 

ao estabelecer, como definido por Barthes, a ponte entre o mito da realeza, em sua versão 

contemporânea e a representação coletiva, nas sociedades modernas. O componente mítico da 

realeza estaria, nessa concepção, veiculado à comunicação e à mídia, onde as cerimônias 

televisionadas, por sua difusão e alcance, conferem esse status aos seus protagonistas, no 

cenário mundial. 

Quem melhor representa esse papel é a própria rainha, cuja longa permanência no 

trono é fato relevante para a construção de imaginários e referências há várias gerações. É o 

que podemos ver na sequência. 

 

6.3 – JUBILEU DA RAINHA - tradição e modernidade do poder real – com narrativas 

de diversos jornalistas da Rede Globo - pré-gravada 

Nesta etapa, procuramos analisar o momento em que o papel simbólico e midiático 

da representação da realeza, traduzida pela onipresença da rainha em diferentes eventos 

nacionais e internacionais, se transforma em elemento chave para evidenciar a emanação do 

poder real e do reconhecimento midiático, além de destacar sua alta exposição em meio a uma 

extensa constelação global de celebridades e personagens de alta visibilidade presentes nos 

meios político, social, artístico e empresarial que tanto caracterizam a sociedade moderna. A 

construção do símbolo da representação nacional e, sobretudo, das tradições, está muito 

próxima da forma de elaboração secular do imaginário da realeza, da sua natureza sagrada e 

mítica, como já vimos anteriormente. 

No entanto, no caso específico da monarquia britânica esse papel não se resume 

apenas aos aspectos meramente reverenciais e rituais que, em alguns outros exemplos 

encontrados pelo mundo, se encontra estratificado ou de baixa exposição pública, como é o 

caso da realeza do Japão e de tantos outros países. Deriva em boa parte, no caso britânico, do 

tempo cronológico de permanência da atual soberana no trono – que já dura mais de 60 anos; 

de seu estilo e conduta pessoal nos assuntos de Estado e naqueles de ordem familiar; na forma 



144 
 

 

organizada de inserção dos elementos da tradição e da modernidade na construção e na 

reconstrução da imagem da realeza na relação com o público, verificada, sobretudo, nos 

grandes eventos comemorativos, onde também se inserem astros do show business e, pelas 

interações midiáticas, ao saber usar os meios de comunicação de maneira a propagar local e 

mundialmente suas mensagens e narrativas, relembrando a herança sócio-politica-econômica-

cultural remanescente do grande império britânico.   

Porém é no espaço da televisão, que a realeza transforma suas imagens em 

espetáculo permanente, onde se dá a parte mais expressiva da construção de experiências 

narrativas e cerimoniais, nas quais a monarquia britânica é enredo e cujo tratamento retórico 

é, em geral, formatado por elementos históricos e jornalísticos que se mesclam  e funcionam 

como propagadores das representações imaginárias que atribuímos com certa distinção aos 

membros da realeza no conjunto das sociedades. Os rituais televisivos são ao mesmo tempo 

simulacros da realidade e formas de construção imagéticas, associadas aos nossos mais 

íntimos desejos de mudança, transformação e busca da felicidade, no qual a realeza sugere se 

prestar muito bem a essa função. Os vídeos seguintes são a expressão dessa construção nos 

quais podemos registrar algumas dessas percepções. 

 

Vídeo 15 – RAINHA RECEBE DILMA ROUSSEF – imagens produzidas pela 

rede oficial de televisão e exibida em diversos canais de televisão privados. – 

27/julho/2012 - pré-gravada 

Receber chefes de Estado de todos os países que mantêm relações com o Reino 

Unido faz parte da rotina da soberana, dentro de seu papel constitucional. No entanto, a 

instituição da realeza dá à rainha alguns atributos únicos, como é o caso na sacralidade e da 

aura mística e ritual que lhe são intrínsecos e não observadas na sua magnitude nos chefes de 

governo e de Estado representantes de regimes não monárquicos. Assim, observa-se nas 

imagens, que a presidente brasileira faz uma reverência, mesmo não sendo súdita, ao 

cumprimentar a soberana. Independente do protocolo que cerca essas ocasiões, o tom 

reverencial do cumprimento reflete o caráter diferencial da realeza. 

 

Vídeo 16 – RAINHA ABRE JOGOS DA COMMONWEALTH  - 27/julho/2012 

- pré-gravada 

Como já vimos em capítulo anterior, a fragmentação do Império Britânico levou a 

novas formas de relacionamento entre o antigo centro de emanação do poder com as ex-
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colônias que se tornaram independentes. Esses 56 países reunidos em uma comunidade 

imaginada, em torno de valores e ideias comuns, faz com que a rainha desempenhe 

importante papel aglutinador reforçando laços político-institucionais com essas nações, cujos 

desdobramentos vão também na proteção de interesses econômicos do Reino Unido, entre os  

participantes da Commonwealth. O caráter não hegemônico a princípio predomina e tem a 

função de manter unidos, pela tradição, antigos laços construídos há alguns séculos. 

 

Vídeo 17 – RAINHA DISCURSA NO PARLAMENTO – 05/08/2013 - pré-

gravada 

O discurso anual da rainha na abertura das sessões do parlamento representa a fala 

oficial dos principais pontos propostos de governo, cuja titularidade é exclusiva do primeiro-

ministro, com quem a soberana se reúne semanalmente, exercendo o seu papel de 

acompanhamento e aconselhamento das ações de governo, sem oficialmente  manifestar 

publicamente suas opiniões e impressões. Essa forma aparentemente discreta de exercício do 

poder simbólico é marca reconhecida de equilíbrio e estabilidade entre as várias instâncias da 

vida política britânica, nos últimos 300 anos. Não deixa de ser, entretanto, a demonstração 

institucional e midiática da emanação do poder simbólico da monarquia, onde a força da 

tradição, de características medievais, torna-se presente da atualidade da vida britânica, por 

meio da televisão. 

 

Vídeo 18 – O DISCURSO SECRETO DA RAINHA – 01/08/2013 - pré-gravada 

Assim como ocorreu com seu pai, o rei Jorge VI, durante a II Guerra Mundial ao 

proferir um importante discurso exortando a população a resistir às privações e dificuldades 

daquele período, os arquivos secretos de governo ao serem abertos revelaram a existência de 

um discurso, não proferido pela atual rainha, cujo objetivo era preparar a população para um 

possível ataque nuclear que poderia ocorrer em território britânico e, portanto, ocasionar 

danos imprevisíveis. O fato de um soberano exercer a representação da unidade nacional dá-

lhe um sentido de respeito único ao passar aos súditos a confiança e a perspectiva de 

continuidade, apesar de uma eventual tragédia, que nesse caso não ocorreu. O sentido 

simbólico e midiático dessa representação expressa o alcance que o discurso real pode atingir 

na construção do imaginário social e influenciar o comportamento coletivo em situações 

críticas.   
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VÍDEO 19 – A RAINHA NA INTERNET- 28/05/2012 - pré-gravada 

Tradição e modernidade parecem ser o tom da construção do imaginário da realeza 

em tempos modernos, onde presenciamos rápidas mudanças nas instituições e símbolos 

nacionais. A presença da monarquia na mídia, por meio dos mais diferentes canais de 

comunicação, traduz a inclusão da tradição e do aparentemente arcaico, promovendo 

releituras de um fato conhecido. A realeza mostra-se atualizada ao ampliar sua inserção na 

formação da opinião pública sugerindo renovação de seu papel institucional no amplo 

espectro da sociedade. 

           Até aqui destacamos o papel do soberano na construção do fazer-crer e da construção 

da aura em sua imagem pública de fundamental importância para a sobrevivência, perenidade 

e continuidade do regime, pilares esses que fazem parte dos fundamentos simbólicos e 

imaginários da monarquia. Sem esse exercício constante de persuasão, é possível que esse 

reconhecimento se tornasse reduzido e talvez contestado institucionalmente. Há exemplos 

recentes no mundo nesse sentido, onde podemos citar a monarquia espanhola, cujo papel foi 

decisivo no processo recente da redemocratização do país e, ao mesmo tempo, demonstrou 

declínio na aceitação pela opinião pública por assumir determinadas práticas não 

recomendáveis que entraram  em choque com alguns dos princípios exigidos para aquela 

função, que são: probidade, idoneidade, isenção e conduta privada e pública exemplares. 

Como depositários e representantes das tradições do país, os membros da realeza em 

geral têm em comum, como destacado por Hobsbawn, um conjunto de práticas, de natureza 

ritual ou simbólica, regulado por regras, aceitas por todos, que tem como objetivo desenvolver 

na mente e na cultura locais determinados valores e normas de comportamento por meio do 

estabelecimento de elos na relação com o passado, cujas práticas são repetidas. 

Uma das características das tradições inventadas é que elas estabelecem uma 

continuidade artificial com o passado, pela repetição quase obrigatória de um rito. Assim, as 

tradições têm como função legitimar determinados valores pela repetição de antigos rituais, 

ou de ritos definidos como antigos, pelo conceito das tradições inventadas, que dariam uma 

origem histórica e legítima a determinados valores passíveis de ser aceitos por todos e que, a 

princípio, se opõe aos novos costumes.  O conjunto dessas práticas repetidas remeteria ao 

passado, real ou imaginado e teriam, portanto, a função de reforçar laços de união nacional e 

demonstradas por meio de ritos de coroação, casamentos, sepultamentos e nascimentos dos 

membros da Família Real. 
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A midiatização dos atos da realeza britânica em escala global, especialmente a partir 

do século XX e da multiplicidade de meios, deram à instituição um relevo único no mundo da 

fama e do reconhecimento públicos. Apresentamos a seguir algumas narrativas que conferem 

a aura mítica à monarquia e em especial ao importante papel simbólico desempenhado pela 

atual rainha nessa construção imaginária na mídia contemporânea. Cada um dos exemplos 

observados e analisados até o momento demonstra a interação e a construção do poder 

simbólico emanado pela realeza no desempenho de funções protocolares de grande relevância 

para a sustentação da noção de império na mídia e no conjunto de relações políticas de âmbito 

mundial de interesse do país que representa – o Reino Unido.  

No entanto, a renovação é mola mestra de todo o processo monárquico, já que um rei 

sucede ao outro e, assim sucessivamente ao longo de séculos, a partir da concepção que um 

soberano nunca morre no campo simbólico-institucional. Por isso, a geração que o sucede, 

pela chegada de um novo integrante da dinastia governante é parte importante e estratégica de 

sustentação desse regime de governo, cujos desdobramentos se assemelham àquilo que 

acontece no seio de construção das famílias comuns, em geral, como veremos na sequência. É 

também um momento de comemoração e, por isso, de alto impacto midiático, bem como 

serve para consolidar o ideal da unidade nacional  pelos laços da família, criando um 

ambiente coletivo positivo e motivante.  

6.4 - O BEBÊ REAL – A família permanece - encanto, fascínio e continuidade  

Do ponto de vista sociológico, o universo das famílias é em geral fortalecido com a 

chegada ou nascimento de um bebê, celebrando a continuidade, bem como de vínculos entre 

seus membros. Uma nova geração que se forma é a garantia de que a hereditariedade 

permanece e se sustenta. E quando essa criança faz parte de uma família real, tratamos de 

estabelecer a linha sucessória ao trono, fato de extrema importância quando analisamos o 

processo monárquico em qualquer país em que ele se apresente. Daí surge o espírito de 

comemoração coletivo pelo nascimento que dá vigor à dinastia reinante e demonstração 

pública de sua continuidade, dentro do conceito de que um rei nunca morre, pois quem o 

sucede levará essa titulação adiante. 

         Outro fator relevante nesse processo é a previsibilidade, pois toda a linha de sucessão é 

estabelecida, na qual já se conhecem os personagens que irão representar o papel da chefia do 

Estado e da casa real nos próximos anos – salvo algum acidente de percurso, em razão de 

morte ou interrupção voluntária – previstos igualmente nesse intrincado, mas previsível 
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conjunto de normas, tradições e costumes. Essa regra obedecida há séculos dá à monarquia 

um sentido de estabilidade único entre as formas de governo existentes no mundo, que conta 

com simpatizantes e críticos de toda ordem, quando se discute a renovação do poder e os 

privilégios obtidos por poucos, em razão da descendência. Mesmo ocorrendo essa dualidade 

de opiniões, é difícil a opinião pública ficar isenta ou distante quando se trata do nascimento 

de um herdeiro da realeza, que será observado desde a gestação, e que terá sua vida 

acompanhada e tornada pública, em todas as suas etapas, sob os holofotes da mídia local e 

internacional, até que um dia assuma as funções que lhes estão previstas desde o nascimento. 

Este longo processo de preparação da sucessão passa pela escolha do nome do futuro 

herdeiro ou herdeira, cuja composição traz referências aos nomes adotados por seus ancestrais 

e às tradições presentes na memória nacional. Ele será uma criança que terá destaque e 

cuidados especiais ainda que sem  noção do quanto vai se tornar uma figura pública conhecida 

e popular e que passará por uma longa preparação antes de assumir seus deveres e 

responsabilidades de Estado, diante das transformações do século XXI, que assinala 

mudanças comportamentais na própria realeza, onde a proximidade com os súditos é 

considerada estratégica para a sobrevida da própria monarquia. Nesse sentido, os privilégios 

dessa investidura estarão mantidos, mas a expectativa é que tenha maior participação, 

consciência e engajamento nos assuntos de Estado, mesmo que limitados em seu papel 

constitucional. 

A função institucional de um futuro herdeiro da coroa à primeira vista pode parecer 

glamourosa. Mas estamos falando de um rei de um dos países mais influentes do mundo, cuja 

história e presença na formação social, política e cultural ainda é considerada relevante no 

cenário global. Tudo o que fizer ou disser será midiatizado em escala jamais vista na história 

humana, e terá efeitos práticos e simbólicos para a vida do próprio Reino Unido como 

também para os 54 países da Commonwealth e, dos 16 países dos quais será chefe de Estado e 

seu futuro monarca. Portanto, a chegada do bebê real é um evento importante, comemorado e 

altamente midiatizado, pois mostra a renovação, a continuidade e a previsibilidade, 

características essas que trazem a estabilidade política, por meio da assegurada sucessão 

dinástica. 

O papel da mídia é relevante, ao fazer a cobertura das várias etapas desse processo, 

pois resgata alguns fatores conhecidos do grande público bem como acentua a renovação 

imagética da realeza, estabelecendo os papéis que cada um dos personagens desse enredo terá 

na construção imaginária e simbólica da própria instituição nos próximos anos, além de 
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acentuar-lhe alguma popularidade. O evento de nascimento do Bebê Real, cujas narrativas 

estiveram em linha com os efeitos esperados – divulgação do fato, interesse público e 

midiático -, torna-se próximo das pessoas comuns, por explorar à exaustão valores pré-

conhecidos, como é o caso da vida de uma família que recebe um novo herdeiro, mesmo que 

ele tenha algumas características que o tornam especial e diferente na relação com as demais 

crianças. 

Do ponto de vista coletivo, o nascimento do Bebê Real deu novo alento à combalida 

economia britânica, trouxe alguma euforia e promoveu um clima de festa e confraternização 

em torno de um valor nacional – a monarquia. A marca da realeza foi reforçada e renovada, 

em todos os cantos do mundo, tamanho interesse da mídia mundial em desenvolver narrativas 

que foram reproduzidas nos mais diversos meios de comunicação, despertando a curiosidade 

sobre aquele que será o futuro rei dos britânicos. A sua popularidade será medida ao longo 

dos próximos anos e dela poderão surgir novas leituras e narrativas, numa sequência infinita 

de atos para que a realeza se torne aceitável aos olhos do establishment e do povo. 

Os vídeos mostrados na sequência tornam mais ricas as reflexões, até aqui 

apresentadas, caracterizando as narrativas e imagens produzidas pelo telejornalismo sobre o 

tema, assim como reforçam os conceitos e ideias desenvolvidos ao longo desta pesquisa: 

 

Vídeo 20 – ANÚNCIO DA GRAVIDEZ - 03/12/2012 - pré-gravada 

O anúncio da gravidez de um herdeiro nas monarquias, processo esse de 

representação que se caracteriza não pela escolha, ou eleição, mas pela sucessão dinástica, 

assume um significado de alto impacto sobre a vida da nação. Afinal, a continuidade da 

família real, que traz embutido o sentimento de estabilidade, faz com que as pessoas sintam-se 

como parte integrante daquele grupo familiar que é também reconhecido como símbolo da 

própria afirmação da nacionalidade. Esse elo que faz parte do ciclo de vida das pessoas 

comuns torna-se ainda mais relevante quando analisamos a garantia de que, enfim, uma 

cadeia simbólica não será rompida. Do ponto de vista comunicacional, o anúncio da gravidez 

e mais o acompanhamento da gestação ao longo de meses será observado com muito interesse 

pela população em geral, por todas as mídias em diferentes partes do mundo, tornando 

próximo e familiar o que seria a princípio restrito àquele grupo institucional: a monarquia 

britânica e seus súditos. No entanto, quando recordamos o conceito de construção das 

celebridades no mundo contemporâneo, um fato comum que a princípio seria a gestação de 
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um bebê torna-se singular pelo fato de pertencer a uma família real de grande projeção 

midiática. 

 

Vídeo 21 – À ESPERA DO HERDEIRO – 04/dezembro/2012 - pré-gravada 

Em um desdobramento do vídeo anterior, podemos deduzir que a ansiedade pela 

gestação e os eventuais problemas enfrentados pela princesa e futura mãe passa a constituir 

um tema da pauta diária dos principais veículos de comunicação. São feitas apostas e 

especulações sobre o sexo do futuro bebê, fatos que se tornam parte da disseminação de 

notícias que mantêm a família real britânica em permanente foco midiático ao longo de sua 

existência. Por ser um momento de preocupação e ao mesmo tempo de felicidade, o tema da 

gestação transforma-se em assunto comum nas narrativas cotidianas das pessoas em geral, 

ampliando o efeito em cadeia da repercussão do fato e da mídia espontânea obtida junto à 

opinião pública. 

Vídeo 22 – HERDEIRO ATIVA ECONOMIA – 18/julho/2013 - pré-gravada 

Uma característica da sociedade britânica demonstrada neste vídeo sinaliza que a 

chegada do um novo bebê, além da renovação dinástica, representa igualmente um momento 

de felicidade coletiva. Se o país se encontra mais feliz pode motivar o consumo de produtos e 

serviços em geral, alguns deles diretamente ligados às crianças que se encontram em fase 

similar ao do futuro herdeiro. A capacidade influenciadora de um nascimento na realeza, sob 

o ponto de vista do comportamento do consumidor, é um dado relativamente recente e está 

ligado às projeções mercadológicas e comunicacionais que eventos, pessoas e celebridades 

podem ser capazes de atribuir àquilo que é consumido na contemporaneidade. Dessa relação 

midiático-consumidora resultam efeitos econômicos momentâneos, o que atenua aspectos 

críticos em relação aos custos de manutenção da monarquia e a sua própria continuidade. 

 

Vídeo 23 – O REINO UNIDO AMANHECEU EM FESTA– 22/julho/2013 - pré-

gravada 

O anúncio do nascimento do bebê real tem efeito comunicacional imediato, já que 

todas as mídias, do mundo inteiro, divulgam o fato em tempo real. O que chama atenção nesse 

caso é a ritualidade com que esse anúncio é realizado, onde cada etapa obedece a um 

cerimonial específico, reforçando antigas tradições, repetidas há gerações, o que dá ao fato 

uma originalidade única na visibilidade desses atos e nas especulações que os acompanham. 

A aura da realeza se amplia e é mantida à luz dos holofotes da mídia, na sua repercussão. Um 
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fato aparentemente banal se projeta pelo valor simbólico atribuído à chegada do novo ser, que 

se destaca das demais crianças por trazer em seu nascimento a continuação de uma antiga 

linhagem mantida no poder.    

 

Vídeo 24 - HERDEIRO SAI DA MATERNIDADE – 23/07/2013 - pré-gravada 

Podemos observar nessas imagens a ampla estrutura disponibilizada pelos mais 

diversos meios de comunicação para permitir a maior cobertura jornalística possível. Como é 

comum no mundo das celebridades, esse aparato só é formado pelo alcance e interesse que 

aquele fato poderá ter junto à opinião pública local e mundial. Assim, o nascimento de um 

herdeiro da coroa britânica ultrapassa as fronteiras nacionais e passa a representar algo 

próximo das pessoas de todo o mundo. As narrativas jornalísticas seguem as orientações de 

cada veículo, porém apoiadas sobre um elemento comum: a chegada de um futuro rei, 

despertando os imaginários de qualquer natureza e origem.  

 

Vídeo 25 – A RAINHA VISITA O HERDEIRO – 24/07/2013 – pré-gravada 

O papel institucional e simbólico representado pela figura da rainha, nesse caso,além 

da prática de um rígido protocolo que é seguido à risca, mostra a visão familiar  apoiada no 

senso comum da avó que visita o neto, que também poderá tornar-se o futuro rei dos 

britânicos, dentro do conhecido processo sucessório. A visita sinaliza publicamente que “há 

futuro e continuidade” na monarquia, no sentido reforçado da tradição e da estabilidade. O ato 

é amplamente midiatizado, que permite maior ressonância e reforço na sua credibilidade junto 

à opinião pública. 

As imagens até o momento apresentadas e analisadas não esgotam as possibilidades 

de construção narrativo-midiáticas da realeza britânica que podemos captar nos programas 

telejornalísticos. Para tanto, sugerimos hipóteses que podem referendar os conceitos e análises 

propostos. 

 

O QUE AS NARRATIVAS JORNALÍSTICAS SUGEREM? 

 

A partir da análise da cobertura jornalística dos vídeos reunidos nos quatro blocos 

anteriormente descritos é possível depreender que as observações trazidas por meio da 

pesquisa empírica possam ser interpretadas como generalizações na avaliação dos 

acontecimentos midiáticos organizados pela realeza britânica são capazes de proporcionar. No 
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entanto, poderíamos incorrer em aspectos reducionistas, quando observamos apenas os efeitos 

da tradição histórica britânica, já que esta ocorre principalmente em grupos mais restritos e 

está mais arraigada às formações culturais locais, do ponto de vista antropológico. Entretanto, 

quando avaliamos a realeza sob a ótica da comunicação de massas, esse efeito se torna mais 

amplo, mais contemporâneo e mais fluído. Fica, então, realçado o papel das mídias na 

formação do senso comum, em escala global, na atualidade. É possível estabelecer uma ponte 

entre as interações sociais locais, amparadas pela tradição e aquelas de caráter midiático. Elas 

fazem parte de uma mesma cadeia de relações e apresentam elementos de sustentação 

comuns. 

O Casamento Real e outros importantes rituais da realeza britânica, por exemplo, 

foram pautados e amplamente exibidos pela mídia, sugerindo por vezes mudanças de 

opiniões, atitudes, críticas e comportamentos dos telespectadores na relação com a monarquia, 

seja no âmbito restrito do Reino Unido, como em demais países que fazem parte desse 

enorme caleidoscópio global de influências político-institucionais, culturais e linguísticas ou, 

se resumiram apenas em um belo espetáculo apreciado pelas mais diferentes origens 

nacionais, cujos públicos encontramos em todo o mundo, independente de ligações formais e 

históricas com o país de origem do fato gerador daquela atração. Nesse caso, as pessoas são 

mais guiadas pelo embevecimento dos belos rituais cerimoniais do que pelas razões e 

problemas do cotidiano, cujos efeitos exigem maior reflexão e de alguma forma influenciam 

diretamente o dia a dia dessas mesmas pessoas. 

          É claro que não podemos ignorar o caráter restrito da produção e distribuição de 

imagens e narrativas cujas fontes se encontram em algumas poucas agências noticiosas, as 

quais se encarregam de alimentar o mundo da mídia daqueles temas de interesse típicos de um 

mundo de características globalizadas. Nesse caso, as pessoas têm maior probabilidade de 

captar e entender os acontecimentos narrados e exibidos à medida que têm maior 

familiaridade com o tema, em parte provocada pela preparação prévia de narrativas ou 

lembrança de fatos relevantes daquele enredo e do roteiro a ser apresentados. Nessa situação 

específica, o espectador, tornado previamente receptivo pelos meios de comunicação, é 

retirado do papel habitual de quem consome puro divertimento, muda sua percepção diante 

daquele acontecimento midiático, de significado único e exclusivo, que não se confunde com 

os demais programas e atrações a ele apresentados habitualmente, pautado pela televisão. 

É nesse balanço de conjeturas que extraímos as inúmeras possibilidades de as 

cerimônias televisionadas da realeza ao proporcionar, em sua aparente dualidade, a 
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manutenção pura e simples das tradições estabelecidas ou inventadas nas representações 

coletivas e, portanto, a permanência de mecanismos de exercício do poder político e 

simbólico. Também pode servir para reavivar a marca da monarquia na promoção de um 

grandioso espetáculo do qual só se espera que seja bem realizado, capaz de provocar a 

esperada emoção na audiência e, ao seu término, ser avaliado como valeu a pena de ser visto, 

por ter-nos feito vivenciar um maravilhoso momento de manifestação do belo e da fruição, 

independente de qualquer outro julgamento de aspectos ideológicos ou lógico-político-

racionais que significam uma parte do conjunto de repertórios do imaginário coletivo e 

individual. Essa válvula de escape das relações oficiais e do cotidiano presente nas pessoas 

comuns é o que sinaliza tornar a vida mais palatável e criativa. A realeza sugere encaixar-se 

muito bem nesse papel de encantamento, com plasticidade, por meio de belas imagens, na 

produção de suas próprias narrativas. 

Convém destacar que a concepção e construção de enredos propostos para as 

cerimônias e rituais televisivos são de alguma forma o reforço de valores embutidos em uma 

determinada organização social. Neles são expostos elementos de manutenção do status quo 

onde se juntam os aspectos do poder dominante – no caso da representação do Estado pela 

monarquia britânica – com os valores tradicionais que podem ser encontrados em qualquer 

sociedade, como os do namoro, noivado, casamento, concepção de família, imaginário da 

mobilidade social (plebeia que se casa com um príncipe), dos rituais religiosos, da lealdade 

dos súditos. Esse conjunto de sistemas simbólicos, políticos e socioeconômicos, transformam 

em acontecimentos midiáticos os espetáculos proporcionados pela realeza, em sintonia com o 

reforço das estruturas de poder vigentes e da ordem estabelecida, geralmente de baixa 

perspectiva crítica ou de propostas de questionamento sobre eventuais mudanças, que 

poderiam influir na visão de longo prazo daquela sociedade onde os eventos são concebidos. 

Ou seja, servem de base para a manutenção e perpetuação das estruturas de poder e, portanto, 

da ordem vigente, apoiada nos elementos formadores da tradição e do senso comum 

encontrados na formação social local. 
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CONCLUSÃO 

“Hoje em dia, mais do que em qualquer outro período de nossos 

tempos, os conceitos de história e telejornalismo mantêm uma total 

afinidade. Convivem tão intimamente que tentar separá-los resultará 

em grave erro de avaliação histórica ou em imperdoável falha de 

compreensão do fenômeno telejornalístico”. Roberto Marinho. 

 

A construção de narrativas telejornalísticas no século XXI sinaliza que as identidades 

culturais são cada vez mais edificadas de forma ampla e global, incorporando mudanças, em 

intensa velocidade, o que dá a elas um caráter de transitoriedade, tal como destaca Stuart Hall. 

As identidades tornaram-se referenciais fluidos, como assinala Bauman, tomando mais as 

características de um rótulo, independentemente de sua origem natural ou de território, 

distante de seu espaço e de seu tempo histórico-geográfico, tal como preconiza Milton Santos. 

A apropriação de identidades que não nos são próximas dá à mídia um lugar privilegiado no 

contexto mundial. Ela se apresenta como uma grande contadora e disseminadora de histórias. 

As novas tecnologias de informação e comunicação, por sua vez, ampliam a experiência de ir 

além-fronteiras, redefinindo comunidades de pertencimento com a introdução de novas 

formas de ver e pensar incluídas em nosso cardápio informativo cotidiano, tornando-nos mais 

próximos daquilo que não nos é comum. Alargam-se assim as experiências e as referências 

socioculturais, em tempos de globalização. 

A midiatização e a heterogeneidade dos espaços sociais na atualidade sugerem 

mudanças no pensamento comunicacional, já que padrões e comportamentos na organização 

social são alterados em velocidade acelerada, modificando a antiga noção hegemônica da 

mídia que dominava os estudos da Comunicação. É preciso pensar a sociedade de forma 

menos linear. Hoje as instituições se articulam com a mídia de modo a promover a integração 

de seus princípios e ideias. Surge uma nova forma de perceber o mundo, numa espécie de 

reencantamento da vida e das relações, tal como preconizado por Maffesoli. A comunicação 

torna-se assim elo entre as diferentes correntes do pensamento social, acompanhando as 

alterações socioculturais de âmbito mundial. 

As novas tecnologias, por sua vez, aumentam a circulação da informação, diluindo 

fronteiras geográficas, aproximando culturas e civilizações, como sinalizado por Ianni. Dá-se 

um processo de transculturação, marcado por desterritorialização e reterritorialização, cuja 
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mescla é incorporada aos cotidianos das sociedades. Ocorre a redução dos controles e travas 

sobre as novas formas de convivência e de reflexão sobre o mundo.  

Ao se estreitar as distâncias e se aproximar as relações no âmbito global, abrem-se 

janelas para a observação do outro, sua cultura, hábitos, narrativas nacionais, modos de ver e 

ser, costumes, tradições, ritos e mitos. Não somos apenas o local onde estamos, mas 

interconectados com o todo, mediados pela comunicação. As diferentes formas de expressão 

midiáticas promovem pontes entre culturas, antes distintas, e agora cada vez mais próximas, 

mesmo que mantidas suas singularidades na construção de imagens e símbolos que lhes 

inserem em um contexto globalizado. Essa universalidade da mídia atinge igualmente campos 

político-ideológicos rompendo barreiras ao livre pensar, como também reforçam visões mais 

tradicionais e arraigadas, dando margem à conjetura e à dúvida, diminuindo a noção de 

centralização da emanação do poder e das relações internacionais. O perto e o longe podem, 

em determinados momentos, se tornar apenas obra da ficção.  

Os desdobramentos desse amplo processo de comunicação e inter-relacionamento 

podem resultar em fragmentações, divergências, ações de intolerância e outros efeitos que 

permeiam entre os vários segmentos das sociedades. O local e o universal podem não 

apresentar diferenças significativas nessas interações, como também podem desenvolver 

distâncias abissais. O passado e o presente podem se aproximar nos referenciais imaginários 

das respectivas sociedades, dando margem ao surgimento de novas interpretações e símbolos, 

ampliados pela oferta de tradições reinventadas, ou nem tanto, que caracterizam a 

contemporaneidade das relações sociais e culturais. A notícia e a mídia buscam decodificar os 

referenciais históricos para a atualidade, a fim de aproximar o grande público da compreensão 

do mundo, de modo a despertar novas experiências e visões nos telespectadores, resultando 

em mais amplos sentidos e percepções do mundo.  

Com novos referenciais narrativos, originados em contextos cada vez mais distantes, 

passamos, como já vimos, por um processo de expansão de nosso universo simbólico-cultural 

à medida que avançamos em campos não familiares ou, pouco habituais ou, ainda, 

desprovidos da relação mais próxima, presencial, que é a característica da criação de laços 

entre as comunidades, desde os tempos imemoriais. Formulam-se assim novas formas de ver 

o mundo, experiências inéditas, que nos permitem navegar em diversos contextos, tornados 

mais próximos pela produção, disponibilidade e difusão de meios de comunicação e, em 

especial, pelos novos processos de midiatização, que formulam ou abrem possibilidades antes 

inatingíveis de aproximação entre os indivíduos em escala global. 
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Ao estabelecer pontes entre o que seria a princípio distante, a experiência vivenciada 

pela utilização de diferentes mídias torna a relação do receptor da informação muito mais rica, 

diante da disponibilidade não somente de meios, como também de conteúdos atingindo 

diferentes gostos, preferências e maneiras de ser. Por outro lado, a diversidade e ampliação de 

ofertas informativas tornaram o cotidiano e seus personagens temas preferenciais e de 

curiosidade do grande público, onde as vidas de anônimos e de pessoas de destaque no 

Olympo social, habitado por celebridades, como destacado por Morin, são retratadas à 

exaustão e despertam atenção em tempos de alta visibilidade. A geração de fatos novos torna-

se assim imperativo para se manter nessa corrida olímpica, na qual os personagens entram e 

saem de cena nessa constelação infinita de símbolos da modernidade e da efemeridade. Os 

lugares e espaços nesse amplo palco do teatro mundial de personalidades são constantemente 

alterados e ocupados em função de interesses e de projeções momentâneas. 

Há, no entanto, dois campos visíveis na formação de sentidos nas narrativas 

comunicacionais na contemporaneidade. Um deles é o fato real, que habita o cotidiano em sua 

superfície e que o torna visível; e outro, é o fato percebido em sua estética simbólica, 

imaginária, onde o enredo é construído de maneira performática e espetacularizada, capaz de 

atrair atenções e audiência, além de permitir que as pessoas formulem seus sonhos, fantasias, 

amparadas pelos recursos e novas tecnologias da informação e produção. Estamos diante de 

novas visões, construção e formulação dos fenômenos culturais, que contam com a 

contribuição ou, são mediados pelos meios de comunicação, em seu sentido mais amplo, 

livremente interpretados por aqueles que os consomem, sem necessariamente apresentar 

componentes hegemônicos na sua formulação, como já lembrados por Martin-Barbero. Os 

indivíduos tomam participação ativa nessa construção de sentidos onde os fatos culturais 

midiatizados, mesmo que originados a distância, encontram novos significados e 

interpretações na sua própria fluidez e velocidade, nos mais diversos meios de comunicação.  

As narrativas, por sua vez, são construídas dentro de um contexto sociocultural cada 

vez mais amplo à medida que o conjunto referencial local e mundial vai se estendendo na 

amplitude de informações, trazidas à tona diariamente pela mídia. Nota-se, nesse caso, que o 

lugar da memória passa pela mídia, o que a transforma em agente da história, resgatando fatos 

e personagens, ou formando novos referenciais e mitos ao sabor dos acontecimentos e 

manifestações que surgem na vida social. Nesta perspectiva, o passado e o presente estão 

próximos de maneira a mostrar o processo de transformação social e suas diferenças, entre o 

que foi e o que existe, ou o que efetivamente é. As tradições reinventadas, assim denominadas 
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por Hobsbawn, seriam uma forma narrativa das tradições nacionais que promovem a 

ancoragem entre a legitimidade da nação e do imaginário de seu passado heroico e glorioso. 

Desta forma, mantêm-se vivos os elos entre o presente conhecido e o passado que se quer 

reviver, registrados na composição das narrativas midiáticas e de alguma forma aceitos pelo 

consenso das sociedades. Nessa forma narrativa, encontramos também elementos 

constitutivos de emanação do poder, seguindo práticas assimiláveis socialmente na 

formatação de ideias e de comportamentos recomendáveis, reconhecidos universalmente. 

A globalização enquanto realidade complexa nestas primeiras décadas do século XXI 

reúne em suas bases aspectos científicos e técnicos conectados ao desenvolvimento das 

relações sociais e ao compartilhamento do conhecimento, onde a mídia desempenha o 

importante papel de estabelecer pontes entre os mais diferentes mundos e as mais diversas 

épocas referenciais. A mídia em tempos de globalização traz uma estreita relação entre a 

História e a reflexão sobre a memória dos fatos, promovendo a releitura do passado longínquo 

nas mais diferentes formas e formatos. A memória por sua vez é reavivada pelo que 

lembramos e o que nos identifica, religando aquilo que temos guardado com a ampla memória 

da comunidade humana que nos cerca, sugerindo a existência de um passado comum ou 

próximo. Para isso recorremos à materialidade dos acontecimentos passados, por meio de 

rituais, comemorações e narrativas que nos são contadas especialmente pela mídia em suas 

diversas formas de expressão.  

A História é, portanto, um referencial básico a partir do qual elaboramos o 

entendimento e a interpretação do mundo, sendo o imaginário resultante daquilo que nos é 

culturalmente passado e dele formulamos novas elaborações ou recriações, oriundas das 

lembranças, imagens e percepções coletivas ou socialmente determinadas.  

Logo, podemos inferir que a construção da memória ou referência histórica em 

tempos de intensa midiatização passa por aquilo que assistimos pelos canais de comunicação 

e pode também refletir uma leitura de caráter sócio-político à medida em que  as narrativas 

que recebemos revelem a construção de uma passado conveniente, lapidado, em forma de 

entretenimento, sem quaisquer julgamentos ou referendos críticos. 

Estas formulações das memórias coletivas que são elementos da nova sociedade 

contemporânea conduzem a uma história imediata onde a mídia aparece como novo condutor 

dessa nova ordem. Neste contexto a mídia é onipresente e é elemento essencial da vida 

contemporânea, onde o ser humano não dimensiona mais o modus vivendi recente sem a sua 
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presença. Ela se torna essencial como meio de informação, entretenimento e principalmente 

como registro do passado. 

 A televisão e a internet passaram a ser determinantes na vida social do ser humano, 

sugerindo comportamentos e padrões culturais a serem seguidos. A mídia assume um papel na 

dimensão social e cultural do homem, mas ela também exerce influência política e econômica. 

A informação tem um valor de mercado, o que faz com que essa informação passe por filtros 

do campo jornalístico que determinam as prioridades e os recortes que interessam à exibição. 

Dentro desta ótica, somos sujeitos e objetos da mídia, o que torna necessário que nós 

analisemos a questão da mídia como um processo dentro de um meio social, influenciada 

pelas outras ciências sociais, tais como a Antropologia a Sociologia e pela própria História. 

 A mídia tem um importante papel de mediadora, através da ressignificação de 

informações em grande e pequena escala. A mídia é articuladora da memória, construindo 

assim referenciais públicos de um passado que também é público, fazendo assim com que 

processos, mesmo individuais,  assumam  maiores proporções por meio da ampla divulgação. 

   A televisão por sua vez cria uma seleção de informações que diferem o que é fato 

jornalístico do que é fato histórico, pois os recortes, do campo jornalístico definem o que é 

relevante e o que não é relevante. Dá-se especial atenção ao espetáculo, ao sensacional, 

descartando por vezes a sequência da informação ou a continuidade. No campo jornalístico a  

dramatização dos fatos serve a um interesse específico e conveniente que chame a atenção do 

público  e crie um senso comum que é atraído pelo recorte apresentado. 

Os meios de comunicação e, em especial o telejornalismo, passam a ter importância 

capital na formulação do que se entende hoje por história. Seus recortes tornam-se 

referenciais para compreensão do momento em que vivemos por retratarem acontecimentos 

passados e registros da transformação nas sociedades. A mídia é assim “testemunha ocular da 

história”, como já registrava o bordão do Repórter Esso. Os acontecimentos e os cotidianos 

locais são narrados como se notícias fossem, ocupando parte considerável dos telejornais. 

Nesse contexto, o papel do jornalista situa-se cada vez mais distante do comentário sobre as 

questões sociais e da polêmica, de ideias, das críticas mundanas e da produção literária 

(BUITONI, 1990, p.177 apud HERSCHMAN, 2005). O fato jornalístico, por vezes alçado à 

esfera do espetáculo, torna-se o referencial básico que se tem sobre os acontecimentos sociais 

e da própria história, da vida político-social, da fantasia, do sonho, inspirando 

comportamentos e construindo identidades. Em síntese, presenciamos um tempo propício às 
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hibridações, à transculturalidade e às mediações culturais em escala jamais vista na história 

das civilizações e da própria comunicação. 

O surgimento de uma sociedade midiatizada, em que os meios de comunicação 

oferecem cenários propícios ao drama e à emoção de caráter coletivo, torna os rituais da 

realeza uma forma de expressão do poder e da sacralidade, ao mesmo tempo que reforçam 

laços de união nacional e de confraternização. Essa ritualização representada pela TV cria o 

contraste entre as sociedades modernas e as tradicionais, pois o estoque de referências na 

atualidade sugere movimentos de recriação e reinvenção constantes e, por isso, não pode ser 

considerado estratificado. A encenação midiática cria a necessária catarse coletiva, que 

reforça os laços sociais e os sentimentos, mesmo que temporariamente ou distantes de seu 

núcleo criador. 

O alcance midiático de rituais elaborados em transmissões televisivas pode ser de 

grande proveito para transmitir mensagens adequadas, num contexto de cenografia das 

aparências e com a finalidade de conquistar o público. A televisão não se restringe, nesse 

caso, apenas ao papel de simples canal de transmissão de um acontecimento narrado, mas 

apela para uma estética elaborada de maneira a compartilhar momentos em que os 

telespectadores participam daquela narrativa numa posição de convidado e participante de 

uma comunidade imaginada. Essa comunidade mediada pela televisão indica a interiorização 

de um conjunto de crenças, valores, estilos de vida e comportamentos de alcance global em 

que há elementos comuns a interligá-los, baseados no conjunto de referências simbólicas 

coletivas que tornam aquele espetáculo televisionado conhecido, familiar, ao mesmo tempo 

interessante de ser vivenciado. 

Essa forma de exportar referências de um povo a outro pelos meios de comunicação 

coincide com a alusão de que a história de todas as culturas é a história de empréstimos 

culturais (SAID, 2011, p.339), já que significados e empréstimos são tomados em profusão, 

sem que a cultura seja encarada como uma questão de propriedade, mas de apropriações, 

experiências comuns e interdependências de toda natureza. A sintonia se dá, portanto, pelas 

referências comuns, presentes nas narrativas que são apresentadas em todos os meios de 

comunicação e, em especial, pelos telejornais e seu  largo alcance.  

Ao focar as experiências proporcionadas pelo telejornalismo, sob o viés da realeza 

britânica, acreditamos que o resultado desta pesquisa possibilite um novo olhar sobre a 

presença e sobrevida de elementos arcaicos, simbólicos, cerimoniais, rituais e míticos na 

mídia e, em especial, na televisão, aqui representados pela monarquia britânica, os quais se 
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encontram presentes no imaginário coletivo; constituem objeto de interesse e de audiência, 

sinalizando ser resultantes de processos de transculturalidade e de intensa midiatização, em 

escala global. Abre espaço para ampliação não apenas dos estudos de Comunicação, com 

destaque para as culturas nacionais midiatizadas, como igualmente para os de Relações 

Internacionais, de Ciência Política, de Sociologia, de Antropologia Social e da própria 

História, por articular com diferentes pontos de vista a questão da mídia, poder e sociedade, 

na formulação e disseminação do conhecimento, das questões ligadas ao universo cultural e 

midiático em um contexto globalizado e, portanto, mais suscetíveis de recepção e doação de 

influências mútuas.  

O recorte da realeza foi resultado da extração de um foco, considerado uma 

importante referência local do Reino Unido, porém de alcance mundial, que ao ser mediada 

pela televisão e outros meios de comunicação, possa de fato despertar atenções, paixões e 

opiniões sobre uma enorme legião de telespectadores em todo o mundo, distantes fisicamente 

dos fatos midiáticos narrados, mas mantendo alguma aproximação a partir do conjunto de 

referências comuns encontradas nos mais diferentes países e formações socioculturais. Esse 

amplo caleidoscópio do alcance do tema da realeza britânica poderia se tornar comum  ou  até 

mesmo banalizado do ponto de vista dos estudos acadêmicos, pode ganhar no entanto maior 

amplitude por estabelecer conexões entre o passado remoto e o narrado na atualidade, pelo 

conjunto de visões buscadas de empréstimo às diversas áreas do conhecimento científico que 

visam a compreensão das relações humanas, sociais , políticas e comunicacionais. 

É possível inferir que sem a magia dos rituais, cerimônias e eventos promovidos pela 

realeza muitas das famílias reais existentes no mundo perderiam o seu sentido simbólico e 

imaginário. Talvez esta perspectiva e capacidade de construção de narrativas imaginárias e 

simbólicas é que tornam a família real britânica a mais conhecida e de maior exposição 

midiática em todo o mundo, frequentando de forma recorrente a programação e conteúdos dos 

principais telejornais e outras mídias.  

Contribui para estes feitos a conhecida experiência histórica da realeza britânica em 

promover ou ser parte integrante de uma expressiva sucessão de casamentos, separações, atos 

meramente protocolares, escândalos, tragédias, os quais tornaram seus membros um dos alvos 

preferenciais dos conteúdos midiáticos. Nesse exemplo, verificam-se na família real britânica 

alguns dos hábitos das famílias comuns. No entanto, diante de sua representação institucional    

mantém seus membros distantes de suas realidades cotidianas, por sua posição político-

simbólica. O papel institucional expõe assim seus integrantes a situações que algumas vezes 
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lembram as relações das pessoas comuns e, ao mesmo tempo, que os mantém em posições 

sacralizadas. Mas como parecer comum no âmbito da realeza ao tentar se igualar aos demais 

seres e estando de acordo com os novos tempos?  

Para isto, da mesma forma que ocorre com as estruturas organizacionais em qualquer 

parte do mundo, em razão de sua posição oficial, a família real britânica muito lembra um 

empreendimento milenar, até agora bem-sucedido em suas finalidades, cuja exposição de 

imagem por vezes vale mais que mil palavras ou, como destaca Bourdieu, “suscita a 

emanação e exercício do poder simbólico em larga escala”, objetivando desta forma a manter 

o próprio culto à realeza e a sua permanência institucional. Para chegar a esta finalidade, nada 

mais propício em época de intensa midiatização do que a realização de tempos em tempos de 

um evento de grande repercussão midiática local e mundial, como ocorreu com o Casamento 

Real, revestido de toda a pompa e rituais, capazes de provocar as instâncias mais profundas do 

imaginário popular, não importando onde estejam as pessoas e a que cultura pertençam. 

 A continuidade da realeza sugere igualmente desde sua origem dois importantes 

aspectos em sua constituição identitária: uma delas é a onipresente visão arquetípica dos 

contos de fadas, cuja raiz está ou reside no inconsciente coletivo mundial e cuja 

materialização se dá por meio de inúmeras representações e de antigos rituais que relembram 

ou traduzem de forma quase universal esse aspecto mítico presente nas mais diferentes 

culturas, por meio de lendas ou das histórias que nos são contadas desde a infância. 

Outro importante aspecto a ser considerado e destacado nesta pesquisa é a sobrevida 

do sistema monárquico britânico na contemporaneidade pelo viés da indução, o qual vai 

encontrar na mídia sua grande expressão, emanação e sentido, em pleno século XXI. A arte de 

buscar e preservar a sua essência simbólica, por meio da tradição e do simbolismo 

demonstrados e traduzidos midiaticamente, de maneira renovada ou não, sugere ser a chave 

desse processo. A representação contínua de rituais e cerimônias, aliados aos elementos da 

modernidade, por meio do uso das novas tecnologias de comunicação e na geração de fatos 

novos, como o casamento de uma moça bela, educada e rica; porém plebeia, com o príncipe 

herdeiro da coroa, cuja linhagem confunde-se com a história do país, transforma esse rito de 

passagem, um fato aparentemente banal, em um espetáculo de interesse global. 

 A longa tradição da realeza britânica dá mostras de absorver com habilidade a ampla 

mística construída da própria monarquia e, talvez, mais do que qualquer outra instituição do 

gênero no mundo, consiga lastrear o seu passado histórico, na condição de um império 

imaginado onipresente, como jamais se observou na história da humanidade, onde o sonho e a 
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fantasia se mostram no presente midiático. Esse legado ganha na atualidade maior 

aproximação simbólica com os anseios verificados nas populações pelo mundo, por suas 

características imaginárias singulares, onde uma moça sem título nobiliárquico é capaz de 

casar-se com um príncipe de linhagem, de um reino muito conhecido e de alta visibilidade. 

Nesse enredo, apesar de tão conhecido, propõe a união de dois polos opostos e, ao mesmo 

tempo, rompe com uma tradição entre as famílias reais pela preferência de realização de 

casamentos entre seus membros comuns, numa perspectiva de manutenção da linhagem 

nobiliárquica. O sonho encantado, presente no imaginário coletivo, tornou-se assim realizável, 

onde uma colega de faculdade casa-se com o futuro rei da Inglaterra, aproximados em maior 

grau por relações de afinidade e não apenas de parentesco, como era fato comum entre as 

famílias reais, ao longo de séculos (ver anexos 17 e 18). 

Vivemos assim num mundo recheado de narrativas imaginárias e míticas, onde a 

realeza toma o lugar da magia e do encantamento, peças-chaves de sua construção simbólica e 

coletiva, resultando, por conseguinte, em interesse midiático. Ao mesmo tempo que reafirma 

os valores da nacionalidade britânica e da continuidade dinástica, acende também a chama do 

sonho de alguém poder tornar-se um príncipe ou uma princesa, em qualquer parte do mundo, 

tornando esse fato de interesse da mídia global. Essa interseção entre o sonho e a realidade 

aproxima a monarquia britânica dos desejos mais íntimos das pessoas comuns que sonham 

viver um dia algo próximo das narrativas de contos de fadas, mesmo que a realidade 

experimentada mostre que as coisas não ocorrem exatamente tal como imaginado. 

A magia da realeza apresenta aspectos que remontam ao romantismo clássico, cujo 

enredo era tornar o pré-conhecido em algo mais glamoroso possível. Esse saber-fazer e fazer-

crer dos rituais da monarquia é que lhe confere a aura necessária para despertar a audiência e 

a sua constante presença nas narrativas do telejornalismo, como igualmente da mídia mundial. 

O resultado cerimonial produzido pela realeza torna-a algo próximo de um produto ou marca 

de relevância no imaginário coletivo global, ao atender algumas das demandas ou 

necessidades básicas de todos os seres, como o fato de poder ou imaginar se tornar um dia um 

príncipe ou uma princesa, ou pessoa de destaque e reconhecida, não importa por que razão. 

As imagens exibidas pela televisão promovem essa mediação, pois à medida em que há 

identificação dos telespectadores com aquele fato ou personagem exposto e narrado, maior é o 

reconhecimento de sua importância imagética dentro de cada um de nós. Verifica-se a mesma 

ocorrência no terreno das celebridades que se tornam personagens públicas e fluidas no 

concorrido cenário televisivo e midiático, mesmo que de características por vezes efêmeras. 
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A realeza britânica ao tornar-se representação e símbolo de expressão do Reino 

Unido, junto às opiniões públicas nacionais e internacionais, mostra-se renovada, sobretudo 

naqueles momentos em que tem de “dar a volta por cima”. As tragédias, fatos controversos e 

típicos dos faits-divers, escândalos e atos de bravura, sugerem dar à monarquia a solidez e a 

capacidade de recuperação de imagem, cujo reforço de alguma maneira está associado à sua 

própria sobrevivência no imaginário coletivo e no interesse da mídia.  

Diferentemente do efêmero, a realeza britânica dá mostras de sobrevida na fluidez de 

nosso tempo pela habilidade com que sabe reduzir o que lhe impacta negativamente e, ao 

mesmo tempo, tirar proveito disso para reaproximar-se do grande público, tal como ocorreu 

nos momentos que sucederam à morte da princesa Diana, talvez a ocasião em que a 

monarquia britânica tenha obtido o seu menor índice de popularidade e aprovação nos últimos 

cem anos. Esse evento pode ser considerado o divisor de águas nas relações entre a mídia e a 

realeza, a partir do qual se verifica maior cuidado na organização e expressão pública dos atos 

da realeza, bem como mostra como navegar de forma favorável na mídia mesmo em situações 

difíceis. Naquele momento, a sinalização pública e aparentemente estoica da rainha, em seu 

discurso proferido pela televisão, assim como sua aparição durante as homenagens e ao 

funeral de Estado concedido por sua própria autorização à princesa morta, obtiveram ampla 

cobertura midiática, repetindo o que em outros momentos ocorreu com seus ancestrais diretos 

quando tiveram de dar demonstrações visíveis ou fazerem pronunciamentos públicos em 

situações delicadas para a nação, como guerras, tragédias, ações terroristas e calamidades.    

Manter-se apenas como uma instituição política não parece ser mais o papel da 

realeza britânica que costuma navegar no seu papel simbólico nas mais variadas direções. 

Contudo, a organização e exibição de ritos e cerimoniais televisionados parecem ganhar a 

cada dia maior impacto e audiência, por representarem tão bem a conexão e a transcendência, 

ao tornar o imaginário uma realidade, de forma a transportar ou retirar as pessoas de seu lugar 

comum para o terreno intangível e imaterial, no qual alimentamos nossos sonhos. 

A mídia cria as condições para que sejam estabelecidas as pontes de identificação 

entre os indivíduos e o imaginário da monarquia britânica.  Assim, na linguagem do 

telejornalismo, as narrativas e imagens cumprem as suas funções de informar como também 

de despertar os imaginários individuais e coletivos e, tal como preconizado por Bourdieu, 

constituem a emanação e exercício do poder simbólico, ao estabelecer, não pela coação e, 

sim, pela sedução, a conquista dos corações de súditos e não súditos. O antigo império 

colonial ganha assim espaço na contemporaneidade, mantendo-se equidistante daquela 
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imagem construída e reconhecida ao longo de séculos, na perspectiva de caráter político-

militar-econômico, para ganhar ares comunicacionais renovados dentro de outra configuração 

no universo simbólico da representação dos países, mostrando-se, com grande visibilidade, 

como é possível manter em evidência um império na mídia, tendo a realeza britânica como 

sua forma de maior identidade e expressão, no concorrido cenário global. Nada mais natural, 

portanto, que a realeza mostre a sua força institucional e comunicacional em tempos nos quais 

a diferença percebida é parte substancial da sobrevivência, lembrança e da atenção públicas, 

que envolve tanto pessoas quanto instituições e marcas nas relações de consumo de imagens e 

significados.   
Quando observamos a realeza britânica, como um processo permanente de gestão de 

marca tradicional e conhecida, podemos dizer que um evento como o Casamento Real é o fato 

que pode torná-la mais visível e simpática aos olhos do grande público, seja ele nacional ou 

global, pelo próprio alcance das narrativas e imagens produzidas. Rejuvenesce o produto 

monarquia, que tem características arcaicas; é promotor da felicidade e da satisfação, por 

consagrar algo valorizado pelo senso comum, representado pela instituição de um casamento 

bonito, bem-realizado, mostrado pela ótica de um jovem casal, feliz, bem-educado, rico, 

elegante e simpático e apoiados pelo poder simbólico da tradição nacional, na figura dos 

membros da monarquia, cujo ápice é a própria figura da rainha, já em idade avançada, mas 

ainda capaz de irradiar o poder simbólico sob o manto da habilidade que lhe é conferida no 

papel do saber-fazer e do fazer-crer. 

A tragédia ocorrida com a princesa Diana em 1997, e frequentemente revivida pelos 

meios de comunicação parece ter deixado o legado de maior abertura da monarquia britânica 

para os efeitos midiáticos da força não institucional de uma personagem que se criou em torno 

de fatos e atos não representativos da realeza, mas de elementos humanos reconhecidos em 

qualquer sociedade, de qualquer parte do mundo: a morte trágica de uma jovem, admirada por 

sua elegância, que se dedicava à filantropia, demonstrava ser boa mãe e por isso ganhava 

admiração local e internacional, independente de regras e protocolos da corte, à qual já não 

pertencia em razão do divórcio do príncipe herdeiro. Percebe-se que a junção de elementos do 

drama e da tragédia nessa narrativa com a ampla cobertura telejornalística trouxe maior foco e 

atenção para as relações entre a realeza e a mídia e, por isso, a construção de uma imagem 

mais ampla e amigável da instituição, que passou a ser mais admirada após o trágico fato. 

Neste ambiente, a realização do Casamento Real torna-se o fato midiático mais 

importante desse processo de rejuvenescimento e de reconstrução de uma antiga marca, cujo 
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resgate se deu pelos exemplos tornados públicos, distantes de escândalos, brigas e atos pouco 

recomendáveis. Os atributos da marca da realeza foram restabelecidos por meio de um ato 

convencional e bem-visto, que é o casamento, só que do primogênito da sempre lembrada 

princesa, apelidada, após sua morte, de a “princesa do povo” e assim emprestando sua aura ao 

sobe e desce da aprovação pública da realeza. 

Manter-se sob os holofotes da mídia não é tarefa das mais fáceis, pois se deve 

estabelecer equidistância daquilo que não agrega valor à marca e ao mesmo tempo reforça 

laços com um passado imemorial que pode ser identificado intra e além fronteiras, com 

reverência e respeito da opinião pública. Também influencia as combalidas finanças do país 

que representa, vez por outra, sacudido por crises que reduz o poder aquisitivo da população, 

piora nas condições de vida e dúvidas sobre a manutenção dos privilégios seculares 

acumulados pela realeza. A pista talvez esteja no equilíbrio entre a injeção de recursos 

trazidos pelos eventos, festas e cerimônias promovidos pela monarquia que hoje são 

contabilizados por especialistas locais na casa de dois bilhões de dólares (TRADE MARK, 

2013), além de projetar o país e os ideais nacionais na mídia, em escala mundial. 

Não é obra do acaso que iniciamos esta pesquisa utilizando uma frase em epígrafe, 

atribuída a um monarca egípcio destronado, prenunciando a longevidade da instituição da 

monarquia no Reino Unido. Talvez, em nossa opinião, uma das frases do hino nacional 

britânico seja ainda mais emblemática e mais significativa para caracterizar esse processo de 

construção institucional-político-midiático iniciado há quase mil anos: god save the queen, 

pela sacralidade do enunciado, pela história que representa e pelos atributos simbólicos 

conferidos. Porém, é na capacidade de saber-fazer e fazer-crer das produções cerimoniais da 

realeza e, na contribuição eficaz dos meios de comunicação na sua divulgação e promoção, 

onde residem e são reavivadas as narrativas imaginárias da realeza britânica na atualidade, 

disseminando pelos quatro cantos do mundo a sua aura mítica e sagrada, ao lhe conferir 

notoriedade, significado e um lugar de permanência na memória coletiva em diferentes 

culturas, no disputado cenário global em que estamos inseridos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

A NOVA COROA DO REI  
Fonte: ISTO È DINHEIRO - edição: 855 | 07.MAR.14 – Carlos Eduardo Valim 

“O rei do futebol, Pelé, será majestoso mais uma vez durante a Copa do Mundo deste ano. Mas, desta 

vez, fora dos campos, como embaixador da marca da varejista francesa Carrefour.O rei do futebol, 

Pelé, será majestoso mais uma vez durante a Copa do Mundo deste ano. Mas, desta vez, fora dos 

campos, como embaixador da marca da varejista francesa Carrefour. Duas novas propagandas 

mostram o ex-craque da camisa 10 da Seleção Brasileira e do Santos apresentando, em ritmo de 

samba, os seus decretos para a torcida curtir a Copa. A campanha é da agência Leo Burnett Tailor 

Made. Pelé fez as suas primeiras propagandas para o Carrefour no ano passado, em campanha 

voltada para a Copa das Confederações”
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Anexo 2 

O REI DO CAMAROTE  
Fonte – Veja São Paulo – setembro/2013 
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Anexo 3 

O REI DA SOJA 
Fonte: Correio Braziliense – novembro/2012 
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Anexo 4 

Fonte: Veja. 15/outubro/2013. 
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Anexo 5 

Fonte: The Sun – 24/agosto/2012 
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Anexo 6 

Fonte: Revista Closer - 2012 
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Anexo 7 

“EU ORDENO QUE VOCÊ PAGUE” 

Autor: Steve Bale –  The Guardian - publicado em 25/07/2013  
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Anexo 8 

 
Britain's royal family: cut this anti-democratic dynasty out of politics 

The monarchy embodies inequality and fosters conservatism. An elected head of state is 

embarrassingly overdue 

Seumas Milne - The Guardian, Tuesday 23 July 2013 22. 15 BST 

 

 
‘You'd never know it from the way the monarchy is treated in British public life, but polling 

in recent years shows between 20% and 40% think the country would be better off without it. ' 

Photograph: Stefan Wermuth/Reuters 

As a rule, progressive Britain prefers to ignore the monarchy. First, it's embarrassing: 364 

years after we first abolished it and long after most of the rest of the world dispensed with 

such feudal relics, we're still lumbered with one. Second, there are always more important 

things to confront – from rampant corporate power and escalating inequality to incessant war 

and the climate crisis. And last, the media and political class form such a sycophantic 

ideological phalanx around the institution that dissent is treated as, at best, weird and 

miserabilist.  

The last few days have been par for the course. As in the case of every other royal event, the 

birth of a son to the heir but one to the throne has been reported in tones that wouldn't be out 

of place in a one party state. Newsreaders adopt regulation rictus grins.  

The BBC's flagship Today programme held a debate to mark the event between two royalists 

who fell over each other to laud the "stability", continuity" and "mystery" of the House of 

Windsor. The press is full of talk of "fairytales" and a "joyful nation".  

http://www.theguardian.com/profile/seumasmilne
http://www.guardian.co.uk/theguardian
http://www.theguardian.com/profile/seumasmilne
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But ignoring it leaves a festering anti-democratic dynasticism at the heart of our political 

system. As things now stand, Britain (along with 15 other former island colonies and white 

settler states) has now chosen its next three heads of state – or rather, they have been selected 

by accident of aristocratic birth. The descendants of warlords, robber barons, invaders and 

German princelings – so long as they aren't Catholics – have automatic pride of place at the 

pinnacle of Britain's constitution.  

Far from uniting the country, the monarchy's role is seen as illegitimate and offensive by 

millions of its citizens, and entrenches hereditary privilege at the heart of public life. While 

British governments preach democracy around the world, they preside over an undemocratic 

system at home with an unelected head of state and an appointed second chamber at the core 

of it.  

Meanwhile celebrity culture and a relentless public relations machine have given a new lease 

of life to a dysfunctional family institution, as the X Factor meets the pre-modern. But instead 

of rising above class as a symbol of the nation, as its champions protest, the monarchy 

embodies social inequality at birth and fosters a phonily apolitical conservatism.  

If the royal family were simply the decorative constitutional adornment its supporters claim, 

punctuating the lives of grateful subjects with pageantry and street parties, its deferential 

culture and invented traditions might be less corrosive. But contrary to what is routinely 

insisted, the monarchy retains significant unaccountable powers and influence. In extreme 

circumstances, they could still be decisive.  

Several key crown prerogative powers, exercised by ministers without reference to parliament 

on behalf of the monarchy, have now been put on a statutory footing. But the monarch retains 

the right to appoint the prime minister and dissolve parliament. By convention, these powers 

are only exercised on the advice of  

government or party leaders. But it's not impossible to imagine, as constitutional experts 

concede, such conventions being overridden in a social and political crisis – for instance 

where parties were fracturing and alternative parliamentary majorities could be formed.  

The British establishment are past masters at such constitutional sleights of hand – and the 

judges, police and armed forces pledge allegiance to the Crown, not parliament. The left-

leaning Australian Labor leaderGough Whitlam was infamously sacked by the Queen's 

representative, the governor-general, in 1975. Less dramatically the Queen in effect 

chose Harold Macmillan as prime minister over Rab Butler in the late 1950s – and then Alec 

Douglas-Home over Butler in 1963.  

http://www.republic.org.uk/What%20we%20want/In%20depth/The%20British%20Constitution/index.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Gough_Whitlam
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/macmillan_harold.shtml
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/butler_rab.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Alec_Douglas-Home
http://en.wikipedia.org/wiki/Alec_Douglas-Home
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More significant in current circumstances is the monarchy's continual covert influence on 

government, from the Queen's weekly audiences with the prime minister and Prince Charles's 

avowed "meddling" to lesser known arm's-length interventions.  

This month the high court rejected an attempt by the Guardian to force the publication of 

Charles's "particularly frank" letters to ministers which they feared would "forfeit his position 

of political neutrality". The evidence from the controversy around London's Chelsea barracks 

site development to the tax treatment of the Crown and Duchy of Lancaster estates suggests 

such interventions are often effective.  

A striking feature of global politics in recent decades has been the resurgence of the 

hereditary principle across political systems: from the father and son Bush presidencies in the 

US and the string of family successions in south Asian parliamentary democracies to the Kim 

dynasty in North Korea, along with multiple other autocracies.  

Some of that is driven by the kind of factors that produced hereditary systems in the first 

place, such as pressure to reduce conflict over political successions. But it's also a reflection 

of the decline of ideological and class politics.  

Part of Britain's dynastic problem is that the English overthrew their monarchy in the 1640s, 

before the social foundations were in place for a viable republic – and the later constitutional 

settlement took the sting out of the issue.  

But it didn't solve it, and the legacy is today's half-baked democracy. You'd never know it 

from the way the monarchy is treated in British public life, but polling in recent years shows 

between 20% and 40% think the country would be better off without it, and most still believe 

it won't last. That proportion is likely to rise when hapless Charles replaces the present Queen.  

There are of course other much more powerful obstacles to social advance in Britain than the 

monarchy, but it remains a reactionary and anti-democratic drag. Republics have usually 

emerged from wars or revolutions. But there's no need for tumbrils, just elections.  

It's not a very radical demand, but an elected head of state is a necessary step to democratise 

Britain and weaken the grip of deferential conservatism and anti-politics. People could vote 

for Prince William or Kate Middleton if they wanted and the royals could carry on holding 

garden parties and travelling around in crowns and gold coaches. The essential change is to 

end the constitutional role of an unelected dynasty. It might even be the saving of this week's 

royal baby.  

 

 

http://www.guardian.co.uk/uk-news/2013/jul/09/prince-charles-letters-mps-private-court
http://www.guardian.co.uk/uk-news/2013/jul/09/prince-charles-letters-mps-private-court
http://www.guardian.co.uk/world/2010/jun/25/prince-charles-chelsea-barracks-planning
http://www.guardian.co.uk/world/2010/jun/25/prince-charles-chelsea-barracks-planning
http://www.republic.org.uk/What%20we%20want/In%20depth/Public%20Opinion/index.php
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Opinião: É hora de eliminar da política a família real britânica 

( TRADUÇÃO  LIVRE  DO AUTOR DESTA  PESQUISA ) 

SEUMAS MILNE -   THE GUARDIAN- 24/07/2013 

 

Como regra, os britânicos progressistas preferem ignorar a monarquia.   

Para começar, é embaraçoso: 364 anos depois que a abolimos pela primeira vez e muito 

depois que o restante do mundo já dispensou relíquias feudais dessetipo, continuamos arcando 

com seu peso.  

Segundo, sempre existem coisas mais importantes a enfrentar - do poder descontrolado das 

grandes empresas e crescente desigualdade à guerra incessante e à crise do clima. E, por fim, 

a mídia e a classe política formam uma falange de sicofantas ideológico estão cerrada em 

torno da instituição que qualquer dissidência é tratada, na melhor das hipóteses, como 

excêntrica ou como apego à miséria.  

Os últimos dias só confirmaram essa visão. Como no caso de qualquer outro evento da 

realeza, o nascimento do filho do herdeiro ao trono foi reportado em tom que não seria 

estranho em uma ditadura de partido único. Os apresentadores de telejornais ostentavam o 

sorriso fixo obrigatório. O "Today", principal programa da BBC, para celebrar o 

acontecimento realizou um debate entre dois monarquistas que pareciam estar em disputa para 

determinar quem elogiava mais a "estabilidade", "continuidade" e "mistério" da casa de 

Windsor. A imprensa continua a usar termos como "conto de fadas" e "nação jubilosa".  

Mas ignorar a questão deixa esse domínio dinástico e antidemocrático supurando no cerne de 

nosso coração político. Sob a ordem atual, a Grã-Bretanha (e outras 15 ex-colônias ilhoas e 

Estados criados por colonos britânicos brancos) já tem definidos seus próximos três chefes de 

Estado, selecionados pelo acidente de um nascimento aristocrático. Os descendentes de 

líderes guerreiros, barões da pilhagem, invasores e príncipes da pequena nobreza alemã detêm 

primazia automática no pináculo da constituição britânica - desde que não sejam católicos.  

Longe de unir o país, o papel da monarquia é visto como ilegítimo e ofensivo por milhões de 

cidadãos, e confere ao privilégio hereditário posição central na vida pública. Enquanto o 

governo britânico prega a democracia em todo o mundo, vive em seu país sob um sistema 

antidemocrático, com um chefe de Estado não eleito e uma segunda casa legislativa formada 

por indicação.  

Enquanto isso, a cultura da celebridade e uma máquina incansável de relações públicas 

estenderam a vida de uma instituição familiar disfuncional, como um encontro entre "The X-

Factor" e o mundo pré-moderno. Mas em lugar de desconsiderar as questões de classe e 
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funcionar como símbolo nacional, da forma que seus defensores alegam, a monarquia 

corporifica a desigualdade social, desde o nascimento, e fomenta um conservadorismo 

falsamente apolítico.  

Se a família real fosse apenas o adorno constitucional decorativo que seus defensores alegam, 

pontuando a vida de seus agradecidos súditos com espetáculos de gala e festas de rua, a 

cultura de deferência a ela e a suas tradições inventadas poderia ser muito menos corrosiva. 

Mas ao contrário do que se costuma insistir rotineiramente, a monarquia retém poderes e 

influência significativos pelos quais não precisa prestar contas. Em circunstâncias extremas, a 

ação do monarca ainda pode ser decisiva.  

Diversas prerrogativas essenciais da coroa, exercidas por ministros sem consulta ao 

Parlamento, em nome da monarquia, terminaram ganhando forma constitucional, com o 

tempo. Mas o monarca retém o direito de apontar o primeiro-ministro e de dissolver o 

Parlamento. A convenção é de que esses poderes só sejam exercidos por solicitação do 

governo ou dos líderes partidários.  

Mas não é impossível imaginar, como admitem os especialistas constitucionais, que uma 

convenção como essa seja ignorada em um momento de "crise social e política", por exemplo 

caso os partidos estejam fraturados e não seja possível formar maiorias parlamentares 

alternativas.  
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Anexo 9                                                                                                                                    
Cartaz do filme – The Queen (A Rainha) 

Fonte: Distribuidora do filme 
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Anexo 10 
Foto oficial do Casamento Real 

Fonte: Site British Monarchy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Dw8_eEZ6fFELXM&tbnid=DLf-4e1IfvJg7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://msn.lilianpacce.com.br/moda/fashionteca/elegantes-casamento-real/&ei=mfzLU5PTMoTlsAS444KwCw&bvm=bv.71198958,d.cWc&psig=AFQjCNF6UVpsHDcHZfVYQviL_iQfEPvO6A&ust=1405963706750899
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Anexo 11 
O casal real em casa com o filho – tradição e modernidade 

Fonte: O Globo - outubro 2013 
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Anexo 12 
A rainha Elizabeth II em visita à Irlanda, usando a indumentária verde, que é a cor oficial do 

país visitado. 

Fonte: British Monarchy 
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Anexo 13 
A rainha Elizabeth II em discurso pela televisão, por ocasião da morte da princesa Diana. 

Fonte: British Monarchy 
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191 
 

 

Anexo 14 
As rainhas Elizabeth I – rainha-mãe e Elizabeth II – em frente ao Palácio de Buckingham, por 

ocasião da morte da Princesa Diana. 
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Anexo 15 
Cartaz do filme o Discurso do Rei 

Fonte: Distribuidora do filme 
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Anexo16 
Cerimônias e rituais da realeza britânica –  

Fonte: site British Monarchy 
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Anexo 17 
D. JOÃO NO RIO – Mensagens comemorativas no Site Oficial da Prefeitura Municipal do 

Rio de Janeiro – abril 2008 
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Anexo 18 
Abertura oficial da reunião de países da Commonwealth  - outubro 2013 

Fonte: site British Monarchy 
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Anexo 19 
Fonte: Veja – 19/dezembro/2012 
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Anexo20 
Fonte: site Jornal Metro – versão britânica – dezembro 2013 
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Anexo 21 
Cena do balcão do palácio de Buckingham onde os noivos expressam amor e felicidade ao 

mundo, dentro da tradição dos casamentos com finais felizes – 2011. 

Fonte: site: British Monarchy 
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Anexo 22 
A VISITA DO BÊBE REAL E SEUS PAIS À NOVA ZELÂNDIA E AUSTRALIA 

Tradição , modernidade e continuidade  

Fonte:  (Agência Reuters – 09/abril/2014) 
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Anexo 23 
ENTREVISTA COM ERIC HOBSBAWM  

Segundo Hobsbawm, monarquia e Blair lucraram com morte de Diana. O historiador Eric 

Hobsbawm concedeu uma entrevista aos jornalistas Paulo Henrique Braga e Fernando 

Canzian, em Londres, publicada no jornal Folha de S. Paulo em 3 de setembro de 1997: 

 

Historiador acredita que instituições do Reino Unido tentam obter dividendos políticos 

com a tragédia. 

O mais popular historiador da atualidade, Eric Hobsbawm, 80, diz que a comoção na 

Inglaterra em torno da morte da princesa Diana está sendo "moldada" pelas instituições para 

proveito dessas mesmas instituições. Hobsbawm inclui o primeiro-ministro britânico, Tony 

Blair, a monarquia e a mídia como principais interessados em tirar proveito do caso. "A mídia 

identificou imediatamente o que havia acontecido e, virtualmente, virou o jogo a seu favor", 

afirma. Para Hobsbawm, autor de a "Era dos Extremos" (continuação da sua trilogia sobre a 

era da revolução, do capital e do império), a tragédia de Diana é, basicamente, uma história 

moderna."É a mídia moderna. A televisão, a imprensa, as fotos e todo o resto", diz. "Todos 

deram uma ultra importância para o tipo de coisa que sempre atraiu o interesse de muita 

gente: fofocas." Leia a seguir a entrevista que o historiador concedeu à Folha ontem, em 

Londres, na qual fala da morte da princesa, da monarquia e da mídia, que, na sua opinião, 

criou e destruiu Diana. *  

 

Folha - A princesa Diana aproximou a relação entre a família real e o povo. O sr. 

acredita que sua morte leve a uma mudança de atitude da realeza britânica? 

É difícil dizer. A morte da princesa Diana tem três consequências. A primeira é sobre o seu 

ex-marido, que fica em uma posição enfraquecida, já que torna-se evidente o contraste que 

representa em relação à princesa. Em segundo lugar, torna imprevisível a posição de seu filho 

William, futuro rei, em relação à mídia moderna. Ele poderá ser muito hostil a ela. De uma 

maneira ou de outra, chegará à conclusão que esta mídia levou sua mãe à morte. Por último, a 

própria monarquia pode ser questionada, dado o contraste entre o estilo de Diana e o estilo 

monárquico tradicional, que tende a ser perpetuado pelo príncipe Charles. É difícil dizer se a 

posição da monarquia britânica vai mudar daqui para frente. Não tenho certeza se a morte da 

princesa Diana trará alguma mudança fundamental.  
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A vitória do Partido Trabalhista, o processo de unificação europeia e a popularidade da 

princesa Diana não são indicativos de que a monarquia britânica deveria mudar? 

Não necessariamente. Mesmo a história de Diana não é uma história política, embora possa 

ter consequências políticas. Pequenas consequências na política partidária e consequências 

talvez maiores na monarquia britânica. Mas é importante dizer que o próprio (Tony) Blair 

(primeiro-ministro) está tentando atrair os sentimentos sobre a morte de Diana a seu favor, 

para o Partido Trabalhista e para o governo britânico. Na luta de Diana contra as minas 

explosivas terrestres, por exemplo, ela tinha o apoio do Partido Trabalhista, e não dos 

conservadores. Assim, o primeiro-ministro Blair tenta agora associar seu governo à comoção 

geral  originada pela morte da princesa.  

 

E como o sr. analisa esta comoção geral, milhares de pessoas nas ruas, por uma pessoa 

da elite que não tinha necessariamente um projeto maior? 

Esta é, basicamente, uma história sobre a sociedade moderna e global. É a mídia moderna. A 

televisão, a imprensa, as fotos e todo o resto. Todos deram uma ultra importância para o tipo 

de coisa que sempre atraiu o interesse de muita gente: fofocas. O tratamento dado a Diana é 

uma espécie de ápice da multiglobal sociedade da mídia. Basicamente, o que temos aqui é a 

ultramagnificação de uma espécie de telenovela. Uma telenovela que termina em tragédia. 

Uma mulher jovem, rica e bonita morta junto com seu namorado repentinamente. Esta 

sociedade da mídia global tornou possível a esta princesa exercitar muito bem sua simpatia à 

caridade e a projetos como o de combate às minas terrestres. Ela e seus projetos tornaram-se 

efetivos porque foram imediatamente globalizados pela mídia. E, de um certo modo, o apelo 

mundial de Diana só foi tão grande porque ela não era uma mulher excepcional. Ela era 

alguém com quem muita gente poderia se identificar. E o fato de ela não ter tido nenhum 

projeto maior para nada tornou mais fácil às pessoas se identificarem com ela.  

 

Uma vez que Diana usou tanto a mídia, como o sr. mesmo diz, como o sr. analisa a culpa 

que está sendo impingida aos jornais e tabloides depois da morte de Diana? Há 

discussões agora para regulamentar suas atividades.  

Não há dúvidas de que a mídia conduziu Diana até a sua morte. Mas as celebridades vivem 

hoje em uma sociedade de mídia global, com uma relação muito peculiar com a mídia. Não há 

dúvidas de que a mídia persegue estas pessoas com pouco respeito. Mas se pessoas como 

Diana usam a mídia, elas podem acabar se tornando suas vítimas no final. Sob algumas 
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circunstâncias, ela foi capaz de usar a mídia para seus propósitos, mas acabou como sua 

vítima. Ao contrário de pessoas do "show-business", que vivem exclusivamente da atenção do 

público, gente rica ou ligada à realeza não precisa disso necessariamente. Elas não são 

necessariamente pessoas do "show-business", mas, na nossa multiglobal  sociedade da mídia, 

acabam sendo erigidas e tratadas como se fossem.  

 

O sr. poderia comparar a mobilização em torno da morte de Diana com a de algum 

outro personagem da história britânica? 

Sim. No passado, qualquer coisa que acontecia a membros da família real tinha enormes 

efeitos sobre o público. Casamentos e mortes sempre foram deliberadamente usados pela 

realeza e pela classe dominante britânica para mobilizar a opinião patriótica. Foi assim 

quando morreram os dois últimos reis, George 5º e o pai da rainha Elizabeth 2ª, George 6º. No 

caso de Diana, sua morte produz o mesmo tipo de identificação do povo com a monarquia, 

com o país e com o próprio Reino Unido. Mas o importante é que esta não é uma história 

política. É uma história que pertence à sociedade civil, não à sociedade política. Uma história 

que ultrapassa as instituições e que está sendo usada pelas mesmas instituições para tirarem 

proveito dela. Se isso tivesse acontecido há 100 ou 200 anos, seria tomado como um 

fenômeno religioso e todos ficariam esperando que um milagre acontecesse daqui a um mês.  

 

Não estivemos muito longe disso. Ontem mesmo era possível ver fotos da virgem Maria 

junto a flores em homenagem a Diana. 

Sim. É um fenômeno espontâneo de pessoas mais simples que começa a ser organizado, 

moldado, para que seja utilizado pelas instituições, pela monarquia, pelos políticos e quem 

mais tiver interesse. E, obviamente, as instituições da mídia. Pois a mídia identificou 

imediatamente o que havia acontecido e, virtualmente, virou o jogo a seu favor, dando outro 

tipo de tratamento à cobertura da morte da princesa.  

 

Acesso à entrevista: Disponível em: <http://www1. folha. uol. com. br/ilustrada/1162033-
segundo-hobsbawm-monarquia-e-blair-lucraram-com-morte-de-diana.shtml>. Acesso em: 20 
março 2014. 
 

 

 

 



203 
 

 

Anexo 24 
Publicação no Diário Oficial da prefeitura de São Paulo do Roteiro de visita de Elizabeth II à 

capital paulista – 05/11/1969  

Fonte: arquivos oficiais da cidade de São Paulo 
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