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RESUMO: O estudo tem como objetivo provocar uma reflexão no que se refere à preservação e 
construção de uma memória coletiva em torno da monarquia real britânica face às pulsões midiáticas 
operacionalizadas pela série The Crown. A hipótese estudada centra-se no atravessamento da ficção 
televisiva enquanto construtora de uma memória coletiva. O estudo se delineia a partir de uma 
discussão teórica e analítica trazendo estudos sobre memória (HUYSSEN, 2000; HALWBACHS, 
2003) e produção televisiva (DUARTE, 2008). Como resultado, presume-se a existência de um 
possível embaralhamento memorialístico ocasionado pela série na instituição de uma memória 
coletiva. 
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INTRODUÇÃO 

Lançada em 2016, a produção audiovisual seriada The Crown tornou-se uma das séries mais 

premiadas da história da plataforma de streaming Netflix. Ao longo de quatro temporadas, a 

narrativa explora acontecimentos importantes que circunscrevem o legado da monarquia 

britânica. Entretanto, a reconstituição destes momentos históricos pela produção tem 

suscitado questionamentos por parte da crítica especializada e do governo britânico no que se 

refere ao “retrato da realidade” materializado na obra. 

A hipótese defendida aqui sugere que, diante da ausência de uma referencialidade do sujeito 

em relação aos fatos e acontecimentos históricos que perfizeram a monarquia britânica, há um 

atravessamento da ficção televisiva corroborando com o desencadeamento de uma memória 

imaginada, ficcionalizada pela mídia, de modo a se constituir a posteriori como uma memória 

coletiva, construída por meio de um laço social (WOLTON, 1996). 
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Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
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Nesta perspectiva, o presente estudo parte do pressuposto de que a série, conforme 

enquadramento televisivo defendido por Duarte (2008), exime-se de compromisso com a 

realidade ao se posicionar como produto ficcional, e possibilita o desencadeamento de um 

possível conflito memorialístico no telespectador, especialmente no que diz respeito à 

construção de uma memória coletiva. Deste modo, delimitamos como objetivo do presente 

estudo provocar uma reflexão no que se refere à preservação/construção da memória coletiva 

em torno da monarquia real britânica face às pulsões midiáticas ocasionadas pela série The 

Crown (Netflix). 

O escopo teórico do artigo se dá a partir de proposições e questionamentos realizados junto ao 

Grupo de Pesquisa em Memória, Afeto e Redes Convergentes, da Universidade do Sul de 

Santa Catarina, campus de Tubarão (SC), organizadas a partir das contribuições de Maurice 

Halbwachs (2003) e Andreas Huyssen (2000, 2014). No que diz respeito ao enquadramento 

televisivo, recorre-se às proposições defendidas por Elizabeth Duarte (2008), e uma discussão 

teórica acerca dos estudos sobre o gênero ficcional televisivo. 

 

O ENFOQUE MEMORIALÍSTICO NA FICÇÃO: ENQUADRAMENTO TEÓRICO-

TELEVISIVO 

Vivemos em uma cultura da memória (HUYSSEN, 2000) na qual a possibilidade de 

rememorar o passado pelas indústrias midiáticas emerge como um fenômeno cultural 

capitalista, em uma busca incessante por audiência (CASTELLANO, MEIMARIDIS, 2019). 

Segundo Lipovetsky e Serroy (2009) as telas possibilitaram a instrumentalização destes 

passados por meio de uma cultura imagética atrelada às premissas do entretenimento. 

Para Huyssen (2000), “estamos obcecados com a re-re-presentação, repetição, replicação e 

com a cultura da cópia, com ou sem original”. De acordo com o autor, é possível observar um 

esforço midiático para manter ativa algumas memórias sensíveis, tendo em vista os resultados 

obtidos através desta instrumentalização do passado. Entretanto, diante dessa cultura da 

memória, Huyssen (2014, p.16) destaca que “nem sempre é fácil traçar uma linha entre 

passado mítico e passado real (...) O real pode ser mitologizado tanto quanto o mítico pode 

engendrar fortes efeitos de realidade”. 
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Portanto, de modo a entender a relação da memória com a ficção televisiva, inicialmente 

consideramos pertinente ressaltar a complexidade de demarcar enquadramentos teórico-

metodológicos televisivos no circuito acadêmico, a fim de organizar os estudos sobre 

produção televisiva. 

De acordo com Duarte (2015), o meio televisivo constrói seus próprios mundos pautados em 

determinados planos de realidades, ancorados em regimes de crença e organizados por meio 

de suas próprias regras e formatos. Segundo a autora, uma série televisiva, sob o 

enquadramento do gênero ficcional, “manifesta-se sob diferentes subgêneros, ou seja, sob 

diferentes formas estruturadoras dos conteúdos temáticos a serem abordados” (DUARTE, 

2015, p. 2).  

Nesta perspectiva, o subgênero seriado, sustentado pelo gênero ficcional, se organiza a partir 

de um  regime de verossimilhança, da ordem da supra-realidade e, portanto, refere-se à 

“construção de uma realidade que não se submete à comparação com o real, mundo natural, 

embora deva obedecer a princípios da lógica interna que a institui” (DUARTE, 2007, p. 3). 

Deste modo, a supra-realidade é compreendida como um novo tipo de realidade organizada e 

produzida pela/para indústria televisiva, cujo compromisso com a realidade não é necessário. 

De fato, o compromisso com o mundo real incide, estritamente, no gênero factual, da ordem 

da meta-realidade, que se materializa nos subgêneros televisivos tais quais telejornais e 

noticiários. Assim, a supra-realidade suprime as exigências de uma representação fidedigna ao 

mundo exterior. 

Sob tal ótica, parece-nos convincente argumentar que a série, ao mobilizar recursos e 

fragmentos históricos como estratégias discursivas, integra uma zona conflituosa, e é partindo 

do argumento central aqui observado que identificamos alguns motivos que nos direcionem à 

compreensão deste cenário.  

Primeiro, a dificuldade em estabelecer distinção concreta entre o real e o ficcional no campo 

da produção televisiva parece se enrobustecer na medida em que há um acionamento da 

memória por meio da instrumentalização do passado. Em outro momento, ao se isentar do 

compromisso com a realidade, conforme observado por Duarte (2008), os preceitos teóricos 

ligados ao ficcional demonstram haver certa plasticidade quando consideramos uma memória 

pública, coletiva, constituinte destas narrativas. Estimamos, portanto, a existência de possível 
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embaralhamento entre o mundo real e o ficcional, uma vez que a alusão ao concreto gera 

efeito de sentido no telespectador. 

Diante da referida contextualização, o apelo à memória do telespectador configura 

problemática eminente aos estudos em comunicação e linguagem, sob o respaldo dos estudos 

de memória. 

 

MEMÓRIA E MÍDIA 

Huyssen (2014) argumenta que a memória é aquilo que é construído socialmente. De acordo 

com Pollak (1992), a existência de uma memória coletiva está condicionada à presença de três 

elementos: os acontecimentos vividos pessoalmente ou por tabela, as pessoas e personagens, e 

os lugares de memória. No caso de acontecimentos vividos, eles constituem-se de uma 

memória vivida, defendida por Halbwachs (1990) como organizada por meio de fatos e 

situações no cotidiano.  

Partindo do pressuposto teórico de Pollak (1992, p. 2), observado anteriormente por 

Halbwachs (1990), a memória seria, então, um “fenômeno construído coletivamente e 

submetido a flutuações, transformações, mudanças constantes”. O esforço teórico de 

Halbawchs (1990) entende a memória coletiva como resultado de lembranças compartilhadas 

e construídas através de uma comunidade afetiva, inseridas em determinados quadros sociais. 

Aqui, o autor pensa em uma memória vivida, organizada e construída coletivamente no seio 

social, alicerçando-se na ideia de que indivíduos circunscrevem-se em um ou mais grupos 

sociais. Diante destas relações firmadas no convívio social, estas memórias seriam seus 

quadros sociais de referência.  

Em outras palavras e, aproximando das proposições defendidas por Pollak (1992) e 

Halbwachs (1990) para o panorama da cultura hipermidiática, prevista por Lipovetsky e 

Serroy (2009), os telespectadores podem ser compreendidos como membros de um grupo 

afetivo, circunscrito em quadros sociais e conectados por meio das telas.  

Na percepção de Halwbachs (1990), os indivíduos estão sujeitos às interferências e pulsões 

afetivas que emergem no âmago destes grupos sociais. Portanto, as proposições de Dominique 

Wolton (1990) sobre a televisão parecem convergir com os conceitos de Halwbachs (1990) e 

Pollak (1992) acerca da memória coletiva, especialmente no que diz respeito ao constituir de 
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uma comunidade afetiva sustentada pelo laço social concebido graças à televisão. Para 

Wolton (1990, p. 135), “a televisão desempenha um papel nessa reafirmação cotidiana dos 

laços que juntam os cidadãos numa mesma comunidade”. Por consequência, e pensando no 

conceito de quadro social como comunidades afetivas, a televisão se inseriria na diáspora da 

vida contemporânea como o ponto de convergência entre as comunidades, ou seja, ela 

unificaria e agruparia os indivíduos em um laço social imaginário, invisível. 

Sob a ótica de Wolton (1990), a TV possui um status de referência e notoriedade cujo papel 

consiste em dialogar com todos os extremos da sociedade, o que pode ser entendido como um 

grande desafio às indústrias televisivas. Para o público, a promessa de produções que atendam 

seus anseios faz parte de um “contrato” entre telespectador e estúdio que, segundo o autor, 

“situa-se numa escala mais modesta, e a confiança consiste simplesmente em esperar que os 

programas temáticos sejam conformes à expectativa” (WOLTON, 1990, p. 135). 

Diante do enfoque memorialístico, a expectativa do telespectador em torno de uma produção 

cuja narrativa se ancora em um mundo exterior à mídia, pode ser entendida como uma 

problemática acerca da relação memória e mídia, uma vez que a própria produção se 

“distancia” do compromisso com a realidade, mas utiliza-se de uma abordagem 

memorialística em sua tentativa de reter a atenção do público. 

Conforme Silva (2016, p. 251), “a memória coletiva atrela imagens de fatos passados às 

crenças e necessidades do presente. Aqui, o passado passa permanentemente por um processo 

de reconstrução, vivificação e consequentemente também de ressignificação”. Diante das 

suposições abordadas, partimos da seguinte questão: se a série não possui um compromisso 

com a realidade, poderíamos argumentar que sua narrativa não se caracterizaria palpável ao 

ponto de desestabilizar uma memória coletiva em torno da família real britânica? Para 

sustentar nosso argumento, selecionamos fragmentos da série que, conforme critério que 

considera a relevância para os estudos sobre memória e, sobretudo, o impacto cultural dos 

eventos observados, nos ajudam a vislumbrar a lógica por trás do escopo teórico apresentado. 
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THE CROWN E OS SEUS CONFLITOS MEMORIALÍSTICOS: RESULTADOS 

PRELIMINARES 

Faz-se necessário destacar que a relação da família real britânica com a imprensa perdura 

desde o surgimento da mídia impressa até a chegada das mídias disruptivas, como o 

streaming. Ao espetacularizar a monarquia, bem como seus membros e as relações 

interpessoais entre os membros da Coroa, a mídia vislumbrou, de forma sintomática, a 

possível mercantilização da memória da família real como trunfo às premissas do 

entretenimento na era moderna. 

De modo a evidenciar tal proposição, tem-se como exemplo o relacionamento da princesa 

Diana e do Príncipe Charles (figura 01), que tomou conta dos tabloides britânicos entre as 

décadas de 70 e 80. Lady Di, investida como Princesa de Gales, tornou-se membro da família 

real britânica ao se casar com o monarca em 29 de junho de 1981. Conforme alega o jornal 

Estadão (2018), a união real foi um dos eventos midiáticos mais assistidos da história da 

televisão mundial, transmitido via satélite para todo o globo. Ao todo, estima-se que um 

bilhão de pessoas acompanharam o casamento, o que fez dele um dos eventos mais 

comentados do século XX.  

Figura 1: Lady Di e Príncipe Charles (esquerda) e atores da série The Crown (direita) 

 

Fonte: Portal Terra (2020). 

 

De acordo com dados divulgados pela Parrot Analytics (BUSSINES INSIDER, 2020), a 

quarta temporada de The Crown teve a audiência de sua season premiere estimada em cerca 
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de 60% acima do comparado com a estreia das temporadas anteriores. E foi justamente nesta 

última temporada que a narrativa introduziu Diana, considerada a princesa mais popular da 

história da monarquia britânica. 

 Ao reviver determinados momentos históricos, a série rememora e recupera memórias 

públicas ainda “fragilizadas” e, em nosso modo de ver, tais reconstituições parecem surtir 

possíveis efeitos na construção de uma memória coletiva. No episódio 4, da quarta temporada, 

por exemplo, The Crown reconstitui a viagem feita pelo casal à Austrália, e externaliza uma 

Diana fragilizada, emocionalmente instável, lidando com problemas relacionados aos 

distúrbios alimentares. A perspectiva em torno deste passado obscuro da princesa ganha força, 

pois, ao rememorar o acontecimento em questão, a série não só introduz uma narrativa 

ficcional como também submete a memória às sensações e sentimentos que constituem uma 

memória afetiva (BRESSAN JÚNIOR, 2019).  

De modo geral, nota-se, em determinados episódios, a representação do descontentamento da 

princesa com o seu casamento. Tal representação sustentada em um plano de realidade 

desconexo com o mundo real recupera uma memória ainda passível de interferências, 

despertando emoções e evocando sentimentos afetivos no público. Na ausência de uma 

memória, o cérebro humano tende a preencher estes espaços, visto que a memória é transitória 

e está sujeita às pressões externas (HUYSSEN, 2000).  

Sob o viés do enquadramento televisivo, no que compete à construção discursiva da obra 

ligada ao gênero e ao formato, a actorialização, temporalização e espacialização são 

determinadas de modo a atender determinada coerência com o relato interno da obra. Sendo 

assim, o regime da verossimilhança atrelado a uma fidedignidade para além do relato interno 

da obra e, sobretudo, com uma pseudo-representação histórica, demonstra-se 

substancialmente possível. 

Para Duarte (2008), a escolha de tais operacionalizações se origina a partir de desígnios 

coordenados pelo enunciador. Tratam-se de escolhas técnicas e discursivas conferidas pelo 

gênero e formato da obra, e que propõe uma neutralidade que não seria possível de ser 

conjecturada. Tais operacionalizações oportunizam ao público uma leitura romantizada da 

“realidade” em detrimento da obsessão cultural com o passado (HUYSSEN, 2000). 
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Ao retratar o casamento de Diana com o príncipe Charles, a série traceja um percurso 

narrativo enfatizando conflitos e nuances em torno de questões psicológicas da princesa, bem 

como o romance secreto de Charles com Camilla, atual esposa deste membro da realeza. 

Assim, The Crown oportuniza eventuais questionamentos para que as dúvidas, que emergem 

dessa interação entre o telespectador e a mídia, confrontem às memórias pré-existentes. Ou 

seja, as memórias pré-existentes são confrontadas com as memórias estimuladas pelo suporte 

midiático. Já as memórias inexistentes, possivelmente, serão preenchidas por memórias 

imaginadas, ficcionalizadas. 

No findar deste processo, o resultado é a existência de possíveis memórias imaginadas 

constituídas a priori como memórias individuais e, no laço social, coletivas. Portanto, a 

construção de uma memória coletiva por meio desse laço social televisivo parece se 

problematizar na medida em que a mídia intervém através dessas rememorações, construindo, 

preservando e atualizando determinadas memórias junto aos demais telespectadores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do objetivo deste estudo, que propôs uma reflexão acerca da constituição da memória 

coletiva sobre a família real, e frente às pulsões midiáticas ocasionadas pela série, estimamos 

que a obra não se isenta da culpa em rememorar os acontecimentos e fatos que perfizerem o 

legado da monarquia britânica. Neste vácuo temporal entre o lançamento da série e o 

acontecimento de tais fatos, meio século de nossa história se deslocou e, frente a esta 

rememoração proposta pela produção, muitas memórias evocadas são estimuladas, 

recuperadas e, possivelmente, reatualizadas. 

Por meio deste laço social que unifica os telespectadores em torno de The Crown, a série 

corrobora para o desencadeamento de novas percepções memorialísticas e constrói em 

coletividade uma memória ficcionalizada pela mídia. Sendo assim, a memória encontra-se 

constantemente pressionada por tais representações ficcionais. 
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