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RESUMO 

 

Nossa tese busca entender como se realiza a presença e se cumpre a função de um 
personagem secundário em Breaking Bad, Saul Goodman (Bob Odenkirk). Adjuvante 
pavonesco do direito (i)legal do protagonista, Walter White (Bryan Cranston), buscamos 
delinear o que isso significa precisamente. A posteriori, adensamos nosso corpus com outra 
obra, Better Call Saul, spin-off do primeira, atuando também como sua prequela, posto que 
sua trama ocorre anos antes dos eventos contados no primeiro seriado. Nele, Goodman 
ganha sua própria história, focada em seu declínio moral entre Jimmy McGill, seu nome de 
batismo, e Saul Goodman – advogado criminoso, em sua definição peculiar de si. A partir 
desse recorte trabalhamos sobre o estatuto do personagem ficcional, na tentativa de 
compreender como eles foram historicamente rebaixados a meros seres de papel enquanto 
vivem vidas bastante complexas nas mentes de seus fãs. Sendo multicromáticos, nos termos 
de James Phelan, os personagens possuem três dimensões principais, duas das quais são as 
mais importantes para nosso escopo de pesquisa: i) a sintética, ou seja, o tracejado de 
aspectos ou adjetivos que os constituem enquanto existentes por si próprios; ii) a temática, 
que se efetua na progressão temporal, onde encontramos, no desfecho, a finalidade de seu 
pacote aspectual. Dessa maneira, analisamos, por exemplo, a hybris – conceito que pode ser 
definido como uma arrogância descomedida, e averiguamos que ela é a verdadeira nêmesis 
ou inimigo de ambos nossos titulares. Ainda, investigamos o regimento do narrador, 
apontando ele como o responsável pela alocação desses elementos sintéticos a fim de 
apresentar seu próprio ponto de vista, sua torção sobre a história – ou ótica. Desse modo, é 
a narração que acopla a arrogância de nossos heróis com a noção de destruição, 
configurando assim sua efetivação temática: pois lidamos com uma dupla de seres 
ambiciosos e esnobes em dois mundos nos quais esses predicados são recompensados com 
a pior das fortunas. Exploramos todas essas questões num texto entrelaçado entre a 
dramaturgia, fonte dos adjetivos e da estratégia textual que conforma o próprio narrador e 
sua encenação, dos milimétricos mises-en-shot das obras, que as elevam ao patamar das 
grandes produções. Por fim, destacamos que os personagens possuem tempos de existência 
diferentes, ainda que possam aparentar estarem física e contiguamente lado a lado. Um 
desses modos de existir se concretiza no tempo sucessivo – da supracitada progressão, das 
causas e efeitos, atos, arcos, até o destino implacável do fim. O outro é uma disposição de 
acúmulo de espaço, num tempo que não se move, somente se expande sem a obrigação de 
se concluir ou modificar. E, em consequência, examinamos como Saul Goodman, um 
mesmo personagem, trafega naturalmente entre esses estados: estando, de forma respectiva, 
no primeiro em seu próprio show e no segundo em Breaking Bad.  
 
 
Palavras-chave: personagem; narração; narrador; dramaturgia; encenação.  

 



 

ABSTRACT 

 

Our thesis seeks to understand how the presence and the role of a secondary character in 
Breaking Bad, Saul Goodman (Bob Odenkirk), is fulfilled. A flamboyant helper to the 
(i)legal rights of the protagonist, Walter White (Bryan Cranston), we seek to outline 
precisely what this means. Furthermore, we densified our corpus with another work, Better 
Call Saul, a spin-off of the first, also acting as its prequel, since its plot occurs years before 
the events told in the first series. In it, Goodman gains his own story, focused on his moral 
decline between Jimmy McGill, his birth name, and Saul Goodman – a criminal lawyer, in 
his peculiar definition of himself. From this research focus, we work on the status of the 
fictional character, in an attempt to understand how they were historically demoted to mere 
paper beings while living quite complex lives in the minds of their fans. Being 
multichromatic, in James Phelan's terms, the characters have three main dimensions, two of 
which are of the most important for the scope to our research: i) the synthetic, that is, the 
dashed of aspects or adjectives that constitute them while existents on their own; ii) the 
thematic, which takes place in temporal progression, where we find, in the outcome, the 
purpose of their aspectual package. In this way, we analyze, for example, hybris - a concept 
that can be defined as an unreasonable arrogance, and find out that it is the true nemesis or 
enemy of both our protagonists. Besides, we investigate the narrator's statute, pointing him 
as responsible for the allocation of these synthetic elements to present his point of view, his 
twist on history - or optics. Thus, it is the narration that couples the arrogance of our heroes 
with the notion of destruction, thus configuring their thematic effectuation: because we deal 
with a pair of ambitious and snobbish beings in two worlds in which these predicates are 
rewarded with the worst of fortunes. We explore all of these issues in a text interwoven 
between dramaturgy, the source of adjectives, and the textual strategy that shapes the 
narrator himself, and the staging, of the millimetric mises-en-shot of the works, which 
elevates them to the level of great productions. Finally, we highlight that the characters 
have different times of existence, although they may appear to be physically and 
contiguously side by side. One of these ways of existing takes shape in the successive time 
– from the aforementioned progression, from causes and effects, acts, arcs, to the relentless 
fate of the end. The other is an arrangement of accumulation of space, in a time that does 
not move, only expands without the obligation to become complete or modified. As a result, 
we examine how Saul Goodman, the same character, travels naturally between these states: 
being, respectively, in the first condition in his own show and in the second in Breaking 
Bad. 
 

Keywords: characters; narration; narrator; dramaturgy; staging.  
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Introdução 

 

1. O sentido de um fim 

Nesta tese estudaremos como a narração de Better Call Saul, spin-off de Breaking 

Bad, constrói cronologias e ritmos que correlacionam seus personagens titulares, 

respectivamente Saul Goodman (Bob Odenkirk) e Walter White (Bryan Craston), com 

informações intrigadas de modo preciso a fim de indicar que os mesmos vivem num tempo 

sucessivo que lhes e nos parece, a rigor, inescapável ou terminal. No qual ambos estão 

fadados ao pavoroso, ao terrível, ao atroz. 

Quando utilizamos o termo parecer, não o fazemos ao acaso. Nos ensina Rudolf 

Arnheim que a “criação da beleza coloca problemas de seleção e organização. Similarmente, 

tornar um objeto visível significa compreender seus traços essenciais” (1997, p. 254, 

tradução nossa). O objeto visível e belo ao qual nos referimos é a trama dos dois seriados. 

Elas são composições implacavelmente astutas naquilo em que tomam certos traços 

sintéticos dos personagens – de sua existência artificial, enquanto constructos adjetiváveis, 

para reforçar suas dimensões e funções temáticas, ambos conceitos de James Phelan (1989, 

p. 3). Em outras palavras, são modos de contar que corroboram, no decorrer de suas longas 

progressões, com sucessivas e repetidas doses de informação acerca de que seus 

protagonistas são homens marcados por uma exagerada húbris – um forte descomedimento, 

uma preponderante arrogância.  

Na história da arte dramática, seja na literatura ou em suas transposições para a tela 

grande e pequena, não é incomum que tal imodéstia demasiada marque a trajetória de um 

tipo específico de herói, aquele dotado de um arco próprio ao destino trágico. Pois, como 

nos explica Northrop Frye (1990, p. 208-9), nesses casos há uma situação de inimizade, ou 

desequilíbrio. A catástrofe se opera quando esse desequilíbrio é, novamente, ajustado ou 

corrigido. Ocorre que o herói trágico é a própria fonte da perturbação do equilíbrio natural, 

dada sua exuberante jactância. Logo, “a correção da balança é o que os gregos chamavam 

de nêmesis” (id.). Em outras palavras, a cadeia de eventos que leva à desgraça final (cinco 

temporadas/anos depois, em Breaking Bad, assim como atualmente em Better Call Saul) já 

se encontrava plenamente delineada, desde o início de seus respectivos percursos. E tal 

afirmação se faz possível, precisamente, pela natureza da formulação desses personagens, 

no plano de sua composição dramatúrgica. Pelos traços de conduta intencional de ambos 

agentes, sinalados pelo gesto de seus criadores como dotados de um excessivo orgulho. 
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Uma análise propriamente poética dos estilos e da dramaturgia poderia ser centrada 

em diversos aspectos da constituição de uma história/roteiro num produto audiovisual: 

personagens, eventos, narradores, tempos, atos e/ou arcos, etc. Se escolhemos partir e 

expandir nossa pesquisa a partir dos personagens, não o fazemos sem antes restar no ombro 

de gigantes. Umberto Eco (1993, p. 154) define “os requisitos fundamentais” para que algo 

venha a ser considerado um texto poético, citando primeiramente a localização de um 

agente. Isso, pois, é o personagem que age e que sofre, é ele que comunga com os leitores 

os seus passos. Ocorre que, para Jeroen Vandaele (2010, p. 733), deve haver uma distinção 

entre a ação dos agentes dentro da narrativa (na história) e a ação relatada fora da narrativa: 

respectivamente, podemos chamá-las de intencionalidades de primeiro grau (atos, 

percepções, falas) e de intencionalidades de segundo grau (que reportam sobre as 

intencionalidades de primeiro grau).  

 

Quando elas (de primeiro grau) são incorporadas à narrativa, se tornam 
parte da dupla camada da intencionalidade narrativa (que inclui uma ação 
de primeiro grau e seus relatórios de segundo grau). [...] (e) há (sempre) 
um agente ou participante –o narrador– que “reintencionaliza” a 
intencionalidade de primeiro grau de um personagem a partir de uma 
perspectiva (a sua própria ou a do autor-implícito1) (id., tradução nossa).  

 

A chave aqui resta sobre a noção de “reintencionalizar”. Tanto o estado inicial 

quanto “os padrões de instabilidades (obstáculos) e tensões” (PHELAN, 1989, p. 115, 

tradução nossa), ou seja, os incidentes alocados ao longo das intrigas, são, na verdade, 

diretrizes intencionais da narração e/ou da estratégia textual. São eles os responsáveis pela 

aparência de naturalidade daquilo que é inequivocamente fingido – a trama. Pois quando a 

concepção de um roteirista – Vince Gilligan, nesse caso –introduz uma ideia primeira, a 

saber: e se um professor de química, que mal pode pagar suas contas e tem um filho com 

paralisia cerebral, e uma mulher grávida... e se esse homem de meia idade, cuja mente 

também, por sinal, é prodigiosa, e se ele fosse diagnosticado com câncer terminal?  

Essas conjunções de “e se...” perfazem o estado inicial. Elas fornecem um horizonte 

de possibilidades que abrem caminhos, e se desdobram em atos. Afinal, não é acidental que 

esse mesmo homem tenha como cunhado um agente federal da polícia antidrogas dos EUA, 

Hank Schrader (Dean Norris). No episódio piloto (exibido originalmente em 2008), vemos 

 
1 Conceito de Umberto Eco que comentaremos ao longo da tese. Para síntese didática, é permissível trocar o 
conceito pela locução ‘estratégia textual’.  
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Walter White trabalhar num lava-jato para poder complementar sua renda de professor, 

insuficiente. Também testemunhamos ele sendo humilhado, em sua segunda ocupação, por 

um de seus estudantes mais desrespeitosos, Chad (Evan Bobrick).  

Então o seguimos chegando em sua casa para uma festa surpresa de seu aniversário 

de cinquenta anos. Enquanto Walter está exausto, Hank se encontra exultante pela recente 

apreensão de um laboratório de metanfetamina, o que o levou a ser entrevistado na televisão 

local. Jubiloso, ele troca de canal para que todos possam assistir sua entrevista. Durante as 

imagens “jornalísticas” que se seguem, Hank elogia o trabalho de sua equipe, e, de súbito, 

uma sequência de imagens focaliza uma exorbitante quantia em dinheiro vivo. Curioso, 

Walter questiona a Hank quanto a polícia havia recuperado da cena do crime. A resposta 

“Mais ou menos US$ 700 mil. Uma apreensão em tanto, não?”2. Aqui paramos nossa 

recapitulação para repisar que todas essas ações sucessivas são atos mediados pela 

intencionalidade da narração de reforçar o caráter sintético dos personagens, seus traços 

deliberados, numa função temática – a que se questiona, ao longínquo final, até que ponto 

um homem desesperado pode chegar? 

No dia seguinte, enquanto trabalhava no lava-jato, Walter desmaia e é levado de 

ambulância para o hospital. Lá recebe, impassível, a notícia de que possui, apesar de não ser 

fumante, um câncer terminal e inoperável nos pulmões. Uma improbabilidade possível. Que 

se some à essa, a improbabilidade praticamente impossível, no mundo real, de ele ter sido 

convidado por Hank para observar uma nova ação policial. Enquanto os agentes invadem 

uma casa pelo primeiro andar, White observa a ação à distância, dentro de um dos carros. 

Eis que, repentinamente, ele avista Jesse Pinkman (Aaron Paul), um ex-aluno, fugindo pela 

janela do segundo andar do local. Novamente, ratificamos: essa cadeia de ações, com suas 

causas e consequências é perfeitamente lógica, coerente; ela é, no entanto, como toda 

narrativa, uma amarração de atos que podem ser mais ou menos prováveis. Posteriormente, 

White surge na casa de Pinkman e lhe faz a proposta que mudará a vida de ambos: o primeiro 

produziria metanfetamina e o segundo usaria suas conexões para vender o produto; ou, 

então, White ameaça entregar Pinkman às autoridades. É desse modo que Walter White 

inicia seu longo e doloroso caminho de transformação em Heisenberg, temido nome no 

submundo do tráfico internacional de drogas.  

 
2 Texto retirado das legendas do seriado. 
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Sem adentrar em grandes detalhes, que escapam do escopo desta tese, White é capaz 

de criar a droga mais pura jamais vista. Tal feito chama a atenção tanto dos traficantes atuais 

quanto da polícia. Ele e Jesse começam uma operação pequena, somente com amigos do 

segundo como distribuidores. Seu sucesso inicial, contudo, os faz precisar de contatos mais 

“profissionais”. Nesse ponto, entre o final da primeira temporada e início da segunda, eles 

se veem envolvidos com o psicótico Tuco Salamanca3 (Raymond Cruz) – o qual, por uma 

série de razões, ou seja, instabilidades e tensões administradas pela narração, são obrigados 

a assassinar em Grilled (segundo episódio da segunda temporada).  

Então White e Pinkman se veem novamente às voltas com a necessidade de buscar 

outros aliados. É ao acaso, ou em verdade, num ato planejado de antemão pela narração, 

que no oitavo episódio da segunda temporada, Badger (Matthew Lee Jones), um dos 

amigos/distribuidores de White e Pinkman, é capturado por agentes do DEA4. Assim se 

amarra, pela via do ato narrativo, em Breaking Bad, a apresentação da um de seus 

personagens mais mirabolantes e suntuosos em suas pretensões: Saul Goodman, “attorney-

at-law”, ou como ele mesmo propriamente se apresenta, “a (ênfase) criminal lawyer”5. 

Saul Goodman é a figura que conecta duas ambições similares, ainda que habitantes 

em seres que parecem, ao menos incialmente, oximoros: Gustavo Fring e Walter White. A 

ambição perfaz o desejo de possuírem a fórmula e os meios de produção da droga mais pura, 

mais potente, e, portanto, mais visada e valorizada pelo mercado ilegal do submundo. 

Enquanto não consegue realizar seu sonho mais vital, Fring segue como um dos dois 

distribuidores, nos EUA, da droga produzida no México pelo cartel ficcional Juárez-

Michoacan, liderado por Don Eladio Vuente (Steven Bauer). Em termos de narrativa é, por 

sinal, a ligação tácita de Saul com Gustavo Fring que o torna, na estrutura actancial, nos 

termos de A. J. Greimas, um adjuvante para White em Breaking Bad. Ele resolve os 

problemas de nossa dupla de protagonistas ao introduzi-los ao mundo do tráfico profissional 

e internacional de drogas.  

Para entendermos como as ações de Saul Goodman se desdobram entre os dois 

seriados, os conectando de forma coerente, se faz necessário introduzir uma sub trama em 

especial – a de Ignacio “Nacho” Varga (Michael Mando). É ela que explica e põe fim à uma 

 
3 Um dos sobrinhos de Hector Salamanca (Mark Margolis). 
4 A polícia especializada na batalha antidrogas, na qual Hank Schrader trabalha.  
5 “Um advogado (ênfase) criminoso”, não criminalista como seria de se esperar habitualmente.  
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grande dúvida legada de herança por Breaking Bad: de onde nosso charlatanesco Saul 

Goodman conhecia o seríssimo Gustavo? 

 

 
Quadro 01: Relações entre os personagens. Em verde aqueles que só existem em Better Call Saul | 

Fonte: o próprio autor.  

 

À primeira vista esse quadro pode parecer complexo. Destrinchemos ele ao modo da 

trama, ponto a ponto. Comecemos afirmando que todos os personagens alocados em 

retângulos cinzas pertencem aos mundos de ambos os seriados. Já os três em verde somente 

estão presentes no spin-off. Donde se percebe que são eles que preenchem as lacunas 

deixadas pela obra primogênita. 

Iniciemos nossa exposição de cima para baixo. Don Eladio é o todo-poderoso chefão 

de um cartel que produz drogas no México e as distribui através de dois braços, com 

atribuições virtualmente idênticas: a extensa família Salamanca, comandada por Hector; e 

seu inimigo “não-declarado”, Gustavo Fring – que estabelece um negócio de fachada, uma 

cadeia de lojas de lanches rápidos, Los Pollos Hermanos, para servir como método de 

esconder as drogas e lavar os lucros advindos do mesmo. Por essa razão marcamos com um 

“vs” as duas relações, entre Hector e Gustavo e entre Gustavo e Eladio. Esse “vs” que segue 
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em claras demonstrações de competitividade e hostilidade entre Hector e Gustavo, e numa 

tensão palpável nos poucos momentos em que Eladio e Gustavo aparecem juntos na tela –  

todos momentos espaçados entre as temporadas de Breakind Bad, nos deixam sem saber o 

motivo de tanta animosidade. Se Gustavo trabalha para Eladio, por que busca com tanto 

afinco produzir sua própria droga? Se Gustavo é parceiro de distribuição de Hector, por que 

ambos parecem explicitamente se odiar? 

Essas questões foram inteiramente respondidas num flashback ou analepse, datado 

de vinte anos antes dos acontecimentos de Breaking Bad, ocorrido em Hermanos, oitavo 

episódio da quarta temporada, sobre o qual já, oportunamente, produzimos material 

qualificado6. Naquele texto explicamos: 

 

Gustavo e Max possuem uma relação não inteiramente especificada, sobre 
a qual a narrativa – nesse caso: olhares, gestos – emite sinais que 
possibilitam a leitura de uma interação romântica. Com muito orgulho de 
quem apresenta como seu protegido e parceiro de negócios (o restaurante 
Los Pollos Hermanos), Gustavo anuncia para Eladio que havia pagado 
todos os estudos de Max, numa formação em Engenharia Química, o que 
o habilitaria a produzir drogas diretamente em território estadunidense, 
evitando, assim, todos os riscos da operação que trazia o produto [...] rumo 
aos EUA. Nesse momento, Eladio se irrita e Max se amedronta por 
Gustavo. Max diz: “Ele é meu parceiro! Eu preciso dele”, alguns segundos 
antes de Hector Salamanca se aproximar dos três e atirar, fatalmente, em 
Max. Hector, então, prende Gustavo contra o chão, obrigando-o a ver seu 
companheiro sangrar até a morte. Eis o segredo de Gustavo, outrora 
lacuna, agora recuperada pela trama. O texto informa explicitamente, 
desse modo, que a calma de Gustavo escondia sua dor e que sua atitude 
era, deveras, calculista” (ANCHIETA., 2019c, p. 174, grifo nosso). 

 

Desse modo, esclarecemos as duas primeiras linhas. Eladio, Hector, Gustavo e Max 

e como os mesmos se relacionam. Saltemos para baixo: já indicamos que é Saul Goodman 

quem conecta Walter White com Gustavo Fring e sobre isso nos debruçaremos ao longo da 

tese. Michael "Mike" Ehrmantraut (Jonathan Banks) é o braço direito de Gustavo Fring e 

ambos já nos são assim apresentados no início de Breaking Bad. Em Better Call Saul, vemos 

detalhadamente como eles se conhecem e como essa interação chega a tal patamar. A linha 

que conecta White a Goodman esbarra em Mike por essa razão. É Mike o elo entre Goodman 

e Gustavo. 

Todavia, é na rede dos retângulos verdes que nossa atenção merece ser destacada. 

Pois é ela que indica, para nosso recorte, como exatamente Goodman terminou envolvido 

 
6 Cf. ANCHIETA (2019c). 
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também com o submundo das drogas. Dizemos também, pois Goodman, conforme veremos 

ao longo de nosso trabalho, esteve por sua vida inteira envolvido em pequenos golpes e/ou 

fraudes. Em Uno, primeiro episódio de Better Call Saul, Jimmy McGill, nome de batismo 

de Goodman, é contrato por Betsy Kettleman (Julie Ann Emery) para resolver a situação do 

marido, Craig Kettleman (Jeremy Shamos), tesoureiro de Bernalillo County, onde o mesmo 

havia sido acusado de ter desviado 1.6 milhões de dólares. 

 Em resumo, Jimmy tenta tomar para si parte do dinheiro e nesse sentido acaba 

tentando realizar um esquema... que é efetivado com a pessoa errada. Ele termina por 

“atacar” Abuelita Salamanca (Miriam Colon). Assim, em Mijo, segundo episódio, Jimmy é 

capturado por Tuco Salamanca – um dos sobrinhos de Hector, primo de Lalo; e seu braço 

direito Ignacio/Nacho Varga. Ao longo do episódio, que se passa majoritariamente no 

deserto, onde Tuco pretendia assassinar Jimmy, vemos o segundo utilizar de toda sua 

característica tagarelice para se livrar da morte quase certa. No entanto, o mesmo acaba 

precisando se revelar enquanto advogado de verdade para que isso acabe ocorrendo. É assim 

que Tuco e Nacho passam a conhecer Jimmy na condição de homem da lei.  

Por diversos motivos que também escapam de nosso recorte e que levam Mike a se 

tornar, muito adiante, o capanga-mor de Gustavo, ele passa trabalhar contra os Salamanca 

por conta própria. Assim ele consegue eventualmente levar Tuco à prisão, no quarto episódio 

da segunda temporada de Better Call Saul. Dessa maneira, Hector se coloca na coordenação 

do esquema de distribuição diretamente, com Ignacio como seu segundo homem. Tudo 

correria na “normalidade”, não fossem as insistentes ações de Mike que começaram a 

atrapalhar os negócios dos Salamanca, o que faz com que Eladio conceda mais espaço na 

operação para o lado de Gustavo, irritando profundamente Hector (conforme averiguamos 

em Fall, nono episódio da terceira temporada de Better Call Saul).   

 Tanto em Fall quanto no episódio subsequente, intitulado Lantern, vemos que 

Hector precisava de novos locais para esconder a droga recém-chegada do México, por fruto 

das intervenções de Mike. É, então, que nossos retângulos verdes começam a se encaixar 

mais claramente com nosso intento explicativo. Manuel Varga (Juan Carlos Cantu) é um 

homem honesto e íntegro, dono de uma loja de estofamento de carros. Ele não aceita a vida 

do filho e se situa contra Hector em suas pretensões. Isso acaba por colocar sua vida em 

risco. Para salvar o pai, conforme veremos no capítulo um em maiores detalhes, Ignacio 

toma uma medida drástica: ele troca o remédio de hipertensão de Hector por pílulas placebo. 

Então, numa das inúmeras discussões entre Hector e Gustavo, o primeiro acaba por sucumbir 
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à um acidente vascular cerebral. Mas na hora da segunda troca, das pílulas falsas pelas 

verdadeiras, a fim de evitar suspeitas, Gustavo acaba descobrindo a traição de Ignacio. Dessa 

forma, Gustavo e Mike passam a utilizar Ignacio para obter informações sobre o “outro 

lado”. E, por sua vez, os Salamanca precisam de um novo chefe: eis que surge Lalo (Tony 

Dalton) para ocupar o lugar do tio Hector – afastado para seu tratamento. Cabe ressaltar que, 

enquanto tudo isso se desenvolve, Jimmy se encontra em outro tempo, com seus próprios 

problemas com o irmão, com Kim Wrexler (sua namorada), com a HHM (empresa onde 

tenta trabalhar), etc. Todas essas dimensões serão tratadas, em algum nível, no discorrer da 

tese. O importante é manter em mente que em Better Call Saul há claramente duas grandes 

linhas de história correndo em seus próprios tempos (uma relacionada ao mundo das drogas 

e outra aos problemas pessoais de Jimmy), que por vezes colidem na figura de Mike ou Saul, 

e mais especialmente sobre o segundo. Todavia, essas linhas se mantêm, por vezes, paralelas 

ao longo de diversos episódios.  

 É na quinta temporada de Better Call Saul que os eixos se cruzarão de forma 

inextricável e definitivo, colocando Goodman “sem querer” à serviço de Fring, através de 

Mike e Ignacio – sendo todas essas ações mediadas, via narração, pela figura de Lalo.  

 Como todo Salamanca que nos é apresentado, Lalo é por demais explosivo e 

temperamental. Ele começa a se impor com veemência contra as atividades de Gustavo e a 

desconfiar de que o mesmo estava construindo algo suspeito (aqueles que assistiram ao 

seriado original sabem se tratar de um laboratório/bunker secreto para produção da própria 

droga). Suas ações forçam Gustavo e Mike a armar uma situação para que o mesmo venha 

a ser preso. Logo, a família Salamanca recorre ao único advogado criminoso que eles 

conheceram num passado recente, “ao acaso”. Assim, Ignacio “convida” Saul Goodman 

para defender seu chefe. O juizado impõe a possibilidade de fiança, no valor exorbitante de 

sete milhões de dólares, acreditando ser impossível que Lalo disponha de tal quantia. Ato 

contínuo Lalo convoca Saul Goodman na cadeia e o instrui onde buscar todo o dinheiro, em 

espécie, para sua soltura – e o advogado aceita em troca do valor de cem mil dólares. No 

oitavo episódio da quinta temporada, intitulado Bagman, Saul Goodman segue para o meio 

do deserto – ambiente inóspito e constante nos dois seriados, que na vida real permeia, de 

fato, a cidade de Albuquerque – para buscar as pesadas e recheadas malas.  
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Figura 01: Em Bagman, à esquerda Goodman com as malas. À direita os gêmeos, também primos de Lalo e 
sobrinhos de Hector, Leonel e Marco Salamanca (Daniel Moncada e Luis Moncada, respectivamente). 
Reparem nas pesadas malas que contém sete milhões de dólares em espécie.  
 

Logo após busca-las e se encaminhar de volta para Albuquerque, ele é emboscado 

por um grupo fortemente armado. Os mesmos não só o tomam com facilidade, como um 

deles sinaliza para o outro, no momento exato do frame abaixo, para que o primeiro mate 

Goodman (figura 02): 

 

 
Figura 02: Goodman a alguns segundos de perder a vida. Dois detalhes saltam aos olhos: as malas em 
primeiríssimo plano e as roupas de Saul, sempre num colorido vibrante. 
 

Logo um tiro de sniper ou atirador de elite, em português, atinge o sujeito que iria 

tirar a vida de Goodman. Esse tiro é seguido por diversos outros que acabam com a gangue, 

um por vez. Exceto, precisamente, por um membro que consegue fugir de carro. Esse 

mesmo, porém, retorna e fica dando voltas pela área para encontrar Saul e seu protetor, 
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Mike, a fim de tentar terminar o serviço. Enquanto isso, tanto os carros de Saul quanto o de 

Mike foram danificados, não há cobertura de celular no meio do nada e ambos se veem 

presos um ao outro na tentativa de sobreviver tanto do homem que escapou quanto do 

incomensurável dos quilômetros que os separam da civilização (figura 03). 

 

 
Figura 03: Goodman, à esquerda e Mike, à frente, perante o gigantismo da natureza. O uso de lentes do tipo 
grande angular amplifica as distâncias focais e torna os elementos mais distantes entre si.  
 

 A dinâmica do episódio parece refletir o mesmo que ocorreu em diversos outros de 

Breaking Bad, em pontos de inflexão tão fortes, que todos os meandros de narração que 

corriam paralelos ou perpendiculares parecem ser tragados numa singularidade que abarca 

todos os tempos e espaços narrativos e nos prende nas cadeiras em vertigem: numa espécie 

de buraco negro que mergulha a atmosfera dos “episódios de deserto”. Sem qualquer 

exceção, são episódios onde algo de terrível inevitavelmente ocorre, onde tudo mais parece 

ser suspenso para depois ser realinhado a partir de uma nova realidade mais horrenda do que 

aquela que representava o estado das coisas de antes. Como diria Frank Kermode, entre o 

tique (o começo) e o taque (o fim) de um relógio (da narrativa), há a necessidade de "uma 

sensação de que por mais remoto que esse taque seja, tudo aconteça como se o taque 

estivesse certamente seguindo. Toda essa fabulação pressupõe e requer um fim que conceda 

significado e extensão ao todo" (2000, p. 45-6, tradução nossa). O sentido desse fim 

específico só nos será concedido em Breaking Bad: o qual comentaremos já na primeira 

seção do capítulo um. Após ser solto, Lalo decide retornar para sua hacienda ultra segura 

no México na companhia de Ignacio. Antes, no entanto, resolve investigar a razão da demora 

de Goodman em aparecer com o dinheiro e encontra o carro do mesmo alvejado em pleno 
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deserto. No nono episódio, Bad Choice Road, ele percebe que algo lhe havia sido mal 

contado e segue enfurecido para a casa do advogado.  

 

 
Figura 03: Lalo, ao centro, ameaça Kim (à esquerda) e Goodman (à direita). Atinem para a iluminação do 
aquário, que reflete no metal da arma de Lalo.  
 

Ao mesmo tempo, sem o conhecimento de Lalo, Ignacio avisa a Mike que Lalo 

estava indo “tomar esclarecimentos” de Goodman. Ato contínuo, Goodman recebe um aviso 

de Mike e o mesmo lhe pede que deixe o celular ligado, em algum lugar disfarçado. 

Enquanto Kim e Goodman tentam despistar Lalo, o mesmo segue na linha de tiro de Mike.  

 

 
Figura 04: Lalo sob a mira telescópica de Mike. Observem como a mudança de ponto de vista corresponde aos 
tempos paralelos da narração. 

 
Kim acaba por convencer Lalo que tudo não passou de um mal-entendido. E que o 

buraco de tiro poderia ser proveniente de qualquer pessoa, afinal no Sul dos EUA a vasta 
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maioria da população possui armas registradas e gosta de “brincar de mira”, atirando em 

objetos sem valor. O argumento, ainda que absurdo, leva Lalo a se retirar. Aqui cabe 

argumentar que depois de ajudar a prender, para evitar mais ataques a si, e ajudar a soltar 

Lalo, por motivos de aparências, Gustavo decide que Lalo é uma ameaça grande demais e 

por essa razão, precisa ser eliminado de vez. É quando Ignacio recebe ordens, de dentro da 

hacienda, para abrir o portão dos fundos para um grupo de atiradores de elite. Ele o faz e 

foge.  

 

 
Figura 05: Os atiradores são “recebidos” por Ignacio (que está com as mãos levantadas). Atinem para o grau 
de perícia dos membros, altamente armados. Tal mise-en-scène resulta numa dramaticidade mais aguda.   

 
O que se segue é uma carnificina que atinge a todos os presentes. Exceto, é claro, 

Lalo. O mesmo sobrevive e, nesse momento, percebe que o traidor só poderia ser aquele que 

não se encontrava em lugar algum: Ignacio. Todo esse backstory funciona para ilustrar a 

força de uma única fala, solitária, que ocorre no episódio de estreia de Goodman em 

Breaking Bad. Abrimos esse enorme parêntesis para dizer que uma frase solta de Goodman, 

literalmente: “No, it wasn't me. It was Ignacio. He's the one. [...] Lalo didn't send you? No 

Lalo? [...] Oh, thank God!"7. Essa frase, que retomaremos no item 1.1, foi um dos elementos 

condutores da escrita da quinta temporada8. Ela não só foi capaz de trazer à tona os 

 
7 "Não fui eu. Foi Ignacio. Foi ele [...] Lalo não enviou vocês? Não foi o Lalo? [...] Ah, graças a Deus!", em 
tradução literal. 
8 O personagem de Lalo se tornou uma unanimidade entre os fãs, uma espécie de malvado favorito. Disponível 
em < https://bit.ly/2zhWZXw >. Acesso em 01.05.20. Esse extrato de noticiário é meramente ilustrativo. Pela 
conexão entre os textos dos seriados é absolutamente possível aduzir que a frase solta, advinda de um homem 
que consegue contornar-se para fora de qualquer situação, que aquele medo não lhe é comum, sendo sinal o 
suficiente para a exploração de um backstory interessante e coeso.  
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elementos verdes de nosso quadro, como de demonstrar como a narração de Better Call Saul 

explicou o porquê de Saul acabar trabalhando para Gustavo mesmo “sem saber” – já que ele 

só estava a par das interações com Ignacio e Mike. Desse modo, deixando o caminho para o 

final de Better Call Saul delineado, a fim de que se estabeleça a conexão direta entre 

Goodman e Fring, o taque tão esperado, na sexta temporada. Essa que é, por fim e ao cabo, 

o elemento que dá a razão primordial de existir ao personagem de Saul Goodman em 

Breaking Bad: a de ser o elemento ligante entre Walter White e o tráfico profissional.  

 

2. Por que estudamos pelo viés da narratologia/poética e não a partir de estudos culturais, 

tecnológicos ou da sociologia da produção? 

Partimos do pressuposto que a obra contém em si o germe que permite, no próprio 

texto, extrair linhas gerais que guiam a maneira de sua construção. A título de exemplo, 

iterações. Os “episódios de deserto” se tornaram “clássicos” em ambos os seriados 

precisamente por serem demarcadores, dentro da própria intriga, daquilo que se pode 

esperar. O narrador de Breaking Bad e o narrador de Better Call Saul, que podem ou não ser 

a mesma figura, possui uma atribuição muito específica: a de nos apresentar aqueles 

universos ao modo de uma fruição peculiar. Por exemplo, numa atmosfera de letargia, ainda 

mais dilatada no segundo seriado. E não é ao acaso que o modo de contar se organiza dessa 

maneira. Há uma intenção e essa intenção aponta para sentidos. Ademais, toda intenção é 

enviesada. Veremos no primeiro capítulo a noção, por exemplo, de “justiça cósmica”. Ela 

não é uma explicação única, definitiva e verdadeira para os seriados. Porém, a mesma possui 

uma forte aderência aquilo que o ou os narrador(es) nos apresentam.  

 

As narrativas são informadas por um ponto de vista que atribui significado 
ao seu conteúdo em conformidade com uma ideologia governante, 
normalmente a do narrador. Na narrativa ficcional, é sempre parte do 
sentido da narrativa a relação do autor com a ideologia que governa o 
narrador (PHELAN, 1994, p. 230, tradução nossa). 

 

Além disto, acreditamos que não existam em quantidade razoáveis, ainda, estudos 

que se fixem na imanência textual/imagética das obras, em específico. Ou seja, que 

considerem produção, rentabilidade, política, etc., como dados de pressuposto, importantes, 

porém não definidores dos padrões já estabelecidos na obra pronta. Dessa forma, é 

costumeiro que os estudos televisivos nacionais e internacionais se deixem “contaminar” 

pela máquina que é a televisão, com todas as suas intricadas minúcias, fugindo do texto pela 
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tangente, que serve costumeiramente de exemplo aqui e acolá, mas que não é adentrado com 

densidade suficiente para uma análise propriamente efetiva dos efeitos e de sua constituição 

poética.  

Desse modo, é comum lermos frases como “é impossível pesquisar televisão sem 

relacionar os programas, sua análise, seu conteúdo, sua forma e seus meios de produção com 

a tecnologia tanto de produção quanto de distribuição, exibição e diálogo com outras mídias; 

sua dimensão política [...]” (MUANIS, 2015, p. 91). Da mesma maneira que essa questão 

do atravessamento histórico e cultural surgiu nos estudos televisivos, ela também perpassou 

pelo mundo dos estudos do cinema no passado. O tanto que David Bordwell, em seu livro 

Poetics of Cinema, tenha vindo a reclamar exatamente do ponto inverso daquele proposto 

por Felipe Muanis: 

 

Para muitas pessoas instruídas, as questões mais importantes sobre o 
cinema giram em torno de sua relação com a cultura. A persistência dessa 
preocupação é intrigante para mim. [...] Os estudiosos podem estudar 
livremente o pentâmetro iâmbico, a perspectiva barroca e a descoberta do 
DNA sem se sentirem obrigados a fazer vastas alegações sobre o impacto 
da cultura nos referidos objetos. Seria o cinema importante e valioso 
apenas como um barômetro de mudanças sociais em larga escala? 
(BORDWELL, 2008, p. 30, tradução nossa). 

 

Fazemos de Bordwell nossa questão, numa oposição tácita – pois não negamos o 

impacto cultural – a pesquisadores como Felipe Muanis: seriam os seriados televisivos da 

atualidade um barômetro de transformações sociais e tecnológicas em tamanha larga escala 

que o texto, ou seja, o produto, não tenha nada o que nos dizer por si mesmo? 

 Trazendo um brevíssimo lapso histórico, fez (e, se percebe que faz ainda) certo 

sentido atrelar os trabalhos sobre as imagens em movimento em geral à uma abordagem 

culturalista no sentido de agregar valor e prestígio ao próprio objeto de estudo: 

demonstrando como ele, por exemplo, possui um estatuto artístico em si mesmo. O próprio 

cinema, nos primórdios do século XX, padeceu de seriedade tanto por parte dos produtores, 

que criavam “atrações” (cf. GAUDREAULT, 2009, p. 12-3), quanto pela crítica que via nos 

filmetes um absurdo de superficialidade voltado para as massas – uma pecha com o qual o 

cinema hollywoodiano de grande orçamento ainda carrega consigo, por sinal –; idem 

ocorreu com a chegada da televisão, o tanto que Jason Mittell aponta que  
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No final da década de 1940, quando a televisão ainda estava em sua 
infância, o comediante de rádio Fred Allen ofereceu uma piada que 
capturou um ceticismo generalizado em relação ao meio: "A imitação é a 
forma mais sincera de televisão". Allen destacava como a maioria dos 
críticos percebia o meio emergente: uma indústria comercial orientada a 
criar programação derivada, em vez de obras originais e inovadoras. Tais 
atitudes de desprezo ainda são generalizadas (até a atualidade) [...] (2020, 
p. 13, tradução nossa).  

 

 Por essa razão se buscou na sociologia, na antropologia, na economia, etc., 

argumentos que pudessem balizar e determinar o valor dos produtos audiovisuais. O texto/a 

obra em si restou ao largo nesse cruzamento de dados econômicos, de distribuição, de 

exibição, de circulação, das relações de fãs, etc. Assim, quando se decide, num trabalho 

hipotético, na atualidade, recortar um problema de recepção, por exemplo, se vê que a 

questão de modo costumeiro “fica completamente assimilada às dinâmicas demográficas da 

audiência, o que resulta na distorção daquilo que uma maior atenção à dimensão 

genuinamente ‘poética’ desse produtos estatuiria como um conjunto de competências de 

compreensão” (PICADO, 2019a, p. 14).  

Não rejeitamos o fato de que estejamos vivendo num momento frutífero onde 

diversos sistemas – televisão aberta, por assinatura, streaming de vídeo on demand (VOD) 

– estão em guerra aberta9 e declarada pelas audiências. E isso significa que há muito material 

dramático sendo produzido e difundido, sob diversos formatos, tanto para estudo quanto 

para apreciação (ZANETTI, 2009; WAYNE, 2017). Contudo, se se fala em material 

dramático, é admissível, então, rapidamente considerar que a etimologia da palavra drama 

venha do grego “dráma", onde queria dizer ‘ação’; e se pode logo estabelecer que poética 

(gr. poiētikē) é ou “1. arte de compor versos”, ou “2. conjunto de regras a observar na 

composição de obras poéticas”10. Portanto, uma poética do drama é um estudo da 

composição da ação. E a ação é parte de um conjunto maior de saberes que congrega uma 

narrativa.  

E, por sua vez, as narrativas são estudadas em profundidade por um Campo chamado 

Narratologia, que é transversal à diversas áreas, dentre as quais a Neurologia, a Psicologia, 

a Filosofia – especialmente, a Estética –, a Semiótica e a Comunicação. Por consequência, 

um estudo narratológico aplicado aos materiais da ficção seriada televisiva reúne 

 
9 No Brasil, para fazer frente ao VOD, a Rede Globo anunciou, em 2020, no montante de um bilhão de reais 
para o investimento na produção dramatúrgica. Notícia disponível em < https://bit.ly/38Tups0 >. Acesso em 
15.02.20. O cenário internacional se encontra em situação semelhante, cf. WAYNE, 2017.   
10 De acordo com o dicionário Michaelis. Site disponível em < https://bit.ly/3cwljDJ >. Acesso em 15.02.20. 
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conhecimentos sedimentados em duas grandes áreas (Narratologia e Comunicação) na 

busca, nesse caso específico, do entendimento de como somos capazes de ceder tanto tempo 

de nossas vidas a “pessoas” (os personagens) que, deveras, simplesmente não existem. Para 

tal, é necessário refletir sobre o ato do fazer, do compor. Desse modo, expliquemos que uma 

narrativa se divide em duas partes igualmente importantes. Uma é a história: em suma 

absolutamente redutora, uma história é o que se passa, ou o conjunto de ações. O modo pelo 

qual o que se concatena em como, ou discurso, é o outro nível. Colocado dessa forma 

sumária, os termos parecem absolutamente complexos (e são). Mas podemos adotar outra 

perspectiva, a via do exemplo. É possível contar uma história (as de ficção) ou mesmo uma 

História (as verdadeiras): 

a) de forma distante e indireta: “O massacre do Carandiru [...] resultou na morte de 

111 presos após invasão da Polícia Militar na Casa de Detenção [...]. De acordo com relatos 

oficiais, a ação no presídio fora motivada por uma briga de presos, de duas facções rivais, 

no campo de futebol.”11, diz a matéria da Folha de São Paulo, noticiando uma História a um 

dos modos de escrita pertinente ao campo do jornalismo.  

b) de forma próxima e sentimental: “E quando ouvir o silêncio sorridente de São 

Paulo diante da chacina | 111 presos indefesos | Mas presos são quase todos pretos | Ou 

quase pretos | Ou quase brancos quase pretos de tão pobres | E pobres são como podres | E 

todos sabem como se tratam os pretos”, proclama a letra de Haiti de Caetano Veloso e 

Gilberto Gil, narrando uma estória de modo pertinente ao lirismo do poema. 

O conjunto história e discurso é detalhado porque, como é possível presumir acima, 

o que é contado em ambos os casos se refere ao mesmo fato: donde se percebe a força 

discursiva. O inverso também é verdadeiro. A ação é tão poderosa em sua cadeia de eventos 

esvoaçantes que, eventualmente, é capaz de obscurecer tudo ao seu redor. Literalmente. 

Inclusive o próprio mise-en-scène no qual a ação se desenrola (discurso) pode se tornar 

excesso12 e passar a estar fora de nosso escopo atencional. Desse modo, podemos assistir 

um filme colorido de duas horas, sem notar nele qualquer cor.  

A justificativa desta tese parte do horizonte dessas formulações como devidamente 

guiado por uma perspectiva “poética” da abordagem de análise dos formatos seriados de 

ficção televisiva: com isto, se pretende situar a interrogação em uma linha de reflexão sobre 

 
11 Original disponível em < https://bit.ly/2PfJnAL >. Acesso em 05.01.20. 
12 “O pormenor ou excesso é parte daquilo que não está a serviço imediato da evolução dramática que ocorre 
no percurso da história, um dos dois pilares fundamentais da teoria narratológica” (ANCHIETA; PILZ, 2019, 
p. 67, grifos do autor).  
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tais formatos culturais que infelizmente ainda recebe uma atenção praticamente marginal, 

repisamos, do ponto de vista da constituição do campo de estudos sobre a ficção televisiva. 

Uma única mas significativa amostragem desse quadro da virtual inexistência da discussão 

sobre uma tal perspectiva “poética” de abordagem, surge quando se faz quaisquer buscas 

sobre o tema, em diversos bancos de dados: de modo a não haver alongamento neste ponto, 

destaca-se que, na história integral do GT da Compós em “Estudos de Televisão” (com mais 

de 10 anos de duração), se encontram apenas dois trabalho expressamente implicados em 

sua integralidade por um tal ponto de vista heurístico da análise dos formatos da ficção 

televisiva. Efetivamente isso quer dizer que o Brasil está realizando muitos estudos que se 

centram, por exemplo, na excepcionalidade mediática da televisão. Uma compilação 

conduzida pelo doutorando da ECO-UFRJ, Heitor Machado Leal, publicada na Compós, 

revela que do total de sessenta dissertações produzidas entre 2013 e 2017 sobre a temática 

das ficções seriadas,  

 

Os trabalhos com foco no texto televisivo, em geral, buscavam 
compreender os sentidos, as representações, identidades, imaginários e 
mitos do texto audiovisual. São pesquisas interessadas nas maneiras que 
obras televisivas como Viver à Vida, Avenida Brasil, Caminho das Índias, 
O Brado Retumbante, Amazônia, Once Upon a Time, The Newsroom, 
Looking ou The L Word constroem suas enunciações sobre uma infinidade 
de temas – homossexualidade, relações afetivas, a nova Classe C, 
esquizofrenia, a política e os políticos brasileiros, representações 
históricas, os contos de fadas, o jornalista, noções de raça, gênero e 
sexualidade, entre muitos outros (2018, p. 11-2, grifo nosso).  

 

Ao contrário disto, a composição poética finca sua raiz num passo atrás, naquele que 

concerne a própria tessitura da obra num sentido. É uma dissecação do traço a traço da intriga 

de diversos episódios dos formatos seriados – eventualmente de todos, desenrolando seus 

nós numa engenharia reversa que releva, concretamente, as intenções estéticas primordiais. 

Pois, “por ‘poética’ (para Eco, em Obra Aberta), portanto, deve-se entender os programas 

ou projetos de formação ou estruturação da obra de arte onde se inscrevem as intenções 

operativas dos produtores de obra de arte” (GOMES, 1996, p. 4). A dramaturgia é um ponto 

nevrálgico da criação das experiências televisivas, porém o assunto também permanece 

silenciado por estudos ou das “tecnologia(s) de difusão, empreendimento mercadológico, 

sistema de controle político-social” (MACHADO, 2000, p. 16) ou por pesquisas que 

identificam os sentidos da obra, os extraem, e então fincam sua análise na ponte entre esses 

sentidos e as questões nacionais ou globais. É uma pena, uma vez que nós possuímos centros 
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de excelência em pesquisa de televisão: a título de exemplo, o próprio PPGCOM da UFF; o 

curso de pós-graduação da UFMG; o notável trabalho da OBITEL na USP, que se centra em 

análises cartográficas e das mediações baseados nos conceitos de Jesus Martín-Barbero13. 

Já em termos de estudos focados na dramaturgia e/ou narratologia, temos ainda 

tímida participação no circuito internacional. Por exemplo, a Universidade de Georgetown, 

nos EUA, é anfitriã da The International Society for the Study of Narrative (ISSN)14. 

Contando com célebres membros ao redor do mundo, tais como Maria Mäkelä, da 

Universidade de Tampere, na Finlândia; James Phelan, da Universidade Estadual de Ohio, 

nos EUA; Kai Mikkonen, da Universidade de Helsinki, também na Finlândia, donde se 

percebe que o país desponta como centro de excelência; Raphaël Baroni, de Universidade 

de Lausanne, na Suíça; Jean-Marie Schaeffer, da Escola de Estudos Avançados em Ciências 

Sociais, França; e muitos outros pesquisadores renomados. Por sinal, a sociedade mantém 

uma ativa lista de e-mail, na qual, infelizmente, figuramos com baixo impacto. O que falta 

para que entremos de vez nesse mundo laureado e recheado de publicações em periódicos 

de alto impacto? Talvez, que nosso foco mude levemente, do eixo sentido-mundo real para 

o mundo narrativo-sentido. Interessantemente, os próprios narratologistas internacionais 

têm largamente ignorado o potencial da televisão, voltando-se ainda preferencialmente ao 

cinema: “Pouquíssimos estudiosos de estética têm se engajado com a questão da televisão 

desde uma perspectiva filosófica (estética), mas muitas de suas preocupações e discussões 

em andamento podem ser trazidas e consideradas vantajosamente em relação ao caso 

específico da televisão” (CARDWELL, 2013, p. 29, tradução nossa).  

Estudar e produzir sobre a constituição da obra narrativa nos formatos seriados 

televisivos é, portanto, algo que conjuga saberes sobre uma ausência notada em todo o 

mundo: ou há estudos de excelência em televisão no sentido para o mundo. Ou de excelência 

em cinema do mundo narrativo para o sentido. Por essa razão, se faz necessário analisar a 

experiência estética seriada da televisão. 

 

 
13 Cabe destacar que em mão contrária a via não-poética dos estudos de ficção seriada televisiva, temos três 
casos exemplares de pesquisadores brasileiros que vêm se aproximando, com graus distintos de focalização, 
dessas abordagens que valorizam um olhar sobre as engenharias textuais das obras seriadas – a saber, Marcel 
Vieira (UFPB), Simone Rocha (UFMG) e Gabriela Borges (UFJF). Acrescentamos ainda o exemplo da “Usina 
do Drama”, importante trabalho de extensão coordenado pela professora Maria Carmem Jacob (UFBA) para 
constituir um centro de formação de roteiristas, a partir de um currículo que privilegia a atenção a estes 
elementos da dramaturgia e da narratividade seriada. 
14 “A sociedade internacional para o estudo da narrativa”, em tradução livre. Site disponível aqui: < 
https://bit.ly/38KIrfq >. Acesso em 10.01.20. 
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3. O trajeto da tese. O que pretendemos decifrar.  

 Nosso estudo busca entender a maneira pela qual a narração constitui os espaços e 

os tempos da narrativa, particularmente através dos caminhos e trajetórias pelos quais a 

mesma promove nossa relação com os personagens. A narração nos alinha ou desalinha com 

eles, os distribui em rede, os faz avançar na história em velocidades diferentes, em planos 

não coincidentes de existência. Ela ainda os faz se chocarem, se misturarem, se amarem ou 

matarem. Nos coloca em restrição de conhecimento, ao lado de algum deles. Ou nos remete 

aos mais profundos pensamentos de todos. É por esse motivo que necessitamos encontrar 

um propósito para a obra e não necessariamente uma interpretação. Digamos que o propósito 

de ambos os seriados seja, de fato, demonstrar a implacável “justiça cósmica”. Não faltarão 

elementos para corroborar com essa função. Assim, nos explica Noël Carroll que 

 

Eu chamo [esse método] de descrição funcional da forma do filme. 
De acordo com o relato funcional da forma do filme, a forma de um 
filme individual é o conjunto de escolhas destinadas a compreender 
o ponto ou o objetivo do filme. Essa abordagem da forma do filme 
é diferente da descrição descritiva. O relato descritivo diz que a 
forma do filme é a soma total de todas as relações entre os elementos 
do filme. O relato funcional diz que a forma do filme compreende 
apenas os elementos e as relações destinadas a servir como meio 
para o fim do filme (2003b, p. 141, tradução nossa e grifos do autor).   

 

Há um inúmero de elementos visuais, aurais, de edição, atuação, etc. que poderemos 

e iremos citar ao longo de nosso trabalho que corroboram para a visão de que tanto Breaking 

Bad quanto Better Call Saul narram seus heróis como seres vis que merecem serem 

destratados pelo mal que causaram. Seres que, não obstante, estão presos à uma estrutura 

narrativa. E como tal, precisam estar cooptados por uma série de procedimentos que lhes 

impele seu próprio modo de existir. A descrição funcional da forma audiovisual de Carroll 

pode ser complementada com um pensamento de Gregory Currie: “História e estrutura são 

objetos distintos e correspondem às respostas que damos a duas perguntas diferentes: ‘o que 

acontece de acordo com a história?’ e ‘de que maneira somos convidados a responder a esses 

acontecimentos’” (2010, p. 93, tradução nossa). É pela via da funcionalidade que se desenha 

o modo do contar que convida o leitor/espectador a responder aos acontecimentos de uma 

maneira específica. E quem coordenada esse modo que funcionaliza uma história numa 

direção é o narrador15. O tanto que os gestos intencionais dos narradores, repisamos através 

 
15 E também, conforme veremos com mais detalhes no discorrer da tese, o autor-modelo.  
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do comentário da pesquisadora em letras Maria Lúcia Dal Fara, compõem naturalmente os 

“jogos da narração”: “o narrador pode aliar-se a um deles [personagem] contra os outros, e 

os [...] conluios e posições são extremamente ricos, o que explica a preferência ou a repulsa 

do leitor por uma personagem [...]” (1978, p. 38-9).  

Ademais de fazer-nos amar ou odiar suas criaturas, é o narrador quem regula o 

andamento de todas as coisas. Pois o drama tem um tempo particular. Ele precisa transcorrer, 

e precisa de solavancos ou entraves que enfatizem, no tique-taque supracitado, a esperança 

que o taque possua o sentido de um fim (cf. KERMODE, 2000, p. 17-8). É o que o Frank 

Kermode afirma sobre nossas próprias vidas: todas as barreiras que nos foram impostas pelo 

acaso, nós as configuramos como padrões. Como se vencêssemos diversas etapas esperando 

a chegada da conclusão satisfatória e meritória.  

É evidente, portanto, que os formatos seriados de ficção televisiva procurarão tecer 

sua intriga também no sentido de um fim para seus personagens, final esse delongado por 

incalculáveis obstáculos que, numa teleologia demorada, quiçá letárgica, nos levará 

eventualmente a satisfação última de um equilíbrio –pensemos na comparação entre um 

filme de noventa minutos, por exemplo, contra seriados de doze temporadas, ou seja, doze 

anos. Jeremy Butler explica que a fragmentação dos seriados conduz “cada segmento 

narrativo [...] (a) termina(r) com um pequeno clímax, que gera novos enigmas em vez de 

levar a resoluções. [...] Eventualmente, histórias individuais chegam ao clímax em seriados. 

[...] Mas esses clímaces nunca resultam em resolução narrativa (absoluta)” (1994, p. 29, 

tradução nossa). De todo modo, em que momento podemos afirmar que possuímos 

informação acumulada o suficiente, para acreditar que Walter White não é mais ele próprio, 

contudo está no caminho de sua desastrosa transformação em Heisenberg, seu alter-ego 

completamente descomedido em sua amoralidade?  

Enquanto pesquisadores, poderíamos afirmar que este processo da liberação da 

informação semântica relevante na declinação “intrigada” da obra seriada televisiva ocorre 

na “combinação entre perfis da escritura dramatúrgica (no caso de roteiristas) e recursos da 

encenação audiovisual (no caso dos diretores/produtores), num conjunto articulado de 

aspectos para os quais o analista deve estar atento” (PICADO; SOUZA, 2018, p. 67, grifos 

do autor). Em outras palavras, além do ego inflado que Cranston imprimiu claramente em 

sua encenação de White, há na sucessão dos atos do segundo episódio da primeira 

temporada, intitulado “Cat's in the Bag...” (O gato está na sacola, em tradução livre), uma 

interessante resposta para nossa pergunta. É quando, em meio de sua aula, White escuta uma 
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questão sobre as provas de meio de período, em inglês “midterm”, e escuta “murder” 

(assassinato), ao invés. No episódio supracitado, acompanhamos o assassinato, a dissolução 

de um corpo, os repetidos erros de Jesse, o horror de líquidos putrefatos explodindo do 

segundo andar da casa de Jesse em direção ao chão do primeiro... enquanto nos indagamos: 

o que será desses dois homens no futuro? Como foram capazes de ir tão longe? O quanto 

mais fundo poderão chegar?  

Esses argumentos nos ajudam a explicar algumas condições pelas quais nos 

conectamos às narrativas e ficamos “presos” nelas, por querer. Por nos interessarmos por 

aquelas vidas “de mentira”. No entanto, apesar de grande parte da programação televisiva 

consistir em narrativas exibidas como conjunto de imagens em movimento e de sons, 

“poderíamos esperar que os métodos analíticos da literatura e dos estudos de filmes 

fornecessem pontos de partida úteis para seu estudo. No entanto, especialistas nessas áreas 

raramente aplicam seus métodos à televisão” (THOMPSON, 2003, p. 3, tradução nossa). 

Portanto, uma poética do storytelling focada nas ficções seriadas televisivas possui uma 

miríade de interrogações em aberto. Dentre as quais, nesta tese, destacamos: de qual modo 

se constitui a relação entre a formação do personagem pelo narrador e seu grau de destaque 

na trama? Em que, precisamente, suas características sintéticas afetam suas direções dentro 

da história? Como os personagens são configurados em tempos relativos pela narração, 

ainda que aparentem dividir a mesma progressão, num espaço supostamente contíguo?  

No capítulo um tratamos do modo pelo qual as primeiras aparições de Goodman na 

história, ainda em Breaking Bad, são reveladoras de muitas informações acerca do mesmo. 

Alguns desses dados são explicitados, por falas por exemplo, enquanto outros estão descritos 

em cena pela linguagem cinematográfica. Comentamos como Goodman coparticipa da 

decadência trágica por excelência de Walter White em Heisenberg e como, mesmo sendo 

“mero” adjuvante, Goodman se torna essencial para que a própria história de White possa 

se concretizar. Em suma, como é exatamente de “alguém” com as características de 

Goodman que a história precisava urgentemente a fim de tomar um rumo coerente. 

Verificamos a produção dos mundos narrativos enquanto pequenos ou “preguiçosos” nas 

palavras de Eco, e analisamos como a dosagem de informação sobre os personagens permite 

a construção de um mundo que, apesar de diminuto, é uma rede de aspectos congruentes 

entre si. Evidenciamos o estatuto dos personagens e sua dualidade enquanto seres de papel, 

mas dos quais acabamos por gerar fortes elos de empatia – mesmo quando sabemos de suas 

falhas, e mesmo quando essas falhas assumem contornos monstruosos.  
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No capítulo dois, aprofundamos a questão do que a narração constitui como 

qualidades de seus agentes, comentando sobre seus arroubos de arrogância – por exemplo; 

e um excesso de incongruência ou absurdidade em seu modo de agir/falar/ser em geral. E, 

comentamos en passant, o que desdobraremos no terceiro capítulo: o que isso revela dos 

tempos de suas aparições, de seus próprios tempos de existência: circulares ou sucessivos. 

Comentamos sobre a querela entre o contar in medias res e ab ovo e o que isso representa 

em termos de narratividade. Ademais, focamos no estudo de Genette sobre o discurso da 

narrativa, especialmente sobre algumas questões de ordem e duração que nos auxiliam a 

realizar uma engenharia reversa: se Better Call Saul possui uma atmosfera de pavor, 

verificamos que ela provém, por exemplo, do abundante uso de cenas e expansões em 

detrimento de sumários. Também como a construção aspectual repleta de analepses ou 

paralipses é capaz de aproveitar os longos tempos dos seriados de televisão para incrementá-

los de novas informações que, por sua vez, aumentam a narratividade dos mesmos. 

Entramos, também, em maiores detalhes sobre as motivações do verdadeiro inimigo mortal 

de Saul em sua própria história, e avaliamos os três efeitos principais promovidos pelos 

jogos com o tempo, a partir da denominação de Meir Sternberg: i) a surpresa, ou 

reconhecimento, a partir do personagem Gustavo Fring – único, além de Saul, a ser figurado 

em ambos os seriados; ii) curiosidade, ou retrospecção, com Chuck McGill, irmão de Saul, 

no qual variadas analepses nos informam, de forma dosada entre muitos episódios, da 

verdadeira relação e sentimentos entre ambos; iii) suspense, ou prospecção, do pavor da 

incerteza do futuro de Kim Wrexler, namorada de Saul.  

No capitulo três adentramos, finalmente, no terreno da narração salientando em 

detalhes a regência do narrador sob sua própria história; na qual o mesmo exerce sobre ela 

uma espécie de torção que assegure que os fatos relatados sejam contados – ou seja – 

absorvidos pelo leitor, conforme sua estratégia os preconizou. É dessa maneira que o 

narrador nos compele a dividir de sua ótica, nos apresentando ao seu mundo por dentro de 

seu próprio ponto de vista. Em seguida, esclarecemos os dois modos pelos quais uma 

narração pode fazer uma história transcorrer: seja pela progressão do tempo sucessivo – 

marcado pelo elo causal que conecta causa e consequência, ad infinitum no discurso, até o 

fim dos tempos – ao menos, daquela narrativa, no taque de Frank Kermode. Seja pelo tempo 

acumulativo, onde presenciamos uma iteração específica na qual o espaço parece se 

expandir em seu próprio eixo sem movimentar um milímetro qualquer do eixo temporal. É 
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o modo preferencial do humor, mas também dos textos pós-modernos – em suma, de 

qualquer história que não se pretenda evoluir na direção de um final bem demarcado.  
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Y diga el autor, escudándose con Aristóteles, que "no 
es oficio del poeta (o digamos: del novelista) el 
contar las cosas como sucedieron, sino como 
debieron o pudieron haber sucedido"16. 
Alejo Carpentier - El arpa y la sombra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. A aspectualização do personagem 

 

Neste capítulo será discutido como as aparições de um personagem são capazes de 

incitar os leitores/espectadores a realizarem inferências sobre sua personalidade, ou seja, 

seu conjunto de traços delimitados pelo filtro aspectual sob o qual um mundo narrativo é 

apresentado. Tais traços, delineados em múltiplas redes, se distribuem ao longo dos tempos 

narrativos, e são dosados para maximização dos efeitos estéticos. Para que concebamos tal 

arranjo conceitual e analítico, trataremos das introduções de Saul Goodman em Breaking 

Bad e em Better Call Saul, explicitando como são requeridos dos leitores/espectadores 

cooperações interpretativas que, em retrospecto, causarão grande catarse, aos moldes do 

pavor, nos mesmos. 

 
16 E diga o autor, se amparando em Aristóteles, que “não é ofício do poeta (ou digamos: do romancista) o 
contar das coisas como ocorreram, mas como deveriam ou poderiam ter ocorrido”, em tradução livre.  
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1.1. O que a primeira aparição de Saul Goodman pode nos informar?  

 

 À primeira vista, a introdução do personagem de Saul Goodman (Bob Odenkirk) em 

Breaking Bad, no oitavo episódio da segunda temporada (2009), intitulado Better Call Saul 

– nome que batizará o spin-off cuja extensa analise balizará esta tese –, pode aparentar uma 

relativa insignificância, menos vital do que o arco central que concerne à vida de Walter 

White (Bryan Cranston), em primeiríssimo lugar; e Jesse Pinkman (Aaron Paul), seu ex-aluno 

e parceiro no crime, em segundo. E tal afirmação é verdadeira, em partes, uma vez que Saul, 

em Breaking Bad, é mero adjuvante (cf. Greimas, veremos adiante) da montante decadência 

que arremete os últimos tempos de vida de Walter, paciente terminal de câncer. Assim sendo, 

o mais correto seria afirmar que a ação de Saul está umbilicalmente coligada com a de White 

– em certos termos, até submissa aos desejos do segundo. No terceiro capítulo, serão 

destrinchadas, em maiores detalhes, tais sutilezas da montagem da ação no discurso, tramadas 

pelo narrador. Fato é que em suas inúmeras “intrusões” na história de White, Saul salta na 

tela em formato de respiros verbais espirituosos presos no entremeio do agoniante escalar da 

transformação de White em Heisenberg, seu pseudônimo no crime, que se arrola em 

crescentes níveis de violência física e/ou psicológica.  

 E também, a chegada de Saul não pode ser assim determinada com tanta rapidez num 

status de desimportância tão absoluta, conforme comentaremos no terceiro subitem desse 

capítulo, com o conceito de ‘espaços de personagem’, de Alex Woloch (2003, p. 18), que nos 

permite flexibilizar essa aparência em relações mais autônomas e firmes entre os atores que 

compõem uma narrativa. Antes, analisemos ponto a ponto do como Vince Gilligan – 

showrunner e criador de ambos os seriados– introduz Saul no supracitado episódio e o que 

podemos extrair dessa maneira de contar.  

 Better Call Saul, o episódio, se inicia com um plano aberto, figura 06, abaixo, onde 

vemos Badger (Matthew Lee Jones), amigo de Jesse e um de seus distribuidores/vendedores 

de metanfetamina, parado em seu ponto de vendas aguardando consumidores. Então, um 

sujeito magricelo e um pouco desconfiado aparece, Gertz (DJ Qualls), e uma conversa 

estranha se segue onde o segundo tenta comprar drogas do primeiro, que por sua vez 

desconfia da atitude de Gertz e não admite ter “qualquer produto” por achar que o mesmo é 

policial disfarçado. O que se segue é um Badger rindo das vans repletas de policiais 

escondidos enquanto Gertz tenta se manter em caracterização – posto que ele é, de fato, 
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policial. Então Badger pede a Gertz: “Eu só preciso que prove, sabe? Prove que não é um 

policial”17.  

 

 
Figura 06 – Badger na abertura do episódio Better Call Saul. Notem a publicidade ultra colorida de Saul 
“escondida” por trás do corpo de Badger.  
 

 Gertz retruca: “Como diabos vou fazer isso?”. Logo Badger pede a Gertz que dê um 

soco num transeunte, e depois Gertz o convence que não tem físico para encarar aquela 

pessoa, que permanece extraquadro. Badger, então, tem uma ideia não extraordinariamente 

brilhante, o que é um traço recorrente desse personagem: “Eu sei. É simples. Se [alguém] 

pergunta a um policial se ele é policial, ele é tipo, obrigado a dizer. Está na Constituição”. 

 

 
  Figura 07 – Vejam Badger apontando para “suposta van policial”, com Gertz.  

 
17 Texto retirado das legendas do seriado. A partir desse ponto, o leitor deve assumir que todos os textos citados 
enquanto falas diretas proveem da mesma fonte.  
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 Por conseguinte, Badger pede a Gertz que jure que não é policial e o mesmo o faz 

imediatamente. Neste momento, ele busca as drogas escondidas e é, em seguida, preso, 

conforme figura 08 – quando o plano se distancia um pouco mais dos personagens, abrindo-

se ao ambiente que os rodeava. Nesse caso, literalmente, posto que havia um cerco policial. 

É aqui, com aproximadamente quatro minutos e meio de projeção do episódio, que vemos o 

rosto de Saul pela primeira vez impresso na cadeira do parque onde ambos estavam 

discutindo ao longo desse tempo de cena.  

 

 
 Figura 08 – Percebam que o extracampo era, de fato, uma armadilha policial. Ademais, o resto de Saul aparece 
finalmente, portando sua peculiar postura, no canto inferior direito.  
 
 Surge na tradução latina do original grego, feita pelos monges copistas da Idade 

Média, o conceito de in medias res – com o qual Aristóteles assinalou aquilo que começa no 

meio das coisas. Pois é no turbilhão da queda de Walter e seu ressurgimento como Heisenberg 

que Saul entra com sua parceria. Mas, nos adiantamos. Recapitulando para aqueles que não 

tenham visto Breaking Bad ou somente precisem de um breve memento: até tal ponto na 

história Walter White já matou inimigos; fez crescer sua produção de droga – ainda não em 

escala industrial; está tentando de diversas maneiras escapar de ser descoberto por seu 

cunhado, Hank Schrader (Dean Norris), agente do DEA,18 que persegue a figura conhecida 

por Heisenberg; está tendo dificuldades em esconder e administrar a quantidade de dinheiro 

ilegal, etc. Esse último item é, não por acaso, a maneira com a qual o episódio conecta, 

planejadamente, seu início (a prisão de Badger) ao seu desenrolar enquanto trama.  

 
18 Drug Enforcement Administration, órgão da Polícia Federal dos EUA. É uma referência a agência homônima, 
real, que realiza o trabalho de contenção das drogas ilícitas no território estadunidense.  
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 Figura 09 – Walter White e Jesse Pinkman contam e dividem seus lucros. Contemplem como os maços se 
amontoam. É o revés do início de White, vivendo como trabalhador absolutamente mal pago.   
   

Aproximadamente aos quinze minutos de episódio, Walter e Jesse contam seu 

dinheiro advindo do tráfico e o dividem, quando Walter reclama da falta de uma parte. Jesse 

explica que Badger não havia aparecido até então. Ocorre que ambos ainda não sabem de sua 

prisão – somente, nós, espectadores, ademais do narrador, conhecemos mais esse problema 

que surgirá no caminho da dupla, mui rapidamente19. Cinco minutos de discurso depois, aos 

dezenove de projeção, finalmente nos deparamos com a presença física de Saul, em carne e 

osso e jocosidade implacável. Na figura 10, abaixo, vemos ele adentrar como um furacão na 

sala em que Gertz mantém Badger preso, enquanto o primeiro tenta extrair do segundo a 

informação sobre quem é “seu fornecedor”. Saul chega falante em demasiado, um de seus 

traços mais marcantes, dizendo: (a ambos) “O que disse ao cara de bebê? [sobre à juventude 

de Gertz] Disse alguma coisa idiota? (pausa breve) E por coisa idiota, quero dizer qualquer 

coisa que tenha dito. Olhe para você [Badger]. Boca aberta, cantarolando. Falamos disso mais 

tarde. Agora, você sai [para Gertz]”. Então Saul pergunta a Badger qual seu nome: “Brandon 

Mayhew”, o segundo responde. Saul tira de sua pasta diversos arquivos, e então se depara 

com um: “Brandon Mayhew, perfeito. [...] Masturbação em público [...] Por que não faz isso 

em casa, como todo mundo? [...] com uma TV de tela plana, 50 canais pay per view...”, 

quando é interpelado por Badger: “esse não sou eu. Sou o cara que estava vendendo cristal. 

Supostamente”.  

 
19 Comentaremos da divisão desigual de informação narrativa entre personagens, narradores e espectadores 
mais à frente, com outros detalhes. 
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 Figura 10 – A primeira aparição física de Saul Goodman. Observem como ele é enquadrado com sombras em 
seu rosto, apesar da mui saturada gravata multicolorida.   

 
Até esse momento, a audiência recebe três informações cruciais sobre Saul: i) ele é 

canastrão e falante; ii) ele é muito bem-humorado e incongruente; iii) ele é um advogado 

criminal de defesa, cheio de clientes de “baixo calão”. Esses dados conformam parte da figura 

de Saul, especialmente em Breaking Bad. Sigamos, no entanto. Ao descobrirem da prisão de 

Badger, Walter e Jesse vão conversar com Saul. Jesse diz a Walter: “Cedo ou tarde, isso iria 

acontecer. Você quer seu crescimento exponencial, os rapazes serão presos. Simples assim”. 

Walter rebate: “Que tal arrumarmos um advogado de verdade. O que é isso? [irônico] É isso 

que ele contrata?”. Jesse responde: “Está brincando comigo? Esse é o cara que você quer. 

Esse é o cara que eu contrataria. [...] O cara é como Houdini. Sério, quando a coisa fica feia 

você não vai querer um advogado criminal. Vai querer um advogado criminoso”. Aqui, 

através da via da fala, se insere um quarto dado sobre Saul: ele também é corrupto e se 

envolve em atividades criminosas.  

Walter e Jesse decidem que somente Walter irá se apresentar ao advogado, como se 

fosse tio de Badger. Na conversa que se segue, figura onze, Saul Goodman comenta de 

relance que seu nome verdadeiro é “McGill”: outro informe sobre ele, por sinal, crucial para 

o spin-off Better Call Saul, no qual somos apresentados à Jimmy McGill em seu caminho de 

descensão horrenda em Saul. Então, Saul avisa ao “tio de Badger” que tudo se resolverá 

rapidamente, posto que o DEA não tem interessem em Badger e sim em seu fornecedor, 

Heisenberg. Walter White se desespera, e oferece dez mil dólares ao advogado para que o 

mesmo evite qualquer tipo de delação ao DEA. Saul recusa a oferta. É importante notar um 

elemento do mise-en-scène: Walter tosse constantemente, em função do câncer. 
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  Figura 11 – Primeiro encontro de Walter e Saul. Aqui, observem seu escritório de decoração hiperbólica  

 
 Frente à negação de Saul, Walter White e Jesse Pinkman decidem, precipitadamente, 

sequestrar Saul a fim de amedrontá-lo e forçá-lo a evitar qualquer delação de Badger para a 

polícia federal. Mal poderiam saber eles que Saul é praticamente intrêmulo face qualquer 

perigo. 

 

 
Figura 12 – Walter White e Jesse Pinkman sequestram Saul Goodman e... ganham um advogado. Observem a 
iluminação dada “somente” pelas lâmpadas da van. Mal vemos, dentro do sombreado, Jesse apontando sua arma 
em direção a Saul, ajoelhado em frente ao que seria sua futura cova, já escavada.  
 
 Na cena que se segue, figura 12, Jesse avisa a Saul que ele deveria ter aceitado os dez 

mil dólares para resolver a situação, que tinham sido “oferecidos por um associado”. Então 

Saul explica que não aceita “suborno de estranhos” e demonstra algo absolutamente 

incompatível com sua persona, medo. Rememoremos o que comentamos na introdução, da 



 40

força de uma frase que é capaz de coligar dois mundos: “No, it wasn't me. It was Ignacio. 

He's the one. [...] Lalo didn't send you? No Lalo? [...] Oh, thank God!”20. Esse dado é 

importante não somente pela conexão entre os seriados, outrossim para reforçar que Saul é 

um personagem extremamente versátil e agudamente arrogante, o tanto que acredita ser 

capaz de tagarelar/argumentar seu caminho para fora de qualquer situação de perigo. Logo, 

ele negocia com seus sequestradores, afirmando ser mais fácil matar Badger para evitar que 

o mesmo fale. Dessa situação podemos inferir mais um dado sobre Saul: ou ele é amoral ou 

imoral, já que não se importa com a morte de um inocente. Pinkman se revolta e diz que não 

matará Badger – fato que sabemos como espectadores, posto que ambos são amigos. Saul 

retruca: “Então estão com sérios problemas. Por que o DEA cairá em cima do seu garoto 

como uma tonelada de tijolos. Acho que não penso diferente de ninguém, ele não vai gostar 

da prisão. Vai cantar como a Celine Dion independente do que façam comigo”. Logo, Walter 

tosse e Saul o reconhece. O absurdo se segue.  

 Saul propõe ao par que cada um ponha um dólar em seu bolso; ambos o fazem, e então 

ele proclama: “Vocês são agora oficialmente representados pela Saul Goodman e 

Associados”. De fato, pela lei tanto dos EUA quanto do Brasil, uma vez que o cliente contrate 

um advogado, ela passa a ter direito ao sigilo de suas informações21. Tais dados 

procedimentais ajudam a preencher ou mobiliar os mundos narrativos22, a partir, 

eventualmente, de fatos do mundo real. Saul explica como solucionar, de fato, o caso: “Ao 

meu ver alguém vai para a cadeia. É só uma questão de quem”. Assim, Saul combina com 

Badger para que o mesmo identifique Heisenberg como um homem careca, em torno dos 50 

anos. E contrata James Kilkelly (Jimmy Daniels) por oitenta mil dólares e uma libra de 

metanfetamina, pagos por Walter e Jesse, para que o mesmo se faça passar por Heisenberg e 

fique na cadeia no lugar de Walter. Por fim, o episódio é concluído com Saul se aproximando 

de Walter, vide figura treze abaixo. Nesses instantes, outro exemplo estelar da comicidade de 

 
20 Mais uma vez, a tradução literal: "Não fui eu. Foi Ignacio. Foi ele [...] Lalo não enviou vocês? Não foi o Lalo? 
[...] Ah, graças a Deus!”. 
21 Para maiores detalhes sobre essa questão específica, cf. o artigo da advogada Marcella Claudia Nantes Costa 
em < https://bit.ly/2m0ZSFd >. Acesso em 25.08.19.  
22 "No entanto, o texto não lista todas as propriedades possíveis dessa garota [Chapeuzinho Vermelho]: ao nos 
dizer que é uma menina, deixa para nossas capacidades de explicitação semântica a tarefa de estabelecer que se 
trata de um ser humano do sexo feminino, que tem duas pernas etc. Para isso, o texto nos remete, salvo indicação 
em contrário, à enciclopédia que regula e define o mundo 'real'. Quando correções forem necessárias, como no 
caso do lobo, o texto esclarecerá que o mesmo 'fala'. Desse modo um mundo narrativo toma emprestado, salvo 
indicação em contrário, certas propriedades do mundo "real" [...] Nenhum mundo possível poderia ser 
totalmente autônomo do mundo real, porque não poderia caracterizar um estado de coisas máximo e consistente 
através da estipulação ex nihilo de todo seu 'mobiliário' de indivíduos e propriedades. Portanto, um mundo 
possível se sobrepõe amplamente ao mundo 'real' da enciclopédia do leitor" (ECO, 1993, p. 184-5, tradução 
nossa e grifos do autor). Veremos mais adiante que narrativas são compostas de mundos pequenos e por isso 
necessitam de informações extraídas do mundo concreto para complementar sua lacunosidade natural.  
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Saul é inserido pela via dos diálogos finais que, por sinal, são também o ato pelo qual ambos 

selam sua parceria – entrelaçando seus destinos na catástrofe absoluta, muito mais adiante. 

 

 
Figura 13 – “Better Call Saul”, diz Saul a Walter White no final do episódio do mesmo título. Observem como 
sua postura reflete sua primeira aparição, em seu pôster.  
 
 Walter inquire Saul: “Não entendo. O que exatamente você está me oferecendo?”. 

Aludindo à uma famosa referência intertextual, Saul responde: “O que o Tom Hagen faz para 

o Vito Corleone”. Walter rebate: “Não sou o Vito Corleone”. E, então, segue o punch-line de 

Saul: “Claro que não! Nesse momento, você é o Fredo”. Saul conclui avisando a Walter que 

ele possui o “produto certo”, entretanto que o mesmo poderia ganhar muito mais dinheiro 

com sua droga. Para isso, porém, seria melhor “Better Call Saul!” – expressão que fecha o 

episódio e nomeia tanto ele, quanto o spin-off, e significa em tradução literal: “É melhor 

chamar o Saul!”.  

  Decidimos abrir esta tese pela descrição profunda do episódio de estreia de Saul 

Goodman, ainda em Breaking Bad, pois acreditamos que refazer o caminho do discurso, 

mesmo que parcialmente, é chave de acesso que nos permite confabular teorias e intuir as 

mais diversas ferramentas e mirabolantes maneiras pelas as narrativas nos proveem acesso 

ao seu conteúdo. É evidente que as figuras servem somente para fornecer certo parâmetro à 

análise. Afinal, em termos de experiência, nada substitui o encontro do espectador com a 

fruição do discurso através do meio pelo qual ele foi atualizado. Ademais, as primeiras 

aparições são, tal qual as últimas, e todas de fato, um ato intencional e deliberado do autor-

modelo em seu endereçamento de efeitos.  

 Defendemos nossa opção pelas primeiras aparições posto que sobre elas recai uma 

querela milenar que Meir Sternberg (2006, p. 131) traça entre os escritos de Edmund Spenser, 
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em 1950, e a Poética de Aristóteles, sobre a relevância entre começar no meio das coisas (o 

supracitado in medias res) ou começar no começo (ab ovo). No capítulo II desta tese será 

discutido, com maiores detalhes, a conexão entre as ordens discursivas e seus efeitos ou 

teleologias – na nomenclatura do próprio Sternberg. Não cabe ao acaso a primeira aparição 

de Saul, afinal “todas as ações de uma história, por menores que pareçam, precisam ser 

analisadas, integradas em uma ordem que deve ser descrita: no texto, ao contrário da história 

oral, nenhum traço de fala é insignificante” (BARTHES, 1993, p. 204, tradução nossa). Desse 

modo, Saul Goodman é cirurgicamente implantado em Breaking Bad para servir uma função, 

ou diversas. E tal função estará implacavelmente coligada aos seus traços de personagem, a 

relembrar: i) canastrão e falante; ii) muito bem-humorado; iii) advogado criminal de defesa, 

cheio de clientes de “baixo calão”; iv) corrupto; v) amoral. Assim “em cada estágio de uma 

história as coisas podem prosseguir de diferentes maneiras, (logo) a pragmática da leitura 

baseia-se em nossa capacidade de fazer previsões a cada disjunção narrativa” (ECO, 2015, 

p. 168, grifo nosso). Para entender nosso ato de leitura, seja da literatura seja das imagens em 

movimento, vejamos como a afirmação de Eco se coliga ao como do discurso fílmico, 

linguagem par excellence das séries televisivas. Voltemos às figuras seis, sete e oito e 

olhemos a maneira pela qual se enquadra a ação. Em suma, há uma centralização da cadeira 

onde se encontra em letras garrafais o multicolorido e extravagante anúncio publicitário do 

escritório de Saul. Mais uma vez, reflitamos sobre os traços de Saul que serão apresentados 

a posteriori. De certa maneira, podemos afirmar que eles já estavam incluídos nessa 

sequência, embutidos enquanto descrição/cenário. É por essa razão que Edward Branigan 

comenta sobre as múltiplas possibilidades nas quais os movimentos de câmera são motivados, 

ou seja, parte integral do discurso em seu movimento de reconexão em história.     

 

O conceito de motivação assume várias formas. Uma forma mede o tempo 
de uma narrativa, isto é, o desenvolvimento ou movimento de uma 
narrativa. Pode-se dizer que um movimento da câmera (ou posição da 
câmera, ângulo, foco ou algum outro recurso) é motivado se executar 
qualquer uma das seguintes funções narrativas; caso contrário, é 
desmotivada: [...] 3. Continua mantendo ou centralizando um personagem 
ou objeto significativo no quadro (ou seja, reenquadra continuamente) 
(BRANIGAN, 2006a, p. 25-6, tradução nossa e grifos do autor).  

 

 Ao nos manter por cinco minutos distraídos com uma ação secundária, ironicamente 

colocada em primeiro plano – a prisão de Badger–, a narrativa reenquadra de forma contínua 

a presença de Saul. É um prenúncio de sua chegada, e de sua importância. Por sinal, a própria 

prisão de Badger é o estopim para que Saul venha resolver as questões que os espectadores 
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já sabiam que estavam afligindo Walter White, mais uma vez: ele precisava de uma 

quantidade maior de produção; uma escala maior geraria mais dinheiro e a necessidade de 

esconder ou “lavar” o mesmo; etc23. Ainda esperaremos três episódios, em diante, para que 

Saul cumpra sua função de forma definitiva, conectando Walter White a Gustavo Fring em 

Mandala (décimo primeiro episódio da segunda temporada). Tal é o passo24 cabal para o 

desastre, cujo impacto precisará ser remontado pelo leitor/espectador, em sua cooperação, 

num significado retrospectivo doloroso e angustiante25 que resultará na primeira aparição do 

mesmo em Better Call Saul, intitulado Uno (primeiro episódio da primeira temporada).  

 

 
Figura 14 – Gene/Goodman, em Better Call Saul, como gerente de uma loja de doces em Omaha. O descolorido 
é uma escolha que reforça a noção da tristeza, da angústia, do decaimento de Saul em desgraça.  
 

Em seus minutos iniciais, somos alçados ao futuro – ao final, portanto – de Goodman, 

onde testemunhamos o estado de coisas após os eventos de Breaking Bad. Ele, outrora 

poderoso e famoso advogado, agora vive escondido e amedrontado sob a identidade falsa 

nomeada de Gene, no estado do Nebraska. Vemos, então, Gene, o gerente de uma loja de 

 
23 A nossa é uma espécie de cultura híbrida, na qual as leis são tomadas não como fundamentadas apenas na 
natureza, nem a justiça encontrada apenas na estrita adesão à lei, mas na qual somos, no entanto, amplamente 
positivistas em nossas concepções de justiça. Walt evita o sistema legal, em parte porque encontra um advogado 
que o ajuda a navegar dentro dele (KOEPSELL, 2017, p. 97, tradução nossa). 
24 David Herman explica que Marie-Laure Ryan "reanalisou os eventos [narrativos] traçando uma tríplice 
distinção entre acontecimentos, ações e passos, com passos sendo um tipo específico de ação. Enquanto as 
ações são deliberadamente direcionadas para uma meta e têm um agente humano ou tipo-humano, os 
acontecimentos ocorrem acidentalmente, tendo um paciente, mas não um agente. Passos, no entanto, são ações 
que resolvem conflitos, projetadas para atingir metas de alta prioridade e marcadas por um alto risco de falha. 
No esquema de Ryan, os passos carregam o foco do interesse narrativo e devem ser distinguidos de ações 
incidentais ou habituais" (HERMAN, 2005, p. 152, tradução nossa e grifo do autor). 
25 Avisamos aos espectadores dos seriados, que não estejam em dia com a obra: este texto trará diversas 
revelações sobre os acontecimentos da história do universo compartilhado de Breaking Bad e Better Call Saul, 
uma vez que para a análise dos efeitos poéticos entremeados no discurso se faz necessário verificar o elo desde 
sua implantação (causa) até seu desfecho (efeito).  
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bolos e rocamboles chamada Cinnabon26, ao longo de momentos entediantes dos seus 

porvindouros dias como gerente – uma vez que esses trechos curtos abrem a maioria dos 

episódios da série. O choque entre essa persona silenciosa e apagada, e aquela a que os 

espectadores estavam acostumados, num Goodman enérgico, exaltado e vibrante, é 

desconcertante. 

Ademais, digressionamos, o fado maçante de Saul Goodman é apresentado num mise-

en-scène fílmico inteiramente coberto num preto e branco insípido, muito contrastado, que 

evoca a melancólica concepção do perecimento da cor27. Em Uno, após tal primeira sequência 

de seis minutos, a trama tece – mais uma vez – um arranjo in medias res que faz colidir um 

futuro banal e sorumbático, rapidamente, com a animação de um jovem Jimmy McGill que 

pratica, escondido no banheiro do juizado, a defesa oral que apresentará perante a corte em 

defesa de seus primeiros clientes como advogado (figura 15).  

 

 
Figura 15 – Jimmy McGill, em Better Call Saul, começando sua vida ainda enquanto advogado honesto. 
Observem como a mise-en-scène, repetidamente, o colocar entremeado de sombras.  
 

 Nessa primeira seção, lançamos alguns termos/conceitos despretensiosamente, como: 

cena (que se trata de um ritmo narrativo para Gérard Genette), adjuvante (um dos pares do 

esquema actancial de A. J. Greimas), punch-line (estágio final de uma piada, onde se 

 
26 Uma empresa que existe nos EUA, na vida real. Ademais se trata de outra “piada” de Goodman em Breaking 
Bad, dita no penúltimo episódio (Granite State) para Walter White: “Eu sou um civil. Não sou mais advogado. 
De ninguém. Acabou a brincadeira. A partir de agora, eu fico abaixo do radar. Um bundão qualquer com um 
emprego e três calças. Se eu tiver muita sorte, daqui a um mês, gerenciarei um restaurante em Omaha”. 
27 Um mundo privado da cor, hipotético, seria amargo e maçante, nas palavras de David Batchelor: “Uma 
extinção de cor [...] é descrita no romance (distópico) de Cormac McCarthy, A Estrada (2006). [...] Dados os 
horrores e atos cotidianos da barbárie, a fome que tudo consome e o amargo, o frio amargo, a ausência de cor 
pode parecer um pouco irrelevante. Mas sua ausência é uma das causas de um inverno negro, onde tudo se 
tornara implacavelmente ‘cinza’ ou ‘negro’, ou apenas ‘escuro’” (2014, p. 27-8, tradução nossa). 
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concretiza uma incongruência28), autor-modelo (teoria de Eco que pode ser sumariamente 

descrita como intenção textual), etc.; todos eles serão eventualmente recuperados ao longo 

deste trabalho. Ademais teceremos outros comentários sobre as primeiras aparições de Saul 

Goodman. Passemos, então, a comentar sobre como as narrativas regulam o acesso à 

informação, ou seja, como elas aspectualizam seus dados – por exemplo pela figura de um 

personagem, e os liberam progressivamente nos tempos do discurso.  

   

1.2. O filtro aspectual 

 

 Nos esquivando das análises momentaneamente, num refúgio teórico mui bem-vindo 

a essa altura, tentemos admitir a priori que filmes e seriados são “fluxos perceptivos” e 

também estão, primordialmente para esta tese, sob o comando de uma admissibilidade 

“apenas através da aspectualidade específica do fingimento representacional que nos dá 

acesso a ele”, conforme veremos a seguir com Schaeffer. “Aspectualizar”, portanto, é 

apresentar certo dado através de algumas de suas facetas. Concomitantemente, é também ser 

apresentado ao mesmo dado dentro de um sistema, no caso o do discurso narrativo. Por 

exemplo, em Dom Casmurro, obra brasileira seminal, já largamente discutida, conhecemos 

somente aquilo que um Bentinho mais velho e amargurado nos deixa saber, e na ordem em 

que ele mesmo especifica. Assim,     

 

a narrativa é uma atividade perceptiva que organiza os dados em um 
padrão especial que representa e explica a experiência. Mais 
especificamente, a narrativa é uma maneira de organizar dados espaciais e 
temporais em uma cadeia de eventos de causa-efeito com começo, meio e 
fim que personifica um julgamento sobre a natureza dos eventos e 
demonstra como é possível saber, e, portanto, narrar, os eventos 
(BRANIGAN, 2006b, p. 3, tradução nossa e grifos do autor).   

 

Notem que Edward Branigan explicita a palavra julgamento. Ela tanto pode se referir 

ao entendimento, mesmo que emocional, do estado de coisas, vide Dom Casmurro ou, num 

nível extratextual, àquilo que o autor da obra quis imbuir nela29. Conclui-se, então, que 

 
28 Nöel Carroll pontua brevemente que “[...] o objeto de diversão cômica deve parecer incongruente para o 
sujeito; a jocosidade cômica não se concretizará mesmo que o estímulo seja incongruente, a menos que o mesmo 
também seja visto como tal - isto é, percebido como conflituoso com os padrões e expectativas mentais” (2005, 
p. 158, tradução nossa e grifo do autor). Explicaremos esse mecanismo no capítulo dois.  
29 Que são informações pouco relevantes para uma análise estruturalista, semiótica ou mesmo cognitivista da 
obra, cf. veremos no subitem 1.3. Estudos de outras vertentes narratológicas, como os empíricos, podem usufruir 
desses dados. No caso nos referimos especificamente à noção de justiça cósmica: “Gilligan, um ex-escritor e 
produtor de The X-Files, foi criado como católico, mas se descreve como agnóstico. No entanto, uma concepção 
decididamente teísta do significado da vida pode ser detectada em Breaking Bad. A justiça cósmica reina no 
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aspectualizar é tomar de um todo uma pequena fração significante30, que sirva à ótica 

pretendida pelo narrador ou autor-implícito, termos que minuciaremos no terceiro capítulo, 

quando abordaremos as relações entre narradores, personagens e estratégias textuais. Por ora, 

basta que entendamos por ótica o que nos explana o autor de ficção pós-moderna francês, 

Alain Robbe-Grillet 

 

Mesmo que muitos objetos sejam apresentados e descritos com muito 
cuidado, há sempre e principalmente o olho que os vê, o pensamento que os 
reexamina, a paixão que os distorce. Os objetos em nossos romances nunca 
têm uma presença fora da percepção humana, real ou imaginária; eles são 
objetos comparáveis aos de nossas vidas diárias, pois ocupam nossas 
mentes a todo momento. [...] E, em um sentido mais amplo (objeto, de 
acordo com o dicionário mais uma vez: o que preocupa a mente), os objetos 
serão, além disso, memória (pela qual volto aos objetos passados), intenção 
(que me projeta em direção a objetos futuros: se eu decidir nadar, já vejo a 
praia e o mar em minha mente) e toda forma de imaginação. [...] Como 
havia muitos objetos em nossos livros, e como havia algo desacostumado 
sobre eles, um significado especial foi rapidamente associado à palavra 
"objetividade", proferida por certos críticos, embora em um sentido muito 
especial: orientado para o objeto. Tomada em seu sentido habitual - neutro, 
frio, imparcial - a palavra se tornou uma absurdidade. Não é apenas um 
homem que, nos meus romances, por exemplo, descreve tudo, mas é o 
homem menos neutro e menos imparcial: sempre envolvido, pelo contrário, 
em uma aventura emocional do tipo mais obsessivo, direto ao ponto de 
muitas vezes distorcer sua visão e de produzir imaginações próximas ao 
delírio (1965, p. 136-7, tradução nossa).  

 

Essas “imaginações próximas ao delírio” tão abundantes em Robbe-Grillet ou em 

Dom Casmurro ou em Budapeste de Chico Buarque, também em Alice no País das 

Maravilhas de Lewis Carroll, etc., não estão somente coligadas com tais exemplos extremos 

do uso do imaginário. Posto que essas “imaginações” são também, e meramente, o “estar 

sempre envolvido” com um ponto de vista ou perspectiva. Ou seja, tomar um partido ou um 

viés durante o ato do contar, e da leitura idem. E isso significa, necessariamente, escolher 

quais aspectos serão trabalhados e quais obliterados, e como se maquinará isso, deixando 

espalhadas no texto as pegadas da intencionalidade do autor-modelo: 

  

 
universo fictício que Gilligan criou. Não se engane, Walt acaba no inferno. Gilligan nos diz [em entrevistas] 
que a ‘lição maior’ de Breaking Bad é que ‘as ações têm consequências’” (BLESSING, 2017, p. 77, tradução 
nossa).  
30 Assim, "a noção de 'aspectualidade' implica que os sistemas simbólicos subjacentes à representação pictórica 
operam selecionando propriedades perceptivas do mundo visual que podem funcionar para a representação 
visual" (PICADO, 2016, p. 2, tradução e grifo nosso). Do mesmo modo, na representação textual algumas 
características são selecionadas (ditas), enquanto a vasta maioria permanece não-selecionada (não dito, espaços 
vazios; cf. ISER, 1999).  
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A enunciação é o ato pelo qual é produzido um enunciado, mas não só no 
sentido do ato concreto de produção. A questão é mais complexa. Com o 
conceito de enunciação não se entende tanto a atividade linguística 
empírica — quem fala com quem, onde e quando — enquanto situação 
concreta, mas quer-se referir mais às marcas da atividade de produção da 
palavra deixadas no enunciado, e ao modo pelo qual, por intermédio delas, 
emergem as manifestações da subjetividade no texto (VOLLI, 2007, p. 135, 
grifos do autor). 

 

 Para que aclaremos a chave da entrada aspectual, faremos uma brevíssima súmula do 

tratado de Jean-Marie Schaeffer sobre o estatuto da ficção. Em primeiro lugar, o autor francês 

apresenta o conceito da ontogênese ficcional, que trata “[...] de um fenômeno de 

autoestimulação e, portanto, de uma operação em circuito fechado. Esta operação [...] gera 

novos conteúdos mentais que resultam de uma reciclagem (alteração, recombinação, etc.) de 

informações exógenas [...]” (2002, p 152, tradução e grifo nosso). Essa autoestimulação 

ocorre desde os primeiros anos da vida, na qual as crianças começam, por exemplo, a brincar 

com diversos elementos cotidianos e fazer uso deles enquanto mimemas31 de certos objetos 

(como um pedaço de pau que se transforma imaginativamente num cavalo). Em seguida, 

Schaeffer apresenta outro conceito-chave para sua pesquisa, e o nomeia de filogênese 

ficcional: 

 

A ficção e o fingimento se servem dos mesmos meios, os da imitação-
aparência. Mas eles não têm a mesma função: no caso da ficção, supõe-se 
que os mimemas possibilitam o acesso a um universo imaginário 
identificado como tal, no caso do fingimento de que eles supostamente 
enganam a pessoa que está exposta a eles (ibid., p. 130).  

 

Para o autor, a filogênese é uma “conquista cultural da Humanidade”, pois trata de 

uma realidade pública compartilhada ou de um fingimento lúdico compartilhado, em suas 

próprias palavras. O objetivo final de Schaeffer é discutir sobre “alguns dispositivos 

ficcionais”, com o objetivo de “compreender melhor em que modalidades algumas das artes 

miméticas mais importantes empregam dispositivos ficcionais específicos” (ibid., p. 229). 

Para justificar seu estudo, Schaeffer (ibid., p. 221-2) comenta que há uma mundialização, na 

atualidade, dos dispositivos ficcionais audiovisuais inventados no Ocidente, fato 

demonstrado pelo absurdo êxito do cinema dos EUA. Donde o autor conclui que as pessoas, 

em geral, têm gosto pela ficção. Assim, ele defende que já Aristóteles “distinguia entre as 

várias causas da ficção, ente as que se encontravam a predisposição antropológica para a 

imitação (ontogênese) e o que poderíamos chamar de seleção cultural das imitações mais 

 
31 De mimese, desde Platão o termo é utilizado no sentido de “imitação” ou “simulação”.  
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bem-sucedidas” (ibid., p. 222). Dito isso, podemos resumir aquilo que Schaeffer chama dos 

vetores e posturas de imersão:  

 

Os vetores de imersão são os fingimentos lúdicos, os ganchos miméticos 
que os criadores de ficção usam para gerar um universo ficcional e que 
permitem que os receptores reativar mimeticamente esse universo. As 
posturas de imersão são as perspectivas, as cenas de imersão atribuídas a 
nós por vetores. Essas posturas determinam a aspectualidade, ou a 
modalidade particular, sob a qual o universo se manifesta a nós, dado que 
entramos nele graças a um código de acesso específico, um vetor de imersão 
(ibid., p. 229) 

 

Toda narrativa se oferece a nós através de um meio que lhe empresta certas 

habilidades. O audiovisual fornece todo um generoso ferramental do mise-en-scène 

cinematográfico para o narrador: “no caso de uma ficção cinematográfica, mergulho num 

fluxo perceptivo, em uma experiência perceptiva na acepção plena do termo” (ibid., p. 234). 

 

Deve-se lembrar que nosso acesso ao mundo ficcional sempre ocorre 
através da aspectualidade sob a qual o mesmo é apresentado, aspectualidade 
incrustada nas modalidades específicas do gancho mimético que induz a 
atitude representacional. Por exemplo, quando leio La Vie de Marianne, só 
tenho acesso ao universo ficcional na medida em que reativo o fingimento 
lúdico de Marivaux, isto é, na medida em que eu adote a posição que eu 
adotaria se uma pessoa chamada Marianne me contasse sobre sua vida [...]. 
Esta constatação tem um valor geral: todo universo ficcional tem sua 
perspectiva. Neste sentido, se acima era importante distinguir entre imersão 
e modelização, é igualmente necessário insistir no fato de que, embora 
diferentes, ambos são inseparáveis: o universo ficcional é acessível apenas 
através da aspectualidade específica do fingimento representacional que nos 
dá acesso a ele. Se, de fato, é verdade que o que nos interessa na ficção é 
seu "conteúdo", não é menos importante que esse conteúdo seja acessível 
apenas através de uma "forma" específica da qual não possa ser separada. 
Embora os dois aspectos devam ser distinguidos por razões de análise, eles 
são inseparáveis do ponto de vista da operação do dispositivo ficcional. 
Assim, o universo ficcional de La Vie de Marianne não existe como 
conteúdo puro, mas apenas na medida em que é induzido por uma 
modalidade de imersão específica, o do fingimento lúdico de um relato 
autobiográfico (ibid., p. 213-4). 

 

Tanto em Breaking Bad quanto em Better Call Saul não se faz necessário ler qualquer 

entrevista com Gilligan ou outro membro da equipe de roteiristas para entender que, nesses 

universos, há uma intenção dramatúrgica bastante explícita que se refere à punição daqueles 

que fazem o mal. Essas são marcas subjetivas que, embora tenham como origem um homem 

(ou uma equipe de pessoas), ficam impregnadas no texto de forma que não necessitam de 

mais aclaramento que o próprio para se revelarem. Em outros termos, todos vimos como a 
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“justiça cósmica” agiu para açoitar todos os personagens que cometeram delitos, 

especialmente com mortes violentas. Ainda, os assistimos falecerem sem que seus objetivos 

ou desejos tenham se cumprido inteiramente. Em outros casos, testemunhamos o brutal 

assassinato de um “homem de bem”, como Hank Schrader (em Ozymandias, quinta 

temporada) ou de uma pessoa com certas falhas morais, todavia mais bondosa do que o 

inverso, como Gale Boetticher (em Full Measure, final da terceira temporada). Ocorre que 

uma narrativa não trata de somente de uma faceta de uma determinada coisa específica, como 

o aspecto da justiça ou equilíbrio e sim, contudo, de um grande conjunto de aspectos, que por 

sua vez, se constituem numa rede complexa: 

 

Com efeito, pode-se contar mais ou menos aquilo que se conta, e contá-lo 
segundo um ou outro ponto de vista; e é precisamente tal capacidade e as 
modalidades do seu exercício, que visa a nossa categoria do modo 
narrativo: a «representação», ou, mais exactamente, a informação narrativa 
tem os seus graus; a narrativa pode fornecer ao leitor mais ou menos 
pormenores, e de forma mais ou menos directa, e assim parecer (para 
retomar urna metáfora espacial corrente e cómoda, na condição de a não 
tomar à letra) manter-se a maior ou menor distância daquilo que conta; 
pode, também, escolher o regulamento da informação que dá, já não por 
essa espécie de filtragem uniforme, mas segundo as capacidades de 
conhecimento desta ou aquela das partes interessadas na história 
(personagem ou grupo de personagens), da qual adoptará ou fingirá adoptar 
aquilo a que correntemente se chama a «visão» ou o «ponto de vista», 
parecendo então tomar em relação à história (para continuar a metáfora 
espacial) esta ou aquela perspectiva. «Distância» e «perspectiva», assim 
provisoriamente nomeadas e definidas, são as duas modalidades essenciais 
dessa regulação da informação narrativa que é o modo, como a visão que 
tenho de um quadro depende, quanto à precisão, da distância que me separa 
dele, e, quanto à amplitude, da minha posição em relação a certo obstáculo 
parcial que mais ou menos o esconde (GENETTE, 1995, p. 160, grifos do 
autor).  

 

Novamente, tornamos à ideia de regulação da informação. É ela, com seus modos 

intencionais que se espalham pelo discurso, tanto um desdobramento da agência de um 

narrador sobre a ação, conforme desbravaremos no capítulo três, por exemplo, ao tratarmos 

detalhadamente da ideia de focalização32, quanto uma força que fragmenta a entidade dos 

existentes (personagens). O importante, neste ponto, é manter em mente: estar envolvido, 

 
32 “Portanto, por focalização, certamente me refiro a uma restrição de ‘campo’- na verdade, uma seleção de 
informações narrativas com relação ao que tradicionalmente se chama onisciência. Na ficção pura, esse termo 
é literalmente absurdo (o autor não tem nada a ‘saber’, pois inventa tudo), e seria melhor substituí-lo por 
completude da informação - que, quando fornecidas ao leitor, o tornam ‘onisciente’” (GENETTE, 1988, p. 74, 
tradução nossa e grifos do autor) 
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filtragem, perspectiva. Todas essas ideias dividem uma base comum: aquilo que é narrado o 

é a partir de uma visão ou ótica específica das coisas, seja ela delirante ou não. 

Diferentemente de Dom Casmurro, cujo narrador se representa (ou dramatiza), nos 

mundos de Breaking Bad e Better Call Saul não há narrador explícito – com voz ativa, por 

exemplo, que possamos escutar. É preciso repisar que tal fato resta sempre alheio à presença 

do narrador: “Não faz diferença para o status da narração se um narrador se refere a si mesmo 

ou não. Assim que há linguagem, há quem fala; assim que essas expressões linguísticas 

constituem um texto narrativo, existe um narrador, um sujeito narrador” (BAL, 2009, p. 21, 

tradução nossa). O que ocorre em ambos os seriados é uma espécie de focalização, onde o 

“fato de [Walter White] ser o protagonista do programa exige que tomemos sua perspectiva; 

posicionar seu personagem como protagonista resulta em nos habituarmos a seu modo de 

existência, de modo que uma relação de empatia é o resultado natural” (ELSBY; LUZECKY, 

2017, p. 36, tradução e grifo nosso).  

Estarmos majoritariamente conectados com Walter White em Breaking Bad ou 

Jimmy McGill em Better Call Saul não significa estar exclusivamente orientados às suas 

perspectivas. Numa salutar parada para digressão, trazemos Gregory Currie asseverando que 

“a orientação ao ponto de vista33 é mais complicada de se obter no cinema, pelo menos onde 

vai além de planos subjetivos” (2010, p. 132, tradução nossa). Não entraremos na seara dessa 

discussão nesse momento, contudo levantamos tal ponto para enfatizar que estão muito 

vívidas e pouco resolvidas as diferenças entre as estruturas narrativas quando as mesmas se 

encontram encarnadas em meio audiovisual ou em outros meios. E nos solidarizamos com o 

partido de Charlene Elsby and Rob Luzeckyy: estar mui próximo de Walter White ou Saul 

Goodman, mesmo numa “narração neutra”, é se habituar e afeiçoar mais a eles do que aos 

outros, é o estar envolvido de Robbe-Grillet. Tal faceta de nossas interpretações desses 

mundos não excluem a possibilidade de inúmeros outros pontos de vista possíveis. Por sinal, 

evidente, antes em Breaking Bad, estávamos focados primordialmente na rede de aspectos 

que compunham a vida de Walter. Saul, naquele momento, era um adjuvante, um ser com 

menor espaço em todos os sentidos. Tal detalhe não é, nem nunca será, impedimento para 

que fãs, por exemplo, se fixem nos dados soltos e os preencham conforme sua imaginação 

assim desejar – como quando Saul Goodman conta a Walter, em seu primeiro encontro, 

supracitado, que seu nome de batismo é McGill. A brevíssima revelação pode instaurar, 

 
33 Para Currie não existe focalização per se, enquanto restrição do campo de conhecimento, mas imitação de 
aspectos expressivos dos maneirismos de outrem. "O narrador de Os Embaixadores (1903) não narra do ponto 
de vista de Strether, mas, às vezes, narra de acordo com esse ponto de vista, fazendo coisas que contam como 
expressivas da maneira característica de Strether de responder ao mundo" (2010, p. 131, tradução nossa). 
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naquele que se desprenda do foco aspectual (Walter White), uma série de questões: a mais 

óbvia, por que Goodman mudou de nome? 

Sobre Goodman, por exemplo, nada nos é explicado. Dessa maneira, é possível que 

nos vejamos interessados na compreensão de outros dados, para além daquelas relações 

explícitas e primordialmente funcionais para a finalidade/propósito da história em questão, a 

saber: como terminará o ciclo de Walter White. Nesse sentido, Wolfgang Iser propõe a bela 

noção de que há uma grande força concentrada na negatividade, ou seja, naquilo em que os 

mundos narrativos deixam em aberto, ou simplesmente desdizem – ou seja, dada a natural 

limitação do tamanho do discurso, as histórias precisam estar necessariamente focadas nos 

eventos, acontecimentos e passos que reforcem a coesão e refinem a coerência textual.  

 

Quando Arnold Bennett diz: "You can't put the whole of a character into a 
book”, ele pensa na discrepância que existe entre a vida de alguém e a forma 
necessariamente limitada em que essa vida é apresentada. Daí é possível 
chegar a duas conclusões bastante diferentes. Poderíamos dizer com 
Ingarden que há uma série de aspectos esquematizados, cuja tarefa é 
desenvolver o personagem, e que cada qualidade imperfeita de um aspecto 
é suplementada pela qualidade do aspecto seguinte, de modo que emerge a 
ilusão de uma apresentação completa. Mas poder-se-ia realçar também as 
decisões seletivas que devem ser tomadas para que o personagem se 
apresente de tal maneira que o leitor possa identificá-lo. Nesse caso, 
focalizamos não tanto sua realidade simulada, mas o campo de referências 
de onde foram selecionados os elementos do personagem. Para o leitor, 
contudo, tais decisões seletivas não possuem a determinação revelada nos 
aspectos formulados do personagem, ainda que estes recebam sua 
significância devido à sua origem não-formulada (ISER, 1999, p. 123-4). 

 

Assim sendo, limitado, faz-se primordial que o discurso – seja no livro pelo número 

de caracteres, seja nos meios audiovisuais pelo tempo dos episódios e número dos mesmos 

que serão produzidos, etc., precise estabelecer, em seu progresso, “uma série de escolhas: a 

cada momento amplia alguns personagens enquanto se afasta – e, portanto, diminui ou até 

impede – outros. Tal processo ocorre implicitamente através de qualquer número de 

narrativas e, ocasionalmente, irrompe na superfície da própria ficção” (WOLOCH, 2003, p. 

12, tradução nossa).   

David W. R. Brown, em seu recente artigo publicado na revista NECSUS, comenta 

como Better Call Saul se estabeleceu, ao longo do tempo, num caminhar de quase absoluto 

pavor (dread, no original). O segundo seriado é um spin-off de Breaking Bad, que ocorre dez 

anos antes da história do original. Por essa razão, qualquer espectador que assista os seriados 

em sua ordem de lançamento saberá de antemão que Better Call Saul trata, como ponto final, 

da transformação do estado inicial – de um certo “McGill” – em seu extremo negativo (os 
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próprios traços de Saul em formação, que se aproximam estreitamente do grotesco34): 

“Goodman, criminal lawyer!”. Sua decadência é narrada através de padrões que tentam se 

assemelhar a aqueles empregados nos textos que contaram os ocasos sofridos pelos grandes 

heróis trágicos da literatura/do cinema.    

Se estamos destinados ao remate da calamidade, é natural que sintamos pavor. Que, 

ainda, é reforçado por uma atmosfera ou ambiência que se estabelecem via estilo fílmico, 

“aument[ando] seu pavor através do ritmo glacialmente lento e deliberado. Isso é enfatizado 

por tomadas longas, movimentos lentos da câmera e um foco persistente em composições 

estilizadas e incomuns” (BROWN, 2017, p. 11, tradução nossa). Podemos notar uma 

composição desse tipo na figura 15, em Uno, mesmo nos primeiros momentos de Jimmy 

enquanto ainda Jimmy, quando o mesmo é enquadrado tanto à distância como lançado sobre 

vultosas sombras.  

Por que, então, se indaga Brown, continuamos a assistir um seriado onde temos que 

temer pela vida daqueles personagens que não aparecem em Breaking Bad? Donde a 

imaginação e conhecimento da violência desses mundos faz tudo a levar crer que estarão 

mortos. “Embora a experiência momento a momento do pavor narrativo desencadeada por 

Better Call Saul não seja agradável, ela é tolerada pela perspectiva futura de sermos 

removidos de um estado de conhecimento incompleto para um de conhecimento completo” 

(ibid., p. 12). Assim regressamos ao argumento de Edward Branigan: “a narrativa é uma 

atividade perceptiva que organiza os dados em um padrão especial que representa e explica 

a experiência”. A palavra-chave aqui é explicar.  

Para que possamos destrinchar o gancho estilizado que nos prendeu aquele mundo 

aspectualizado, precisamos de informações que nos ajudem a compreender seus mecanismos 

e as razões (causas) de suas consequências (efeitos). Tais informações só estarão disponíveis 

de forma difusa ao longo do discurso. Esse é seu modus operandi. Nesse sentido, precisamos 

do discurso inteiro (ler o livro completamente, assistir toda a série). E também reler e rever, 

algumas vezes. Dessa maneira, poderemos saber e restituir a história do discurso. Na próxima 

seção do texto, comentaremos sobre esse par com mais cuidado: história e discurso. Antes, 

no entanto, iremos exemplificar a ideia de aspectualização enquanto retrato de partes de um 

 
34 Saul Goodman é injurioso por natureza, portanto, podemos associá-lo, ainda que tacitamente, ao “modo 
grotesco de representação do corpo e da vida corporal dominou durante milhares de anos na literatura escrita e 
oral. Considerado do ponto de vista da sua difusão efetiva, predomina ainda no momento presente: as formas 
grotescas do corpo predominam na arte não apenas dos povos não europeus, mas mesmo no folclore, europeu 
(sobretudo cômico); além disso, as imagens grotescas do corpo predominam na linguagem não-oficial dos 
povos, sobretudo quando as imagens corporais se ligam às injúrias e ao riso; de maneira geral, a temática das 
injúrias e do riso é quase exclusivamente grotesca e corporal [...]” (BAKHTIN, 1993, p. 279). 
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estilo a partir de duas parelhas. Uma fílmica, letra Δ (delta), advinda de duas obras dirigidas 

por David Lynch. A segunda, letra Ω (ômega), uma comparação entre Better Call Saul e 

Billions – dois seriados em exibição na atualidade. O faremos para demonstrar como a 

“atenção ao ‘aspecto’ reflete um registro de vertentes da estética filosófica contemporânea – 

(valorizando) detalhes significativos da representação pictórica ou narrativa, que, por seu 

turno, instruem traços variados de sua significação” (PICADO, 2019b, p. 83, grifo nosso). 

Ademais, reforçando a ideia de que mesmo um reconhecido esteta de traços tão marcantes35, 

como Lynch, pôde produzir duas obras tão díspares, posto que advindas da necessidade de 

criação de mundos dotados de certas inflexões aspectuais inteiramente heterogêneas.  

Δ) David Lynch: Uma História Real (The Straight Story, EUA, 1999) e Cidade dos 

Sonhos (Mulholland Drive, EUA, 2001) 

 

 
Figura 16 – Alvin Straight (Richard Farnsworth), encontrando pessoas ao longo do caminho. Observem que o 
filme é tão linear, que mesmo suas composições costumam reforçar a colocação das figuras ao centro. 

 
Em inglês a palavra straight possui diversas acepções: reta, em reta, linha, franco, 

direto, etc. O filme Uma História Real trata do ocorrido verdadeiramente na vida de Alvin 

Straight, um senhor de 73 anos que não poderia obter licença para dirigir devido à problemas 

de visão, mas que desejava ver o irmão que vivia à 390 quilômetros de distância e havia 

 
35 A noção de "heurística do estilo" abriga "as operações nas quais [...] obras configuram uma unidade de seu 
reconhecimento e de seu pertencimento a instâncias autorais determinadas" (ibid., p. 82). Para maiores detalhes 
sobre estilo e autoria, cf. a obra de Picado e a de Carroll, citada a seguir: "O estilo de um filme individual não 
entra em colapso, sem o restante, no estilo pessoal de seu diretor. A razão para isso é simples. Mesmo um filme 
de um diretor com um estilo pessoal altamente distinto pode empregar estratégias estilísticas não exclusivamente 
próprias. [...] Por sua vez pouquíssimos filmes são absolutamente o produto de estratégias exclusivamente 
pessoais. Por razões semelhantes, a análise do estilo de um filme individual não pode ser reduzida à análise de 
seu período, movimento ou escola artística. Mesmo que esses sejam os principais ingredientes de um 
determinado filme, poucos filmes, se houver, são apenas exemplos desconexos de seu período, movimento ou 
escola” (2003b, p. 129-30, tradução nossa). 
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recentemente sofrido um derrame. Ele, então, monta em sua segadeira (cortador de grama) e 

percorre todo esse trajeto. Praticamente cortando o país numa linha reta. 

O filme aborda essa viagem da maneira mais franca possível, e mais linear. É, de certo 

modo, o filme de aspecto mais straight da carreia de Lynch. Ele se desenrola, basicamente, 

enquanto seguimos Alvin em sua travessia, e testemunhamos seus encontros com pessoas 

que lhe ajudam de diversas maneiras. A dramaticidade do filme não está em qualquer 

revelação aguda ou alteração cronológica. Ela advém “meramente” de estarmos envolvidos 

com a singela perseverança desse senhor.   

Já Cidade dos Sonhos, filme subsequente de Lynch, é um thriller psicológico, de 

imagens “próximas ao delírio”, que conta a história de Betty Elms/Diane Selwyn (Naomi 

Watts), uma mulher que deseja ser atriz e para tanto se muda para Los Angeles, onde esbarra 

com Rita/Camilla Rhodes (Laura Harring), uma pessoa cheia de mistérios e desmemoriada 

devido a um recente acidente. O que se segue, então, ou seja, a aspectualização desse resumo 

da frase anterior, é um crescente atmosférico de sensações perturbadas. Muitas interpretações 

seguiram-se ao lançamento da obra. Em uma breve compilação de críticas sobre o tema do 

filme (na questão direta: é sobre o quê?), organizadas pelo jornalista Robyn Lewis no The 

Guardian, Neil Roberts deixa transparecer sua surpresa pela fala:  

 
Oh, Deus, eu não sei. Acho que subscrevo a teoria mais fácil de que o filme 
está dividido em duas partes. A primeira metade é uma sequência de sonhos 
idealizando o relacionamento entre as duas garotas e a segunda metade é 
uma narrativa direta do relacionamento fracassado e da eventual 
contratação de um assassino. O ponto de virada disso é a abertura da caixa, 
mas ainda não faço ideia de qual é o significado disso ou de algumas cenas 
- a do Club Silencio, por exemplo. O casal de velhos poderia ser seus pais, 
ou ouvi dizer que eles são uma espécie de fúria vingativa de seu antigo eu, 
mas tenho receio de analisá-lo [o filme] demais36. 

 

O interessante no contraste entre Uma História Real e Cidade dos Sonhos é que 

podemos inferir que há uma relação inversamente proporcional entre a “franqueza” do 

discurso, ou seja, sua linearidade e a capacidade dos leitores/espectadores de extraírem uma 

história do mesmo. Em outras palavras, quanto mais mirabolante e aspectualizado for o 

discurso, mais difusas serão suas interpretações. O mesmo ocorre com a maioria dos 

romances de Robbe-Grillet ou com Budapeste de Chico Buarque. São obras mais regadas de 

dissensão do que o inverso.  

 
36 Robyn Lewis. Nice film - if you can get it… tradução nossa.  
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Antes que partamos para a letra Ω, paremos um instante para analisar que Cidade dos 

Sonhos está entremeada de um inúmero de reaction shots37, como aquele demonstrado pela 

figura 17. Num filme onde reinam as sensações, abundar do uso “(d)o expressivo quadro de 

reação, bem como o quadro do ponto de vista, podem levar o espectador (a) se imaginar 

dentro do ponto de vista do personagem” (GAUT, 1999, p. 209, tradução nossa), ou seja, 

mergulhar de maneira mais profunda nele, em tomar seu partido.  

 

 
Figura 17 – O reaction shot de Betty e Rita no Club Silencio à performance do Club Silencio. Esse tipo de 
sequencia reforça o psiquismo dos personagens e, por conseguinte, nosso elo emotivo com eles.    

 
Ω) Better Call Saul (EUA, 2015-atual, criador Vince Gilligan) e Billions (EUA, 2016-

atual, criadores Brian Koppelman, David Levien e Andrew Ross Sorkin) 

Jimmy McGill surge, em Uno, para além das sorumbáticas prolepses (flashforwards), 

conforme já mencionamos, sozinho, abraçado em sombras, escondido num banheiro 

enquanto pratica sua fala de defesa perante o júri. O que não tínhamos desvelado é que essa 

cena é a segunda sequência de Uno para além do epílogo “Cinnabon”. A primeira se distende 

lentamente entre os seis minutos do episódio e os sete e trinta, enquanto o juiz e todo o 

auditório aguardam pela presença do advogado de defesa, Jimmy, que havia pedido para ir 

ao banheiro e, então, não retornado – figurado abaixo. Esses tempos arrastados de Better Call 

Saul, conforme notou Brown, vão afirmando o aspecto do pavor de testemunharmos a 

decadência de Jimmy em Saul e como tal transformação envenena o futuro de todos ao seu 

 
37 “Um tipo específico de close-up ou quadro médio é o reaction shot. Algo acontece ou um personagem diz 
alguma coisa e nós cortamos para outra pessoa reagindo ao que aconteceu ou ao que foi dito; pode ser a outra 
pessoa no diálogo ou alguém em outro lugar na cena. Geralmente, o termo refere-se a uma expressão facial ou 
linguagem corporal, não ao diálogo” (BROWN, 2012, p. 23, tradução nossa e grifos do autor) 



 56

redor, assim como ocorreu (ou ocorrerá no tempo da história), praticamente o mesmo com 

Walter White.  

 

 
Figura 18 – Em Uno, um chateado juiz perante um auditório lotado (ângulo inverso, mostrado em seguida). Os 
cortes secos, todos em silêncio, no juizado, reforçam uma sensação de ansiedade. 

 
Trazemos Billions, a título do contraste novamente, pelo modo como o segundo 

seriado aspectualiza sua apresentação em modo veloz. Não somente os eventos ocorrem em 

ritmo alucinante, o que advém de uma perspectiva canônica de conectar os homens de Wall 

Street com celeridade e vasta capacidade intelectual, mas tal aspecto se evidencia pelos 

diálogos corridos, recheados de informação expositiva e técnica, e normalmente, explicados 

de forma leiga para outro personagem – de modo que os espectadores possam compreender 

o que se passa. Assim ocorre na cena figurada abaixo. Axelrod diz a Bensinger: “Eu não tinha 

me dado conta, mas agora vejo que ela [Rebecca] cometeu o pecado que todo investidor de 

capital privado sabe que nunca pode cometer. [...] E aconteceu porque ela é tão boa e gentil 

quanto é inteligente. E isso é...”, ao que Bensinger retruca: “Ela se importa demais”. Explicar 

essa troca em todas suas nuanças técnicas e também para essa história escaparia do tema desta 

tese, contudo vale notar que se “importar demais” significa se importar com as pessoas 

(funcionários que serão demitidos). Logo, Besinger corta o longo fraseado de Axelrod para 

deixar claro o que o primeiro queria dizer. Tal maneira de enunciar os conhecimentos técnicos 

sobre transações é recorrente no seriado, é uma prosódia própria que é, em si, seu aspecto de 

apresentação. Finalmente, nos debrucemos sobre os conceitos de história e discurso tão 

citados nas últimas páginas, porém deixados de lado no aguardo de uma explanação posterior.   
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Figura 19 – O bilionário Bobby Axelrod (Damian Lewis) em sua cobertura, dividindo o café da manhã com 
Sanford Bensinger (Richard Thomas). O seriado é entremeado de longas conversas entre duas ou mais pessoas, 
sempre em ritmo frenético. E, habitualmente, em ambiente de alto luxo.  

 
1.3. Teoria narratológica: história e discurso 

 
 Via de regra histórica, comecemos pelo começo: Aristóteles e sua Poética. Dele 

tomamos algumas passagens para corroborar com nossa base argumentativa. Em primeiro 

lugar, Aristóteles estudou principalmente o teatro. De seus estudos é possível e, inclusive, 

salutar, extrapolar aquilo que estava originalmente focado nas artes performáticas em direção 

a outras, uma vez que – veremos logo em seguida – a história é uma estrutura virtual que 

pode ser atualizada em discurso sob qualquer signo ou meio. Entretanto, nos ateremos nesse 

momento a algumas passagens específicas da Poética.  

 A palavra drama, apesar de seu uso corriqueiro na atualidade como gênero, em 

Aristóteles é um modo, ou seja, uma maneira de organizar a trama que, no § 11 do capítulo 

III o próprio explica da seguinte maneira: “Daí o sustentarem alguns que tais composições se 

denominam dramas pelo facto de se imitarem agentes”. Em outras palavras, dramatizar é 

imitar a ação de personagens. Logo em seguida ele explica o que é a tragédia, essa sim 

gênero: “[...] a tragédia é imitação de uma acção completa, constituindo um todo que tem 

certa grandeza; porque pode haver um todo que não tenha grandeza. ‘Todo’ é aquilo que tem 

princípio, meio e fim” (§ 41-2 do capítulo VII, grifo nosso). O todo de Aristóteles é a história 

completa, por isso necessita de todas as partes de sua linha acional. Por conseguinte, 

Aristóteles assevera um conceito fundamental com o qual se debruçariam os narratólogos ao 

longo de todo o século XX, até hoje 
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Em toda a tragédia há o nó e o desenlace. O nó é constituído por todos os 
casos que estão fora da acção e muitas vezes por alguns que estão dentro da 
acção. O resto é o desenlace. Digo, pois, que o nó é toda a parte da tragédia 
desde o princípio até aquele lugar onde se dá o passo para a boa ou má 
fortuna; e o desenlace, a parte que vai do início da mudança até o fim (§ 
105 do capítulo XVIII, grifo nosso).  

 

Por fim, por enquanto, citaremos a passagem: “a tragédia não só é imitação de uma a 

acção completa, como também a de casos que suscitam o terror e a piedade, e estas emoções 

se manifestam principalmente quando se nos deparam acções paradoxais, e […] maior é o 

espanto (diante de) feitos do acaso e da fortuna […]” (§ 56 do capítulo IX, grifo nosso). Aqui 

nos encontramos diante da declaração de que a poiesis é ato deliberado com a intenção de 

gerir um efeito naqueles que entram em contato com a obra, um efeito estético.  

Num salto temporal longínquo, chegamos aos expoentes da narratologia do século 

XX. No início, a partir da década de 1920, com os Formalistas Russos como Vladimir Propp, 

Boris Tomashevsky e Viktor Shklovsky. De Propp, por exemplo, e seu laborioso estudo sobre 

os contos maravilhosos russos, podemos tomar duas passagens que explicitam sua relação 

com os personagens: “No estudo do conto maravilhoso o que realmente importa é saber o 

que fazem os personagens” (1984, p. 26, grifos do autor). E: “Apesar dos exemplos citados 

serem tão diversos, todos possuem um ponto em comum: um personagem toma conhecimento 

de alguma coisa através de outro personagem, e isto liga a função precedente à função que 

vem a seguir” (ibid., p. 66, grifos do autor). Nesse ponto podemos realizar uma sucinta 

inflexão proposta por Meir Sternberg 

 

Assim, muitas vezes você encontra Aristóteles unido a Vladimir Propp, 
como os pais da narratologia moderna. No entanto, embora (ou porque) o 
próprio Propp realmente se baseie em Aristóteles muito mais do que se 
reconheceu, o que há entre eles é uma incompatibilidade lamentável. [...] 
Para o bem ou para o mal, então, a linha de eventos proppiana equivale a 
uma lógica de ação "inteira", apenas especificada e não poetizada, 
desmotivada e, de fato, não intrigada. [...] Definida como "o estudo das 
formas" (Propp 1968 [1928]: xxv), por outro lado, essa morfologia carece 
de todo senso de propósito por trás do que é e como é formalizado: suas 
próprias "funções" aderem exclusivamente à ação que desenrola dentro do 
mundo narrado, em violação de princípio (e ilusória) da atividade 
maquinada pela narrativa para o leitor, a saber, a mimética, divorciada da 
poética, da causa e efeito. Em uma palavra, o sentido da ordem da história 
ou sua (teleo)lógica diminui para um único nível, que se baseia na estrutura 
de existência e ocorrência habitada pelo dramatis personae: no holos [todo] 
de Aristóteles, na fabula de Shklovsky, na histoire dos estruturalistas, no 
domínio do dito. Como resultado, os recursos e as forças da narração dentro 
ou fora do tempo desaparecem da vista, juntamente com outras relações 
entre a narração e o narrado (1992, p. 485-6, tradução nossa e grifos do 
autor). 
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O que Sternberg quer dizer é que Propp se distanciou de Aristóteles no sentido de que 

o primeiro fixou-se, talvez demais, na lógica da ação – que ele nomeia de função, em suma, 

o ‘o que fazem?’ já citado, em detrimento de qualquer junção entre o narrado (o que) e a 

narração (como). Ou seja, ignorou toda a gama de efeitos da aspectualização dos mundos em 

prol do entendimento da lógica que cadencia a ação. E essa gama de efeitos é parte integral 

da narrativa para Aristóteles, é aquilo que ele nomeia de catarse – a própria finalidade que o 

como nos é contado produz sobre aquilo o que nos é contado (vide § 56).  

Tornamos à história com a chegada dos estruturalistas franceses, a partir da década de 

1960, aproximadamente, com expoentes como Roland Barthes, Claude Brémond, Tzvetan 

Todorov, etc38. E, enfim, a transformação que se instaurou do foco acional proppiano para 

um estudo que contemplava de forma excepcionalmente minuciosa os efeitos da narração e 

da aspectualização do discurso, do como, com Genette 

 

É já de outro fôlego o trabalho publicado por Gérard Genette, em 1972, na 
sequência de dois volumes anteriores. Refiro-me a Figures III e em 
particular, ao longo estudo “Le discours du récit”, quase de imediato 
adoptado como referência insubstituível pela narratologia em constituição, 
mesmo quando essa adopção implicava uma leitura crítica das propostas de 
Genette, coisa que, de resto, o próprio autor veio a fazer (REIS, 2006, p. 
28).  

 

Logo os EUA chegaram, no final da década de 1970 em diante, com nomes como 

Seymour Chatman, David Bordwell e Edward Branigan, que transmutaram os escritos 

anteriores, majoritariamente voltados para obras literárias, em direção ao audiovisual. Com 

o intuito de completar esse resumo histórico, na atualidade há diversos professores-

pesquisadores renomados, fora do eixo dos EUA, que focam seus estudos exclusivamente ou 

majoritariamente em narratologia.  

Todos advêm de tradições e escolas diferentes que, embora separadas, se encontraram 

em diversos pontos e de copiosas maneiras se enriqueceram mutuamente ao elaborar os 

insights uns dos outros. São alguns deles: Meir Sternberg, Jean-Marie Shaeffer, Monika 

 
38 “Lembro que, no princípio, a narratologia, ainda não conceptualizada como tal, era análise estrutural da 
narrativa. Nesse estádio fundacional, apoiado em etapas constitutivas anteriores que não trato agora de indagar, 
a revista Communications (1966) e o seu famoso número 8 (justamente intitulado “Analyse structurale du récit”) 
assumiram um protagonismo de renovação metodológica que logo então ficou evidente, como evidente era 
também a vinculação francesa da maioria dos estudiosos que naquele número apareciam: Roland Barthes, que 
introduzia o que era uma quase flamante novidade operatória, depois prolificamente glosada, Claude Bremond, 
Gérard Genette e também, vindos de outras paragens, mas congraçados pela análise estrutural, A. J. Greimas, 
Tzvetan Todorov e Umberto Eco” (REIS, 2006, p. 27).  
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Fludernik, Mieke Bal, Raphaël Baroni, Didier Coste, Maria Lúcia Dal Farra, Benjamim 

Picado, etc. Há ainda os estudiosos do cognitivismo aplicado à narratologia, com Gregory 

Smith, Carl Plantinga, Gregory Currie, Dudley Andrew, Murray Smith, Richard Gerrig, etc.: 

tais serão brevemente recuperados no último capítulo desta tese.  

Retomando a teoria, Edward Branigan (2006a, p. 4) resume os cinco estágios de 

transformação causal que caracterizam uma narrativa para Tzvetan Todorov, em: 1. um 

estado de equilíbrio, 2. uma irrupção do estado 1; 3. um reconhecimento que houve uma 

irrupção; 4. uma tentativa de reparar a irrupção; 5. um reestabelecimento do equilíbrio inicial. 

Percebam que do ponto um ao quatro estamos na fase do nó aristotélico, sendo o quinto 

reservado ao desenlace: estando os cinco dentro do todo, ou seja, da ação completa.  

 Richard Gerrig, cognitivista, comenta: “[diversos pesquisadores] sugeriram que o 

produto final de compreensão é uma rede causal que representa as relações entre as causas e 

as consequências de eventos em uma história. Os leitores descobrem elos causais à medida 

que avançam em um texto [...]” (1998, p. 46, tradução nossa e grifo do autor). A Escola de 

Parma com seus avanços nos estudos dos neurônios espelho, e sua prole prodigiosa ao redor 

do globo, estuda o cérebro através de suas interações com o mundo. Um de seus ramos é o 

cognitivismo que pesquisa a mente em suas relações com obras artísticas em geral. Ocorre 

que, por exemplo, tanto a ideia de relação causal já estava em Todorov quanto o fato de que 

mais uma vez nos encontramos numa situação de exclusão do como, do discurso, da maneira 

do contar aquilo que se transmite.  

 

Assim, o estilo não está confinado nem ao que é exprimido nem aos 
sentimentos. Não obstante, exprimir é pelo menos uma função tão 
importante em muitas obras como o é o dizer; e o que uma obra exprime é 
frequentemente um ingrediente maior do seu estilo. As diferenças entre a 
escrita sardónica, sentimental, selvagem, e sensual são estilísticas. As 
emoções, os sentimentos e outras propriedades exprimidas no dizer são 
parte do modo de dizer; o que é exprimido é um aspecto de como é dito 
aquilo que é dito, e, tal como em música e pintura abstracta pode ser um 
aspecto de estilo mesmo quando nada é dito (GOODMAN, 1995, p. 69-70, 
grifo nosso). 

 

Nelson Goodman se refere à expressão, não ao conteúdo. À maneira pela qual o ato 

expressivo pode agudizar ou pronunciar, por exemplo, pelo pavor citado por Brown, algo que 

é contado pela história. O estudo da execução da obra de arte enquanto mais do que 

meramente portadora de uma história, é o cerne do trabalho de David Bordwell, de uma ampla 
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heurística que o mesmo subsumiu sob o conceito de estilo cinematográfico39. O que Bordwell 

conceitua como estilo se aproxima intensamente daquilo que os narratologistas chamam de 

discurso, ou o como da história. Sigamos  

  

A narrativa cinematográfica é uma maneira de entender dados sob a ilusão 
de ocorrência; isto é, é uma maneira de perceber por um espectador que 
organiza os dados como se fossem testemunhados desdobrando-se em um 
quadro temporal, espacial e causal. Na compreensão de uma narrativa 
cinematográfica, um espectador emprega processos cognitivos de top-down 
e de bottom-up40 para transformar dados na tela em uma diegese - um 
mundo - que contém uma história ou sequência de eventos específica. Os 
dados da "história" assumem duas formas: conhecimento declarativo ("o 
que" acontece) e conhecimento procedural ("como" é testemunhado e 
conhecido) (BRANIGAN, 2006a, p. 115-6, tradução nossa e grifos do 
autor). 

 

Para Branigan (ibid.) o conhecimento declarativo é um esquema narrativo que une 

uma série de incidentes numa rede causal focada (o todo aristotélico e os cinco passos de 

Todorov), resultado direto do processamento e reordenamento das experiências de tempo e 

espaço na tela. Enquanto o conhecimento procedural é gerado pela narração em muitos níveis 

epistemológicos – o que temos designado aqui como aspectualizações, ou seja, a experiência 

do discurso. O par de Branigan é uma reverberação do que surgiu desde o Formalismo Russo, 

com Shklovsky e Propp: então nomeados de fábula (história) e syuzhet (trama, enredo, tópico, 

discurso). Desde o Formalismo Russo diversas correntes de pensamento estudaram, 

ampliaram, questionaram, ajustaram, etc., esse par teórico. Dentre eles, a semiótica de 

Umberto Eco nos oferece uma súmula muito útil para nosso interesse argumentativo – uma 

vez que ele comenta sobre as múltiplas deformações pelas quais o discurso nos permite 

interferir sobre a transmissão da história 

 

 
39 Planificação teórica onde se encontram todas as operações que o “narrador cinemático” constrói para 
transmitir a história (cf. CHATMAN, 1990, p. 132 e 135). Por exemplo: barulhos, músicas, comentários, edição, 
cinematografia, edição, locação, atores, etc. Nesta obra Chatman corrobora com as noções propostas por 
Bordwell. Ademais, ambas serão objeto de escrutínio no terceiro capítulo desta tese. 
40 “Podemos começar a entender os efeitos dos filmes tomando emprestada uma distinção da psicologia 
cognitiva clássica, a do processamento mental top-down ('de cima para baixo') e bottom-up ('de baixo para 
cima'). O processamento top-down é orientado por conceitos; o processamento bottom-up é orientado por dados. 
Uma instância clássica de processamento top-down é a solução de problemas. Num jogo de palavras cruzadas, 
você utiliza seu conhecimento armazenado sobre o idioma e o mundo (incluindo os estratagemas dos designers 
de jogos de palavras cruzadas) para preencher os espaços em branco corretamente. Por outro lado, o 
processamento bottom-up surge de um momento a momento com o mundo. Ao entrar em uma sala 
desconhecida, por exemplo, seu sistema visual coleta informações sobre arestas, diferenças de brilho e uma 
série de outros recursos que se fundem em um todo espacial. Nosso cérebro pode processar informações em 
ambas as ‘direções’, ao mesmo tempo, de modo que qualquer experiência particular será uma mistura” 
(BORDWELL, 2008, p. 44, tradução nossa).  
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A história (fábula) de Ulisses, tal como é contada por Homero e reformulada 
por James Joyce, provavelmente se tornou conhecida dos gregos antes que 
se escrevesse a Odisséia. Ulisses deixa Tróia em chamas e se perde no mar 
com seus companheiros. Encontra povos estranhos e monstros horríveis — 
os lestrigões, Polifemo, os lotófagos, Cila e Caribde; desce aos infernos, 
escapa das sereias e acaba sendo capturado pela ninfa Calipso. Então os 
deuses resolvem ajudá-lo a voltar para sua pátria. Calipso é obrigada a 
libertar Ulisses, que se lança de novo ao mar, sofre um naufrágio e conta 
sua história a Alcínoo. Depois parte para a Ítaca, onde mata os pretendentes 
de Penélope e se reúne a ela. [...] Já o enredo (sjuzet) da Odisséia é muito 
diferente. A Odisséia começa in medias res [...] (ECO, 2009, p. 39). 

 
Se tal definição de Umberto Eco não restou clara, talvez outra do mesmo autor possa 

nos ajudar. Em primeiro lugar, ele chama o par de “velha oposição formulada pelos 

formalistas russos”, para então definir fábula como “o esquema fundamental da narração, a 

lógica das ações e a sintaxe dos personagens, o curso dos eventos ordenado temporalmente” 

(1993, p. 145-6, tradução e grifo nosso); já o discurso “é a história como é de fato contada, 

como aparece na superfície com seus deslocamentos temporais, seus saltos para frente e para 

trás” (ibid.). Desse modo, cabe ao leitor/espectador remontar a história a partir de seus 

fragmentos espalhados pelo discurso. Às vezes, com pouco sucesso, como no caso de Cidade 

dos Sonhos. Esses fragmentos, no entanto, estão coligados tanto pela causalidade (Todorov, 

Branigan, etc.) quanto pela proximidade, inclusive emocional. E eles podem ser ativados pela 

distribuição de conhecimento advinda das ações dos personagens. Pensemos num exemplo 

trazido por Mieke Bal 

 

No controverso filme de Steven Spielberg de 1993, A Lista de Schindler 
[...] No começo, o ator Schindler é apenas um dos nazistas, socializando 
com eles, aproveitando a guerra e o esgotamento dos judeus. [...] O narrador 
cinematográfico precisa mostrar - a principal forma de narração do cinema 
- o que Schindler vê e o que essa visão faz com ele. Eu não conhecia a 
história quando fui ver o filme; eu não sabia que esse homem horrível iria 
se transformar em um homem bom. Não houve explicação, nenhum 
momento aconteceu dentro dele, mas em algum ponto ele era um homem 
diferente. Como essa transformação foi narrada? [...] Para Schindler, a 
reviravolta é ver indivíduos, em vez da burocracia devastadora e 
desumanizante dos números. O momento de insight de Schindler acontece 
-como é mostrado- quando o texto do filme 'conta' como ele assiste à 
destruição do gueto do topo de uma colina, sob seu cavalo. A cena enfatiza 
a visão de cima para baixo, que geralmente é -no discurso visual da cultura 
ocidental- um olhar dominador e colonizador. Mais tarde, por outra 
intervenção do narrador, esse olhar ecoou no olhar do gêmeo maligno de 
Schindler, Amon Goeth. Goeth supervisiona o acampamento a partir da 
varanda de sua casa, o que lhe dá o impulso de atirar nos presos 
aleatoriamente. [...] É preciso um agente de narração para (visualmente) 
"contar" essas duas reações opostas a um evento visual semelhante (2009, 
p. 19, tradução nossa).  
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As imagens de Amon Goeth e Oskar Schindler olhando judeus de cima para baixo, 

por si só, imaginemos, colocadas nas paredes em fotografias isoladas em prédios distantes, 

são incapazes de fabricar o mínimo de contiguidade exigida para montarem uma fábula e, 

portanto, inaptas de gerarem qualquer apelo emocional catártico do tipo formulado por uma 

tragédia. Se, nesse experimento fantasioso, as colocamos lado a lado, considerando que o 

visitante dessa galeria tenha enciclopédia41 para saber de quem se tratam as pessoas figuradas, 

então já poderíamos começar a extrapolar algum tipo de intenção, portanto, história (ainda 

que totalmente imaginativa) posto que, nos explica Patrick Hogan, estamos propensos a 

interpretar proximidades temporais ou espaciais como eventos casualmente relacionados. 

Também, segue Hogan, há a “relacionabilidade emocional. Dois eventos ou episódios são 

mais próximos, mais facilmente combinados em uma estrutura de história, se contribuem para 

uma única experiência emocional” (2011, p. 72, tradução nossa). 

É por essa razão que a combinação, espalhada pelos espaços do discurso de A Lista 

de Schindler, de planos “visualmente semelhantes”, a partir do ponto de vista de personagens 

antagônicos, produz tamanho impacto e nos faz processar um esquema extraído da 

experiência do espaço e tempo narrativos (o discurso), ou seja, um entendimento nasce – tal 

é o conhecimento declarativo. Nesse exemplo específico, conhecemos ou reconhecemos42 

(terceiro passo para Todorov) a transformação de Schindler de um homem de negócios tão 

inescrupuloso quanto seus parceiros comerciais nazistas para alguém atordoado com a 

miséria e a banalidade do mal43. Penitente, arrependido, que faz esforços hercúleos para 

salvar aqueles que outrora havia explorado. Em outras palavras, é através de uma 

aspectualização ótica, literalmente um ponto de vista que se repete para dois personagens, 

que o discurso distribui a informação44 de que ambos não só reagem de forma muito diferente 

à cena que veem, mas que essa própria reação é parte da mudança interna do personagem de 

Schindler. Outra maneira de distribuir informação aspectual é fazer colidir tempos diferentes 

 
41 Conceito de Umberto Eco que será tratado no subitem 1.5 deste capítulo.  
42 O reconhecimento da irrupção se dá para os personagens, que se transformam e para nós, que reconhecemos 
a transformação ocorrida neles – podendo nos sentir agradados por ela ou desagradados.  
43 Termo cunhado por Hannah Arendt em seu livro Eichmann em Jerusalém - Um relato sobre a banalidade do 
mal, publicado originalmente em 1963. 
44 Somente a informação que possua relevância ou saliência para o mundo aspectual da ação que transcorre no 
discurso: "Quer a narrativa seja vivenciada através de uma performance ou de um texto, os membros da plateia 
devem responder com uma interpretação: eles não podem evitar de participar da transação. Eles devem 
preencher as lacunas com eventos, características e objetos essenciais ou prováveis que, por várias razões, não 
foram mencionados. […] Se em uma frase nos dizem que John se vestiu e na seguinte ele correu para o balcão 
de um aeroporto, supomos que nesse intervalo ocorreram vários eventos artisticamente não essenciais, mas 
logicamente necessários: pegar sua mala, sair de seu quarto para a sala de estar e pela porta da frente, depois 
para o carro, o ônibus ou o táxi, abrindo a porta do carro, entrando e assim por diante" (CHATMAN, 1978, p. 
28-9, tradução nossa). Trataremos com maior ênfase sobre os espaços vazios no próximo subitem deste capítulo 
e no capítulo dois. 
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A narrativa é uma sequência duas vezes temporal...: há o tempo da coisa-
contada e o tempo da narrativa (tempo do significado e tempo do 
significante). Não só é esta dualidade aquilo que torna possíveis todas as 
distorções temporais de que é banal dar conta nas narrativas (três anos da 
vida do herói resumidos em duas frases de um romance45, ou em alguns 
planos de urna montagem ‘frequentativa’ de cinema, etc.); mais 
fundamentalmente, convida-nos a constatar que uma das funções da 
narrativa é cambiar um tempo-num outro tempo (GENETTE, 1995, p. 31) 

  

Traduzindo para os termos já empregados nesse texto, a coisa-contada de Gérard 

Genette é a fábula/história e o tempo da narrativa é a trama/syuzhet46. É no ato do tecer da 

trama que se faz possível, numa frase, “atar as duas pontas da vida” como pretende Bentinho 

em Dom Casmurro. Ou, conforme supracitado, num corte fílmico coligar o futuro sombrio 

de acuamento de Saul Goodman com o passado reluzente de oportunidades de Jimmy McGill. 

Pois, defende Didier Coste, “o discurso da narrativa, em seu sentido mais amplo, é o discurso 

da mudança, não o da ação; ele provê um ponto de vista transitivo do mundo” (2017, p. 14, 

tradução nossa). A transitividade pode ser definida como a passagem de um estado A para 

outro, B, ou do nó ao desenlace ou ainda do equilíbrio ao desequilíbrio e, então, de volta a 

um novo equilíbrio. 

Antes de prosseguirmos para o próximo subitem se faz necessário comentar, ainda que 

laconicamente, duas questões relacionadas ao par história & discurso: i) a querela milenar 

entre o contar na ordem (ab ovo) versus na desordem (in medias res); ii) as dúvidas incitadas 

pela potência virtual da história. Sobre a primeira questão, é importante mencionar que se 

trata de uma querela milenar que foi iniciada, de acordo com Sternberg, a partir de uma 

sucessão de más leituras da Poética que resultaram, na prática, no apanhado que Barthes faz 

da situação teórica da época (anos 1970) 

 

[...] o próprio Aristóteles [...] atribuía já o primado do lógico sobre o 
cronológico. É o que fazem todos os pesquisadores atuais (Lévi-Strauss, 
Greimas, Bremond, Todorov), que poderiam todos subscrever sem dúvida 
(embora divergindo sobre outros pontos) a proposição de Lévi-Strauss: «A 
ordem de sucessão cronológica resolve-se numa estrutura matricial 
atemporal.» A análise atual tende com efeito a «descronologicizar» o 

 
45 "Quando se referem ao 'tempo' na narrativa, a maioria dos teóricos quer dizer de alguma combinação do 
desdobramento temporal da narrativa no ato da leitura, a duração do tempo representada na trama, o ritmo no 
qual a narração relaciona os eventos da trama e a ordem ou desordem dos eventos do tempo da história. A teoria 
narrativa baseia-se na divisão conceitual do tempo da história (o tempo que transparece no mundo imaginário 
da trama) e no tempo do discurso (a quantidade de narração gasta na relação dos eventos da história - na verdade, 
uma quantidade de páginas, embora haja um correlato no tempo de leitura)" (KEEN, 2003, p. 90, tradução 
nossa). 
46 O termo em inglês, muito citado nos estudos narrativos, é plot.   
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contínuo narrativo e a «relogicizar» (BARTHES, 2011, p. 36-7, grifo 
nosso).   

 

Sternberg, então, assevera que para “Aristóteles, no entanto, a liberdade dos tempos 

narrativos não confere qualquer vantagem automática, nenhum sinal de maior grandeza 

estética, como fazem os entusiastas do in medias res da Renascença e seu homólogo moderno, 

o formalismo” (1993, p. 477, tradução nossa). O professor israelense comenta que Aristóteles 

meramente aludiu a colisão dos tempos como uma das possibilidades de efetivar a suscitação 

de “piedade e terror” catárticos, sendo essa passagem tomada numa espécie de reductio ad 

absurdum conceitual ao longo dos tempos, por mui diversos autores. Ainda, Sternberg 

identifica a fonte moderna dessa predileção pelo desarranjo temporal no conceito de 

ostranenie ou estranhamento47, de Victor Shklovsky – em função da mesma ter o poder de 

enfatizar o estatuto artístico das obras, funcionando mais como autoafirmação do que matéria, 

a rigor, da constituição poética. Desse modo, 

 

nessas (re)versões [teóricas] –especialmente quando gravitam em direção 
ao pós-estruturalismo– as cordas temporais ligadas ao efeito narrativo em 
prol de alto valor poético/artístico podem ser tão profundas que ameaçam, 
até exigem ou recomendam, o arranjo da narrativa como tal (STERNBERG, 
2006, p. 169, tradução nossa).  

 

A segunda questão se refere à qualidade virtual da história, posto que a mesma “tem 

uma estrutura que não pertence ao meio que a expressa, é ‘virtual’ ou transponível nas 

palavras de Chatman. Romeu e Julieta de Shakespeare pode ser adaptado como um funk, 

como um filme, como uma ópera, etc. […]” (ANCHIETA, 2017, p. 52). Ocorre que a história 

pode ser resumida em suas etapas fundamentais, sem com isso deixar de identificar-se. Por 

exemplo: ceia, aviso, beijo, traição, prisão, julgamento, tortura, crucificação, dúvida, morte e 

renascimento. Essas partes compõem a Paixão de Cristo enquanto epítome de história, 

embora sejam também a história da Paixão de Cristo em todos seus passos. Ao mesmo 

tempo, como se evidencia, uma história sem discurso resta oca.  

 

Uma maneira comum de especificar a distinção história / discurso é dizer 
que a história é constante em todas as mídias ou versões. Mas há problemas 
óbvios com isso. A história apresentada em um filme (documentário, filme 
de ficção ou algo que combina os dois) fornece muitos detalhes físicos 
ausentes de qualquer relato verbal (por exemplo, um relato de testemunha 
ocular no caso de não-ficção ou um romance de origem no caso de ficção). 

 
47 O mesmo que se explica como “estranhar ou desfamiliarizar é desestabilizar uma forma desgastada, para que 
o observador experimente o mundo novamente” (STERNBERG, 2006, p. 126, tradução nossa). 
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Devemos dizer que os detalhes não fazem parte da história porque não 
fazem parte do relato verbal? Existe uma diferença entre ficção e não-ficção 
aqui? E o fato de alguém poder resumir o mesmo trabalho de maneiras 
diferentes? São histórias diferentes ou a história é apenas o que todos os 
resumos têm em comum? (HOGAN, 2011, p. 99. tradução nossa) 

 

Não existe solução definitiva para as questões colocadas por Patrick Hogan. Há alguns 

indicativos, como o estudo do excesso48 promovido por Kristin Thompson. Também cabe 

mencionar que a virtualidade da história se submete à atualização num discurso, o qual, como 

temos visto, distribui e espalha a história em seu desenrolar. Nesse sentido, um filme ou um 

episódio de um seriado são um discurso atual onde se encontra uma história virtual que 

precisa ser esquematizada ou remontada pelo ato de interpretação. Trataremos dessa tarefa 

espectatorial no último subitem desse capítulo. Agora voltaremos nossa atenção para um dos 

elementos dessas histórias: em geral seu cerne e própria razão de ser, os personagens, 

enquanto pontos focais49 de distribuição de informação. Todos os pontos focais estão 

submetidos à ótica que prende seu mundo em coerência. A não ser que um deles, Saul, por 

exemplo, se desprenda na sua própria realidade narrativa – num novo mundo que já nasce 

devedor em demasiado à coerência e atmosfera do outro, pois parte temporal dele. 

 

1.4. O estatuto dos personagens ficcionais 

 

É Umberto Eco quem define “os requisitos fundamentais” para que algo venha a ser 

considerado um texto narrativo, precisamente nessa ordem: “basta localizar um agente 

(independentemente de ser humano ou não), um estado inicial, uma série de mudanças 

orientadas no tempo e produzidas por causas (que não necessariamente precisam ser 

especificadas), até obter um resultado final” (1993, p. 154, tradução e grifo nosso). Vejam 

como ele salienta a importância do agente (personagem), que é nomeado primeiro. Se 

fôssemos expandir a frase, poderíamos dizer: o estado inicial do agente, uma série de 

mudanças na vida do agente, etc. É o personagem que age e que sofre, é ele que comunga 

 
48 “Kristin Thompson discute o conceito de excesso, daquilo que não estaria a serviço do contar esses enredos: 
tudo o que não tenha função óbvia para empurrar a história para frente, essa rumada a uma conclusão explosiva 
– o clímax. O excesso, não obstante, é exatamente aquilo pelo qual a história é transmitida. Não há cinema sem 
ele, ele é literalmente o fio condutor: as imagens, as cores, os figurinos, os reflexos, os barulhos desconexos, os 
enquadramentos, os desfoques, os atores, as atuações, a maquiagem, o figurino, a edição, o enfoque, a música 
etc. Essa superfície sonora e visual, local de estesia por excelência, é ambiência na qual se mergulha e, no 
entanto, se caminha pela via da desatenção desses enredos que se movem em ritmo alucinado” (ANCHIETA, 
2019a, p. 193).  
49 O tanto que: “Para Cl. Bremond, cada personagem pode ser o agente de sequências de ações que lhe são 
próprias (Fraude, Sedução); quando uma mesma sequência implica dois personagens (é o caso normal), a 
sequência comporta duas perspectivas [...]” (BARTHES, 2011, p. 43-4). 
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com os leitores os seus passos. Entretanto, em geral, aos personagens acabou por restar uma 

função secundária nos estudos narrativos, com um certo desdém teórico que advém do fato 

de que muitos comentadores de Aristóteles terminaram por interpretar diversas passagens da 

Poética sem considerar a obra completa do estagirita, o que os levou ao entendimento errôneo 

de que os personagens estão meramente num nível abaixo da trama, sendo eternos servos da 

mesma – sem qualquer direito a uma relevância própria50. Dessa maneira, o estatuto dos 

personagens ficcionais se concretiza numa dualidade entre ser e parecer, entre uma existência 

discursiva e uma inexistência concreta. Por mais que possam portar uma miragem realista e 

uma mente complexa, nenhum ser humano poderia obter qualquer resposta de um 

personagem. Eles podem ser cultos, fortes, magnânimos, ser engenheiros ou cientistas, quiçá 

advogados que sabem “navegar” ou contorcer as leis à sua vontade como Saul Goodman, 

contudo nenhum deles saberia informar as horas ou manter alguma conversa que não esteja 

dentro de seu próprio roteiro, de seu próprio mundo. Tal ponto se efetiva posto que os 

personagens não gozam de existência própria, independente ou psique individual. 

Logo, reafirma Carlos Reis que na “análise morfológica das narrativas folclóricas, tal 

como eram entendidas por Propp, as51 personagens haviam sido reduzidas à dimensão 

funcionalista e imanentista de seres de papel” (2006, p. 31). Conformar os personagens a 

seres de papel não aclarou seu estatuto definitivo, ao revés, só enfatizou certas vertentes de 

sua constituição em desfavor de outras. Dessa maneira, Alex Woloch desenha o quadro geral 

das questões conceituais do estatuto dos personagens e suas controvérsias, no seu decorrer 

pelo século passado 

 

Estruturalistas franceses, pós-estruturalistas e novos romancistas retornam 
e elaboram o formalismo russo, argumentando, ainda mais insistentemente, 
contra o componente antropomórfico da caracterização. [...] Com base no 
trabalho anterior de Vladimir Propp, Greimas categoriza todos os 
personagens dentro de um modelo "actancial", de acordo com seis funções 
posicionais que são homólogas aos elementos sintáticos. [...] Enquanto 
formalistas e Novos Críticos atacavam a base psicológica e moralista das 
matérias do estatuto do personagem, alguns estudos recentes têm sido cada 
vez mais perturbados pela excisão do humano da narratologia. Ao longo do 
século XX, a análise do personagem repetidamente pareceu se transformar 
em polêmica, onde ambos os lados dependiam, ironicamente, do ponto de 
vista que estavam descartando (2003, p. 15-6, tradução e grifo nosso).  

 

 
50 Essa questão será destrinchada com maiores detalhes ao longo desta tese. 
51 De acordo com o dicionário Houaiss, personagem é um substantivo de dois gêneros, sendo correta sua 
aplicação com o feminino ou o masculino. Do ponto de vista lógico, tal caráter dual lhe faz jus, uma vez que o 
personagem pode encarnar qualquer ser, independente do sexo ou até constituição biológica. 
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Apresentamos tais questões irresolutas a fim de acentuar não somente a importância 

de que continuem surgindo novos estudos sobre personagens quanto para realçar a magnitude 

dos mesmos para a narratologia: “As histórias existem apenas onde ocorrem eventos e 

existentes. Não pode haver eventos sem existentes. E, embora seja verdade que um texto 

possa existir sem eventos (um retrato, um ensaio descritivo), ninguém pensaria em chamá-lo 

de narrativa” (CHATMAN, 1978, p. 113, tradução nossa). O fato é que estes seres de papel, 

mesmo quando encarnados nas obras audiovisuais ou performáticas em geral52, seguem 

sendo um constructo aspectual composto de traços, que  

 

(podem ser caracterizados) como um grande sistema de hábitos 
interdependentes. As narrativas podem não examinar os hábitos 
microscopicamente, mas exigem do público a capacidade de reconhecer 
certos hábitos como sintomáticos de um traço: se um personagem está 
constantemente lavando as mãos, limpando o chão já limpo, arrancando 
poeira dos móveis, o público é obrigado a ler um traço como "compulsivo". 
A persistência relativa de um traço é fundamental. Os públicos de uma 
narrativa não realizam análises estatísticas, mas trabalham com evidências 
empíricas (ibid., p. 122).  

 

Em termos de narratologia estrita, portanto, um personagem pode ser considerado 

como um mapa de coordenadas logicamente excludentes que se fundem numa coerência. 

Dessa maneira, “toda menção da identidade do personagem contém informação que limita 

outras possibilidades. Referenciar o personagem por meio de pronome, somente, já limita seu 

gênero. E, em geral, isso desencadeia uma nova série de limitações53” (BAL, 2009, p. 124, 

tradução e grifo nosso). Num exemplo basilar: se o personagem for apresentado como cego, 

não se espera que ele possa enxergar. Do mesmo modo, se ele for introduzido como homem, 

não se espera que seja mulher. Por esse motivo, os traços dos personagens balizam sua 

atuação. Ao mesmo tempo, o identificam. Se o mesmo fosse completamente instável, 

estaríamos numa espécie de grau zero de isotopia. Nessa situação, o entendimento estaria 

profundamente dificultado. Por conseguinte, os traços delineiam e categorizam uma vez que 

geram zonas de inferência para determinações específicas. Em textos escritos, os traços 

costumam ser designados pelos adjetivos, que habitualmente compõem as descrições. Nas 

imagens em movimento, cinema/TV, os traços físicos são parte da caracterização feita pelo 

 
52 A diferença entre o discurso literário e aquela das obras teatrais/audiovisuais pode ser trabalhada em termos 
de mimese e diegese, distinção tão cara para Platão, também comentada por Aristóteles e seguida até a 
atualidade. Avaliaremos brevemente tal par no capítulo três desta tese.  
53 Tais limitações não tratam, aqui, de questões de gênero. Elas se referem ao fato de que um personagem está 
restrito em sua atuação a aquilo o que o texto lhe conforma. 
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departamento de arte, ademais dos próprios corpos dos atores, e os traços psicológicos 

costumam apresentados via atuação ou narração em off.  

Num texto narrativo é o autor quem se responsabiliza integralmente54 pelos traços que 

serão destinados aos personagens, é ele quem arquiteta como esses elementos serão 

apresentados (ou de forma direta ou por via inferencial), é ele quem monta o quebra-cabeça 

a ser decifrado: “Nós sabemos que a narrativa é o produto de uma inteligência global que 

estabelece conexões com algum motivo [...]” (CURRIE, 2010, p. 191, tradução e grifo nosso). 

O autor funda um trabalho intencional que possui direções determinadas: 

 
Uma vez que eu comece a trabalhar num projeto, não paro e não desacelero 
a menos que seja absolutamente necessário. Se eu não escrever todos os 
dias, os personagens começam a desaparecer em minha mente - eles 
começam a parecer personagens em vez de pessoas reais. O fio narrativo 
começa a enferrujar e eu começo a perder o controle da trama e do ritmo 
da história (KING, 2000, p. 153, tradução e grifo nosso).  

 
A regência do autor abre percursos de apreciação possíveis que são construídos pelos 

leitores a partir de suas experiências com a materialidade predeterminada pelas obras. Em 

outras palavras, os personagens são esquematizados previamente, ou seja, “eles são pessoas 

criadas de propósito, e nunca podemos realmente desviar o olhar de suas cicatrizes 

construtivas” (VARIS, 2019, p. 98). E tal mapeamento não induz análises únicas, porém 

restringe as possibilidades interpretativas, afinal “todos os personagens são potencialmente 

super limitados no mundo fictício - e podem atrapalhar o curso narrativo se prestarmos a 

atenção que eles merecem” (WOLOCH, 2003, p. 13).  

Em outras palavras, os personagens são alocados pelos autores para cumprir 

determinada função dentro da história. Para Propp, aquilo “que muda são os nomes (e, com 

eles, os atributos) dos personagens; o que não muda são suas ações, ou funções. Daí a 

conclusão que o conto maravilhoso atribui frequentemente ações iguais para personagens 

diferentes” (1984, p. 25). Essa função será determinada, como veremos e em parte, pela 

instância actancial. Se um personagem é um vilão, ele não pode ter atribuído a si somente 

qualidades positivas e bondosas. O reverso é verdadeiro, já que um mocinho não pode ser 

maldoso. Tais balizas são complementadas pelo estudo de E. M. Forster, em sua divisão dos 

personagens entre planos e redondos. Os primeiros “são construídos em torno de uma única 

ideia ou qualidade” (1955, p. 67, tradução nossa). Isso significa que eles cumprem uma 

 
54 Ainda que se tratem de novelas ou seriados onde o feedback do público é apresentado aos autores de forma 
constante. Eles detêm o poder, por exemplo, de ignorar os pleitos dos fãs. Porque eles detêm o poder sobre os 
rumos do conteúdo de forma unitária.    
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função única, sem sobressaltos: um detetive bondoso e atrapalhado, como o Frank Drebin 

de Leslie Nielsen, não se transforma ao longo de sua trajetória. O personagem redondo, por 

sua vez, é determinado por “capacidade de surpreender de maneira convincente […] Ele 

possui o incalculável da vida em torno dele - a vida dentro das páginas de um livro” (ibid., p. 

78). Um exemplo notável é Heathcliff, do Morro dos Ventos Uivantes de Emily Brontë. 

Heathcliff55 é terrível e bondoso, amoroso e odioso, vingativo e sofredor, etc.  

Esses seres de papel, criados de propósito, são tracejados deliberadamente para 

cumprirem suas funções, a tal ponto que analistas das obras de Jane Austen chegam a 

comentar que seus personagens secundários, via de regra, “concentram a atenção em alguns 

aspectos ou em um pequeno segmento da personalidade em negligência de outro muito que 

tornaria a figura um ser humano completo [...]” (HARDING, 1998, p. 87, tradução e grifo 

nosso). É evidente que os personagens principais, por terem mais tempo devotados a si pelo 

discurso, nos permitem que nos “habituemos ao seu modo de existência”, repisando na 

passagem de Elsby e Luzecky. Isso não os exime de sofrer, também, compactação. Aqui, se 

trata simplesmente de uma questão de grau e não de natureza. Todos os personagens de ficção 

são um conjunto de traços, porém alguns conjuntos são maiores que outros. Ademais, esses 

conjuntos são expressivos de certas qualidades, que estão subordinadas à alocação do 

personagem dentro da ação, fato que também concerne às suas motivações, seu ponto de 

vista, sua via aspectual de existir, que existe enquanto uma espécie de imitação de uma parte, 

que “pode conter elementos de caricatura56, como quando exagero aspectos do seu estilo 

verbal ou modo de vestir ou andar enquanto consigo apresentá-los como reconhecidamente 

deles [...] (CURRIE, 2010, p. 130-1, tradução e grifo nosso).  

Caricatura, pastiche, nada mais são do que sinônimos que exacerbam a construção 

aspectualizada de criaturas que são conjuntos de informações, ou traços, na qual há um 

direcionamento explícito. Esse direcionamento está conectado intimamente com a função 

para a qual o personagem será designado em seu enredo. Assim, o conjunto de traços de Saul 

Goodman pode nos apontar, muito facilmente para um nome conhecido: extravagância. 

Revejam as figuras seis a oito, na arte que compõe sua publicidade: letras garrafais, cores 

 
55 Personagens trágicos e cômicos são de estirpes diferentes, em geral, pela natureza das ações que lhes sucedem. 
Nesta tese, em diversos pontos, tentaremos demonstrar como a narração faz Saul Goodman transitar entre 
mundos que buscam se assemelhar àqueles das tragédias e comédias – a todo tempo.   
56 Genette comenta tal ponto se afixando também na questão mimética: “O discurso «estilizado» é a forma 
extrema da mimese de discurso, em que o autor «imita» a sua personagem não somente no tecido dos seus 
dizeres, como também nessa literalidade hiperbólica que é a do pastiche, sempre um pouco mais idiolectal que 
o texto autêntico, como a «imitação» é sempre uma paródia por acumulação e acentuação de traços específicos. 
[…] O efeito mimético é aqui, pois, levado ao cúmulo, ou, mais exactamente, ao limite: ao ponto em que o 
extremo do «realismo» toca na pura irrealidade” (p. 182, grifo do autor).  
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fortes e contrastadas. Agora saltem de volta para figura dez e notem a gravata multicor, pouco 

usual para um advogado, que Saul veste com altivez. Na figura onze vemos o interior 

estapafúrdio de seu escritório, só menor em grandeza do grotesco do que seu exterior, e não 

por acaso tal plano (figura 20, abaixo), um establishing shot57, é mostrado logo antes da 

sequência que ocorre nessa figura. E é por essa razão que Walter White esnoba Saul de 

imediato, ao dizer: “Que tal arrumarmos um advogado de verdade. O que é isso? [irônico, se 

referindo ao plano da figura 20] É isso que ele contrata?”.  

 

 
Figura 20 – O plano exterior do escritório de Saul, no carro vermelho se encontram White e Pinkman. Notem o 
exterior grotesco de seu local de trabalho.  

 
Um dos germes que torna frutífera a comédia é a absurdidade, conforme veremos no 

próximo capítulo, assim “os enredos da comédia geralmente são complicados porque há algo 

inerentemente absurdo nas complicações” (FRYE, 1990, p. 170, tradução nossa). Saul é um 

personagem decadente visto que vive em dois arcos acionais mui similares aos das tragédias, 

e ao mesmo tempo é absurdo e incongruente o suficiente para ser também espirituoso, ao 

menos através de suas piadas verbais e persona extravagante. Logo daremos mais um 

exemplo de seus despautérios, uma piada relacionada a “Kevin Costner” que se finca entre 

os dois seriados. Por enquanto, foquemos nas grandezas dos conjuntos de informações ou 

traços, que gerem pastiches mais ou menos densos. É aqui que podemos comentar sobre a 

teoria de Alex Woloch, dos espaços de personagem: “[...] o equilíbrio entre diferentes tipos 

de caracterização –e o espaço assimétrico que diferentes personagens ocupam no romance –

é relevante para o significado do romance como um todo” (2003, p. 45).  

 
57 “O establishing shot é geralmente um quadro filmado com grande-angular. É a sequência inicial de uma cena 
[...] para dar ao público uma ideia de onde eles estão, que tipo de lugar é, onde objetos e pessoas estão em 
relação uns aos outros” (BROWN, 2012, p. 18, tradução nossa).  
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O que Woloch quer dizer se torna mais claro a partir de exemplos: i) em Dom 

Casmurro, pensem na extensão que ocupa a mente de Bentinho em relação à dimensão das 

outras vozes. É a descoberta desse detalhe, de que há um espaço muito ocupado e, do “outro 

lado” um enorme vazio, o que gerou todo o potente e duradouro efeito do livro; ii) em 

Breaking Bad, Saul Goodman e Hank Schrader são personagens secundários, com muitíssimo 

menos tempo de tela. No entanto, sem o primeiro Walter White não teria como industrializar 

a produção de seu “cristal azul” nem encontrar seu verdadeiro nêmesis, Gustavo Fring. Sem 

o segundo, não haveria uma perseguição tão intensa ao cristal ou ao seu inventor, Heisenberg, 

eliminando boa parte da dramaticidade do seriado. Por isso Woloch arremata ao dizer que 

“personagens secundários são o proletariado do romance [...]” (ibid., p. 27). O proletariado 

está em relação, sempre, à alguma outra classe. É uma estrutura, tanto na vida real quanto na 

narrativa, onde “[...] todos os espaços de personagem inevitavelmente nos apontam para o 

sistema dos personagens, uma vez que a colocação de um personagem na forma narrativa é 

amplamente composta por sua posição relativa em relação a outros personagens” (ibid., p. 

18). Dessa maneira se torna impossível progredir sem citar o quadro actancial de Greimas. 

  Partindo de Vladimir Propp e seu seminal Morfologia do Conto Maravilhoso, 

publicado originalmente em 1928, A. J. Greimas empreendeu um avanço em relação a 

organização dos personagens dentro de uma história. Enquanto Propp elencava 

incessantemente os personagens enquanto funções58, Greimas comenta que o pesquisador 

russo finalizou seu estudo “sem se interrogar sobre as relações possíveis entre eles, (o que 

equivalia a) renunciar muito cedo à análise, deixando a segunda parte da definição, seus 

traços específicos, num nível de formalização insuficiente” (1976, p. 230-1). Desse modo, 

Greimas propõe a armação de um modelo que ele intitula de actancial, que relaciona os 

actantes conforme o quadro abaixo:  

 

 
Quadro 02 - Modelo actantial | Fonte: (GREIMAS, 1976, p. 236). 

 
58 “Deve-se tomar em consideração o significado que possui uma dada função no desenrolar da ação. [...] se, 
num caso, o herói recebe do pai a quantia de 100 rublos e com eles compra para si um gato adivinho, e, em 
outro caso, o herói recebe dinheiro como recompensa por uma façanha que acaba de realizar, e nesse momento 
o conto termina – encontramo-nos perante elementos morfológicos diferentes, apesar da identidade de ação (o 
presente em dinheiro). Deduzimos assim que procedimentos idênticos podem ter significados diferentes e vice-
versa. Por função, compreende-se o procedimento de um personagem, definido do ponto de vista de sua 
importância para o desenrolar da ação” (PROPP, 1984, p. 26). 
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Nesse modelo,  

 
Uma primeira observação permite encontrar e identificar, (em) Propp [...] 
os dois atuantes sintáticos, constitutivos da categoria “Sujeito” e “Objeto”. 
É impressionante, importa notá-lo agora, ver como a relação entre sujeito e 
objeto, que obtivemos com tanta dificuldade, sem pleno resultado, aparece 
aqui com a mesma investidura semântica nos dois inventários: a do 
“desejo”. Parece possível conceber que a transitividade, ou a relação 
teleológica, como sugerimos chamá-la, situada na dimensão mítica da 
manifestação, apareça, após esta combinação sêmica, como um semema 
que realiza o efeito de sentido “desejo”. Se isso ocorre [...] (no) gênero 
“conto popular” [...] (há a capacidade) de produzir narrativas-ocorrências 
onde o desejo será manifestado sob sua forma ao mesmo tempo prática e 
mítica de “procura” (ibid., p. 231). 

 
A procura citada por Greimas é a junção entre o sujeito e objeto. Por exemplo, se um 

Rei pede ao príncipe que salve sua filha de um ogro, o próprio Rei passa a ser o Destinatário. 

Pois o Destinatário é quem inicia a ação. O sujeito, príncipe, precisa lutar contra um oponente, 

o ogro, e em sua busca pelo objeto – a princesa, ou salvar a princesa –, é ajudado por magos 

e/ou outros personagens. No final, o Destinatário é aquele que se beneficia da junção entre 

sujeito e objeto. No caso dessa história em específico, poderia ser o próprio Rei (algo que 

Greimas, em texto posterior, chamaria de sincretismo actancial). Percebe-se que a conexão 

entre o sujeito e o objeto é a relação-chave, o eixo do desejo, aquela que move a história. Por 

isso, Louis Hébert, comentador de Greimas, explica os passos para se realizar uma análise 

actancial  

 
(1) Selecione a ação geral. (2) Converta a ação em um modelo actancial, 
selecionando primeiro o sujeito e o objeto (uma vez que os outros actantes 
são definidos em relação a este eixo), especificando o tipo de junção entre 
o sujeito e o objeto (uma conjunção ou disjunção59) e dizendo como e se a 
junção é alcançada (total ou parcialmente, com certeza (um cruzamento 
real) ou dúvida (um possível cruzamento)). (3) Selecione os outros actantes. 
Cada seleção deve ser justificada. (Onde está o elemento no texto? Por que 
ele é considerado um sujeito, um ajudante, etc.?) [...] O ajudante não é 
aliado do sujeito, mas da junção objeto-sujeito. Por exemplo, se o melhor 
amigo de um personagem o ajuda em todas as ações, exceto aquela 
abordada pelo modelo, ele não é um ajudante nesse modelo em particular 
(2006, p. 50, tradução e grifo nosso).  

 
Por sua vez, cabe esclarecer que os termos atores ou actantes perfazem classes de 

personagens. Nesse sentido tanto Harry Potter quanto Hércules são sujeitos/heróis, enquanto 

 
59 “Dependendo se o objeto é conjugado com o sujeito (por exemplo, o Príncipe quer a Princesa) ou separado 
(por exemplo, um assassino consegue se livrar do corpo de sua vítima), isso é chamado de conjunção ou 
disjunção” (ibid., p. 49). 
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tanto Obi-Wan Kenobi quanto Saul Goodman são adjuvantes. Em termos de sintaxe narrativa, 

por sinal, não há qualquer diferença entre eles. É no ato de elencar traços – adjetivos –, e de 

situá-los em eventos semelhantes, porém não idênticos, que os autores forjam suas 

identidades próprias, nos tais conjuntos de informações. Portanto, assevera Byan Boyd, “a(s) 

história(s) nos oferece(m) intensas concentrações de conhecimentos sobre os personagens 

[...]” (BOYD, 2009, p. 222, tradução nossa) e também que 

 
Aristóteles não explicou por que ou como “unidade de ação” é importante 
na história. É importante porque foca nossa atenção [...] Na história, os 
objetivos dos protagonistas são importantes e se tornam nosso critério de 
relevância. Desde a infância, podemos identificar os objetivos dos outros, e 
temos uma simpatia padrão com sua busca, a menos que seus objetivos 
estejam em desacordo com os nossos (ibid., p. 224).  

 
Ocorre que “[...] objetivos por si mesmos raramente perfazem uma história. 'Odisseu 

quer voltar para casa, assim o faz' não carrega o espírito da promessa épica. A história não é 

apenas a busca de objetivos, mas a interação de objetivos e obstáculos [...]” (ibid., p. 226, 

grifo nosso). Rememoremos os cinco passos de Todorov: equilíbrio – irrupção – 

reconhecimento – tentativa – reequilíbrio. A irrupção se subdivide tanto na vontade de 

mudança interna ou mudança forçada sobre o protagonista por fatores externos, quanto na 

obstrução imposta ao alcance desse objetivo. Walter White quer mais dinheiro, porém isso o 

torna mais notório para o DEA. Em Better Call Saul, o spin-off, Jimmy McGill quer ser um 

advogado tão reconhecido quanto o irmão, Chuck McGill (Michael McKean), no entanto é 

constantemente bloqueado pelo sócio de Chuck, Howard Hamlin (Patrick Fabian), donos da 

(HHM – sigla para Hamlin, Hamlin & McGill). A persistência de Jimmy é notável, e é 

especialmente sua inventividade que o faz desbaratar certas máscaras ao longo de seu seriado. 

Esse traço de Jimmy McGill é uma das motivações para sua tendência natural a subversão 

das leis. Os traços determinam como os personagens agirão ao mesmo passo que suas ações 

determinam seus traços. E cabe ao leitor/espectador 

 
inferir a partir do que é descrito: ações e eventos. Nesse caso, extrair das 
histórias, o caráter, exige que trabalhemos de um lado para outro entre 
comportamento, intenção e caráter. Julgamos que o comportamento deriva 
de um certo tipo de intenção e a intenção de ser (ou não ser) a expressão de 
um certo traço de caráter. Muito depende da coerência do quadro geral: 
quão plausível é que a pessoa tenha agido com base nessa intenção possa 
depender de nosso senso de caráter, o que torna mais ou menos provável a 
existência de tal intenção (CURRIE, 2010, p. 188, tradução nossa).  

 
Antes que comentemos sobre caráter e moralidade, registremos aqui nossa 

incapacidade de apurar a qualidade moral de Saul, Walter ou Gustavo, etc. num sentido 
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transcendente. Muitos importantes estudos no Campo da Filosofia poderão responder mais 

adequadamente tal dúvida. Para o Campo da Narratologia, basta que as motivações dos 

mesmos se enquadrem em estruturas (como a actancial) e que elas, em seu lento desvelar no 

tempo, nos habituem a pontos de vista e nos façam, então, torcer a favor ou contra tais 

personagens (conjunção ou disjunção com seu(s) desejo(s)). Portanto, “a identificação de 

personagem geralmente convida à empatia, mesmo quando o personagem e o leitor diferem 

um do outro em todos os tipos de maneiras práticas e óbvias” (KEEN, 2003, p. 70, tradução 

nossa). Nosso senso de caráter pode emitir empatia sob condições extremas, por exemplo 

num mundo onde impera a relatividade moral e no qual as motivações são fortes o suficiente 

(coerentes, bem elaboradas, com o todo da ação):  

 
Seu personagem [Walter White] é convincente, em parte, porque não o 
abominamos. Em vez disso, nos identificamos com Walt, ou pelo menos 
simpatizamos com ele [...] entendendo que nós também ficaríamos tentados 
a fazer o que Walt escolheu, a fim de evitar a falência de sua família e talvez 
até deixar um pouco para eles no processo. Uma certa necessidade, devido 
à injustiça do contexto social, parece tornar sua escolha aceitável a 
princípio, embora mais tarde fiquemos horrorizados com escolhas futuras 
que surgem de seu caminho com a produção de metanfetamina 
(KOEPSELL, 2017, p. 103, tradução nossa).  

 
A capacidade de se interessar (demonstrar empatia) por aquilo que ocorre com o 

outros é tão grande que nós podemos, inclusive, estar alinhados com anti-heróis e até torcer 

por eles. Como assevera Noel Carroll sobre a série The Sopranos:  

 

A fim de evitar as implicações inconvenientes do conceito de identificação, 
digamos que estamos aliados60 a Tony Soprano [...] Tony parece 
relativamente menos volátil e sádico e mais judicioso e pró-social. Dentro 
dos limites do código da Máfia, ele parece ser gângster mais justo (não 
absolutamente justo, mas relativamente justo) e tem capacidade de 
compaixão (embora obviamente não esteja totalmente desenvolvida) (2004, 
p. 288-90, tradução nossa).  

 

Ou seja, dentro da evolução da composição das ações do seriado, Tony Soprano é 

colocado num lugar no qual ele é, ao menos em relação aos outros, menos pior. O que nos 

interessa aqui é entender que toda ação pode ser remontada num modelo actancial e que o 

mesmo nos ajuda a captar como os atores/actantes se movem no “eixo do desejo” e como 

nós, enquanto leitores/espectadores, ao decompor tal instância, depreendemos nossa ação de 

 
60 Para Murray Smith “a maioria das narrativas, na prática, suscita simpatia pelos personagens com os quais eles 
nos alinham - nos leva a ser solidários com os personagens com os quais estamos alinhados” (2004, p. 188, 
tradução nossa). Em suma, alinhar, também conceito de Smith, seria como ver por sua ótica, nos termos que 
empregamos até o momento.  
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estar em junção de seus interesses (ou disjunção). Nesse sentido, por sua longa duração, os 

"personagens em seriados exigem um investimento no tempo. Eles convidam a assistir 

regularmente no longo prazo, para que mapeemos a progressão dos eventos de suas vidas" 

(NEWMAN, 2006, p. 23, tradução nossa). Assim, a narrativa seriada tem a capacidade de 

nos apresentar ou o prosseguimento da linha única do personagem plano (geralmente quando 

dos humorados ou secundários, menos importantes) ou as longas transformações que ocorrem 

com os principais/redondos, dentro de um único episódio ou em arcos mais longos. É parte 

da teoria de Jason Mittel61, do que torna a televisão da atualidade complexa:  

 
A complexidade narrativa se propõe a promover uma espécie de 
equivalência no tratamento da unidade da trama episódica e da evolução da 
narrativa central da série, num jogo de tensão entre os dois polos exercitado 
a cada episódio, que, por sua vez, oferece a experiência de uma trama 
completa e o prazer serial dos acontecimentos do porvir. (NERI, 2015, p. 
47-8). 

 

Redondos ou planos, em conjunção ou disjunção, nos identificamos com os conjuntos 

de traços distribuídos no tempo, e suas transformações, seus obstáculos e superações, que nos 

são transmitidos de forma insistente pela ficção seriada, pelo fato de estarmos em contato 

frequente com os mesmos 

 
[...] assistir ficção seriada é um processo de longo prazo, que se estende ao 
longo do tempo com intervalos intercedentes. O engajamento do espectador 
com os personagens necessariamente se estenderá por essas lacunas de 
tempo, pois fãs dedicados pensarão e discutirão com os personagens, 
imaginarão o que os personagens poderiam estar fazendo fora dos episódios 
apresentados e talvez até produzirão suas próprias extensões paratexuais, 
como os fan fiction [...] (MITTEL, 2015, loc. 332, tradução nossa).  

 

A duração prolongada estabelece elo emotivo forte entre espectadores e os “seres 

descritos em papel”, ainda que saibamos de antemão que os mesmos não são pessoas de 

verdade. Mesmo assim, pela proximidade e frequência com que eles se apresentam, nós 

suspendemos em parte a descrença e passamos nos habituar com os mesmos, a tratá-los com 

o grau de afeição similar àquele que disporíamos a pessoas reais.  

Finalmente, terminemos esse subitem num exemplo do traço mais marcante de 

Jimmy/Saul, a extravagância –nesse caso inventiva, porém tóxica62– pela maneira de sua 

 
61 Para uma leitura mais aprofundada sobre os problemas da teoria de Mittell, que parece não cumprir a promessa 
de criar uma nova poética para a televisão, Cf. PICADO (2019a).   
62 Levada ao extremo se torna manipuladora, e acaba por configurar outro conjunto de informações sobre 
Jimmy/Saul junto daquelas que conhecíamos (canastrão, corrupto, amoral, bem-humorado): ele é trapaceiro.  
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distribuição no tempo entre os seriados Breaking Bad e Better Call Sall. No décimo-primeiro 

episódio da terceira temporada de Breaking Bad, exibido em maio de 2010 e intitulado 

Abiquiú, aos aproximados 27 minutos de projeção, Saul Goodman tenta aconselhar Walter 

White a investir seu dinheiro (lavá-lo) através da compra de uma loja de laser tags, mas 

Walter está convencido de que deve comprar o Lava Jato onde outrora trabalhou para 

complementar sua renda, a conselho de sua mulher. Ele diz a Saul: “Faz mais sentido que sua 

história de laser tag”. Então, Saul retruca: “É você falando ou a ‘Yoko Ono’63? [...] Se você 

se empenhar, pode fazer qualquer história dar certo. Uma vez convenci uma mulher que eu 

era Kevin Costner. E funcionou porque eu acreditei nisso. Não tem nada a ver com a história”. 

A última frase de Saul quer dizer exatamente o que temos defendido por toda esta tese: não 

é o que se conta na história, a resultante geratriz de efeito estético, necessariamente, mas o 

como. Então, em abril de 2015, no último episódio, décimo, da primeira temporada de Better 

Call Saul, intitulado de Marco, vemos através de um plano ponto de vista que Saul não estava 

exagerando – em partes, porque sua história era verdadeira.  

   

 
Figura 21 – Plano ponto de vista dos olhos de Saul se abrindo e ganhando foco, em Marco. Observem o 
posicionamento em contra-plongée (de baixo para cima), acirrando a postura inquisidora da personagem que 
inquire Saul.  

 

A garçonete, Sabrina, irritada, reclama: “Você não é o Kevin Costner”. Saul rebate, 

com sorriso de canto de boca: “Eu era ontem de noite”. Ela segue reclamando, e chama a 

amiga ‘Lucienne’ e lamenta: “Ele não é o Kevin Costner”. “Nem o gerente do Costner”.   

 

 
63 Referência ao mundo real, porém dentro da narrativa ele fala de Skyler White, mulher de Walter.  



 78

 
Figura 22 – Saul, desvelado enquanto “não Kevin Costner”, e a garçonete irritada. Notem como ele permanece 
imóvel, atordoado, posto que ainda sonolento.  

 

O conjunto de traços de Saul são reiterados, retomados, insistidos, porque é desse 

modo que os aspectos e personagens de um mundo narrativo alcançam e mantêm um 

determinado grau de coerência 

 

Quando um personagem aparece pela primeira vez, ainda não sabemos 
muito sobre ele. As qualidades implícitas nessa primeira apresentação não 
são todas compreendidas pelo leitor. No curso da narrativa, as 
características relevantes são repetidas com tanta frequência - de uma forma 
diferente - que surgem cada vez mais claramente. A repetição é, portanto, 
um princípio importante da construção da imagem de um personagem […] 
Além da repetição, a acumulação de dados também cumpre uma função na 
construção de uma imagem. O acúmulo de características faz com que fatos 
estranhos se unam, se complementem e depois formem um todo: a imagem 
de um personagem (BAL, 2009, p. 126, tradução e grifo nosso).  

 

E, coerente, por quê? Imaginemos um personagem hipotético que segunda feira é alto, 

magro e falante. Terça, baixo, gordo e quieto. Quarta, de estatura mediana, peso mediano e 

fala cadenciada. Também, segunda-feira assassino, terça padre, quarta lixeiro. Não seria 

preciso continuar para demonstrar que a incoerência (demasiada) é um pecado capital para a 

narrativa, pois ela dificulta ou, em excesso, impede, que os leitores façam aquilo que lhes 

cabe: inferir, preencher os espaços, fazer conjecturas. Não é possível construir sobre base 

zero. Cidade dos Sonhos, por exemplo, donde a história é tão inacessível, se tornou obra 

prima por possuir intensa contiguidade emocional atmosférica. O que queremos dizer é que 

ao menos em algum nível narrativo, a coerência precisa estar firmemente assinalada, ou a 

obra estará fadada ao fracasso. Por conseguinte, avancemos para o último subitem deste 
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capítulo, onde comentamos sobre a participação do leitor/espectador na amarração dessas 

coerências.   

 

1.5. Cooperações textuais 

 

O personagem não precisa ser admirável. A caracterização pode de fato ser 
bastante superficial. O autor não precisa gostar do personagem nem dar 
atenção representativa ao estado de espírito do personagem para invocar a 
empatia de um leitor. De maneira alguma os autores controlam 
completamente o leque de reações disponíveis aos seus seres fictícios, nem 
os leitores devem se sentir limitados a se identificar com um personagem 
central [...] (KEEN, 2007, p. 76, tradução e grifo nosso). 

 

Quando afirmamos que os autores possuíam o controle sobre a criação, não estávamos 

informando um dado incorreto, contudo incompleto. Quem determina o conjunto de traços e 

a via de acesso aspectual a eles é o autor, através do autor-modelo64, porém a partir do 

momento que o discurso é lançado no mundo, ele é refigurado65 continuamente por aqueles 

atravessem os tortuosos caminhos do discurso, encarnados em inúmeros tipos de leitor 

modelo 

 
Por essa razão, o texto está repleto de pistas que, como as migalhas de pão 
de Tom Thumb, direcionam as interpretações do leitor por caminhos pré-
estabelecidos. [...] Quem escreve um texto [...] tem em mente um tipo 
particular de leitor ideal, um leitor dotado de certas competências 
linguísticas e enciclopédicas, que pertencem a um contexto histórico 
particular [...]. O autor estrutura o texto de acordo com esse tipo de leitor 
em mente, com o objetivo de encontrar um equilíbrio entre o que o autor 
acha que deve ser explicitamente declarado e a informação que pode ser 
facilmente tomada como óbvia, já que se espera que ela faça parte do 
conhecimento enciclopédico do leitor pretendido. Consequentemente, o 
texto prediz o leitor ideal que irá cooperar com ele, atribuindo significado 
às pistas textuais, e preenchendo as lacunas implícitas no nível superficial 
de acordo com uma enciclopédia referencial específica. Este leitor ideal é o 
que Eco chama de leitor modelo (PISANTY, 2015, p. 44, tradução nossa e 
grifo do autor). 

 
64 “Um texto é um artifício que tende a produzir seu próprio leitor-modelo. O leitor empírico é aquele que faz 
uma conjectura sobre o tipo de leitor-modelo postulado pelo texto. O que significa que o leitor empírico é aquele 
que tenta conjecturas não sobre as intenções do autor empírico, mas sobre as do autor-modelo. O autor-modelo 
é aquele que, como estratégia textual, tende a produzir um certo leitor-modelo” (ECO, 2015, p. 36). Muito 
sinteticamente, autor-modelo e estratégia textual podem funcionar como termos intercambiáveis. 
65 “[...] os paradigmas aceitos estruturam as expectativas do leitor e ajudam-no a reconhecer a regra formal, o 
gênero ou o tipo exemplificados pela história contada. Fornecem as linhas diretoras para o encontro entre o 
texto e o seu leitor. E suma, são eles que regem a capacidade que a história tem de se deixar acompanhar. Por 
outro lado, é o ato de ler que se junta à configuração da narrativa e atualiza sua capacidade de ser acompanhada. 
Acompanhar uma história é atualizá-la em sua leitura. Se a composição da intriga pode ser descrita como um 
ato do juízo e da imaginação produtiva é na medida em que esse ato é obra conjunta do texto e de seu leitor, do 
mesmo modo como Aristóteles dizia que a sensação é obra em comum do sentido e daquele que sente” 
(RICOEUR, 2016, p. 131, grifo do autor).  
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Por que funciona desse modo? Em suma, ocorre que os textos narrativos – sejam 

literários, audiovisuais, etc. – têm um espaço de discurso limitado. Número de páginas ou 

tempo de projeção. E mesmo a ficção seriada, por inúmeras razões de circulação, sucesso ou 

insucesso comercial, etc., possui um determinado limite. E ainda que hipoteticamente tal 

restrição não existisse, acompanhar a vida em tempo real requereria o tempo real. Portanto, 

para seguir Cem Anos de Solidão de Gabriel García Márquez, nesse modo surreal de 

correspondência, um ser ultra humano teria que estar presente para acompanhar as 

transformações durante todas as seis gerações da família Buendía, segundo a segundo, pelos 

cem anos. E mesmo tempos que parecem corresponder mais proximamente, como Breaking 

Bad ou Better Call Saul, evidentemente são ilusórios. Nós podemos ver os personagens irem 

dormir, mas suas horas de sono são montadas em elipses de segundos no episódio. Desse 

modo, afirma Eco que “os mundos narrativos são incompletos e semanticamente não 

homogêneos: são mundos handicapados e pequenos. Sendo deficiente, um mundo narrativo 

não é um estado de coisas maximal e completo” (2015, p. 170, grifos do autor). Também que 

“um texto é um mecanismo preguiçoso (ou econômico) que vive do excedente de significado 

que o destinatário introduz nele” (1993, p. 76, tradução nossa).  

Disso se deduzem duas questões. Em primeiro lugar, “[...] os lugares vazios não só 

fazem parte do repertório, mas também das estratégias. Sendo construção perspectivística, o 

texto demanda a inter-relação incessante de suas perspectivas” (ISER, 1999, p. 129). Ou seja, 

o texto utiliza essa deficiência de espaço discursivo em sua vantagem: as estratégias manejam 

os interstícios, respeitando as capacidades de refiguração, para confabular com o espírito 

imaginativo dos leitores/espectadores. E tal respeito à combinação é imperativo, sendo muito 

evidente quando falha. Por exemplo, em Daredevil (EUA, 2015-atual, criador: Drew 

Goddard), mais especificamente no quarto episódio da terceira temporada, ocorre uma longa 

cena de luta, realizada em plano-sequência66, na qual o Demolidor/Matt Murdock (Charlie 

Cox) precisa escapar de um local tomado de inimigos. Essa passagem remete ao próprio 

seriado, quando no segundo episódio da primeira temporada, o Demolidor entra no corredor 

de um prédio repleto de criminosos, que haviam sequestrado um menino pequeno, e então se 

segue uma comprida cena de luta entre eles e o herói. Ocorre que na cena mais recente “falta 

um pouco de peso emocional. Enquanto a luta no corredor da primeira temporada era sobre 

Matt salvando uma criança sequestrada, esta trata apenas da sobrevivência de Matt - o que 

 
66 Jargão da linguagem cinematográfica que significa que não há cortes na cena. Ou, ao menos, não há cortes 
aparentes.  
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obviamente sabemos que irá ocorrer” (SIEDE, 2018, tradução e grifo nosso). Realizamos 

sucessivas apostas enquanto lemos, valoramos os eventos de acordo com uma escala de pesos 

relativos aos outros eventos e ficamos desejosamente presos nos entremeios da tensão 

narrativa. Ocorre que há a necessidade de se orquestrar as movimentações do leitor de forma 

coerente, organizando seu espaço para que o mesmo produza certa apreensão, nesse caso 

inexistente. A crítica da jornalista comenta precisamente sobre isso: posto que evidente que 

o herói não possa morrer no meio da obra, as deduções do leitor ficarão estagnas numa única 

resolução, leia-se ele conseguirá se salvar. No caso da cena mais antiga, o espaço de deduções 

a partir dos dados era maior. Ainda que soubéssemos que o Demolidor iria sobreviver, 

temíamos pela criança e pelos efeitos que possível falha pudesse causar em sua já 

desequilibrada psique. 

 

Se, durante a decodificação do texto, cada uma das propriedades semânticas 
que o semema67 incluir ou implicar fosse levada em consideração, o leitor 
seria obrigado a delinear uma espécie de diagrama mental impossível [...]. 
Felizmente, isso nunca acontece. Em casos normais, as propriedades do 
semema permanecem virtuais, ou seja, permanecem registradas pela 
enciclopédia do leitor, que simplesmente se prepara para atualizá-las 
conforme o desenvolvimento do texto exigir. Ou seja, o leitor apenas 
explicita a parte de que precisa e o resto é incluído ou implicado 
semanticamente. Ao fazer isso, ele amplia algumas propriedades enquanto 
outras são anestesiadas. [...] Por exemplo: em Un drame bien parisién diz-
se que Raoul é um |monsieur|, o que implica ser um ser humano adulto 
masculino. E todo ser humano tem, como propriedades atribuídas pelo 
código, dois braços, duas pernas, dois olhos, um sistema circulatório de 
sangue quente, um par de pulmões e até um pâncreas. No entanto, na medida 
em que uma série de sugestões de gênero avisa o leitor que ele não está na 
presença de um tratado de anatomia, ele mantém todas essas propriedades 
anestesiadas até o segundo capítulo da história, onde Raoul levanta a mão 
[para bater na esposa] (ECO, 1993, p. 123-4, tradução nossa e grifos do 
autor). 

 

Tanto o caso de Daredevil quanto a frase de Eco sobre as propriedades anestesiadas 

se referem à diferentes níveis enciclopédicos. Pois a enciclopédia é um conjunto de 

conhecimentos que podem tanto se conformar às acepções disponíveis no dicionário, segundo 

caso, quanto ao conhecimento intertextual de um gênero – por exemplo, o super-herói nunca 

morre (de verdade). Cabe ao leitor/espectador entender onde alguma ativação é requerida, a 

partir daquilo que o texto ou obra audiovisual apresente para ele em seus conjuntos de 

informações e sua distribuição dessa informação no tempo. Os espaços de inferências se 

encontram atribuídos pelo autor-modelo, no texto. É por essa razão que Eco distingue 

 
67 Cf ANCHIETA (2019b), p. 284-5, para uma explicação sintética sobre semema e sema.  
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interpretação de uso, entre as páginas 34 e 39, de seu Limites da Interpretação (2015). Em 

resumo, usar é sinônimo de abusar, de inferir onde não havia espaço para isso – o que, em 

suma, é incontrolável, e em alguns casos, lamentável. Em geral, no entanto 

 

Em termos cognitivos, todos codificamos as experiências de maneira 
diferente. Isso vale tanto para experiências semânticas ou linguísticas 
quanto para experiências perceptivas. Selecionamos diferentes aspectos de 
um discurso devido a diferentes tipos de excitação emocional, diferentes 
modelos extraídos da memória, mudanças fugazes e incidentais no foco 
atencional, e assim por diante. Estruturamos o discurso de maneira diferente 
devido a pequenas diferenças nos scripts, protótipos e exemplos que usamos 
espontaneamente ao ler. Obviamente, essa divergência não é ilimitada. De 
fato, entre as pessoas que conseguem entender um discurso (por exemplo, 
aquelas cuja competência no idioma não é muito limitada), a maioria 
codifica as mesmas coisas e o faz da mesma maneira (HOGAN, 2011, p. 
100, tradução e grifo nosso). 

   

 Reiteramos, competência no idioma e também nas informações circunstanciais (da 

relação entre enunciação e mundo), intertextuais (conhecidas a partir de outros textos) e 

contextuais (das proximidades permitidas pelos códigos presentes). Uma vez que essa 

competência esteja basicamente estabelecida, podemos rir do fato de Saul Goodman se 

apresentar a qualquer um como Kevin Costner, dado à abismal dessemelhança física entre 

ambos. Por outro lado, o leitor também pode avaliar a competência do mundo ficcional, em 

sua coerência total ou de algum aspecto, como Murray Smith comenta sobre os personagens, 

nos quais “podemos discriminar graus de complexidade, fixidez, estereotipicidade, 

plausibilidade, artificialidade, apego e transparência subjetiva” (2004, p. 116, tradução 

nossa). Uma forte coerência, advinda de uma construção aspectual bem amarrada, é capaz de 

distribuir o conhecimento em desnível discursivo, dosando sua entrega enquanto maximiza 

seu efeito estético. E é sobre tal capacidade de potencializar os efeitos catárticos, nos tempos 

de sua disposição, que nos debruçaremos no segundo capítulo desta tese.  

 

1.6 Breve comentário sobre a aspectualização aplicada ao mise-en-shot 

 

 David Bordwell, ao comentar sobre as reflexões de Sergei Eisenstein, influente 

montador e pesquisador de cinema russo do primeiro meado do século XX, explica que o 

mesmo foi quem melhor capturou, através do conceito de mise-en-shot, as sutilezas da 

colocação em cena direcionada para a câmera. Assim, o mise-en-shot é “a apresentação de 

uma ação através da imagem do filme. Mise-en-shot é ao mesmo tempo teatral, envolvendo 

encenação, e pictórica, uma vez que a tela, como uma pintura, apresenta ao espectador um 
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plano vertical emoldurado” (2005, p. 9, tradução e grifos nossos). Se repensarmos sobre o 

que viemos comentando ao longo desse capítulo inteiro, contudo com mais afinco sobre o 

subitem 1.3 (História e Discurso), poderemos agora exemplificar com ainda mais clareza 

como o discurso aspectualiza a história no meio audiovisual. Ou seja, conforme ponderamos 

com Umberto Eco, como se estabelecem as deformações – ou torções intencionais do 

narrador, conceito que destrincharemos no terceiro capítulo – que deturpam, por exemplo, 

especialmente ordem e ritmo através dos quais uma história é contada. Em suma, isso é o 

próprio tecido da intriga – intrigar é tecer linhas que se cruzam em pontos precisos e se 

distanciam em momentos chave – arranjados, determinados.  

Nesse sentido, saltando para a quinta temporada de Better Call Saul, em seu sétimo 

episódio, intitulado JMM. Nele, Saul livra Lalo da cadeia em troca dos sete milhões de dólares 

– cadeia de eventos já exposta na introdução. O que não revelamos, no entanto, é Lalo havia 

sido acusado de assassinato e crime de incêndio. E que Saul Goodman, assim como todo 

personagem, está inserido, ratificamos, no que Didier Coste chama de discurso da mudança. 

Em outras palavras, a todo o momento os aspectos narrativos estão sobre pressão no sentido 

da transformação – afinal, uma história evolui em determinadas direções. Em sua decadência 

em Saul, Jimmy não é somente uma pessoa arrogante. Ele ainda contém traços conflitantes, 

que o tornam mais complexo e mais parecido com um agente humano real. Desse modo, 

vemos tal composição em JMM: 

 

 
Figura 23 – Saul vagarosamente se movendo de forma lateral, escondido num canto do juizado, observando a 
família da vítima de Lalo. Notem sua face refletida no mármore do local criando um dúplice sentido de culpa e 
inação.  
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 O mise-en-shot apresenta, dessa maneira, um Saul dividido. Não somente pela 

secessão literal causada pelo fato de só metade de seu corpo estar exposta enquanto a mesma 

se reflete na parede lustrosa do juizado, porém devemos notar sua expressão séria, carregada 

de um certo pesar. Essa não é uma interpretação livre posto que ele está, nesse exato segundo, 

olhando de soslaio para os familiares da vítima de Lalo, no contraplano figurado abaixo que 

se segue imediatamente à imagem anterior no discorrer do tempo do seriado.   

 

 
Figura 24 – Saul em primeiro plano, desfocado, observando com certo remorso a família do homem assassinado 
por Lalo. 

 

Esse ato expressivo do discurso, nas palavras de Nelson Goodman, que, em partes, se 

contrapõe ao que viemos argumentado sobre a persona de Goodman, carrega consigo 

extremo simbolismo. Tal ideia é consonante com a de Jacques Aumont, de que as imagens 

audiovisuais não somente representam, mas de fato ostentam, por sua natureza, uma miríade 

de informações: “mesmo antes de sua reprodução, qualquer objeto já veicula para a sociedade 

na qual é reconhecível uma gama de valores dos quais é representante e que ele ‘conta’: 

qualquer objeto já é um discurso em si” (2009, p. 90). O olhar comovido de Saul carrega em 

si o germe de um discurso completo sobre o arrependimento. É dessa maneira que o discurso 

imagético conta uma história, de aspecto em aspecto, entre o nó e o desenlace: afinal, seu 

remorso chega, infelizmente para Saul, num ponto irreversível de sua progressão.  

 

[...] o movimento exige o tempo. O representado no cinema é um 
representado em devir. [...] o cinema ofereceu à ficção, por meio da imagem 
em movimento, a duração e a transformação: em parte, por esses pontos 
comuns é que foi possível operar o encontro do cinema e da narração (id., 
p. 90-1).  
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Portanto, é através do mise-en-shot que nos é permitida a entrada no drama – ou seja, 

que se efetua nosso vetor de imersão nas palavras de Schaeffer, na imitação de ações. 

Admissão essa somente possível dentro de um mundo milimetricamente dosado por aquilo 

que David Bordwell chama de estilo – reiteramos, o como o que nos é contado é contado. 

Pois, “o estilo do filme é importante porque o que as pessoas chamam de conteúdo chega até 

nós no uso padronizado das técnicas do meio. Sem performance e enquadramento, [...] 

composição e corte, diálogo e música, não poderíamos entender o mundo da história” 

(BORDWELL, 2005, p. 32, tradução e grifo nosso). Esse como/estilo/discurso gera potentes 

efeitos estéticos sobre aqueles que acompanhem o prosseguimento das ações, em sua 

transitividade – em ambos os seriados entre um estado inicial relativamente triste para um 

terminal de dor incomensurável.  

À guisa de conclusão, vamos exemplificar os cinco estágios68 da evolução causal – 

causa e consequência – de uma narrativa, de Tzvetan Todorov, recompilados por Edward 

Branigan. Aproveitaremos a oportunidade para trazer à baila mais dois exemplos de como o 

pacote aspectual de Saul é configurado no mise-en-shot do seriado. Se falamos de evolução 

causal e narrativa, tratamos da ideia da noção do avanço de uma história, naturalmente: aqui, 

a do declínio das virtudes e rompimento de qualquer noção de moralidade para Jimmy em 

seu caminho até Saul. O primeiro passo para gerar o potente efeito estético citado acima é 

trabalhar sobre a organização textual, sem a qual não haveria compreensão possível por parte 

das audiências. Por esse motivo a noção de isotopia, ou coerência no jargão narratológico, se 

faz tão importante, pois “a noção de história [...] implica que se lide com elementos fictícios, 

dependentes do imaginário, que se organizam uns em relação aos outros por meio de um 

desenvolvimento, de uma expansão e de uma solução final, para acabar formando um todo 

coerente” (AUMONT, 2005, p. 113-4, grifo nosso). Ademais, como estava a falar de textos 

escritos, nesse ponto de sua obra, Jacques Aumont completa o raciocínio explanando que “a 

ação, como ‘tijolo’ da história, pode ser resumida ou esquematizada por uma frase” (id.). No 

caso do audiovisual, podemos considerar que uma ação se encontra, geralmente, organizada 

numa sequência – que pode conter um ou diversos planos. A sequência do arrependimento 

de Saul, mencionada há poucas frases, se inicia num quadro onde só se vê o canto da parede 

do juizado, então Saul aparece com seu ar aflitivo, logo vemos o contraplano da família da 

vítima, à distância. E, por fim, ocorre um corte que sinaliza o fim dessa ação. E de sequência 

 
68 A rememorar: “1. um estado de equilíbrio, 2. uma irrupção do estado 1; 3. um reconhecimento que houve 
uma irrupção; 4. uma tentativa de reparar a irrupção; 5. um reestabelecimento do equilíbrio inicial”, cf. p. 61. 
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em sequência o narrador visual das imagens em movimento nos desvela sua versão dos 

eventos, que é nosso vetor de imersão nas imagens audiovisuais. 

No estágio um, do equilíbrio, acompanhamos Jimmy enquanto o mesmo se envolve 

em alguns incidentes maiores ou menores, comete pequenos golpes e ao mesmo tempo tenta 

advogar honestamente na defesa criminal. Ainda, ele é extremamente generoso e cuidadoso 

do irmão doente, Chuck. Essa fase corresponde vagamente à primeira temporada do seriado. 

Nela, Jimmy tem certeza que Howard Hamlin é seu nêmesis. O tanto que ele decide, para 

irritar Howard, se lançar enquanto advogado trabalhando sob um escritório registrado como 

JMM, as iniciais de seu nome inteiro (James Morgan McGill), que se parecem imensamente 

com HHM – a empresa de Howard e Chuck.  

 

 
Figura 25 – Howard Hamlin, à esquerda, Kim Wrexler, à direita e o gigantesco outdoor de Jimmy colocado 
precisamente no caminho do endereço da HHM. Notem como o mise-en-shot em contra-plongée, com uma lente 
teleobjetiva que achata o campo de visão, faz parecer que o outdoor está literalmente premido contra as cabeças 
de ambos – numa alusão visual à pressão de Jimmy contra Howard.   

 

As ações das figuras 25 e 26 ocorrem em Hero, quarto episódio da primeira temporada 

de Better Call Saul. Além do outdoor, Jimmy decide preparar uma armação para angariar 

mais clientes. O nome do episódio, herói em inglês, deriva de seu golpe. Em suma, ele sabia 

de antemão que Howard o processaria para retirar o outdoor do local. Ele assim o faz e Jimmy 

é obrigado a removê-lo. Jimmy, por conseguinte, recorre aos jornais da região para contar 

sobre “o absurdo que é não poder se utilizar do próprio nome” – mas não consegue qualquer 

atenção. Então, ele contrata estudantes de cinema da Universidade do Novo México (UNM) 

para filmá-lo discursando sobre tal “abuso da lei”, sua “perversidade legal” – se colocando 

como vítima. É quando, durante as gravações, o trabalhador que estava arrancando o cartaz 
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escapole do tablado e fica preso somente por sua corda de proteção. Logo, nosso herói corre 

para socorrê-lo. E a ação se parece com as de filmes de ação: acompanhamos Jimmy enquanto 

o mesmo corre, salta no caminhão elevatório, escala as escadas em velocidade, caminha em 

ritmo frenético pelo proscênio do outdoor, por fim, puxando o homem pela mão e o 

“salvando” – tudo enquanto ele é devidamente gravado e visto por um inúmero de pessoas 

ao vivo (figurado abaixo). Evidente que tudo tinha sido tramado desde o início como um 

golpe de publicidade, que funciona, transformando Jimmy num herói local; em contrapartida, 

o fazendo conquistar um grande número de clientes.  

 

 
Figura 26 – O “herói” Jimmy McGill “salva” o homem que removia seu outdoor. Observem como a figura nesse 
outdoor é muito menos extravagante do que a dele próprio enquanto Saul Goodman.  

 
No estágio dois, da irrupção do estado, Jimmy descobre quem é, deveras, seu 

verdadeiro inimigo – fato que destrincharemos no segundo capítulo. Dessa maneira, ele passa 

a adotar certas atitudes que o colocam ainda mais em desvio das normas e das leis. A 

revelação tem grande efeito sobre Jimmy – seus aspectos vibram na direção de maior apatia, 

um de seus traços mais marcantes em Breaking Bad. Essa fase corresponde imprecisamente 

aos primeiros capítulos da segunda temporada. É importante ressaltar que nessa etapa Jimmy 

esbarra por acidente num caso grande demais para o mesmo consiga lidar sozinho: de uma 

empresa de cuidadores de idosos, Sandpiper, uma rede nacional, que estava descontando a 

mais do devia de seus clientes. Kim o convence a entregar a ação à HHM. Dada as proporções 

da causa, a HHM entra em parceria com outra empresa, Davis & Main – para a qual Kim 

promove o nome de Jimmy como grande gênio por trás do desvelamento do escândalo 

Sandpiper. Assim, ele acaba sendo contratado por essa agência. E então entramos no terceiro 

estágio, do reconhecimento da irrupção: inexatamente corresponde à parte final da segunda 
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temporada e pedaços da terceira. É quando Jimmy, literal e lentamente, vai se entregando à 

sua persona mais primordial. Sua extravagância começa a brotar junto do crescimento 

exponencial de sua arrogância. Jimmy percebe/reconhece que aquele mundo de escritórios 

grandes e poderosos, os quais ele sempre havia sonhado em trabalhar anteriormente – em 

especial, na própria HHM, não é seu habitat natural. Portanto, ele decide tomar diversas 

atitudes para que seja demitido da Daves & Main, a fim de receber as remunerações desse 

tipo de rescisão. É quando, de relance, em Inflatable, sétimo episódio da segunda temporada, 

vemos irromper uma das marcas mais evidentes de Saul Goodman: o colorido excêntrico de 

seu vestuário (outro aspecto mui evidente no seriado original).  

 

 
Figura 27 – Jimmy e seus ternos multicoloridos em destaque. Uma analepse que traz consigo o germe da aura 
“goodmaniana” de ser.  

 
Notem como o mise-en-shot dessa ação nos coloca literalmente dentro do “ponto de 

vista” de seu closet, que é “invadido” por um exército multicromático que contrasta com a 

seriedade e sobriedade da etiqueta da profissão.  

No estágio quatro, da tentativa de reparar a irrupção, que se estende entre meados da 

terceira temporada até o início da quinta, Jimmy continua a praticar pequenos golpes, mas 

sua relação com Kim, e a influência positiva dela sobre ele, o faz tentar retornar ao caminho 

da honestidade. Dessa maneira, ele volta a advogar em sua área de expertise: a do direito 

criminalista. É no estágio cinco, que se desenrola especialmente na quinta temporada, onde 

chegamos ao reequilíbrio – na prática, aqui, isso significa o reencontro de Jimmy com sua 

face mais verdadeira: a de trapaceiro e larápio, de advogado criminoso. Observem que o 

termo, reequilíbrio, pode ser enganoso. Como Saul é um anti-herói, se reequilibrar em 

verdade significa se tornar de volta aquilo que sempre esteve em seu âmago: no caso, aos 
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sentimentos negativos e a uma arrogância exponencial. É aqui que as ações anteriores de 

Jimmy acabam por tragá-lo ao submundo do tráfico. Submundo esse ao qual ele também se 

deixa levar por acreditar que poderia ganhar muito dinheiro com extrema facilidade. Afinal, 

Saul não tem ideia dos perigos que suas escolhas representam. Do quanto sua nova vida 

poderá ser terrível e horrenda. Fato que somente restará claro para ele no episódio de deserto, 

com Mike, que comentamos na introdução, quando Saul percebe o quanto violento, 

aterrorizante e hediondo é o caminho que escolheu. Tarde demais.  
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Ama-me. É tempo ainda. Interroga-me. 
E eu te direi que o nosso tempo é agora. 
Esplêndida altivez, vasta ventura 
Porque é mais vasto o sonho que elabora 
Há tanto tempo sua própria tessitura. 
Ama-me. Embora eu te pareça 
Demasiado intensa. E de aspereza. 
E transitória se tu me repensas. 
Hilda Hilst - Júbilo, memória, noviciado da paixão.
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. As variações dos personagens 

 

Neste capítulo será discutido como a organização dos tempos e ritmos narrativos é 

capaz de desvelar, retrospectivamente, novas informações que nos fazem reavaliar os 

esquemas que havíamos previamente estabelecido, ou fazem colidir futuros terríveis com 

passados lustrosos. Nesse sentido tratamos da construção aspectual do personagem no 

tempo, e o que sua distribuição de conhecimento causa no leitor/espectador. Assim como 

comentamos da gestação da atenção nos mundos narrativos, definimos também, logo de 

início, como um aspecto específico – a arrogância – pôde se tornar o elemento central que 

faz funcional a autodestruição promovida pelos personagens titulares em ambos os seriados. 
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       2.1 As qualidades dos personagens em Better Call Saul 

 

Better Call Saul tem dois inícios, conforme tínhamos comentado no primeiro capítulo 

desta tese. No primeiro, um epílogo melancólico e taciturno que se passa após os eventos de 

Breaking Bad, acompanhamos a “nova vida” de Saul, por longos seis minutos, numa 

apresentação do enfadonho e do monótono de um de seus dias como gerente de uma loja de 

doces que se encontra dentro de um shopping em Omaha – enquanto ao fundo, escutamos 

uma melodia doce que se refere ironicamente à sua nova situação69. Então, saltamos para a 

noite desse dia (figura 28) e vemos Saul zapear a televisão, agastado. Ele, em seguida, 

busca num armário de seu apartamento um VHS de antigas publicidades suas enquanto Saul 

Goodman, e chora. Este é o estado corrente de seu mundo narrativo.  

 

 
Figura 28 – Saul, em Uno, primeiro episódio da série Better Call Saul. Examinem como as sombras, antes 
somente em detalhes, agora encobrem totalmente o personagem.  

 
Resgatando conceitos já citados, no tempo da coisa-contada (história), para Genette, 

tais eventos/ações se encontram em algum ponto depois de 2011, quando aproximadamente 

se encontra o final de Breaking Bad. No tempo da narrativa, o spin-off foi lançado em 

fevereiro de 2015, aproximadamente dois anos após a conclusão da história original 

(setembro de 2013). E se encontra, até a escrita desta tese, no ar, com cinco temporadas 

concluídas, com uma sexta cujo lançamento está originalmente previsto para 2021. 

 
69 Do grupo The Ink Spots, intitulada Address Unknown (em tradução livre: endereço desconhecido). É uma 
referência ao ponto final de Saul, sua tragédia. A música original, apesar desse encaixe extraordinário, é 
romântica. Seus primeiros versos: “Endereço desconhecido, nem mesmo um traço seu | Oh, o que eu daria 
para ver o seu rosto | Eu era um tolo por ficar longe de você por tanto tempo”, etc.  
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Então, de volta à coisa-contada, numa rápida elipse somos alçados para trás, em 2002, 

data seis anos anterior às ações da história de Breaking Bad70. Esse é o início do arco 

trágico de Jimmy McGill, defensor público que luta para conquistar um emprego como 

advogado na prestigiosa empresa HHM, (Hamlin, Hamlin & McGill), local comandado 

pelos lendários homens do direito Chuck McGill, irmão de Jimmy, e Howard Hamlin, que 

ele acredita ser seu nêmesis e obstáculo para esse objetivo.  

 

 
Figura 29 – Saul em primeiro plano, em Uno, na HHM, com Howard ao fundo e Kim Wrexler (à direita de 
Howard). Notem que ele, mais uma vez, é introduzido mergulhado em sombras.  

 

Para que possamos discutir aquilo que interessa e é o foco deste capítulo, a 

rememorar: a construção aspectual do personagem no tempo, e que essa maneira de 

distribuir conhecimento causa no leitor/espectador; precisamos descrever algumas das 

ações/eventos mais salientes para esta análise específica do seriado. No passado de 2002, 

Jimmy e Kim Wrexler (Rhea Seehorn) trabalhavam na seção de correspondências da HHM, 

quando iniciaram uma forte amizade (que se tornará romântica no transcorrer do spin-off). 

Os dois ambicionavam o cargo de advogado na HHM, o que no tempo da primeira 

temporada, foi conquistado por Kim.  

Chuck McGill é um mito do direito, todavia vive isolado da sociedade em uma casa 

sem energia elétrica, iluminada por lampiões (ver figuras 30 e 31), uma vez que o mesmo 

sofre de hipersensitividade eletromagnética, condição de estado ainda inconclusivo para a 

 
70 O ano de 2002 foi citado explicitamente por Gilligan. E também que os eventos do spin-off se passam em 
torno de seis anos antes de Breaking Bad. Ainda assim, o mundo do seriado nunca teve seu tempo da coisa-
contada definido cabalmente. Comentários feitos pela repórter Liz Shannon Miller em 2014. Disponível em < 
https://bit.ly/2kcNzVE >. Acesso em 01.09.19.  
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ciência, porém relatada por um grande número de pessoas na vida real. Por isso, ele se 

afastou da prática diária na HHM, e é cuidado com muito carinho por Jimmy – que chega a 

desafiar e ameaçar Howard diversas vezes, pelas questões financeiras da parceira da firma.  

   

 
Figura 30 – Jimmy e o estado da casa de Chuck, em Uno.  Observem o quadro de luz de Chuck, totalmente 
desconectado.  

 

É praticamente no final da primeira temporada, em Pimento, que descobrimos que, 

em verdade Howard não possuía qualquer problema com a contratação de Jimmy, e sim seu 

próprio irmão. Aliás, era Chuck que instruía Howard a ser ríspido e evasivo com Jimmy, 

por exemplo.  

 

 
Figura 31 – Jimmy e Chuck, em Uno, em sua casa movida à lampiões.  
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A verdade é que Chuck McGill desconsiderava o irmão por dois motivos, um mais 

fraco e outro mais forte, respectivamente: primeiro por sua formação ter sido numa 

faculdade de pouco prestígio (“curso online da Universidade de Samoa”); segundo porque 

ele conhecia muito bem os traços de Jimmy, enquanto canastrão, manipulador e trapaceiro. 

É uma cena terrível, figura 32, na qual Jimmy o questiona e encara: “Sempre foi você. 

Desde que passei no exame e tentei advogar no escritório. Você não me queria. [...] Por que 

me sabotou, Chuck?”. A ingrata resposta, quase murmurada: “Você não é um advogado de 

verdade”. Depois, repetida, aos gritos. “Você não é um advogado de verdade [...] Faz o que 

faço por ser engraçado? Por fazer os outros rirem? Dediquei minha vida a isso” (grifo 

nosso). E, por conseguinte, comenta dos traços de Jimmy: “Eu te conheço. Sei o que era e o 

que é. As pessoas não mudam. [....] A lei é sagrada! Se abusar desse poder, alguém pode se 

prejudicar. Não é um jogo!”.  

 

 
Figura 32 – Jimmy e Chuck, em Pimento, na revelação de seu verdadeiro nêmesis. Percebam como o mise-en-
shot coloca os dois irmãos em polos opostos da imagem, reforçando assim o desequilíbrio entre eles.      

 

 No último episódio da terceira temporada, intitulado Lantern, Chuck McGill tira a 

própria vida ao empurrar um desses lampiões aceso para o chão de sua casa, após uma série 

de brigas com Jimmy. Ao longo da quarta temporada, Kim e Jimmy vivem como casal, 

Kim sai da HHM e pratica direito com um cliente grande, a cadeia fictícia de bancos Mesa 

Verde. Jimmy perde a licença para praticar direito, em função de Chuck, e o 

testemunhamos agir numa série de pequenos golpes em diversos fronts. Em Winner, último 

episódio da quarta temporada, perto do término, Jimmy se apresenta perante ao equivalente 

da OAB nos EUA – Bar Association, referência ao local real que emite as permissões para a 
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atuação de advogados, e faz um discurso belíssimo em homenagem ao falecido irmão. Sua 

fala emociona Kim. Ele argumenta (figura 33): “E, durante toda minha vida, eu quis deixá-

lo orgulhoso. E ele não era um homem fácil de deixar orgulhoso. Era como... escalar o 

Everest sem suprimentos. Se você fosse um dos sortudos a chegar no topo... mesmo por um 

momento, se você o deixasse orgulhoso... Nossa, que sensação”. 

 

 
Figura 33 – Jimmy em Winner, perante ao Bar Association of America. Mais uma vez, Jimmy está em 
primeiro plano, porém encoberto de sombras.      
 
 Sua franqueza e palavras desoladoras comovem a todos e ele recupera sua licença. 

Ocorre que, para o choque e horror de Kim, ele diz a ela que tinha enganado os “idiotas” do 

comitê. Ademais, ele cita o “babaca (que) estava chorando, lágrimas de verdade”. E, por 

fim, a avisa que vai trabalhar sob outro nome. Ela fica estupefata com tamanha frieza e 

manipulação emocional, sem qualquer remorso aparente. Logo, temos nosso arco narrativo 

encerrado com ele enunciando a Kim: It’s all good man – frase, em inglês, que se parece 

foneticamente com Saul Goodman, quando pronunciada rápido.  

 Comentamos desses acontecimentos posto que eles nos permitem indagar: como 

estão distribuídos os elementos aspectuais de Saul para nossa atenção? Ou mais 

especificamente: como um personagem pode ser desenhado assim, tão pavonesco, dentro de 

um universo de eminente decadência horrenda? Ocorre que Saul Goodman, a persona, 

possui um pacote aspectual que claramente aponta para uma conjunção incongruente, 

recheada de iterações de piadas verbais fora de contexto. Ele é expansivo, falastrão, 

canastrão, trapaceiro, extravagante, até grotesco. O que se passa é que sua construção 

dramática se assemelha àquela dos heróis cômicos. No caso, de um ser que tenta trazer certa 

jocosidade, mas se encontra preso em dois mundos que dividem uma mesma coerência 
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atmosférica opressiva e violenta. Locais onde a lógica das ações (“da justiça cósmica”), 

leva os malfeitores – e vemos isso continuamente – para punições de formas dolorosas. 

Portanto, em suma, numa fabulação similar à das tragédias. Assim, Saul Goodman é um ser 

espirituoso que vive num mundo onde esse predicado parece deslocado. É por esse motivo 

que D. W. Brown comenta que seguimos assistindo o seriado: sentimos pavor uma vez que 

nossa enciclopédia intertextual tanto advinda do gênero em geral quanto de Breaking Bad 

nos indica que o desastre, que será exibido de forma impiedosa, está para se confirmar.   

 

Embora desejemos que Jimmy e Kim fiquem juntos, também desejamos 
que a narrativa nos mostre seu eventual rompimento e a transformação de 
Jimmy em Saul. Esse desejo de conhecimento narrativo sugerido por 
Currie é uma forma de desejo narrativo (em oposição a um desejo de 
personagem). Portanto, devemos tolerar o pavor, porque essa é a única 
maneira de satisfazer esse desejo de conhecimento (2019, p. 12, tradução 
nossa).  

 

Em outras palavras, fazemos hipóteses acerca do que serão os eventos, porém não 

conseguimos alcançar o como ele nos será apresentado. Sigamos, portanto, com um resumo 

sobre as certas qualidades e ingredientes das tragédias e comédias empregadas nos seriados, 

depois tratemos de comprovar uma característica específica das segundas que nos assegura 

a dualidade da condição de Saul: ele é um disparate, que nos desencadeia riso, enclausurado 

em dois mundos destinados à calamidade, o que nos suscita “o terror e a piedade, (e) tem 

por efeito a purificação dessas emoções (sob formato de explosão emocional)” 

(ARISTÓTELES, § 27 do capítulo VI). Dentre suas meditações sobre o mundo que o 

cercava, espalhadas em obras como a Retórica ou Ética a Nicômaco, Aristóteles propôs um 

tratado que lidasse primordialmente com a poesia, a imitação e o mito. Essa obra, a Poética, 

se tornou item fundamental de leitura tanto para aqueles que buscam fincar-se em estudos 

acadêmicos sobre narrativas – os narratologistas; quanto para aqueles que pretendem 

ingressar no universo da escrita dramatúrgica. 

  

As contribuições de Aristóteles à teoria da tragédia são, é claro, 
amplamente reconhecidas, e quase todos os críticos que lidam com esse 
gênero conscientemente reconhecem sua dívida com ele. [...] Vários 
estudiosos consideram que, aquém da descoberta de um segundo livro 
perdido da Poética, a teoria da comédia de Aristóteles permaneça para 
sempre um mistério velado. [...] a natureza das emoções precisas evocadas 
pela comédia, paralelas à piedade e ao medo na tragédia, e a questão da 
existência e natureza de uma catarse cômica que é a contrapartida da 
catarse na tragédia. Essas questões não são tratadas explicitamente na 
poética existente, embora o Tractatus Coislinianus [...] as resolva. [...] no 
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entanto, o Tractatus não é um guia confiável da verdadeira doutrina 
aristotélica [...] (GOLDEN, 1984, p. 283, tradução nossa). 

 

 A inexistência de um segundo livro da Poética, digressionamos, é um importante 

mote no primeiro romance de Umberto Eco, O Nome da Rosa (1980), que se passa em 

1327, num monastério onde trabalham os monges copistas. Em razão de termos citado a 

Idade Média, aproveitemos o gancho para explicar que a cultura medieval estava guiada 

pela adoração/temor a um sério oficial, cujo fundamento era “autoritário, [associado] à 

violência, às interdições, às restrições. Há sempre nessa seriedade um elemento de medo e 

de intimidação” (BAKHTIN, 1993, p. 73, grifos do autor). Ainda que, na cultura da 

antiguidade, se conheceu a forma do “sério trágico, que encontrou sua expressão mais 

profunda na tragédia grega antiga. O sério trágico é universalista (e é por essa razão que se 

pode falar de uma ‘concepção trágica do mundo’), ele está impregnado pela ideia da ‘morte 

justificável’" (ibid., p. 103, grifos do autor). Pela lógica, se a tragédia apresentava o sério, 

resta evidente que à comédia sobrava o frívolo ou não sério: “Se Chafe argumenta que o 

sentimento (“o sentimento de não seriedade”) pode ser o fato mais básico subjacente ao 

humor e às risadas, então Sternberg observa que a emoção é inevitável em questões da vida 

e da experiência narrativa” (VANDAELE, 2012, p. 63, tradução nossa).  

 Com base nesses motivos que lampejamos aqui, porém sobre os quais não nos 

deteremos, à comédia restou um lugar de menor valor perante a grandiosidade da tragédia. 

Nosso foco, no entanto, está na aspectualização de ambos esses heróis, em como seus 

conjuntos de informações ativam nossas competências, e em específico, como Saul 

Goodman pôde transitar entre esses dois polos de forma concomitante e coerente. Desse 

modo, “o princípio do humor é o princípio da repetição sem acréscimo” (FRYE, 1990, p. 

168, tradução nossa). O acréscimo a que o crítico literário Northrop Frye se refere é tanto 

de informações quanto de sensações, distribuídas a nós nos tempos do discurso. Conforme 

os heróis trágicos seguem ampliando seus conjuntos de traços, apresentando traços 

conflitantes, reagindo de maneira inesperada às ações de seu “destino implacável”, 

seguimos afinando continuamente nossos esquemas narrativos mentais, fazendo hipóteses 

sobre o como se dará a catástrofe sobre eles, e – estando habituados ao seu modo de existir, 

sofremos com inevitabilidade do horror que lhes cabe suportar. Tudo isso de forma 

progressiva, com as informações que a trama descarrega sobre nós, como vimos, 

lentamente, sequência a sequência, episódio a episódio. Enquanto isso, no tempo cômico 

vivenciamos uma série contínua de descargas de riso, que não precisam se amontoar a nada 

em específico. Isso ocorre posto que a própria estrutura que rege ambos os modos 
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dramáticos se constituem em estirpes diferentes. As comédias, assim como diversos textos 

pós-modernos, por exemplo, podem tanto evoluir na direção inescapável do futuro e do fim 

quanto simplesmente estar num tempo circular ou metahistórico, numa espécie de acúmulo 

do mesmo, de um espaço que se expande sem se mover. Veremos essa questão com maiores 

detalhes nos últimos pontos do capítulo três. Por enquanto, nos atemos à explicação que 

Salvatore Attardo (1994, p. 90-1) fez da determinação dos passos narrativos ou sequência 

elementar, para Claude Brémond, os mesmos cinco de Todorov e dois para Aristóteles, em 

três funções no sentido proppiano. A primeira seria aquela que ‘abriria a possibilidade de 

um processo’, a segunda ‘realizaria o processo’, a terceira ‘fecharia o processo’. Essa 

organização dramática permite que pensemos: se o personagem A puxa a arma (abrir o 

processo), ele vai atirar (realizar o processo) e matar seu inimigo (fechar o processo). 

Como, ainda que hesitante, faz Jesse Pinkman com Gale Boetticher em Full Measure 

(episódio de Breaking Bad). Já numa estrutura baseada na instituição do riso através de um 

escalar de piadas 

 

Ao criar um contexto para uma troca dialógica subsequente, F1 de fato 
"abre a possibilidade do processo" (processo = diálogo). F2 percebe a 
virtualidade do processo, introduzindo um elemento que requer 
"fechamento". E, finalmente, a F3 fecha o processo. De fato, a única 
diferença entre a sequência elementar e a estrutura narrativa da piada é 
que F3 não "fecha" o processo da maneira que seria esperada com base no 
contexto estabelecido nas funções anteriores. Em vez disso, resolve o 
processo de uma maneira inesperada e fora do padrão, contrariando as 
expectativas estabelecidas em F1 e F2, e geralmente não faz sentido. Na 
teoria do humor, esses aspectos do humor são chamados de 
"incongruentes" (ibid., tradução nossa). 

 

 Ao invés de aglomerar um gradativo de tempos recheados de reviravoltas dolorosas 

que acrescentam intensidade emocional, como nos arcos trágicos, o humor concretiza seu 

efeito através da exploração da repetição atemporal de ambiguidades que não se resolvem e 

seguem se amontoando em níveis maiores de absurdidade, ad infinitum. Eco demonstra o 

funcionamento de tal efeito com uma simples frase: “(16a) Carlos faz amor com sua mulher 

duas vezes por semana. Luis também” (1993, p. 127, tradução nossa)71. E, então, 

fundamenta o processo: 

 

 
71 Convém frisar que o exemplo de Eco nada tem a ver com a estrutura particular ou a pragmática da 
comicidade, porém com a da relação entre a pragmática do topic e a propriedade semântica da isotopia nos 
textos, em geral. 
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De passagem, faremos algumas observações. Primeiro, a ambiguidade de 
(16a) não nasce diretamente do uso da expressão |também|, porque não 
haveria ambiguidade em um caso como o seguinte: 
(17) Carlos leva seu cachorro para passear todas as tardes. Luis também. 
Porque não ocorreria a ninguém que dois homens pudessem passear com o 
mesmo cachorro. Isso significa que em (16a) os quadros intertextuais 
(topoi bastante estabelecidas sobre triângulos adúlteros) também 
funcionam, enquanto não existem quadros análogas para as relações entre 
homens e animais domésticos. A segunda observação é que, para definir o 
topic de (16a), o leitor deve propor hipóteses sobre o número de 
indivíduos envolvidos no mundo, possível ou "real", definido pelo texto. 
De fato, tudo depende se o texto se refere a quatro ou três indivíduos 
diferentes (ibid., tradução nossa).  

 

 Dito isso, resta clara a razão de Saul fazer comentários comparando Skyler à Yoko 

Ono ou Walter White a Fredo Corleone. As piadas verbais se consumam no choque de 

dados que não fazem sentido. E o quão mais incongruentes elas forem, mais suscitarão o 

riso. Por isso, Saul é uma figura sinteticamente incongruente: um advogado de gravatas 

coloridas, cujo escritório tem paredes onde estão escritas em letras garrafais pedaços da 

Constituição dos EUA. Tais exageros se relacionam diretamente com uma estética quase 

barroca, sendo um escárnio e um absurdo. Ademais, sua idiossincrasia mais marcante é seu 

palavreado recheado de punch-lines, que vão desde o patético ao sumariamente nonsense. 

Dito isso, podemos finalmente nos concentrar nas especificidades dos heróis trágicos e dos 

cômicos – rememorando que tanto White quanto Goodman não pertencem, precisamente, a 

nenhuma das duas categorias72. Eles somente possuem alguns traços que se aproximam, por 

vezes, de uma ou de outra. Como a jocosidade do segundo e a arrogância de ambos. 

Debutamos, mais uma vez, com Aristóteles, que em sua Poética indicou que os heróis 

trágicos sofrem a pressão da peripécia, ou "mutação dos sucessos no contrário" (§ 56 do 

capítulo IX), ou seja, reversão da sua fortuna em infortúnio. E a peripécia costuma ocorrer 

através do “‘reconhecimento’73, (que) como indica o próprio significado da palavra, é a 

passagem do ignorar ao conhecer [...] o reconhecimento com peripécia suscitará terror e 

piedade, e nós mostrámos que a tragédia é imitação de acções que despertam tais 

sentimentos” (§ 61 e 62 do capítulo X). Para Aristóteles, a peripécia costuma acometer o 

“homem que não se distingue muito pela virtude e pela justiça; se cai no infortúnio, tal 

 
72 Nem podem os seriados serem considerados per se, tragédias ou comédias, num estudo que focalize seus 
propósitos e engenhos narrativos. Conferir-lhes a qualquer uma dessas categorias é uma conveniência que 
pertence à interpretação, não a análise narratológica. Isso, no entanto, não impede que as obras tomem 
emprestadas certos aspectos de tais gêneros, em determinados momentos. Também não veda que o analista 
tome alguns elementos dessas categorias para fundamentar seu estudo, posto que qualquer investigação estará 
submetida sempre ao crivo do tempo e da cultura onde foi realizada. Cf. o terceiro capítulo desta tese para 
maiores detalhes acerca deste ponto – como as noções de ótica e imparcialidade.  
73 Do original grego, anagnórise. 
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acontece, não porque seja vil e malvado, mas por força de algum erro” (§ 70 do capítulo 

XIII). Independente da questão moral, o erro pode estar, e muitas vezes o é, associado a 

uma falha de caráter, nem sempre intencional.  

 

A descoberta [reconhecimento] ou anagnórise que ocorre no final da trama 
trágica não é simplesmente o conhecimento do herói do que aconteceu 
com ele - Édipo Rei, apesar de sua reputação como uma tragédia típica, é 
um caso bastante especial nesse sentido - mas a reconhecimento da forma 
determinada da vida que ele criou para si mesmo, com uma comparação 
implícita com a vida potencial, não criada, que ele abandonou (FRYE, 
1990, p. 212, tradução nossa).  

 

 Frye, então, comenta de Adão e do virtual paraíso eterno que ele negligenciou em 

troca da liberdade. Mesmo as falhas aparentemente deliberadas, como em Aquiles ou 

Jimmy McGill, podem ser consequência meramente da constituição de seus conjuntos de 

traços, onde subexiste uma falta latente (no grego, hamartia), que impulsiona a peripécia: 

para ambos, a húbris ou hybris – um descomedimento, uma arrogância– que “deve ter uma 

conexão essencial com o pecado ou com o mal. Novamente, é verdade que a grande maioria 

dos heróis trágicos possui hybris, uma mente orgulhosa, apaixonada, obcecada [...] que (é) o 

agente precipitante normal da catástrofe” (ibid., p. 210). Desse modo, Aquiles e Jimmy se 

acreditam enquanto serem invencíveis. O primeiro, fisicamente e o segundo, em nível 

argumentativo. Por sinal, devaneamos rapidamente, Aquiles sabia que iria morrer, em face 

da revelação profética, e mesmo assim preferiu “renome imorredouro”74 – fato que somente 

corrobora para incrementar o grau de sua hybris. Assim, Jimmy McGill incorre na 

arrogância de se acreditar esperto demais, ou a mais, do que qualquer um:  

 
Assim, dado que seu escopo inclui um elemento moral, αμαρτία75 em Po. 
13 pode significar "erro moral", um ato errado em particular; também 
pode significar "falha moral". Em geral, qualquer ato devido a αμαρτία 
terá sua disposição correspondente. A imprudência, tolice e hybris de 
Xerxes é a disposição que leva a seu ato precipitado, tolo e hibrístico - 
montando uma expedição contra a Grécia. A sexualidade herdada de 
Phaedra faz com que ela se apaixone fatalmente por seu enteado, sua 
incapacidade de ficar calada a leva a trair seu segredo (STINTON, 1975, 
p. 236, tradução nossa).  

 

 
74 “Na verdade me disse a minha mãe, Tétis dos pés prateados, | que um dual destino me leva até ao termo da 
morte: | se seu aqui ficar a combater em torno da cidade de Tróia, | perece o meu regresso, mas terei um 
renome imorredouro; | porém se eu regressar a casa, para a amada terra pátria, | perece o meu renome glorioso, 
mas terei uma vida longa, | e o termo da morte não virá depressa ao meu encontro” (HOMERO, Ilíada, 9.410-
16, trad.: Frederico Lourenço). 
75 Hamartia.  
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 Stinton continua sua argumentação, explicitando que “um erro sempre será o 

resultado de alguma ignorância específica. Mas se a ignorância é culpável, a falha em ver as 

consequências do ato pode ser devida a uma disposição específica, ou seja, uma fraqueza 

moral” (ibid., p. 237). Por fim que “a αμαρτία de Édipo, como agora é geralmente aceito, 

consiste em matar seu pai e casar com sua mãe, um erro de fato; a diminuição da επιείκεια76 

é produzida por falhas de caráter, irascibilidade, excesso de confiança” (ibid., p. 238). Em 

outras palavras, há uma conexão entre uma causa (irascibilidade, descomedimento) e um 

efeito, que é a diminuição da virtude/epieikeia para Aristóteles, porém em nível de mundo 

narrativo, é a queda e a destruição do equilíbrio original. Ao invés de um reequilíbrio 

estável, como último ponto de Todorov, há um reequilíbrio a partir de uma devastação. É 

assim que termina Breaking Bad e é assim que caminha o desenrolar de Better Call Saul. E, 

repetimos, esse ato é gerado pela falha originária (hamartia, em específico, hybris) advinda 

do próprio conjunto de traços que compõem o personagem. Dessa maneira 

 
as formulações de Bruner, Brémond e Greimas sugerem que o início e o 
final de uma história são melhor compreendidos como uma função da 
resposta de um sujeito às condições (em que se encontra) [...]. Ver o 
começo e o final em termos de resposta do personagem leva à 
possibilidade de reconhecer que as histórias são definidas, antes de tudo, 
pelos objetivos dos personagens e, crucialmente, que esses objetivos são 
produzidos por respostas emocionais às situações (HOGAN, 2011, p. 78, 
tradução nossa).  

 
 Nós nos tornamos simpáticos aos seus objetivos, por estarmos transitando por um 

discurso aspectualizado pelos próprios personagens e/ou seu mundo (é o nos habituar) e por 

que, como apontou o cognitivista Bryan Boyd, mais uma vez, “desde a infância, podemos 

identificar os objetivos dos outros, e temos uma simpatia padrão com sua busca” (2009, p. 

222, tradução nossa). A hamartia, em seu aspecto de hybris, também possui um outro lado 

revelador, porque surpreendente em seu efeito 

 

[...] (Walter White) nunca é salvo. Seu perseguidor, seu próprio cunhado, 
morrerá em um tiroteio que Walt tenta evitar, e isso apesar dos apelos aos 
supremacistas brancos para poupá-lo, não porque seja certo, mas apenas 
porque ele é seu cunhado. A justiça de Walter White não virá do 
encarceramento, nem da salvação e triunfo pessoal. Ele deve morrer. Mas 
ele deve morrer tendo alcançado algo, superado os obstáculos que a lei e 
outros criminosos ergueram. A morte de Walt no final da série pode ser 

 
76 Epieikeia: “Das ideias aristotélicas preocupamo-nos, por ora, com uma breve investigação a respeito do que 
seja a equidade (epieikeia), a qual possui um papel de relevo para o filósofo, sendo seu aparecimento 
considerado inédito a partir dos textos de Aristóteles. O significado de epieikeia, ordinariamente, pode ser 
associado à ideia de excelência, ou mesmo bondade, no sentido amplo de uma virtude” (DA SILVA, 2017, p. 
61).  
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vista como trágica, mas sua morte foi efetivamente predeterminada no 
início da série. Ele estava morrendo de câncer, um homem sem 
perspectivas e nada a deixar para sua família, um homem que poderia ser 
lamentado, mas nunca na sua ausência materialmente perdido. No final da 
série, ele deixou um legado. Ele fabrica com sucesso não apenas a 
metanfetamina Blue Sky, um produto muito desejado e imitado, mas um 
legado. Heisenberg e sua lenda serão contados por gerações [...] 
(KOEPSELL, 2017, p. 104, tradução e grifo nosso).  

 

 Uma das características da tragédia, que não tínhamos comentado até o momento, é 

o fato de que ela costuma “ser mais concentrada em um único indivíduo. [...] O herói 

trágico é muito grande em comparação conosco, mas há algo mais, algo do lado dele frente 

ao público, no qual ele nos é pequeno em comparação” (FRYE, 1990, p. 207, tradução 

nossa). Então Aquiles e Walter White conseguem um renome imorredouro. A qual preço? 

A mesma questão poderia ser colocada para Saul Goodman: sua hybris o levou a ser “como 

Houdini”, nas palavras de Jesse Pinkman, em sua capacidade de convencer e contorcer as 

leis. A que custo? Em Better Call Saul acompanhamos seus pequenos golpes, que o próprio 

outrora categorizou como divertimentos, brincadeiras, se tornarem seu modo de existir. É 

isso que aterroriza Kim Wrexler77 e também, retrospectivamente, dá razão a penosa fala de 

seu irmão Chuck: “Eu te conheço. Sei o que era e o que é. [....] A lei é sagrada!”. Antes de 

sair abusando da lei e se tornar advogado criminoso, e durante tal modo de existir, Saul 

Goodman é constantemente, com a honrosa exceção de suas prolepses sombrias, um 

homem definitivamente não sério, que não tem respeito por absolutamente nada. 

Comentamos sobre as porções trágicas e as cômicas que se misturam em ambos os seriados 

a fim de argumentar que nossa atenção, enquanto leitores/espectadores, se desvela diferente 

em face dos heróis trágicos e cômicos. Para os primeiros, costumamos ser direcionados ou 

para preocupações futuras (o que vai acontecer de tão terrível?) ou para as do passado (as 

motivações, por que chegamos nesse ponto?). Nos segundos nos ocupamos de uma espécie 

de presente contínuo. É por essa razão que as anacronias (subitem 2.2) são mais frequentes 

em tragédias do que comédias. Assim, “a caracterização dos personagens é importante, mas 

o efeito trágico ou cômico não se obtém apenas pela construção psicológico-moral dos 

personagens, mas pelas ações que se realizam sobre e/ou pelos personagens caracterizados” 

(GOMES, 1996, p. 13). As ações que caracterizam a comédia costumam ser, mais uma vez, 

aquelas da “repetição sem acréscimo”, incongruentes, que nos mantém nesse estado de 

 
77 “Descobrimos na comédia que o termo bomolochos ou bufão não precisa se restringir à farsa, mas pode ser 
estendido para abranger personagens cômicos que são principalmente artistas, com a função de aumentar ou 
focalizar a disposição cômica. O tipo contrastante correspondente na tragédia é o suplicante, o personagem, 
muitas vezes feminino, que apresenta uma imagem de desamparo e miséria sem mitigação” (FRYE, 1990, p. 
217, tradução nossa).  
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perpétuo presente. À parte do final de Breaking Bad, quando absolutamente imbricado na 

hybris de Walter, Saul Goodman se vê forçado a “evoluir” para um outro estado emocional, 

do desespero de um homem em fuga; ao longo de Breaking Bad, o personagem permanece 

um homem cujos traços seguem continuamente no presente, intocados, imutáveis. Também 

em Better Call Saul são os outros atores em torno dele que se transformam, enquanto ele, 

embebido em sua própria hybris, persiste numa linearidade de absurdos amontoados. Nesse 

sentido, iremos trazer agora três exemplos do modo cômico de existir das piadas verbais, 

definidas brilhante e sucintamente por Eco. Finalizaremos com outro exemplo advindo do 

próprio Goodman para, depois, no próximo subitem, comentar como narrativas formam 

isotopias. Trazemos exemplos tão díspares no intuito de demonstrar como o humor verbal 

possui uma característica transgeracional, transcultural, translinguística e transmídia forte.  

 A) O grupo argentino Les Luthiers se apresenta desde 1967 em peças de teatro. Em 

uma delas, El negro quiere bailar, filmada em 1999, porém com texto de data anterior, 

ocorre um exemplo marcante tanto das absurdidades amontoadas da comédia, gerando riso, 

quanto de sua forte tendência a se referir a diversos mundos (intertextuais) para enfatizar 

esse efeito78. Notem, em especial, a longa fala (outra característica marcante do humor) de 

Daniel Rabinovich.  

  
Marcos Mundstock: Não, eu digo que partamos da História, você sabe 
que na mitologia grega existem as musas que propiciam as artes, por 
exemplo a musa do teatro, Tália, a musa da música, Euterpe... bem, há 
outras... mais... a musa dos escaravelhos… a “escaramuça”… Mas dada a 
natureza da dissertação que nos congrega neste recinto, digamos que a 
musa da dança é a Terpsícore79. 
Daniel Rabinovich: Quem? 
Marcos Mundstock: Doutor, não me diga que não conhece Terpsícore! 
Daniel Rabinovich: De nome não, talvez se eu a vir ... Esther Píscore? 
Quem é? Não, eu não a conheço… Não, não, eu me lembraria porque 
tenho uma boa memória para… Esther Píscore, como ela é? É simpática? 
Bem, eu não me importo, é gostosa?, eu digo ... Esther Píscore, com esse 
nome não deve passar despercebida, né? ... Esther Píscore, ha ha, aqui está 
Esther Píscore! 
Marcos Mundstock: Não disse Esther. 
Daniel Rabinovich: Esther Píscore… 
Marcos Mundstock: Não disse Esther. 
Daniel Rabinovich: Você tem parestesia?  
Daniel Rabinovich: Eu disse Esther Píscore. 
Marcos Mundstock: Não disse Esther. 
Daniel Rabinovich: Como assim não disse? 
Marcos Mundstock: Falei “S-Terpsícore”. 

 
78 Texto original se encontra, na íntegra, no site do grupo. Tradução nossa. Disponível em < 
https://lesluthiers.org/verversion.php?ID=121 >. Acesso em 20.08.19.  
79 De fato, nome real da musa, dado pelos gregos.  
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Daniel Rabinovich: Ahhh! Ah claro! Ésther Píscore, Ésther Píscore. Essa 
é a pronúncia grega, claro. Nós, às Ésther de vocês, as chamamos de 
Esthér, diretamente. Se você estiver andando pela rua e disser "Ésther", 
ela continua caminhando e te ignora; se, em vez disso, você disser 
“Esthér”, ele se vira e diz: -“Sim, me chamou?” -“Sim, eu sou o Daniel” e 
aí se estabelece um… huh? "Prazer em conhecê-lo", se estabelece o que 
pode se tornar... digamos... bem, nem sempre se estabelece... bem, desde 
que ela se chame Esther, se o nome dela é Alícia, segue reto, e nada 
ocorre… não importa o quanto você a chame de Esther ... Uma vez veio 
caminhando uma, lhe disse “Esther”, ele se virou e disse: "Meu nome é 
José Luis". E não se estabeleceu nada, porque eu não gosto desse tipo de 
cara... esse cara... nem desse cara ou de qualquer cara, quero dizer, não é a 
minha, meus pais me educaram de uma maneira e eu sei como responder à 
essa educação honrando... honrando isso, digamos. Fui educado na 
liberdade de poder pensar o que eu quiser, mas sim, as coisas eram feitas 
de um jeito ... mas você também tinha que ser capaz de respeitar os outros 
porque todos podiam fazer de suas vidas o que eles quisessem, não? Mas 
não havia "sua tia", certo? Ou seja, não havia sua tia, minha tia era quem 
sabia, certo? E era ela quem nos batia quando fazíamos... certo? Quero 
dizer ... mas sempre havia uma razão para tolerar, por exemplo, você tinha 
sim que respeitar os outros pelo que os outros queriam ser, você não devia 
ser sectário. O pluralismo, a outredade e, digamos, a liberdade de 
expressão, mesmo ... foram a base de ... na minha família, pelo menos, eu 
não sei na sua, certo? Se José Luis quer, problema dele, não vou atrapalhar 
... Bem, com certeza eu que não vou atrapalhar, certamente não vou ... 
mas ele pode fazer com seu ... ele pode fazer o que quiser, quero dizer. E 
se você quiser ir com José Luis, que vá, hein? também. Quer ir? Eu que 
não apresentar ele para você, porque o que eu ... mas se você ... Píscore é 
um sobrenome grego? Píscore, Ésther Píscore. Ah, que se casou com 
Garcia, que era o grego. Ésther Píscore de García o Grego. Ésther Píscore 
... e a professora a chamava pelo seu nome de pila, ou de bateria. 
"Esthercita vem cá", e ela não ia porque era díscola, era discóbola80, como 
se diz em grego: "Ésther, a discóbola, de García", e tinha feito o ... o ... o 
... serviço militar, ela cumpriu com... sob a bandeira … “Ésther Píscore de 
García, presente! Corpo em terra, Píscore! Venha para ... aqui ...! No… 
Marcos Mundstock: Acalme-se, doutor. Você fez reflexões, digamos ... 
bem ... por caminhos sinuosos ... digamos que você tenha raciocinado fora 
do recipiente. É muito mais simples, note com quanta naturalidade quase 
descuidado, eu enuncio, "A musa da dança é Terpsícore", como se não me 
importasse nem um pouco. 

 
 O que Mundstock arremata, os tais caminhos sinuosos, é a fonte geratriz comentada 

por Attardo, de um “fechamento do processo” que não se encaixa. Essa é a raiz do humor 

verbal81.  

 B) Exemplo atual, também originado nos EUA, porém de um seriado de animação 

para adultos chamado Family Guy (criador: Seth MacFarlane), obra que está no ar, 

produzida pela Fox, desde 1999. O episódio em questão, Con Heiress, foi exibido em 

dezembro de 2018.  
 

80 Referência à estátua grega O Discóbolo.  
81 Comentaremos sobre a diferença entre humor verbal e humor narrativo no primeiro subitem do próximo 
capítulo.  
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Brian: Lá está ela. A herdeira mais rica de toda Newport. O Santo Graal 
para caras como nós [golpistas].  
Stewie: Quem é ela? 
Brian:  Essa é Margaret Woolworth Carrington Von Schumacher Chanel 
Astor Livingston Compte de Saint-Exupery Mountbatten Windsor Armani 
Roosevelt Von Trapp Wykenham Hearst Montgomery Rothchild Johnson 
& Johnson Twillsworth Dolce GaBreaking Badana Von Zweiger Second 
Montgomery De LaRoche Geico Vanderbilt Lannister82 Van Buren 
Butterworth How I Met Your Mother Wrigley Louise-Dreyfuss Ludwig 
Morgan Stanley Dumont Lamborghini Forbes Higbee Winthrop Chanel 
Remi Martin Fitzwilliam Kennedy Motel Six Fairchild Brook Pritzker 
Davenport Von Stolen Monty Python Ellisworth Aston Martin 
Haverbrook Ziff Lauder Hilton DuPont Kincaid Winslow Coors Oviatt 
Marlborough Pembroke Huffington Bush Mellon Sinclair Mellencamp 
Starbucks Van Dyke Third Montgomery Marriott Barrington Chadsworth 
Big League Chew Chesterfield Kensington Booth Bishop Longbottom 
Nottingham Meisterburger Burgermeister Tudor Hapsburg Rockefeller 
Onassis. 
Stewie: (SUSPIRA). Meu Deus. Você quer dizer a herdeira da fortuna 
Woolworth Carrington Von Schumacher Chanel Astor Livingston Compte 
de Saint-Exupery Mountbatten Windsor Armani Roosevelt Von Trapp 
Wykenham Hearst Montgomery Rothchild Johnson & Johnson 
Twillsworth Dolce GaBreaking Badana Von Zweiger Second 
Montgomery De LaRoche Geico Vanderbilt Lannister Van Buren 
Butterworth How I Met Your Mother Wrigley Louise-Dreyfuss Ludwig 
Morgan Stanley Dumont Lamborghini Forbes Higbee Winthrop Chanel 
Remi Martin Fitzwilliam Kennedy Motel Six Fairchild Brook Pritzker 
Davenport Von Stolen Monty Python Ellisworth Aston Martin 
Haverbrook Ziff Lauder Hilton DuPont Kincaid Winslow Coors Oviatt 
Marlborough Pembroke Huffington Bush Mellon Sinclair Mellencamp 
Starbucks Van Dyke Third Montgomery Marriott Barrington Chadsworth 
Big League Chew Chesterfield Kensington Booth Bishop Longbottom 
Nottingham Meisterburger Burgermeister Tudor Hapsburg Rockefeller 
Onassis? 
Brian: Exatamente. O apelido dela é “Pip”.  
Stewie: Pip? 
Brian: Pip. Estou tentado trocar ideias com ela há meses. O único 
problema é que seu marido de 95 anos, que ainda está vivo por um fio. 
Não posso me mexer até que ele morra, o que, espero, seja qualquer dia 
agora. Se pudermos encantá-la, estaremos com a vida resolvida83. 

 
 Percebam o punch-line84 rápido de Brian: apesar do nome absurdo, seu apelido é 

“Pip”. Ademais, a piada funciona também pela prosódia dos personagens, que falam todos 

esses nomes em ritmo alucinado, e pelo fato de historicamente ser provável que herdeiros 

de grandes fortunas advenham de famílias com sobrenomes pomposos.  

 
82 Por exemplo, dentre as dezenas alheias citadas, referência à Game of Thrones.  
83 Tradução nossa a partir das legendas do seriado.  
84 As piadas são estruturadas em duas fases: i) set-up: que é o ato de iniciar uma ideia qualquer; ii) a punch-
line: “a piada costuma funcionar porque sua punch-line – ou, o elemento disjuntivo – evoca um sentido 
‘inusitado’ e inesperado que destoa de uma linha de raciocínio de leitura prévia e lógica” (ANCHIETA, 
2019b, p. 282).  
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 C) O personagem Rolando Lero (Macelo Adnet), na Nova Escolinha do Professor 

Raimundo, exemplo recente, de 2019, e brasileiro, onde mais uma vez vemos uma longa 

fala, complicada, incongruente, e repleta de direcionamentos às circunstâncias ou intertexto.  

 
Prof. Raimundo: Senhor Rolando Relo! 
Rolando Lero: Amado mestre! Amantíssimo guru! Cá estou ajoelhado 
metaforicamente aos seus pés. Mestre! Chicoteai nossas costas ignóbeis 
com lambadas de sabedoria! Depositai, mestre, em nossos ombros, a jarda 
do saber. E arregaçai minha ‘alma com conhecimento.  
Prof. Raimundo: Bom, vamos falar de uma mulher muito importante na 
história do século XX. Quem foi Margaret Thatcher? 
Rolando Lero: Ora mestre, importante é um adjetivo muito pequeno para 
designar a pequena, porém notável Maggie... 
Prof. Raimundo: Maggie? 
Rolando Lero: Sim, Maggie, mestre, como nós, os íntimos, a chamavam. 
Que mulher a Maggie era! Aquelas unhas decoradas! Dançarina de funk 
da Zona Norte Carioca. Ela era dona do terrier mais cobiçado do baile do 
Chaparral, em Bonsucesso. [...] Ela não levava desaforo pra casa! [...] Daí 
veio seu apelido, Thatcher-quebra barraco! 
Prof. Raimundo: É incrível o senhor dizer isso da chamada Dama de 
Ferro.  
Rolando Lero: Dama de ferro fechou, em Ipanema. Ah sim, não! Claro! 
O mestre está se referindo a um outro apelido de uma outra fase da Ma 
Ma, Maggie. Foi a fase em que a “Dama de Ferro” começou a puxar muito 
peso... fisiculturista, uma espécie de Gracyanne de Bonsucesso85. 

 
 A última linha transcrita demonstra a importância da competência do leitor na 

habilidade de desambiguar o texto. Dama de ferro era o apelido de Margaret Thatcher, 

primeira-ministra liberal da Inglaterra, ocupante do cargo entre 1979 e 1990. Mas a 

confusão de Lero se dá posto que o mesmo desconhece essa informação, porém sabe que 

Dama de ferro era um clube de Ipanema que teve as portas fechadas em 201286. Aquele que 

possua ambas as informações, rirá com mais intensidade por estar num “fechamento do 

processo” que contém maior número de incongruências.  

 D) Saul Goodman, em Abiquiú (décimo-primeiro episódio da terceira temporada de 

Breaking Bad), 2010, quando de seu primeiro encontro com a esposa de Walter, Skyler, 

figura 34. Saul inicia nesse exato instante, uma prédica 

 

Olá. Bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. Vou te chamar de Skyler87, se 
não tiver problema. É um nome adorável. Lembra um grande e lindo 
céu88. Walt nunca me disse o quanto era sortudo, antes desses infelizes 

 
85 Trecho transcrito do vídeo original. Disponível em < https://globoplay.globo.com/v/7817604/ >. Acesso em 
01.09.19. 
86 De acordo com notícia veiculada em O Globo. Disponível em < https://glo.bo/2lOvWMz>. Acesso em 
01.09.19 
87 Nos EUA, por educação, é corriqueiro chamar pessoas desconhecidas pelo sobrenome.  
88 Sky é céu em inglês, essa palavra compõe o do nome da esposa de Walter, Skyler.  



 107

acontecimentos. Claro que seu gosto em mulheres é o mesmo que em 
advogados: somente o melhor com o tanto certo de safadeza. É 
brincadeira. É engraçado porque você, obviamente, é muito elegante. 

 

 
Figura 34 – Saul em seu escritório, com Walter e Skyler (ao centro), em Abiquiú. Notem Skyler atordoada 
com o diploma de Saul (da “Universidade de Samoa”).       
 

 A punch-line, absurda, marcada em itálico, lê-se no original: “only the very best with 

just the right amount of dirt”. É esse homem falante, canastrão, manipulador, subversivo, 

que – enquanto nos faz rir no presente, se afunda em sua própria hybris e na de Walter, ao 

ponto futuro inescapável de terminar enquanto um insípido e insosso Gene, para sobreviver. 

Passemos agora à definição do que se assume enquanto mundo narrativo, teoria em cujo 

cerne se encontra o conceito de isotopia ou coerência narrativa.  

 
2.1.1 Ingredientes do mundo narrativo: definindo isotopia 

 
A certa altura de seu livro, Por que a ficção?, Jean-Marie Schaeffer comenta sobre a 

“biografia” de Marbot, publicada em 1981 pelo autor alemão Wolfgang Hildesheimer. Em 

suma, Hildesheimer havia feito sucesso anteriormente com as memórias de Mozart e a 

princípio não havia qualquer razão para suspeitar de seu mais novo lançamento. Ocorre que 

“Sir Andrew Marbot nunca existiu, exceto como uma representação mental elaborada por 

Hildesheimer e reconstruída por cada leitor do livro. […] apesar da indicação genérica que 

adorna sua capa, Marbot é uma biografia imaginária, um texto de ficção” (2002, p. 116, 

tradução nossa). O embuste não perdurou e o livro acabou esquecido, sendo relegado ao 

ocaso em face de ser simplesmente falso. Mas, não seria toda ficção obra de um desenho 

intencional, de mentira, montada para gerar certos efeitos?  
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A verdade é que, conforme já discutimos em outros pontos desta tese, as ficções 

coexistem com o mundo real, inclusive por tomarem dele um inúmero de dados. O DEA, o 

Bar Association, o câncer e seu tratamento, a metanfetamina, a própria locação em 

Albuquerque, etc., são lugares ou fatos reais, reapresentados ficcionalmente nos mundos de 

Breaking Bad e Better Call Saul. A ficção é mundo pequeno, por ser uma projeção de 

algum aspecto tomado emprestado, originalmente, do mundo real.  

 
Uma obra de ficção é uma colcha de retalhos de verdade e falsidade, 
confiabilidade e falta de confiabilidade, produção de ficção e asserção. 
Podemos dizer que uma obra como um todo é ficção se contém afirmações 
que satisfazem as condições de ficcionalidade que apresentei, condições 
que podemos resumir brevemente dizendo que uma afirmação é ficção se 
e somente se for o produto de um ato do fazer ficcional e não mais do que 
acidentalmente verdadeiro (CURRIE, 2008, p. 49, tradução nossa). 

 
O que Currie chama de ato do fazer ficcional implica numa autoenganação 

compartida, aceita, conhecida: é uma suspensão deliberada da descrença89. Por essa razão 

livros contém paratextos que indicam a palavra “ficção” em suas capas e/ou contracapas e 

obras audiovisuais, por exemplo, possuem quase sempre créditos iniciais. Por outro lado, o 

ato do fazer é também poético, assim, possui intenção e direcionamento que esperam, por 

sua vez, do leitor, reconhecimento e entendimento dessa intenção. Sobre o ser 

acidentalmente verdadeiro, Currie se refere ao fato de que uma história não pode ser 

averiguada inteiramente com contra factuais. E isso quer dizer que a ontologia dos mundos 

ficcionais é a mesma de um mundo possível (cf. quadro 03). 

 

 
Quadro 03 - Ontologia dos mundos ficcionais | Fonte: O próprio autor.  

 

 
89 Recomendamos a leitura do capítulo 1 de Currie para uma explanação longa do conceito de suspenção da 
descrença, cf. CURRIE (2008).  
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Em outras palavras, a ficção não depende da verdade epistêmica em sua inteireza, 

contudo de elementos da mesma que são projetados numa aspectualização discursiva, na 

qual sua natureza se sustenta pela coerência interna de seus elementos. Assim, o parâmetro 

da ficção é ser consistente consigo mesmo e não necessariamente correspondente com a 

verdade epistêmica90. Para Iser, “o texto ficcional é parecido com o mundo na medida em 

que projeta um mundo que concorre com aquele” (1999, p. 124). E é Umberto Eco quem 

define detalhadamente o que tratamos por mundo possível: 

 
Dizemos que a noção de mundo possível de uma teoria da narratividade 
deve dizer respeito a mundos mobiliados nos termos das seguintes 
características: 
(i) Um mundo possível narrativo é descrito por uma série de expressões 
linguísticas que os leitores são levados a interpretar como se elas se 
referissem a um possível estado de coisas no qual se p é verdadeiro então 
não p é falso (requisito este flexível, visto que também existem, como 
veremos, mundos possíveis impossíveis). 
(ii) Esse estado de coisas é constituído por indivíduos dotados de 
propriedades. 
(iii) Essas propriedades são governadas por certas leis, de maneira tal que 
certas propriedades possam ser mutuamente contraditórias e que uma dada 
propriedade x possa implicitar a propriedade y. 
(iv) Os indivíduos podem sofrer mudanças, perder ou adquirir novas 
propriedades (nesse sentido, um mundo possível é também um curso de 
eventos e pode ser descrito como uma sucessão de estados temporalmente 
ordenada). 

 

Desse modo, “a própria obra de ficção cria o mundo a que se refere, referindo-se a 

ele” (COHN apud WALSH, 2017, p. 467, tradução nossa). Ou seja, se trata de um ato de 

nomear conjuntos de traços que valem tanto para personagens quanto para todas as 

descrições, inclusive espaciais. E esse ato é parasitário do mundo real na medida que os 

autores empíricos estão inseridos em suas próprias culturas, trazendo para seus textos 

contextos e intertextos que os circundam, tornando-os estratégia textual (autor-modelo), ao 

passo que os organiza consistentemente num amálgama próprio, num conjunto fechado 

repleto de lógica interna91.  

 

Mais precisamente: o sentido ou a significância de uma história brota da 
interseção entre o mundo do texto e o mundo do leitor. [...] Falar do 

 
90 Mas do qual pode tomar emprestado aspectos. Por exemplo, questões intencionais como estruturas 
ideológicas, cf. ECO (1993, p. 103). 
91 O inverso é verdadeiro: “os pesquisadores reconhecem o papel que a ficção científica desempenhou ao 
despertar seu interesse pela ciência e inspirar avanços tecnológicos”. Tal é uma possível medida concreta do 
parasitismo ao contrário, ou seja, a influência dos mundos possíveis (quiçá, digamos, imaginação) sobre o 
mundo real. Reportagem do MIT Technology Review, tradução nossa. Disponível em < https://bit.ly/2q7L5rz 
>. Acesso em 01.09.19.  
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mundo do texto é enfatizar o traço de toda obra literária pela qual a mesma 
se abre num horizonte de experiência possível, um mundo no qual seria 
possível habitar. Um texto não é uma entidade fechada sobre si mesma; é 
a projeção de um novo universo, diferente daquele em que vivemos. 
Apropriar uma obra através da leitura é desdobrar o horizonte implícito do 
mundo que envolve a ação, os personagens, e os eventos da história 
contada (RICOEUR, 1986, p. 126, tradução nossa e grifos do autor) 

 
 Desse modo, a consistência é premeditada, pois “as formas da sequência devem 

derivar de funções [...] onde há um caminho adotado no discurso, presumivelmente sempre 

existe uma intenção por trás disso - do escritor, do gênero, da cultura, interagindo de várias 

maneiras” (STERNBERG, 1992, p. 482, tradução nossa). Esses caminhos adotados que 

abrem horizontes de experiência se organizam em sequências acionais causais – vejam que 

Eco comenta no passo iv: curso de eventos, transformação. Somos aliciados pela nomeação 

constante a formular esquemas 

 
Experimentos demonstraram que o que os percebedores lembram de uma 
narrativa, bem como o que esquecem, não é aleatório, mas é ditado pelo 
método específico usado na busca por propriedades globais. [...] Vou me 
referir ao método específico que procura um padrão narrativo como 
esquema narrativo. [...] Um esquema atribui probabilidades a eventos e 
partes de eventos. Pode ser pensado como um conjunto gradual de 
expectativas sobre a experiência em um determinado domínio 
(BRANIGAN, 2006a, p. 13, tradução nossa).  

 
 Nos cabe indagar, nesse ponto, como o leitor/espectador designa, então, coerência à 

nomeação aparentemente desenfreada, fomentada pelo avanço do discurso? Recorramos 

novamente a Umberto Eco enquanto o mesmo explica como se formam as interpretações de 

metáforas, em seu ativar enciclopédico: “A interpretação metafórica nasce da interação 

entre um intérprete e um texto metafórico, mas o resultado dessa interpretação é permitido 

tanto pela natureza do texto quanto pelo quadro geral dos conhecimentos enciclopédicos de 

uma certa cultura” (2015, p. 127). O autor cita (ibid., p. 122) a metáfora caminho da vida e 

indica o esforço, que de tão automatizado nem percebemos, de extrair enciclopedicamente 

que tanto caminho quanto vida possuem propriedades de transição, de movimento entre 

dois pontos. Nesse sentido, a interpretação metafórica se assemelha à interpretação em 

geral, visto que a mesma é um trabalho de assinalar sentido entre a sobreposição de 

elementos, buscando neles aquilo que possa conectá-los num sentido lógico ou coerente. 

 Há também no ato interpretativo metafórico a “tentativa de sair no encalço de 

propriedades comuns [...] (que) obriga o intérprete a uma verdadeira e autêntica viagem 

intertextual, ao término da qual ele sempre se encontrará diante de múltiplas interpretações” 

(ibid., p. 132). Adicionamos aqui, contextual também, em sua referência ao mundo real, que 
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é o que torna incongruente, logo engraçada, a piada de Rolando Lero “Thatcher-quebra 

barraco”, em referência à cantora Tati Quebra-Barraco. A enciclopédia, de acordo com Eco 

(1993, p. 28-9), é ativada e conformada pelo próprio texto e se concretiza através de 

seleções contextuais e circunstanciais. A primeira se refere, por exemplo, a fato de que 

“determinado termo apareça em conexão com outros termos pertencentes ao mesmo sistema 

semiótico”. Para o qual Eco logo esclarece, exemplificando: se macaco aparece junto à 

roda, pneu ou carro, entendemos uma coisa – já se aparece com zoológico, outra. Já a 

seleção circunstancial “representa a possibilidade abstrata [...] de que um termo apareça em 

conexão com certas circunstâncias de enunciação”. No qual Eco cita um exemplo que 

poderíamos comentar já requerente de uma certa enciclopédia muita específica: a expressão 

inglesa |aye|. Numa circunstância naval sua enunciação quer dizer “sim, senhor”, sinal de 

obediência. Numa circunstância de sessão parlamentar quer dizer “voto positivo”. A 

circunstância de enunciação se refere diretamente à isotopia: se nós, enquanto espectadores, 

temos conhecimento de que os personagens de Better Call Saul estão no universo 

compartilhado de Breaking Bad, logo entendemos que eles estão presos a um mundo onde 

reina a “justiça cósmica”. Portanto, não seria difícil extrapolar a pavorosa lógica onde todos 

os malfeitores são punidos exemplarmente, ademais daqueles (mais ou menos) inocentes 

que são contaminados pelas ações dos primeiros. 

 Essas viagens intertextuais descritas por Eco foram nomeadas de esquemas pelos 

autores que trabalham com o cognitivismo, donde se parte de inferências automáticas 

processadas em milissegundos para os esquemas que são “esses agrupamentos organizados 

de informações na memória” (GERRIG, 1998, p. 31-2, tradução nossa). O que os 

cognitivistas, muito depois, chamaram de inferências mínimas, por sua vez, é similar ao que 

Eco trabalhou sobre o conceito de topic: “a interpretação cabível é viabilizada por um 

recurso – sempre conjectural – ao topic discursivo. [...] Naturalmente, decidir a respeito do 

que se está falando é uma aposta interpretativa. Mas os contextos permitem tornar essa 

aposta menos aleatória [...]” (ECO, 2015, p. 89). Topicalizar é ir “apostando” sobre o que o 

discurso aspectualizado sob um como, quer dizer. A junção recursiva dos topics gera uma 

isotopia ou coerência textual: 

 
Como veremos, há topics que podem ser considerados macroproposições 
de fábulas (o topics da primeira parte de Chapeuzinho Vermelho é, sem 
dúvida, "encontro de uma garota com o lobo na floresta", e a 
macroproposição obtida por abstração de das estruturas discursivas é "uma 
menina encontra o lobo na floresta"). Mas também existem topics de 
oração e tópicos discursivos que desaparecem quando o "tema dominante" 
de um texto é abstraído (ECO, 1993, p. 126, tradução nossa).  
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 Attardo (1994, p. 80) comenta que o conceito de isotopia sofreu muitas revisões 

pelo próprio Eco, que admitiu ser a isotopia “um termo guarda-chuva que cobre vários 

fenômenos”. Ao mesmo tempo, Eco concluiu que a isotopia pode ser subsumida como a 

“constância em seguir uma direção que um texto exibe quando submetido a regras de 

coerência interpretativa”. Uma das isotopias cabíveis para o universo de Breaking Bad é 

aquela que prevê a aplicação rígida da “justiça cósmica”. À coerência da leitura, repetimos, 

também concorre a participação do não-dito, uma vez que “estes não indicam uma 

deficiência, mas apontam para a necessidade de combinar os esquemas do texto, pois só 

assim pode ser construído um contexto que dá coerência ao texto e sentido à coerência 

(ISER, 1999, p. 128, grifo nosso). Lançar o leitor/espectador in medias res, por exemplo, o 

priva do conhecimento do que ocorreu antes do meio das coisas. É no jogo com os tempos 

da coisa-contada, feitas dentro do tempo da narrativa, que se estabelece uma hierarquia de 

conhecimentos. A distribuição de informação sobre uma projeção aspectual do discurso, 

organiza os tempos para maximizar teleologias (suspense, surpresa e curiosidade) e 

experiências catárticas. E perpassa, mui fundamentalmente, sobre os personagens: 

 

Outra maneira de medir o conhecimento relativo é avaliar se o espectador 
sabe mais do que (>), o mesmo que (=), ou menos do que (<) um 
determinado personagem em um determinado momento. Embora essa seja 
uma medida grosseira, pois não diz nada sobre tipos ou graus de 
conhecimento, ela tem o mérito de sugerir amplamente como o espectador 
está sendo solicitado a responder a uma determinada situação narrativa. 
O conhecimento está vinculado à resposta da seguinte maneira: S > C 
suspense | S = C mistério92 | S < C surpresa (BRANIGAN, 2006a, p. 74-5, 
tradução e grifo nosso). 

 

 Assim, a isotopia é uma sucessão de apostas ou inferências mínimas que se 

estabilizou numa interpretação congruente, lançada ao futuro (se tragédia) ou incongruente, 

num presente perpétuo (se comédia). Ela, no entanto, pode ser desestabilizada a qualquer 

momento com a inserção de novas informações provenientes do passado (analepse), 

presente (paralipse) ou futuro (prolepse) da história corrente. Eis a centralidade da 

organização narrativa em tempos e ritmos, que conferem aos textos e filmes uma 

composição peculiar.  

 

2.1.2 Mise-en-shot, isotopia e a intertextualidade 

 
 

92 Para Sternberg, curiosidade. Nesta tese, adotaremos o termo curiosidade ao invés de mistério.  
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 Uma vez que tenhamos definido os três termos que nomeiam esse subitem, podemos 

agora demonstrar empiricamente como eles se relacionam entre si. Se a isotopia é a 

coerência de um mundo narrativo ou ficcional, que se compõe do entrelaçamento de 

elementos parasitários do mundo real e dos possíveis (por exemplo: já imaginados, 

existentes em obras artísticas prontas93) – não resta dificuldades em compreender que o 

parasitismo se nutre constantemente do intertexto que circunda nossa cultura.  

 Vejamos um exemplo que aclarará a questão. Nem todos os espectadores terão 

enciclopédia para reconhecer a influência de Caravaggio na iluminação dos planos de 

Better Call Saul. Isso não significa que os mesmos não serão impactos pela beleza deste 

mise-en-shot, de forma similar à que seriam diante da composição luminosa do quadro 

original (cf. figuras 35 e 36, abaixo).  

 

 
Figura 35 – Vocação de São Mateus, Caravaggio, cerca de 1600. Notem a luminosidade advinda de um ponto 
único, obscurecendo tudo que não toca.  
 

       Percebam que a luz provê de um ponto único, à direita e acima, forte e direta (em 

fotografia ou pintura, a outra opção seria a luz difusa – como num dia nublado, ela borraria 

as sombras, eventualmente eliminando-as por completo). A luz recai sobre a cena deixando 

majoritariamente os rostos iluminados em detrimento dos corpos. Agora notem a figura 36, 

abaixo, advinda do primeiro episódio da primeira temporada: o supracitado Uno.  

 

 
93 Que, ironicamente, se tornam itens do mundo real. Um quadro, por exemplo, enquanto é concebido é uma 
imagem possível. Uma vez que o mesmo esteja completo e pendurado na parede de alguém ou de um museu, 
ele se torna imediatamente um elemento que representa uma cena fictícia, mas que é parte de fato do mundo 
real e concreto.  
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Figura 36 – Jimmy, à direita e Kim, à esquerda, num ato iterativo dos personagens: fumar escondidos na 
garagem da HHM.  
 

       Verifiquem que a iluminação é virtualmente idêntica. Com duas diferenças 

especiais, a saber: i) o ponto forte e direto de luz advém da esquerda, porém no mesmo 

ângulo, direção e intensidade; ii) os rostos de ambos estão banhados nas sombras. Tal mise-

en-shot sugere, mais uma vez, que as sombras serão o futuro de ambos. Rememoremos o 

quadro de Saul praticando sua fala no juizado, encoberto de sombras. É o mise-en-shot 

colocando em prática sua potência de atualizar o jogo da aspectualização numa cena repleta 

de interfaces com a temática da história.  

 Outra referência ao intertexto, que tem essa interessante capacidade de coligar 

isotopias, fazendo-as tocar dois momentos numa breve interseção, altamente planejada pelo 

narrador da segunda obra, ocorre em Five-O, sexto episódio da primeira temporada. Nela 

nós ganhamos algum insight na dolorosa história pregressa de Mike. O episódio começa 

com Mike e sua ex-nora, Stacey, mãe de sua neta, Kaylee – a qual o vemos ocasionalmente 

cuidando em alguns momentos de certos episódios ao longo do seriado. Stacey relembra do 

violento assassinato de Matt, filho de Mike – ambos policiais, outrora; e o inquere se o 

mesmo poderia estar envolvido com algo ilegal posto que havia tempo que andava com 

atitudes suspeitas. Mike ignora os questionamentos de Stacey e brinca com Kaylee. No 

meado da história do episódio ocorre uma analepse na Filadélfia, local onde Mike e o filho 

trabalhavam. Mike entra num bar e confraterniza com dois ex-colegas, Fenske e Hoffman. 

Eles se inebriam e, após algumas outras ações que não detalharemos por escaparem de 

nosso recorte, Mike os diz: “Eu sei que foram vocês (que mataram Matt)”. Então, ele 

empunha sua arma com convicção e assassina ambos, figurado abaixo.  
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Figura 37 – Acima, o ponto de vista de Don Cuneo em O Poderoso Chefão (1972), momentos antes de sua 
morte à mando de Michael Corleone durante a famosa cena da montagem do batismo. Abaixo, Mike, 
precisamente no mesmo ângulo, posição e distância da câmera – numa clara referência/homenagem para a 
imagem original.  
 
 

 Essa é uma maneira que as imagens audiovisuais possuem de transmitir informação 

via discurso, ou seja, seu modo de transmissão natural (imagens e sons) – seja com ou sem 

a interferência textual (vozes, trilha sonora, narração). É o que Umberto Eco reforça ao 

comentar que a enciclopédia é um “[...] patrimônio social [...] (e) as convenções culturais 

que aquela língua produziu e a história das precedentes interpretações de muitos textos 

(intertexto)” (2005, p. 92-3). Aqui referindo-se especificamente à língua, o autor, no 

entanto, não deixa de notar que tal patrimônio enciclopédico se refere também às imagens, 

aos sons, as convenções sociais, as leis, as notícias, as peças de teatro, aos filmes, etc., a 

todo um conjunto de informações que uma pessoa acumula ao longo de sua vida. Quem 
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arranja esse intertexto numa nova isotopia, no esquema de trabalho audiovisual, é o 

desenhista de produção sob a batuta do diretor do filme. Cabe ao primeiro 

 

a concepção visual do filme de um modo geral. Tem por objetivo definir o 
aspecto do filme como um todo levando em consideração elementos 
principais tais como cenários, ambientes, ângulos de câmera, objetos e arte 
gráfica de cena, iluminação, figurino, efeitos especiais e visuais. Quem 
desempenha esta função é o desenhista ou designer de produção o qual 
trabalha junto ao diretor auxiliando-o na interpretação do conceito contido 
no roteiro. Primeiramente, com o auxílio do diretor de arte, o desenhista 
de produção dirige uma equipe composta por desenhistas de conceito, 
escultores de modelos e protótipos para confeccionar respectivamente, o 
storyboard, os desenhos de conceito, maquetes dos cenários, dos objetos 
de cena e toda a referência necessária para visualizar a aparência geral do 
filme. Uma vez estando a concepção visual definida, por conseguinte o 
desenhista de produção dará as instruções aos demais departamentos 
responsáveis pela confecção definitiva dos elementos do filme, desde 
figurino e maquiagem até miniaturas e completos sets de filmagem 
(JUSSAN, 2005, p. 88).  

 

 Essa frase é interessante para nos alocar minimamente dentro do formato no qual os 

seriados são efetivamente produzidos, mas também porque destaca que o conceito – ou seja, 

a funcionalização de uma estratégia, concepção sobre o qual nos debruçaremos no terceiro 

capítulo – advém precisamente do roteiro. Depois é que o conceito é atualizado em artes, 

storyboards, mapas de luz, etc. É nesse ponto que a equipe que realiza o seriado, sempre 

comandada por uma visão estratégica, do diretor, sugere ingerências – muitas delas ligadas 

aos intertextos de suas próprias enciclopédias. É na junção dessas ideias que se agrupa o 

conceito ou isotopia. Por esse motivo, cada nova isotopia, em geral, é costumeiramente 

devedora de dezenas de fragmentos de luzes, cores, tons de voz, imagens, sons, etc., que 

marcaram as vidas daqueles que executam a encenação do roteiro dramático. 

 É por essa razão que repisamos diversas vezes sobre a questão da coerência. Se 

todas as ideias lançadas pela equipe fossem díspares e levada à cabo, estaríamos numa 

situação de isotopia zero no qual nada faria coesão com coisa alguma, um “deslugar” onde 

não haveria qualquer sentido possível de ser extraído pelo espectador. Por isso, novamente 

reafirmamos que “o arranjo configurante transforma a sucessão de acontecimentos numa 

totalidade significante, que é o correlato do ato de reunir os acontecimentos, [...] (assim) a 

intriga inteira pode ser traduzida num ‘pensamento’, que é justamente seu ‘assunto’ ou seu 

‘tema’ (RICOEUR, 1994, p. 105). No caso do cinema e da televisão, a “reunião dos 

acontecimentos”, sejam eles em homenagem intertextual ou não, se dá na montagem – na 

finalização de todos os mises-en-shot numa totalidade coerente/configurada/isotópica. 
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2.2 A ação no meio das coisas 

 
 A dinâmica temporal que envolve a evolução dos personagens é, estranhamente, 

muito similar em ambos os seriados. Isso ocorre posto que neles há, no fundo, uma história 

análoga sendo contada: são meditações sobre a progressão de escolhas ruins que se 

amontoam num futuro terrível pela própria insistência dos dois titulares em se manterem 

num curso de desvio da correição e da justiça. Dito isso, é irônico, para dizer o mínimo, que 

Saul Goodman seja um advogado, já que tudo que ele gosta de fazer é burlar a lei. A 

progressão ocorre com ambos enquanto titulares de seus próprios percursos. Em Breaking 

Bad Saul, no entanto, Saul está preso pelo elo actancial às ações de White. Isso significa 

que seu tempo flui em função das necessidades do segundo. Mais uma vez, analisaremos 

como se dá esse processo, em maiores detalhes, no próximo capítulo. Por enquanto basta 

que reflitamos brevemente sobre o fato de que os adjuvantes não têm tempo próprio. A eles 

só é legado esperar a(s) chamada(s) do protagonista. São nesses poucos momentos que eles 

possuem alguma liberdade para agir, em atos para sempre constritos às ações solicitadas por 

seus sujeitos. Ademais, cabe ressaltar que no plano geral da fábula é praticamente 

impossível encontrar histórias que sejam crônicas e inconcebível as isocrônicas. E isso 

ocorre em função da regência narratorial na busca o alcance de alguma das três teleologias 

fundamentais que comentaremos ao final desse capítulo. Por esse motivo é concebível se 

indagar o porquê de autoras de narratologia, como Suzanne Keen e Mieke Bal, afirmarem 

com tanta veemência que, respectivamente, “nas narrativas orais casuais, as pessoas 

costumam voltar ou avançar rapidamente para introduzir informações salientes” (2003, p. 

99, tradução nossa) ou “jogar com a ordenação sequencial não é apenas uma convenção 

literária; é também um meio de chamar a atenção para certas coisas, enfatizar” (2009, p. 80-

1, tradução nossa)? 

A questão é tratada, novamente, pelo cognitivismo, com seus inúmeros estudos 

empíricos, em termos similares: “As avaliações causais costumam ser muito sensíveis à 

ordem em que as informações são apresentadas” (GERRIG, 1998, p. 53, tradução nossa). A 

interrogação remonta, mais uma vez, até Aristóteles e seu in medias res. E é muito debatida 

por comentadores até a atualidade, a exemplo de Meir Sternberg: “essas narrativas 

[cronológicas] são [consideradas] as mais baixas na escala da narratividade: seriam tornadas 

pobres pela própria forma de sua sequência temporal [...] Mas nenhuma linha de 

argumentação, longe de ser demonstrada, jamais foi oficialmente avançada” (1992, p. 464, 
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tradução nossa). O que há, segue Sternberg, são “[teóricos] orientados ao discurso 

(‘enredo’) em vez de ‘ação’ na narrativa: aqui encontramos a classificação exagerada de 

Aristóteles dos tipos de enredo por sua eficácia confundida com uma dicotomia 

artística/inartística absoluta” (ibid., p. 491). Dicotomia essa que fundou uma forte 

linhagem94 fincada no ato de descronologizar os tempos narrados.  

 Outra vez, agora discordando mesmo dos cognitivistas, esta tese se posiciona com 

Sternberg. O contar cronológico pode perfazer, por exemplo, a agrura da lenta marcha para 

a tragédia inevitável, sendo dolorosamente aguardada enquanto informação completa, no 

pavor fascinante citado por Brown, como em Better Call Saul. Não debatemos, nem 

Sternberg, que o alterar da ordem seja uma potência que estimula o processo informacional. 

Reforçamos, ao revés, que tanto na ordem quanto na desordem, há diferentes efeitos 

narrativos em jogo, sem supervalorizar a qualidade de nenhuma das formas. Em seu 

seminal O Discurso da Narrativa, Genette discorre longamente sobre as arrumações e 

capacidades do discurso narrativo, através de uma análise detalhada de Proust com seu Em 

Busca do Tempo Perdido. Partindo da ordem, ele chega à conclusão de que os tempos 

narrativos possuem dois principais desvios anacrônicos, a 

 
prolepse (que é) toda a manobra narrativa consistindo em contar ou evocar 
de antemão um acontecimento ulterior, e (a) analepse (que perfaz) toda a 
ulterior evocação de um acontecimento anterior ao ponto da história em 
que se está, reservando o termo geral de anacronia para designar 
quaisquer formas de discordância entre as duas ordens temporais, que, 
veremos, se não reduzem inteiramente à analepse e à prolepse 
(GENETTE, 1995, p. 38) 

 

Em verdade, Genette detalha um colossal sistema das anacronias (quadro 03), do qual 

tomaremos somente alguns atalhos mais pertinentes, em primeira instância, para a análise 

do recorte deste estudo.  Além dos saltos para frente, prolepses, e dos para trás, analepses, é 

importante notar que toda anacronia possui distância e extensão95. Mieke Bal (2009, p. 88), 

tomando os termos de Genette, explica que a primeira é o intervalo, maior ou menor, que 

separa a anacronia do presente da coisa-contada. Em suma, uma analepse pode ter ocorrido 

um segundo antes, um mês antes, um século antes, um milênio antes, etc. Já a extensão da 

 
94 “[...] nossa tradição literária (ocidental), pelo contrário, é inaugurada com um efeito de anacronia 
caracterizado, pois desde o oitavo verso da Ilíada o narrador, depois de ter evocado a querela entre Aquiles e 
Agamémnon, ponto de partida declarado da sua narrativa, regressa uma dezena de dias atrás para expor a sua 
causa em cerca de cento e quarenta versos retrospectivos […]. Sabe-se que esse inicio in medias res seguido 
de um voltar atrás explicativo se virá a transformar num dos topoi formais do género épico, e, também, o 
quanto o estilo da narração romanesca […]” (GENETTE, 1989, p. 34).  
95 Para Genette, respectivamente, alcance e amplitude.  
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anacronia é sua duração, ou seja, a quantidade de tempo coberta por ela (ibid., p. 91). 

Hipoteticamente, se assevero “Há cinco anos, passei um mês no Tibet, e lá…”, estaríamos 

no regime de uma analepse de distância de cinco anos e extensão de um mês. Nesse sentido, 

Better Call Saul é uma analepse (à exceção das aberturas, quando é prolepse) de distância 

de sete anos, e extensão indeterminada assim como ocorre em Breaking Bad – pois ocorre 

em 2002, ao passo que sua matriz provavelmente se inicia em 2009. Dizemos 

provavelmente posto que nem sempre é possível remontar, parcial ou inteiramente, o tempo 

da coisa contada. Às vezes tal informação é irrelevante para o desenrolar dos eventos, e 

eventualmente, importantíssimo. 

 

 
Quadro 04 - As complexas relações temporais para Genette | Fonte: CHATMAN, 1974, p. 357.  

 

Por exemplo, saber que os eventos de Breaking Bad ocorreram em torno de 2009 é 

vital para entendermos o impacto trágico, como veremos em seguida, de uma analepse de 

distância temporal de vinte anos que ocorre em Mandala, ou seja, em 1989. Genette chama 

tal anacronia de analepse externa, cuja função é “simplesmente [...] completar, esclarecendo 

o leitor sobre este ou aquele «antecedente»” (1989, p. 48). É externa porque transcorre em 

sua totalidade por fora do tempo da história primária (os eventos de Breaking Bad a partir 

de 2009). Contudo, esse “simplesmente completar” de informações, de extensão de algumas 
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poucas horas, sobre outro personagem secundário, Gustavo Fring que, a princípio parecem 

dados anedóticos, nos permitirão entender o quão agudizada era uma raiva mantida por um 

personagem por toda essa distância. Em outras palavras, um amargor contido por vinte anos 

tem qualidade diferente de um momentâneo. E isso interfere tanto nas motivações do 

personagem quanto em suas ações e, inclusive, seu modo de existir. Repetimo-lo: os heróis 

(vilões, adjuvantes, etc.) que existam num arco trágico nos remetem a atenção 

constantemente para o passado ou futuro. Nesse sentido, Breaking Bad e Better Call Saul 

estão repletos de anacronias, mas no primeiro nunca referentes a Saul – preso num estado 

cômico de presente perpétuo. Para além das anacronias, afetam também nossa atenção o 

modo de cadenciar o que se conta. Assim, evidentemente, reafirmamos 

 

A teoria narrativa baseia-se na divisão conceitual do tempo da história (o 
tempo que transparece no mundo imaginário da história da trama) e do 
tempo do discurso (a quantidade de narração gasta na relação dos eventos 
da história - realmente uma quantidade de páginas, embora haja correlato 
no tempo de leitura) (KEEN, 2003, p. 90, tradução nossa). 

 

O segundo parêntesis de Keen se refere à literatura exclusivamente, onde é possível 

medir a quantidade de páginas destinada a certo personagem ou descrição, porém 

impossível estipular um tempo de leitura – que seria o efetivo tempo do discurso – posto 

que as pessoas reais leem em velocidades diferentes. Para os meios audiovisuais se 

estipulou, arbitrariamente, que o tempo de projeção é o tempo do discurso. Comentamos 

arbitrariamente pois o tempo psicológico, e/ou ciclo circadiano, varia sutilmente de ser a 

ser. Porém tal discussão nos escapa o escopo da relevância. Para nós o pertinente é que as 

páginas ou as projeções audiovisuais estabelecem descompassos96 entre os dois tempos – da 

história e do discurso -, que Genette nomeia de anisocronias ou ritmos narrativos (cf. 

quadro 4): i) lacuna/elipse; ii) sumário; iii) cena; iv) expansão; v) pausa. A (i), lacuna ou 

elipse, se refere à “a velocidade infinita [...] em que um segmento nulo de narrativa 

corresponde a uma qualquer duração de história” (GENETTE, 1989, p. 93). Em outras 

palavras, um autor pode escrever: ‘Há cinco anos estive no Tibet. Agora estou em Hong 

Kong’. O ponto final entre as duas frases indica uma passagem em forma de elipse, saltada 

infinitamente rápido, de cinco anos. No extremo inverso temos a “absoluta lentidão que é a 

da pausa descritiva, em que um qualquer segmento do discurso narrativo corresponde a uma 

 
96 De acordo com Genette: “uma narrativa pode passar sem anacronias, mas não pode proceder sem 
anisocronias, ou, se se preferir (como é provável), sem efeitos de ritmo” (1989, p. 87).  
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duração diegética nula” (idem). Lentidão em relação à ação, pois a pausa é um momento de 

interrupção acional na qual se indicam aspectos do mundo narrativo97.  

 

 
Quadro 05 - Os ritmos narrativos | Fonte: KEEN, 2003, p. 93, tradução nossa.  

 

 Já “uma cena de diálogo (supondo-a pura de toda a intervenção do narrador e sem 

nenhuma elipse) nos dá «uma espécie de igualdade entre o segmento narrativo e o segmento 

fictício»” (ibid., p. 86). O sumário é a abreviação do tempo, sem saltos, e é uma “forma de 

movimento variável [...] que cobre com grande adaptabilidade de regime todo o campo 

compreendido entre a cena e a elipse” (ibid., p. 94). Por fim, “entre pausa e cena, o leitor 

pode encontrar passagens de narração que se expandem ou dilatam uma cena. Essa 

velocidade foi denominada expansão, dilatação ou alongamento” (KEEN, 2003, p. 93, 

tradução nossa e grifos do autor).  

 Comentar sobre os ritmos, mais uma vez, não se trata de questão anedótica. O 

choque entre os epílogos e os segundos inícios de Better Call Saul são proporcionados por 

elipses que cobrem analepses de distâncias muito grandes. Uma elipse pode cortar um 

segundo, como fazia Godard com seus com seus jump cuts, o que já desnorteava parte da 

audiência ou tornar o in medias res mais agudizado. Do mesmo modo, tanto Breaking Bad 

quanto Better Call Saul são reconhecidos por sua lentidão. Brown já havia comentado sobre 

o “ritmo glacialmente lento e deliberado”. Em termos narrativos, isso significa construção 

aspectual abundante em expansões e cenas longas, com eventuais pausas, ademais do pouco 

uso de sumário. É essa combinação autoral que resulta nessa atmosfera específica.  

 
 

97 Há duas exceções mais relevantes. Genette comenta sobre a literária, ao dizer que se a obra prossegue com 
“James Bond fitava o movimento no aeroporto, e tal, etc.”, isso permite ao autor descrever a cena do 
aeroporto enquanto mantém a descrição à serviço da ação de Bond de vasculhar o local. Em termos de obras 
audiovisuais, as descrições costumam estar todo o tempo ao fundo da ação, de forma concomitante. É por isso 
que, por exemplo, é possível comparar certos quadros de Better Call Saul, intertextualmente, com pinturas de 
Caravaggio, como vimos no ponto 2.1.2.  
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Os chamados 'clímaces dramáticos', eventos que exercem forte influência 
sobre o curso da fábula - os momentos decisivos em que a situação muda, 
uma linha é interrompida - são apresentados extensivamente nas cenas, 
enquanto eventos insignificantes - insignificantes no sentido de que eles 
não influenciam muito o curso da fábula - são rapidamente sumariados 
(BAL, 2009, p. 102, tradução nossa).  

 

 Ocasionalmente, um fato tido como concreto, em significação retrospectiva dotada 

por uma analepse ou prolepse (do ponto de vista do leitor/espectador), pode ser 

transformado em mera hipótese. Por essa razão, a insignificância é sempre relativa98. A 

propósito, é possível verificar no quadro 03 uma anacronia chamada de paralipse: “a 

omissão de certa acção ou pensamento importante do herói focal, que nem o herói nem o 

narrador podem ignorar” (GENETTE, 1989, p. 194). Per se, a paralipse é somente uma 

omissão lateral, no sentido de que concorre com o tempo da coisa-contada, mas está ao lado 

da ação, sendo omitida até vir à tona futuramente.  

 

Mas o que faz de algo uma história? E o que torna uma história 
inteligível? Desde o início dos anos 1970, vários psicólogos e linguistas 
têm procurado entender como as pessoas compreendem e relembram 
histórias. [...] Primeiro, esses estudos revelaram que, em nossa cultura, até 
mesmo crianças de cinco anos de idade reconhecem certas atividades 
como características de contar histórias e seguir histórias. Segundo, os 
padrões de compreender e relembrar uma história são notavelmente 
uniformes para todas as faixas etárias. [...] Terceiro [...] pessoas executam 
operações em uma história. Quando a informação está faltando, os 
percebedores99 a inferem ou fazem suposições sobre ela. Quando os 
eventos são organizados fora da ordem temporal, os percebedores tentam 
colocar esses eventos em sequência. E as pessoas buscam conexões 
causais entre os eventos, tanto antecipadamente quanto retrospectivamente 
(BORDWELL, 1985, p. 33-4, tradução e grifo nosso). 

 

 Glosamos essa anacronia em específico, pelo fato de que ela, enquanto omissão, 

serve com maior ímpeto aos propósitos da regência hierárquica da distribuição de 

informação, enquanto fornecedora de espaço para a movimentação imaginativa do leitor: 

“[um texto] está cheio de elementos não ditos. ‘Não dito’ significa não manifesto em sua 

superfície, no nível da expressão: mas são precisamente esses elementos não ditos que 

devem ser atualizados no estágio de atualização de conteúdo [pelo leitor/espectador]” 

(ECO, 1993, p. 74-5, tradução nossa e grifo do autor). Se a lacuna é um elemento não dito, 

 
98 Mesmo obras fechadas podem ser guarnecidas com outras interpretações. Ao mesmo tempo, essas 
possibilidades cooperativas sempre estiveram presentes no texto, aguardando para serem ativadas. É o notório 
caso da leitura psicanalista de Freud sobre Édipo Rei. O autor checo não usou o texto, ele o interpretou a 
partir de outra enciclopédia, conforme as pistas que lá estavam. Cf. ECO (1993), p. 254.   
99 Teóricos de cunho cognitivista preferem usar tal termo ao invés de leitor ou espectador para enfatizar que se 
trata de um percepto de uma experiência física e mental.   
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e se ela é capaz de ser correspondente “a uma qualquer duração de história”, então as 

“lacunas - especialmente grandes lacunas nas histórias de vida ou nos arcos motivacionais 

dos personagens - são bolsões de potencial, que convidam a tomada de sentido criativo” 

(VARIS, 2019, p. 107, tradução e grifo nosso). Desse modo, os longos tempos dos seriados 

televisivos – de meses até décadas – tem um infindável potencial discursivo para inserir 

novas informações, criar novos significados, movimentar novas paralipses, etc100. À título 

de finalização desse subitem, comentamos sobre o artigo de Sean O'Sullivan, no qual o 

mesmo compara os ritmos dos episódios de televisão seriada com aqueles providos pelas 

poesias, e então conclui 

 

o laboratório da temporada ininterrupta de treze episódios da última 
década brincou com as possibilidades de segmentação, números, 
medidores e ritmo, em vez de seguir ordens codificadas. Em outras 
palavras, a rotação entre o rigor e a liberdade, entre a lealdade para regras 
claras e o impulso para quebrá-las, tornaram-se uma dinâmica governante 
da narrativa televisiva (2010, p. 71, tradução nossa).  

 

 Em outras palavras, além de poder trabalhar com descompassos dentro do discurso 

de cada episódio, é possível ajustar os ritmos entre os próprios episódios para maximizar o 

efeito estético. Passemos, dessa maneira, ao comentário dos modos de ordenação dos 

tempos narrativos e como sua fabulação costuma remendar a linha da história ao ponto que 

diversos espaços vazios acabam por prevalecer – locais onde habitualmente ocorre 

concentração de trabalho do leitor. 

 

2.2.1 Narratividade e suas três teleologias fundamentais 

 

Seja considerado grau de artisticidade ou de potência do efeito estético, a 

narratividade é um conceito-chave para os estudos narratológicos. Ela se encontra na 

interseção entre as promessas do texto e sua atualização por via do leitor-modelo. Meir 

Sternberg comenta que a narratividade sempre se desenrola em três teleologias textuais, as 

quais podem coexistir mutuamente ou serem mais inclinadas numa só direção, assim  

 
a narratividade vive na interação dinâmica entre o dito e o ato do dizer, o 
representado e a sequência de eventos comunicativa. Três efeitos 
principais surgem no processo, todos livremente combináveis por 

 
100 Assim como risco aumentado de se perderem em seus próprios invencionismos, tornando-se incorentes no 
processo. Afinal, os episódios têm função de gerar "efeitos de fechamento (que) visam satisfazer o público; 
nesse caso, seu desejo não apenas de resolução, mas também de coerência" (NEWMAN, 2006, p. 20, tradução 
nossa). 
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diferentes textos narrativos e cada um deles possivelmente elevado à 
dominância. Um é o 'suspense', ou a dinâmica da prospecção, resultante de 
nossa incerteza sobre algum desenvolvimento futuro: como quando 
construímos e ajustamos progressivamente cenários divergentes em 
relação ao resultado de um choque entre agentes, atrações, vozes, 
ideologias. Outra é a "curiosidade" ou a dinâmica da retrospecção, 
mantendo nossas mentes envolvidas com algum mistério do passado 
enquanto avançamos. O terceiro universal é a 'surpresa', ou a dinâmica do 
reconhecimento, imposta a nós pela revelação tardia de uma lacuna na 
continuidade e no conhecimento, de modo a impulsionar um 
recondicionamento de tudo que interveio. Esse trio constitui e controla o 
processo narrativo, com seu movimento genérico peculiar entre os tempos 
de acontecer e contar/ler (STERNBERG, 2006, p. 129-30, tradução 
nossa).  

   

Dessa maneira, é factível que tragamos exemplos concretos a fim de demonstrar as 

estratégias da trama em sua própria ação; ou seja, na conexão das partes da fábula num todo 

coerente. que se entrega a ser remontado em teleologias, a posteriori, pelo leitor/espectador 

Comentaremos com maior vigor sobre Gustavo Fring visto que ele é figurado de forma 

proeminente em ambos os seriados, conectando ambas as isotopias numa só, ainda mais 

coerente. Trataremos também de Chuck McGill e Kim Wrexler, em seguida.  

Assim, tornando para a análise de nosso recorte, no décimo-primeiro episódio da 

segunda temporada de Breaking Bad, nomeado de Mandala, Jesse Pinkman (Aaron Paul) e 

Walter White comentam com Saul que produziram uma quantidade de meta-anfetamina tão 

descabida, que já não conseguem mais a distribuir. É então que Saul se torna pivô da 

transformação discursiva de A em B, uma vez que ele sugere a dupla que entre em contato 

com um empresário, caracterizado em suas palavras como discreto, que comprará todo o 

produto. Ambos, desse modo, seguem para a fictícia loja de lanches de aves, 

convenientemente chamada de Los Pollos Hermanos.  

A introdução de Gustavo Fring é um plot twist101 no qual nossos protagonistas saem 

do estágio inicial de amadorismo e se deparam com o extremo profissionalismo do tráfico 

de drogas internacional. O resultado desse encontro será a inevitável marcha para a tragédia 

que destruirá a vida da maioria dos envolvidos, cujos efeitos deletérios podemos 

testemunhar ao longo das temporadas de Breaking Bad e nas breves inserções nos inícios 

 
101 Nos termos de Hector Pérez: “[...] quando olhamos para a narrativa, percebemos que as reviravoltas na 
trama [plot twist] também são caracterizadas por três segmentos temporais distintos, intimamente entrelaçados 
e suas funções correspondentes: (1) a narrativa até a reviravolta, que serve ao objetivo de cultivar esquemas 
ou crenças particulares sobre a história; (2) o evento ou eventos que constituem a virada, que visam desmentir 
essas crenças, surpreendendo o espectador; e finalmente (3) o segmento 'depois-da-virada', onde o espectador 
encontrará diferentes pistas para se engajar em intensa atividade cognitiva com o objetivo de se adaptar à nova 
realidade revelada pela virada e refletir sobre seu efeito artístico. Isso é análogo às três fases do processo de 
surpresa: (1) o estabelecimento de uma crença; (2) o desacordo dessa crença e o sentimento de surpresa 
resultante; e (3) a atividade de reestruturação cognitiva subsequente” (2020, p. 60, tradução nossa).   
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dos capítulos de Better Call Saul. Tal é uma atribuição de significado retrospectivo que nos 

é legado após termos reconstituída a trama em história. Porém, nos adiantamos. Voltemos 

para o mergulho teórico com o intuito de destrinchar as relações entre isotopias, 

anacronismos, expectativas, informações salientes e, então, dessa forma, conceituar 

corretamente a adoção dos significados retrospectivos. 

 

 
Figura 38 – À esquerda, Gustavo Fring (Giancarlo Esposito) e à direita, Walter White; esta imagem marca o 
primeiro encontro entre os dois, em Mandala. Notem como ambos são colocados frente a frente, em lados 
diametralmente opostos. Esse gesto, repisamos, dá ênfase à tensão entre os personagens.  
 

Em geral, é possível reconstituir, seja na integralidade ou de forma parcial, o tempo 

da coisa contada a partir de dados espalhados no caminho da trama. Em Dom Casmurro, 

por exemplo, são mencionadas datas, idades, e diversas passagens do texto se referem com 

clareza a durações determinadas da infância ou da adolescência de Bentinho, etc. Brian 

Richardson (2000, p. 24) explica que em algumas obras radicais, como O ciúme do francês 

Alain Robbe-Grillet ou O Jogo da Amarelinha do argentino Julio Cortazár, as noções mais 

"realísticas do tempo" são curvadas num alto grau de experimentalismo, típico de escritores 

do final do período moderno e dos pós-modernos. Então suas cronologias podem se tornar 

contraditórias, fundidas, antinômicas ou circulares. No supracitado Budapeste, de Chico 

Buarque, ao final, o tempo ensimesma-se e retoma seu início, se fixando circular e de difícil 

determinação102. Mais corriqueiro é que os autores façam ostensivo uso de desvios 

temporais, dos anacronismos, as prolepeses e analepses discutidas no subitem anterior.  

 
102 Quando José Costa ou Kósta Zsoze narra: “Então coloquei meus óculos, abri o livro e comecei: Devia ser 
proibido debochar de quem se aventura... Devagar, Kósta, mais devagar, e as primeiras páginas foram duras 
de vencer. [...] era como ler um texto que eu tivesse mesmo escrito, porém com as palavras deslocadas” (2016, 
p. 172-3). 
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Aparte das obras pós-modernas, com determinado grau de engenharia reversa, numa 

leitura consistente e atenta, podemos recuperar a cronologia e fazer um mapa das 

transitividades, desde o começo do começo até o final do fim. Pois, narrativas caracterizam 

“uma série de eventos e/ou estados de coisas. Assim, a primeira condição necessária para o 

se constitua uma representação narrativa é que ela se refira a pelo menos dois, embora 

possivelmente muito mais, eventos e/ou estados de coisas [...] sobre um assunto unificado” 

(CARROLL, 2003a, p. 119). Noël Carroll reverbera Aristóteles, já referido, no momento 

em que o segundo explica que Homero “ao compor (sua) Odisseia não poetou todos os 

sucessos da vida de Ulisses”. Aquilo que Homero relata sobre Ulisses é o necessário para 

tornar sua trama condizente com sua história, num modo de estabelecer coerência/isotopia 

textual. Se, hipoteticamente, digo que “Ugo levantou da cama. Ana gosta de amoras”, não 

estabeleço qualquer conexão lógica/coerente entre os dois enunciados. Porém, se menciono 

“Ugo levantou da cama. Ana não mais estava”, tanto conecto ambas as frases quanto gero 

um tipo especial de relação entre elas: a causação103. Carroll (2003a, p. 119-20) explica que 

os elementos precisam estar unificados por conexão temática e cita o exemplo da história da 

França, na qual muitas narrativas diferentes estarão unidas em torno de um pano de fundo 

comum – as transitividades do Estado francês. Desse modo, é Gregory Currie que comenta 

sobre como a conexão temática se implica na dinâmica das transitividades aplicadas à 

imanência da leitura 

 
é comum presumirmos que eventos iniciais são apenas narrados se, 
posteriormente, adquirirem significado que não é aparente no momento de 
sua ocorrência. Em outras palavras, uma excursão real para os eventos 
futuros de uma narrativa não é necessária para a produção de retrospectiva 
teleológica, e nós nos vemos projetando adiante no ato de leitura para 
vislumbrar o significado futuro dos eventos como um processo básico na 
decodificação de eventos do presente da narrativa (CURRIE, 2007, p. 38, 
tradução). 

 

Em outras palavras, o leitor age sobre as informações que recebe no sentido tanto de 

conectar as partes num todo significante, quanto de postular expectativas que tenham 

congruência com aquilo que o texto provê. Em Breaking Bad, por exemplo, não faria 

sentido que Gustavo fosse outra coisa que não um traficante. Ademais, um traficante 

perigoso, poderoso e recluso; sendo que a interpretação “recluso” se faz lícita do momento 

 
103 Em resumo, porque a segunda frase parece complemento da primeira. Ou, no mínimo, a segunda parece ser 
algum tipo de resultado da primeira. Cf. o texto de Carroll (2003a) para maiores detalhes sobre a racionalidade 
da causação. Enfim, a relação entre as frases estimula o leitor a supor sobre os vazios deixados: se Ana deixou 
Ugo só, poderiam ter brigado? Ela estava somente atrasada? Tais cooperações do leitor serão objeto de 
discussão teórica no próximo segmento do texto.   
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em que a palavra “discreto” é proferida por Saul em diante – o que sua aparição, em pessoa, 

confirma. Portanto, numa narrativa que tenha pretensão de surtir efeito sobre seus leitores, 

os eventos precisam estar coerentemente amarrados no tempo da trama.  

Assim, presumimos algum tipo de conexão entre eventos narrativos 
anteriores e posteriores. [...] Essa relação, diz Carroll, é essencial para as 
narrativas; sem isso, não pode haver narrativa. Como Carroll aponta, 
quando nos deparamos com eventos posteriores, deveríamos ser capazes 
de olhar para trás e ver que os eventos anteriores eram necessários para os 
posteriores, reconhecendo seu “significado retrospectivo”. Isso não 
implica que todos os eventos posteriores se relacionam desta forma, mas 
aqueles que têm essa “conexão narrativa” devem se tornar salientes pelos 
eventos anteriores (CLIFTON, 2016, p. 330, tradução nossa). 

 

As elocuções de Mark Currie e de W. Scott Clifton apontam para duas vertentes 

complementares do nexo temporal da trama. Por um lado, começando das primeiras linhas 

ou imagens em direção ao futuro/final do texto ou filme, projetamos hipóteses que se 

coadunam tanto com a coerência informacional, mencionada acima; quanto, por exemplo, 

com nossas simpatias e antipatias pelos personagens. Se, anteriormente, Ugo agiu com 

violência em relação à Ana, uma das conjecturas aceitáveis é que torçamos para que ela 

tenha ido embora de vez. Na outra ponta, ao alcançarmos o desfecho, vislumbramos, em 

retrospecção, as reviravoltas que fizeram convergir todas as energias para a conclusão da 

história. No segundo caso, se trata do impacto da obra a posteriori de sua leitura. No 

primeiro, da experiência de tensão narrativa que ocorre durante a apreciação da obra, num 

aspecto destacado por autores como Raphaël Baroni 

  
A tensão narrativa é uma noção teórica que visa redefinir o funcionamento 
da trama em um nível dinâmico. Eu a considero pessoalmente como um 
hipernônimo que se cruza com vários efeitos comumente associados a 
narrativas de ficção que contém uma intriga: suspense, curiosidade e 
surpresa. Essas modalidades de tensão narrativa referem-se à forma como 
um enredo é amarrado ou desvendado, formando sequências que impõem 
ritmo à representação narrativa. O enredo, quando visto não como uma 
configuração estática, mas como uma forma em movimento, como uma 
transformação cuja natureza fundamental é introduzir e, eventualmente, 
resolver uma tensão, se aproxima mais de um labirinto do que da bela 
arquitetura clássica, simétrica e bem ordenada (BARONI, 2013, p. 12, 
tradução e grifos nossos).  

 

Por fim, convém rememorar que a tensão narrativa pode ser fincada ou pelo lento 

prosseguimento ordenado, fonte da crescente angústia de um “movimento inexorável em 

direção à catástrofe”, como diria Sternberg, ou através de violentas colisões temporais, 

posto que “perturbar a ordenação sequencial não é apenas uma convenção literária; é 
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também um meio de chamar a atenção para certas coisas, para enfatizar, para provocar 

efeitos estéticos ou psicológicos [...]” (BAL, 2009, p. 81, tradução e grifo nosso). Uma vez 

que em ambos os casos tais efeitos estéticos só possam se concretizar caso exista certa ação 

ou resposta do leitor, passemos a discutir, dessa maneira, como se efetua tal cooperação. 

Quer comecem no começo, no meio ou terminem no clímax, quiçá na resolução, quer 

sejam ordenadas ou repletas de anacronismos, as narrativas precisam impor sua própria 

agenda, exaltando sua narratividade. Eco, em seus muitos escritos, descreveu a travessia, 

citada por Guimarães Rosa, enquanto uma espécie de jogo que pressupõe atividade de 

reconstrução da fábula por parte do leitor: em outras palavras, é uma cooperação que ajusta 

assimetrias em simetrias, equilíbrios de conhecimento. Certezas transitivas que não se 

estabelecem, e seguem em contínua reapreciação. Aristóteles afirmou, é do ignorar ao 

conhecer. Ignoramos o passado de Gustavo, mas sabemos que se trata de um traficante 

perigoso e ao mesmo tempo conhecemos seus trejeitos tão imperturbáveis, que nos 

inquietam. “Um choque de descoberta produzido pela narrativa é um choque de descoberta 

(como na vida real) [...] tudo depende do reconhecimento de uma lacuna, na qual 

anteriormente víamos um fato e, de acordo com isso, nossa reação” (STERNBERG, 1992, 

p. 533, tradução nossa). Assim, no ato da leitura, buscamos tanto predizer o futuro do texto 

quanto reavaliar a significância dos atos anteriores. Ademais, somos instados a propor 

soluções que coliguem os saltos que a trama realiza, com respostas que margeiem a 

coerência, preenchendo de significados os espaços vazios comentados por Iser. Dessa 

maneira 

 
A surpresa, seja leve ou nítida, local ou na trama, de ação ou entre níveis, 
é um índice de falsa compreensão e uma chamada tardia para o 
realinhamento; o surgimento da curiosidade sinaliza que o passado foi 
deformado em formações alternativas; o suspense nos arremessa adiante 
na opacidade do futuro. Embora diferentes no impulso, todos envolvem a 
construção de hipóteses rivais com as quais se preenche as lacunas abertas 
pela sequência sobre os assuntos do mundo e tudo o que lhes é inerente 
pela natureza ou arte, o que na narrativa significa tudo (ibid., p. 531-2).  

 

O autor-modelo, ou estratégia textual, convida o leitor-modelo a destrinchar suas 

artimanhas, causando no leitor empírico o deleite estético da fruição enérgica dos 

sentimentos envolvidos naquele mundo narrativo. Para tanto, o obriga a elucubrar sobres os 

espaços, sejam eles vazios ou preenchidos de informações, permeando a tensão narrativa de 

Baroni através de muitas inferências que são confirmadas e, então, canceladas; ou seja, 

reajustadas e remedidas continuamente. Essa condição do ato da leitura é comentada 

também por David Bordwell 
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Desde as explorações pioneiras dos formalistas russos, reconhecemos o 
retardamento como essencial para a estrutura narrativa. Como a narrativa 
se desenrola a tempo, o cumprimento de nossas expectativas pode ser 
consideravelmente adiado. A narrativa começa, mas seu avanço deve ser 
interrompido pela exposição que fornece informações básicas pertinentes. 
A narrativa terminará, mas sua conclusão é retida por complicações, 
subtramas ou digressões (BORDWELL, 1985, p. 38, grifo do autor). 

 

A esse respeito, Edward Branigan, ratifica que a cooperação do leitor tem início 

quando o mesmo se propõe a “[...] arriscar uma hipótese– e minha crença é que essas 

hipóteses não são aleatórias. Um texto é uma junção específica –uma elaboração–  das 

hipóteses e convenções compartilhadas pelas quais uma comunidade produz significado 

para si mesma” (1984, p. 18, tradução nossa).  A comunidade citada por Branigan perfaz 

desde a linguística, dos falantes do mesmo idioma, até a cultural mais ampla, por exemplo 

daqueles que tiveram a influência greco-romana e, portanto, partilham de variadas obras 

literárias em comum. É vital, portanto, a interação da cultura na interpretação – cultura essa 

que está alocada no conceito de enciclopédia. Eco estabelece, então, que a interpretação é 

conjectural e dá na relação de três intenções: intentio auctoris, intentio operis e intentio 

lectoris. Pisanty (2015, p. 53) resume os termos propostos por Eco de forma sintética, 

respectivamente: i) o que o autor empírico pretende dizer; ii) o efeito desejado pela obra, 

transcrito em sua matriz textual/material; iii) o uso da narrativa pelos leitores. Ainda, que 

 
Eco sustenta que a interpretação é sempre o resultado de uma oscilação 
sintética entre o intentio operis e o intentio lectoris104 (de modo que a 
intenção idiossincrática e potencialmente indomável do leitor é mantida 
sob controle por um sistema às vezes complexo de laços e lembretes pelos 
quais o texto tenta controlar atividade interpretativa do leitor) [...] (ibid., 
tradução nossa).  

 
É desse embate entre a inteligência do autor-modelo e a contrainteligência do leitor-

modelo que o pesquisador pode, a posteriori, extrair certas inferências para averiguar o 

modo com o qual a trama concatenou aquilo em relação a fábula. Assim, afirmamos que 

Breaking Bad e, especialmente, Better Call Saul são meditações sobre a progressividade e a 

inevitabilidade da tragédia. Meditações que se alongam e ajustam seus tempos dentro da 

coerência temática a fim de se apropriarem de ambas as possibilidades aventadas por Meir 

Sternberg. As obras tanto caminham ordenadamente, na maioria da trama, num crescente de 

tensão que aflige, às vezes, por sua lentidão intencional em resolver os eventos; quanto, em 

 
104 A intenção original do autor empírico (intentio auctoris) é majoritariamente ignorada pela hermenêutica, 
que se encarrega de fixar as relações entre leitores e materialidade textual.  



 130

momentos-chave, rebentam em anacronismos que infletem a ação e potencializam a força 

dramática. Conforme prometido, analisaremos, através de exemplos, sobre as relações 

teleológicas em sua distribuição de informação a partir de três personagens. Em primeiro 

lugar, Gustavo Fring; depois, Chuck McGill e, por último, Kim Wrexler.  

 

A) Gustavo Fring e a surpresa 

Comentaremos como Gustavo, em Better Call Saul, se aproveitou de uma situação 

fora de seu controle, e calculada e reservadamente, realizou sua vingança contra Hector 

Salamanca. Mais uma vez, proclamamos, o leitor empírico que encarnar o leitor-modelo 

(nesse caso específico, o fã de Breaking Bad) que esteja acompanhando o autor-modelo, 

sentirá os efeitos dos atos de Gustavo com maior afinco. Pois sabe perfeitamente que seu 

controle emocional resguarda sofreguidão desmedida e uma alma atormentada em busca de 

vendeta. E, no vagaroso desenrolar da trama, caminha com Gustavo por entender suas 

razões – ainda que em discordância de seus atos. Conforme asseveramos, Hector Salamanca 

comanda uma das células de distribuição de drogas do cartel de Don Eladio nos EUA. Em 

Better Call Saul, cujos eventos ocorrem alguns anos antes de Breaking Bad e outros depois 

do assassínio do companheiro de Gustavo, somos informados que Hector possui um 

problema no coração e precisa de pílulas para sua condição. Ao mesmo tempo, em sua 

guerra velada com Gustavo, ele sofre uma derrota e, entre outras medidas, precisa encontrar 

novo lugar para esconder sua mercadoria. É assim que Hector recorre a um de seus 

capangas mais graduados, Nacho Varga (Michael Mando), lhe ordenando subverter a 

oficina de estofamento de carros do pai em armazém secreto. Desesperado para evitar o 

envolvimento da família, Nacho arquiteta um sofisticado plano para trocar o remédio de 

Hector por alguma substância placebo e, depois, replantar o original para dispersar 

suspeitas.  Durante uma discussão acalentada entre Hector e Juan Bolsa105, no décimo 

episódio da terceira temporada, Lantern, e na presença de Gustavo, a pressão arterial de 

Hector sobe vertiginosamente e ele, desprotegido pela medicação, sucumbe. Gustavo corre 

em seu socorro e salva sua vida. Hector, porém, sofre um debilitante acidente vascular 

cerebral. Em seguida, testemunhamos Gustavo custear os mais caros tratamentos para 

Hector. Incluso o chamamento da especialista Maureen Bruckner (Poorna Jagannathan), do 

prestigioso hospital Johns-Hopkins106. Ela passa a cuidar de Hector e relatar seus pequenos 

 
105 No mundo ficcional de Better Call Saul e Breaking Bad, membro de alto nível do cartel Juarez, 
representante de Eladio.  
106 De existência real. A citação a um lugar real remete ao conhecimento enciclopédico do leitor-modelo 
requerido. Habitantes atuais dos EUA reconhecem o nome Johns-Hopkins, imediatamente, como referência da 
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e progressivos avanços para Gustavo. Então, no sétimo episódio da quarta temporada, 

intitulado Something Stupid, nos é revelado que aquilo que a narrativa até então nos fizera 

tomar por fato, em verdade, se tratava de uma longa manifestação da vingança de Gustavo. 

Como afirmou Sternberg, somos tomados por um choque de descoberta – posto que 

dificilmente preveríamos tal coisa a partir dos meandros dos espaços vazios. Em suma, 

desde o momento de sua apresentação em Breaking Bad, até o último episódio do qual 

participa, Hector Salamanca surge paralisado, numa cadeira de rodas, capaz de mover 

somente um dedo indicador e mobilizar alguns poucos músculos da boca e dos olhos. Pois 

não foi exatamente Nacho que deixou Salamanca nesse estado.  

 

 
Figura 39 – Gustavo Fring aplica massagem cardíaca em seu inimigo mortal, Hector Salamanca. 

 
Após sucessivas melhoras, Maureen Bruckner afirma para Gustavo em Something 

Stupid que, com mais alguns meses de tratamento, o paciente iria se recuperar por 

completo. Impassível, como é de sua persona, Gustavo, então, lhe entrega um portentoso 

cheque e a encaminha de volta ao seu hospital. Por conseguinte, a expressão física 

debilitada de Hector – outrora fato, demonstra que o autor-modelo resguardara para o 

tempo mais propício, de maior descarga emocional, não a revelação da verdadeira 

tempestuosidade de Gustavo, porém a que grau seu rancor o houvera transformado num ser 

nefasto e desumano.  

 

B) Chuck McGill e a curiosidade 

 
maior notoriedade em questões de saúde. Do mesmo modo seria se um romance nacional citasse o Hospital 
Albert Einstein ou o Sírio-Libanês, que com frequência são aludidos de modo positivo na mídia.  
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Apresentado inicialmente como o carinhoso e agradecido irmão de Jimmy, é no 

desvelar dos tempos de Better Call Saul que descobrimos, lenta e cuidadosamente como 

Chuck é o verdadeiro antagonista de Jimmy, para além de sua própria hybris. Ao 

conhecermos Chuck como homem genial apartado da sociedade por motivo de doença 

grave, vivendo numa casa sem eletricidade, iluminada por lampiões (figs. 30 e 31), ficamos 

interessados em saber como tal ocaso se deu. Sternberg diz que a curiosidade é um 

movimento retrospectivo, em direção a um saber de algo que não foi inicialmente revelado. 

Então, no terceiro episódio de Better Cal Saul, intitulado Nacho, o epílogo se endereça para 

trás, numa analepse de distância desconhecida, onde vemos um Chuck relativamente mais 

jovem, enquanto advogado, indo ajudar Jimmy que se encontrava preso por danos ao 

patrimônio, agressão e possivelmente criminoso sexual (fig. 40).   

 

 
Figura 40 – Chuck e Jimmy McGill em algum ponto do passado da coisa-contada de Better Call Saul. O 
colorido das vestimentas de Saul, aqui, se refere ao seu uniforme prisional.  

 
Chuck reclama que Jimmy não teria mantido contato com a família há cinco anos, e 

só teria aparecido, agora, quando precisa de sua ajuda. É então que Jimmy promete a Chuck 

mudar de atitude e se tornar um homem direito, com mais um de seus discursos fajutos, 

tornados convincentes por sua habilidade interpretativa: “Sou um péssimo irmão e um 

fracassado. E se eu fosse uma pessoa melhor, não só pararia de te decepcionar. Como 

pararia de me decepcionar. Já está na hora de eu ser motivo de orgulho para nós”. 

Vermos Chuck enquanto advogado renomado e bem-sucedido, o que é mera alusão 

no tempo corrente do seriado (2002), nos deixa mais intrigados sobre a razão de sua queda 

de estado mental. É em Rebecca, quinto episódio da segunda temporada, que – mais uma 

vez num epílogo em analepse, de distância aproximada de dez anos, ou seja, em 1992 – 
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somos apresentados à Chuck e sua esposa Rebecca Bois, violinista famosa. Seu casamento 

era harmonioso e, no momento do epílogo, Chuck está apreensivo pois ele e sua esposa 

preparam um jantar para um convidado “de gosto adquirido” (no original, “with an 

acquired taste”).  

 

 
Figura 41 – Chuck e Rebecca, na mesma casa das figuras 30 e 31, no passado.  

 

Sua inquietação é outro sinal saliente de que ele e o irmão nunca tiveram, 

exatamente, boa relação. Nove anos após essa cena, em 2001, Rebecca e Chuck se separam 

enquanto ele começa a desenvolver os sinais da hipersensibilidade eletromagnética – um 

indicativo de transtorno mental causado pelo sofrimento abespinhado. É, então, em 

Chicanery, quinto episódio da terceira temporada, que Chuck deixa transparecer claramente 

aquilo que a narratividade tinha incitado, enquanto teleologia, de nossa curiosidade, a saber: 

o que Chuck realmente pensava do irmão. Numa das disputas entre os dois, dos quais 

havíamos comentado sem detalhar, Chuck tenta retirar a licença de Jimmy para advogar (e 

sucede, eventualmente).  

Durante a sessão perante ao Bar Association, Jimmy, em uma de suas armações, 

coloca um telefone celular no bolso de Chuck, sem que o mesmo perceba. Então, após 

muitos minutos de testemunho de Chuck, Jimmy revela que a bateria carregada do aparelho 

esteve o tempo todo no bolso ao lado do peito do irmão. E, com isso, tenta transparecer a 

noção de que o mesmo é esquizofrênico. Em reação, Chuck se irrita e diz: “Acha que é 

ruim, essa manipulação107? [...] Ele nunca vai mudar. Desde que tinha nove anos, sempre o 

mesmo. Não podia deixar as mãos longe da caixa registradora. [...] Roubava-os [os pais de 

 
107 Chicanery, palavra usada em inglês, que intitula o episódio. Quer dizer: chicana, ardil, sofisma.   
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ambos] descaradamente. [...] E ele consegue ser advogado?”. Resta claríssimo aqui que 

Chuck sempre detestou Jimmy por questões familiares de infância, ademais das morais – 

uma vez que Chuck tem como ideal a lei como instrumento mais justo e correto, aquilo que 

torna o Homem coeso em uma sociedade de direitos. Testemunhar Jimmy corromper as 

regras, ao longo de uma vida inteira, e, vez por vez, se livrar da punição, é o que finalmente 

fez de Chuck o inimigo mais ardente de Jimmy em Better Call Saul.  

 

C)  Kim Wrexler e o suspense 

A disputa entre Chuck e Jimmy, citada anteriormente se dá em torno da conta da 

empresa Mesa Verde, que era originalmente da HHM – contudo, mais uma vez, através de 

diversas armações, Jimmy consegue fazer com que tanto Chuck quanto a HHM pareçam ter 

cometido um erro crasso, ao falsificar um documento. É assim que a empresa sai da HHM e 

vai ser representada unicamente por Kim, enquanto advogada solo. E é na tentativa de 

provar que o documento foi falsificado que se estende a guerra pela licença de Jimmy, 

eventualmente revogada. Nesse sentido, testemunhamos Kim numa posição muito 

complexa de amor por Jimmy, e ao mesmo tempo, de uma certa apreensão pelo modo como 

o mesmo “resolve” todos os problemas. No nono episódio da terceira temporada, Fall, Kim 

sofre um acidente de carro quando tudo, na superfície, parecia estar bem. Esse acidente tem 

a ver com seu estado de espírito, atormentado, pela dualidade que acabamos de citar.  

 

 
Figura 42 – Kim, seu braço quebrado, e os papéis da Mesa Verde espalhados pelo deserto. Notem, mais uma 
vez, o uso de lentes do tipo grande ocular para agigantar os espaços vazios do deserto frente à pequenez 
humana.  
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Meir Sternberg comenta “sobre o avanço de suspense em direção a um futuro 

aberto, como quando um conflito se desenrola passo a passo, da ascensão à resolução” 

(2006, p. 148, tradução nossa e grifo do autor). É uma prospecção, um remontar dos tempos 

narrativos em história ansioso pelo descobrimento do final. Enquanto espectadores estamos 

a todo tempo utilizando as informações que nos são repassadas para tentar montar, e 

remontar, diversos esquemas que possibilitem firmar coerência aquilo que se desenrola em 

nossa frente. Infelizmente, nesse caso, os eventos estão encadeados numa aspectualização 

sob a forma trágica do pavor. Não somente isso, dado o conhecimento da isotopia de 

Breaking Bad e sua “justiça cósmica”, dividida entre seus mundos, é mais provável que o 

futuro de Kim Wrexler seja horrendo108. 

 

 
Figura 43 – Kim e sua expressão de amagura, no reaction shot da frase It’s all good, man. 

 

Tão terrível quanto sua expressão, no último episódio da quarta temporada, Winner, 

quando ela descobre que Jimmy, agora advogado novamente, trabalhará sobre outro nome: 

It’s all good, man, ele a diz. Nós sabemos que não está tudo bem, nem nunca esteve, nem 

nunca estará. E, de certa forma, Kim também intui isso – é o que nos informa sua reação. 

 
108 “Existem várias maneiras pelas quais a série ampliou esse crescente sentimento de pavor. Dois eventos na 
terceira temporada são de particular importância. Primeiro, a quase morte certa de Kim em um acidente de 
carro e, segundo, o suicídio de Chuck McGill, irmão de Jimmy, no clímax da temporada. Ambos os eventos 
servem como lembretes poderosos do possível prazo de validade desses personagens e perfazem uma hipótese 
válida de que os personagens que aparecem em Better Call Saul, mas que não estão em Breaking Bad, estão 
ausentes porque morreram. A série amplia, assim, a intensidade do pavor, levando os telespectadores a criar 
hipóteses cada vez mais específicas e cada vez mais negativas sobre o destino de seus personagens principais. 
Temos a crescente sensação de que as coisas podem realmente acabar terrivelmente mal para muitos dos 
personagens” (BROWN, 2019, p. 10, tradução nossa). 
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El arte de narrar se funda en la lectura equivocada de 
los signos. [...] El arte de narrar es el arte de la 
percepción errada y de la distorsión. El relato avanza 
siguiendo un plan férreo e incomprensible y recién al 
final surge en el horizonte la visión de una realidad 
desconocida: el final hace ver un sentido secreto que 
estaba cifrado y como ausente en la sucesión clara de 
los hechos109 
Ricardo Piglia  
 
 

 

 

 

 

 

 

3. Narrando Better Call Saul 

 

Neste capítulo explicamos o regimento do narrador, ou seja, de qual forma ele rege 

sua própria narrativa, aplicando sobre ela uma espécie de torção que garanta que os fatos 

nela relatados sejam contados à sua maneira. Em seguida nos aprofundamos nessa noção, 

explicando o conceito de ótica – em suma, é impossível acessar os acontecimentos por fora 

de um ponto de vista. Logo discutimos a implicação disso, a saber: a inviabilidade de que 

qualquer história seja imparcial. Então comentamos sobre os dois modos pelos quais uma 

narração pode fazer sua história percorrer: ou pela via do tempo sucessivo – marcado pelas 

ações, causa e consequência, atos, arcos, etc. Ou pelo tempo acumulativo, onde ocorre uma 

espécie de aglomeração de presença, de espaço, sem qualquer movimentação no eixo 

temporal.  

 
109 “A arte do narrar se funda na leitura equivocada dos signos. [...] A arte de narrar é a arte da percepção 
equivocada e da distorção. A história progride seguindo um plano de ferro e incompreensível e apenas no final 
a visão de uma realidade desconhecida aparece no horizonte: o final revela um significado secreto que foi 
criptografado e parecia ausente durante a sequência de eventos” (apud GANCEDO, 2006, p. 204, tradução 
livre nossa).  
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3.1 O regimento do narrador 

 

Reiteramos que cabe ao autor o ônus pela distribuição dramatúrgica dos traços que 

serão destinados aos personagens, pois é ele quem arquiteta como esses elementos serão 

apresentados (ou de forma direta ou por via inferencial). Idem, ele quem monta o enigma a 

ser decifrado. Desse modo, durante quase toda sua existência em Breaking Bad, Saul esteve 

preso num espaço de personagem, como diria Alex Woloch, deveras pequeno e reduzido. 

Sua típica comicidade não incorria como parte da ação – essa centralizada nos malfeitos de 

Walter White, sendo os atos de Saul permanentemente limitados às suas falas irônicas e 

desdenhosas.   

Nesse sentido, entendemos que é, agora, no momento de destrinchar o ato de 

narração, ainda que tardiamente, que vimos aqui explicar que Saul Goodman em Breaking 

Bad não era per se um personagem cômico, visto que “o humor (só) é narrativo quando faz 

parte de um todo narrativo com um agente intencional central: (que) faz parte da ação do 

mundo narrado, da (ação contada pela) narração” (VANDAELE, 2010, p. 735-4, tradução e 

grifo nosso). Se Saul está balizado em ser parte da ação promovida por White, então ele não 

pode ser fonte de humor narrativo no sentido mais estrito. Isso quer dizer que mesmo que 

ele nos faça rir, Breaking Bad não é uma comédia. Mesmo em Better Call Saul, em geral, 

estamos focados nas ações de Jimmy McGill enquanto mentiroso e golpista. O que, em 

breves lapsos, o faz mover uma cadeia de ações engraçadas. Em geral, no entanto, o âmago 

do seriado se fixa na decadência do mesmo em desgraça, ou seja, em Saul Goodman. 

Assim, o spin-off também, em sentido rigoroso, não pode ser considerado uma comédia.  

Contudo, se deve frisar que o pavonear “natural” de Saul, ou seja, ratificamos, sua 

exuberante jactância, são parte do que James Phelan chama de traços sintéticos de 

personagem, que reforçam suas dimensões temáticas, conforme comentamos na introdução. 

Numa narrativa, não é possível separar as dimensões das funções. Dessa maneira,  

 

Uma dimensão é qualquer atributo que um personagem possa ter quando 
esse personagem for considerado isoladamente do trabalho em que ele 
aparece. Uma função é uma aplicação específica desse atributo feita pelo 
texto por meio de sua estrutura de desenvolvimento. Em outras palavras, 
as dimensões são convertidas em funções pela progressão da obra 
(PHELAN, 1989, p. 9, tradução nossa).  

 

Se as dimensões de Saul Goodman são de um homem definitivamente não-sério, que 

não tem respeito por coisa alguma, nem por si mesmo, então elas, em seu desenvolvimento, 
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progredirão para uma tendência cômica. Novamente, essa tendência é embaraçada pelo fato 

de que no seriado mais antigo ele não tinha espaço para pavonear livremente, e no segundo 

o cerne se encontra no contar de seu desmoronamento em um advogado sem limites, 

desrespeitoso com a lei, desonroso, etc. Aqui podemos iniciar a análise de como a tendência 

ao humor de Saul é timidamente introduzida em alguns relances, no plano da ação, em 

Better Call Saul.  

Para tal, primeiro precisaremos explicar alguns passos da história que pelos quais 

saltamos em velocidade pois não necessários outrora. Já citamos que Kim Wrexler, 

companheira de Saul, ganha a grande conta do banco fictício Mesa Verde após uma batalha 

entre Jimmy e Chuck, na qual a narração coloca Jimmy na execução do que ele sabe fazer 

de melhor: efetivar um golpe. A armação de Jimmy é simples, porém muito eficaz. Em Fifi, 

oitavo episódio da segunda temporada, enquanto Saul ainda mantinha relações 

razoavelmente boas com o irmão, ele entra na casa do segundo de madrugada – lembramos 

que ele possuía as chaves, pois levava mantimentos para Chuck enquanto o mesmo não 

podia sair devido à sua condição de hipersensitividade eletromagnética. Então, ele troca, 

nos documentos de Chuck, os números relativos ao endereço da nova filial que o banco 

pretendia abrir – o que leva o segundo ao constrangimento, a posteriori, de ter atrasado os 

planos da empresa com essa empreitada. Ademais de “ter cometido” o primeiro erro 

significativo em sua prodigiosa carreira.  

 

 
Figura 44 – Plano ponto de vista no qual Saul que meticulosamente troca a numeração. Depois ele produz 
fotocópias com o endereço errado, e os deixa de volta na pasta de trabalho de Chuck.  

 
  Por conseguinte, Saul garante uma vitória dupla: faz Kim parecer mais profissional 

aos olhos de Kevin Wachtell (Rex Linn), dono da Mesa Verde; e, ainda, acusa Chuck de 

estar velho e incapacitado para o trabalho – fato que, futuramente, outrossim contribui para 
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seu suicídio. Abramos um parêntesis teórico antes de prosseguirmos. Existe uma abissal 

diferença entre uma leitura interpretativa e uma que busque a descrição dos propósitos da 

obra, nos termos de Nöel Carroll. No primeiro caso é consoante que se procure enquadrar 

um texto dentro de um gênero, como comédia ou tragédia ou romance, pois assim diversas 

macroproposições da obra passam a serem parte integrante de uma enorme tradição 

histórica, dos intertextos que compõem a coleção do mesmo gênero. Já na descrição dos 

propósitos, trabalhamos em nível microscópico sobre os engenhos que aglutinam, por 

exemplo, uma narração num texto narrativo.  

Em ambos os seriados, há algo de inegável. E esse algo é explícito. A saber que os 

traços/adjetivos ambição e arrogância caminham em conjunto com a ação da destruição – 

inclusive com a morte colateral de diversos inocentes. Disso podemos deduzir, que o 

propósito das obras, independentemente de qualquer interpretação, coliga arrogância com o 

pavoroso. Esse talvez seja o motivo que leva Jesse Pinkman a ser “poupado”, uma vez que 

o mesmo nunca possuiu nenhum desses dois traços – ele somente seguia White, cegamente. 

Afora essa conexão proposital entre arrogância e destruição, tudo mais não passará de mera 

conjectura, conforme veremos mais à frente com a soma da força de torção do narrador 

sobre a história contada com a refiguração executada pelo leitor a cada leitura. 

Comentamos sobre essa problemática para podermos afirmar a priori que mesmo que 

Goodman nos faça rir eventualmente, ele é um ser arrogante e pertence a dois textos onde 

tal traço é recompensado com a pior das fortunas. Isso não o faz cômico numa tragédia, 

nem trágico numa comédia. Isso o coloca preso em mundos mui similares onde há um 

propósito que vai contra suas ambições. Concluiremos esse pensamento enquanto 

atravessamos essa seção. Agora tratemos de explicar o que seria precisamente o regimento 

do narrador, ao passo que analisamos o quinto episódio da quinta temporada, intitulado 

Dedicado a Max (2020), e no que isso nos auxilia no entendimento da descrição do 

propósito de uma obra e sua importância. Para tal, retomemos o conceito de focalização, 

que Gérard Genette resumiu num livro subsequente ao seu magnum opus, Discurso da 

Narrativa: 

 

Meu estudo de focalizações fez fluir muita tinta - sem dúvida, um pouco 
demais. Nunca foi nada além de uma reformulação, cuja principal 
vantagem foi reunir e sistematizar ideias padronizadas como "narrativa 
com um narrador onisciente" ou "visão por trás" (focalização zero); 
"narrativa com ponto de vista, refletor, onisciência seletiva, restrição de 
campo" ou "visão com" (focalização interna); ou [...] "visão de fora" 
(focalização externa) (1988, p. 65, tradução nossa).  
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A narração de ambos os seriados não pode ser considerada zero, porque nesse modo o 

narrador possui acesso absoluto aos (pensamentos dos) personagens e, costumeiramente, os 

expõe a nós. Esse tipo de narrador atraiu toda sorte de crítica ao longo do tempo, conforme 

o próprio Genette aponta em sua obra, sendo um dos comentadores mais vorazes Meir 

Sternberg: “o narrador onisciente é tanto uma criação do autor quanto os narradores 

dramatizados que estão obviamente distantes dele” (1978, p. 256, tradução nossa). Com 

isso ele quer dizer que a onisciência é aplicável somente ao conjunto de saberes que 

concernem o mundo pequeno do qual trata cada narrativa. Sendo todas elas, por 

natureza/falta de espaço físico, muito mais lacunares do que preenchidas de informação.  

O segundo tipo, focalização interna, exemplificado na figura 44, trata de quando 

estamos dentro do personagem – seja literalmente pelos olhos, ou metaforicamente através 

de seus pensamentos: “Há uma diferença entre ter um ponto de vista e restringir-se a um 

ponto de vista [...] Vimos que ter um ponto de vista é ter certas capacidades ou recursos 

para conhecer, contar e geralmente responder ao mundo” (CURRIE, 2010, p. 125, tradução 

nossa). Ou seja, a narração se confina aos sentimentos/sensações ou ao que somente um 

personagem vê. Em geral, é comum que um focalizador zero penetre em alguns 

personagens, lhes deixando em focalização interna por algum tempo – e, depois, alterne 

entre eles, eventualmente retornando aos seus próprios comentários heterodiegéticos110.  

Já o narrador que esteja em focalização externa, se encontra entre o zero e o interno, 

nos relatando os atos e ações dos personagens sem adentra-los fisicamente:  

 

os narradores externos geralmente modulam suas narrações de maneiras 
complexas e sutis, orientando-se para um certo ponto de vista por um 
breve espaço - geralmente menos que uma frase completa - tecendo dentro 
e fora dos modos de fala de maneiras que, talvez surpreendentemente, 
sigamos com relativa facilidade (ibid., 127).  

 

Esse é o tipo de narração da vasta maioria do tempo de ambos os seriados. Em geral, 

o narrador externo pode ou não se apresentar (voice over, comentários), assim como o que 

esteja em focalização zero. Deste modo, completa-se o quadro básico dos três tipos de 

focalização que os narradores podem manifestar. Restando esclarecer o que Sternberg quis 

dizer com narrador dramatizado: “O discurso se manifesta de formas diversas. Ora 

possibilita ao narrador assumir uma posição analítica em relação ao passado, redescobrindo 

certos aspectos até então não conscientizados; ora permite ao narrador uma observação 

deformante dos eventos épicos” (DAL FARRA, 1978, p. 61). A categoria que gera 

 
110 Ou seja, que advém de fora da história e servem, precisamente, para seguir em sua contação.  
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“observações deformantes” é a dos dramatizados, daqueles que expõem sua própria relação 

com os eventos que relatam. Já os analíticos se aproximam daquilo que David Bordwell 

chamaria de narração clássica hollywoodiana, onde a história tenta apagar as marcas de sua 

própria narração (1985, p. 22). Na qual, por costume, percebemos a história como se a 

mesma se desenrolasse sem que nenhum agente a estivesse manejando a todo tempo.  

Tal posição imparcial é falsa para todo tipo de narrativa, uma vez que qualquer 

escolha pressupõe o deliberado fechamento de outras alternativas, conforme avaliaremos 

com demais detalhes na próxima seção. Por enquanto basta compreender que mesmo o 

narrador que pareça o mais neutro possível está, em verdade, nos apresentando seu ponto de 

vista ou perspectiva; sua torção sobre a história. Ademais, especificamente no caso do 

audiovisual, “a perspectiva é mediada na forma de focalização – com a ajuda da ‘câmera’ 

como narrador cinematográfico – e sua interação com ‘ver’ (ocularização) e ‘ouvir’ 

(auricularização), bem como através de edição e montagem” (SCHLICKERS, 2009, p. 244, 

tradução nossa). Em suma, o próprio ato de enquadrar, cortar entre uma cena e outra, nos 

permitir ver e ouvir qualquer coisa e não outras, é parte de um plano de uma inteligência 

global – repisando na fala de Gregory Currie citada no item 1.4.  

Assim, com focalização externa, Better Call Saul não nos permite conhecer os 

pensamentos de Saul, ou suas motivações não-ditas/sobre as quais ele não age. Apenas 

estamos a par daquilo que o mesmo faz e/ou fala, no segundo caso com seu jeito 

mirabolante de existir. No entanto, podemos inferir, após tanto tempo em contato com o 

mesmo, que um ser que não se leva a sério, com o espaço apropriado na ação, levaria a cabo 

o que propriamente poderíamos chamar de humor narrativo para Jeroen Vandaele. Assim, 

em Dedicado a Max, Saul escapa da incongruência puramente verbal para a acional.  

Retomemos a história do seriado a fim de explicar a razão da narração vir a ativar o 

modo goodmaniano de agir. Saltando muito à frente da segunda temporada, é na quinta que 

o banco Mesa Verde pretende construir um call center num lote de terrenos que havia 

comprado. Não haveria qualquer problema com essa transação se nesse local não houvesse 

um senhor de muita idade que reluta em vender sua residência, Everett Acker (Barry 

Corbin). Então, Kevin Wachtell manda Kim Wrexler “dar um jeito nessa situação”. Ela vai 

pessoalmente conversar com Acker e apesar de publicamente, e na frente de Acker, 

defender a posição da empresa – de que estavam sendo generosos com a oferta de compra, 

por exemplo –, Kim sente a dor daquele homem que havia construído sua casa com as 

próprias mãos e que estaria disposto a lutar pela mesma até o túmulo, se fosse necessário. 
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Logo, ela chama seu agora marido, Goodman, para defender Acker contra as investidas do 

banco.  

 

 
Figura 45 – Saul (à esquerda) em meio à reunião onde construtores discutem o plano para derrubar a casa de 
Acker, alguns segundos antes deles perceberem sua presença.  

 
Alguns segundos antes desse frame, sem Goodman, o homem de casaco laranja diz: 

“Se Acker não sair por conta própria em 15 minutos, o xerife irá despejá-lo. Depois, 

máquinas vão derrubar e cortar as linhas...enquanto derrubamos a cerca norte...Tudo bem 

até agora?”. À francesa, então, entra nosso advogado criminoso. Logo, ele responde: “Eu 

vejo um empecilho aqui”. O homem rebate, espantado: “Espere, quem é você?”. “Saul 

Goodman, advogado. É um prazer em conhecê-lo. Uma questão melhor seria, onde 

estamos?”. O homem, atordoado, pergunta: “O que isso quer dizer?”. Goodman 

simplesmente retira o número na frente da casa de Ackerman (1130), fazendo com que a 

ordem de despejo seja anulada pois Acker aparece e jura que vive na casa de número 1240.  

 

 
Figura 46 – Mr. Acker jurando aos oficiais de justiça que sua casa é a de número 1240.  
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Então o oficial de justiça pede a Acker uma prova de que sua casa é mesmo a de 

número 1240. Acker, por alguns instantes, finge não saber o que fazer, então “lhe ocorre” 

abrir suas correspondências. É claro, todas endereçadas ao número 1240. O construtor diz 

que qualquer um poderia ter impresso correspondências falsas. Logo Goodman inicia suas 

famosas prédicas: “Policial... antes de forçar um veterano idoso a sair de casa, tirar o que 

ele tem, e demolir meio século de trabalho duro, não gostaria de conferir antes?”. 

 

 
Figura 47 – Acker, ao fundo, o oficial de justiça/policial e o construtor perplexos.   

 
Goodman sai vitorioso e nós rimos da reação e do timing das respostas do policial em 

relação aos argumentos falaciosos do advogado. Se os traços de Saul apontam para uma 

não-seriedade consigo mesmo, podemos constatar que é precisamente esse desvirtuamento 

seu aspecto estruturante enquanto personagem. Por isso, a lei para ele é algo a se contornar 

ao invés de respeitar. E é por essa razão que ele segue agindo de maneiras completamente 

“exorbitantes” e ilegais ao longo do episódio/de toda sua existência. São suas qualidades 

que direcionam os eventos, a ação do episódio. De fato, uma afirmação que parece inverter 

a ordem que Aristóteles atribuía aos personagens – como engrenagens que fariam o todo 

seguir numa destinação final111. Desse modo, “para Aristóteles, uma narrativa é um todo, e 

os agentes ocupam um lugar numa atividade rítmica maior orientada aos eventos. Mas 

podemos tratar os agentes e suas capacidades como a base da narrativa, sendo os eventos 
 

111 “A atribuição do segundo plano aos caracteres não tem nada que desqualifique a categoria do personagem. 
Reencontraremos, aliás, na semiótica, narrativa contemporânea — nascida de Propp — tentativas comparáveis 
à de Aristóteles para reconstruir a lógica narrativa a partir não dos personagens, mas de ‘funções’, isto é, dos 
segmentos abstratos da ação. Mas o essencial não está aí: dando assim prioridade à ação em relação ao 
personagem, Aristóteles estabelece o estatuto mimético da ação. É em ética (cf. Ét. Nic. n, 1105 a 30 ss.) que 
o sujeito precede a ação na ordem das qualidades morais. Em poética, a composição da ação pelo poeta rege 
a qualidade ética dos caracteres” (RICOEUR, 1994, p. 65, grifo nosso). 
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vistos como produtos dessas qualidades” (BORDWELL, 2008, p. 89, tradução e grifo 

nosso). Por essa razão, o pacote aspectual112 de Goodman é narrado de maneira que ele 

tente, a qualquer custo – literalmente–, impedir a demolição da residência do sr. Acker. Na 

figura abaixo, o vemos utilizar chás e colorantes para pintar pedras comuns, as fazendo 

parecer de origem aborígine, para plantá-las em frente à residência de Acker.  

 

 
Figura 48 – Goodman literalmente colorindo pedras comuns. Observem como ele é, costumeiramente, alocado 
em sombras.  

 
Novamente, suas ações impedem a derrubada da casa de Acker. Note-se que os 

constantes atrasos passam a irritar cada vez mais profundamente Wachtell – que ao final do 

episódio, acaba cedendo/perdendo a batalha contra Goodman.  

 

 
Figura 49 – Uma arqueóloga fazendo sua “pesquisa de campo” onde se encontram as peças “ancestrais”.      

 
112 Os personagens precisam ser contínuos, ter contiguidade: "Os traços e estados ocorrentes dos personagens 
estão disponíveis para os espectadores principalmente por meio de fatores performativos: corpo, rosto, voz e 
ações realizadas por esses atributos físicos" (SMITH, 2004, p. 113, tradução nossa). Evidentemente, tais 
traços lhe são alocados pelo narrador para propósitos específicos. 
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Goodman indaga a pesquisadora: “E então, doutora?”. “De relance, eu diria que essas 

peças são contemporâneas”. O construtor rebate de imediato: “Tenho certeza que são”. 

Novamente, nós rimos, e ela conclui seu raciocínio: “Mas precisamos fazer uma busca 

sistemática para ter certeza”. Tais eventos servem para ilustrar que, de fato, Aristóteles 

tinha razão quando alocou os personagens por “debaixo” da ação, em consonância com o 

esclarecimento de Paul Ricoeur. Isso se dá porque, conforme pondera Maria Lucia Dal 

Farra, em concordância com Aristóteles e Ricoeur, “pode-se chamar a personagem principal 

o objeto, e o narrador, o sujeito. O sujeito tem por finalidade elucidar e descrever o objeto 

— esta parte de si mesmo que está iluminada pela atenção do narrador — que é, de início, o 

ponto de interesse do leitor” (1978, p. 60). Em outras palavras, faz parte do regimento do 

narrador descrever e elucidar seus personagens, lhes legando traços/aspectos que se dirigem 

a uma função maior ou menor113 dentro de uma história, movimentando, assim, a ação. A 

função de Saul Goodman em Breaking Bad, reiteramos, é ser adjuvante de Walter White. E 

em Better Call Saul, é a de se metamorfosear entre Jimmy McGill e Saul Goodman. 

Como pode um narrador apagar suas marcas de narração, focalizar externamente, e 

dar a aparência de que tudo que se desenrola em frente aos nossos olhos não é arranjado e 

orquestrado, porém incidental? Recorramos mais uma vez a Gregory Currie: “(devemos) 

pensar no ponto de vista como uma maneira de responder ao mundo. E o narrador que nos 

fala sobre coisas e eventos no mundo da história, pode nos dizer das maneiras que imitam 

as respostas a esse mundo que são características do ponto de vista em questão” (2010, p. 

130, tradução e grifo nosso). O narrador, conforme vemos na figura 44, salta para dentro do 

ponto de vista ótico de Saul. O narrador, segue os movimentos de Saul em escrutínio. Ele 

nos faz, conforme já dissemos, nos habituar ao seu modo de existência a tal ponto que 

nossa empatia (cf. KEEN, 2007, p. 70) se alinha com ele – portanto, acabamos por passar 

despercebidos pela ingerência narratorial, porque experimentamos junto do personagem, à 

sua própria maneira (imitada, porém insistentemente imitada), de vivenciar o mundo. 

Retomando o episódio, vale notar que outro traço de Saul, especialmente 

desenvolvido no spin-off, é o de ser insistente. Goodman, assim sendo, espalha fragmentos 

de metal em torno do terreno de Acker. Isso faz com que os peritos ambientais, figura 

abaixo, anunciem à autoridade de justiça: “Policial, a radiação é incerta. Temos que colher 

 
113 “[...] o mundo da história que construímos é povoado por um conjunto de pessoas, que distinguimos entre 
si em pelo menos duas dimensões. Intuitivamente, compreendemos uma hierarquia de personagens, tornando 
alguns mais importantes que outros, e fazemos isso em parte devido ao grau de sua função narrativa [...]” 
(BORDWELL, 2008, p. 113-4, tradução nossa).  
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amostras do solo”, enquanto uma trilha esfuziante permeia a cena (ação do narrador para 

reforçar a vitória de Saul, novamente).  

  

 
Figura 50 – Em primeiro plano, peritos em radiação investigam o solo ao redor da casa de Acker, recheado de 
metal triturado que Goodman havia plantado na noite anterior.  

 

  Essa própria maneira de vivenciar o mundo nada mais é do que a narração nos 

atendo às amarras que coligam esse próprio mundo em sentido e sua coerência interna: “a 

seleção como ato ficcionalizante revela a intencionalidade do texto. Ele encapsula 

realidades extratextuais no texto, transforma os elementos escolhidos em contextos um para 

o outro” (ISER, 1993, p. 6, tradução e grifo nosso). Em outras palavras, o ato de tornar 

ficcional é aquele que seleciona ou filtra os aspectos do mundo real que interessam para a 

história. Por essa mesma razão Aristóteles disse que “Homero não poetou todos os sucessos 

da vida de Ulisses”. Ele somente fez uso daquilo que serviria ao propósito da obra. Por 

sinal, “o ato ficcionalizante de combinação, como o ato ficcionalizante de seleção, produz 

relações dentro do texto. [...] Sempre que uma relação […] é realizada, os elementos 

conectados entre si são obrigados a mudar, pois certos aspectos são privilegiados à custa de 

outros” (ibid., p. 8). Os elementos que se privilegiam são aqueles que são pertinentes ao que 

e ao como se pretende contar. Se Saul Goodman é muito bom em gamão, qual a 

importância que isso teria para a história? Já se Saul Goodman possui uma potência 

engenhosa para armações, essa seleção (a potência) e a combinação (para golpes) de dados 

nos proporciona uma direção, pois “a configuração da intriga impõe à sequência indefinida 

dos incidentes ‘o sentido do ponto final’ (para traduzir o título da obra de Kermode, The 

Sense of an Ending)” (RICOEUR, 1994, p. 106). O taque que explicamos na introdução, do 

relógio/história, se dá na seleção e combinação de componentes que nos levem a crer numa 
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lógica que, por sua vez, está direcionada a algum lugar: aqui, a metamorfose de Jimmy em 

Saul, por exemplo. Na articulação que nos leva ao fim “os elementos formais de um 

filme114 são chamados de escolhas, pois quando um artista considera a melhor maneira de 

expressar seu ponto de vista, ele tem um conjunto de opções à sua frente” (CARROLL, 

2003, p. 143, tradução nossa e grifo do autor). Ou seja, Carroll confirma a hipótese da 

existência da ingerência global de um ser (o narrador) que funcionaliza uma estratégia.  

Desse modo, essas opções servem à uma função, novamente, aquela de impulsionar a 

regência no caminho de um propósito. Meir Sternberg (2007, p. 731-2), em afirmação que 

entra em concordância com as ideias aventadas por Carroll e Iser, deixa claro que o 

poeta/artista extrai seletivamente o que é relevante para a história. Por consequência, é 

apropriado que Saul Goodman seja um sujeito cujos traços apontem a uma não-seriedade, 

posto que essa “qualidade” não é seletiva: repisamos, ele não respeita nada, com um 

especial desdém pela letra da lei.  

  

 
Figura 51 – Juntamos dois frames: à esquerda uma figura de Jesus que testemunhamos Goodman pintar na 
noite anterior. À direita um amontoado de pessoas que vêm em busca da imagem “sagrada que 
milagrosamente” brotou na parede de Acker.  

 

Até este momento, faltam algumas informações para que possamos deixar melhor 

esclarecido como é que se efetiva o ato de reger, ou seja, o tal regimento do narrador.  

 

As narrativas são informadas por um ponto de vista que atribui significado 
ao seu conteúdo em conformidade com uma ideologia governante, 
normalmente a do narrador. Na narrativa ficcional, é sempre parte do 
sentido da narrativa a relação do autor com a ideologia que governa o 
narrador (PHELAN; RABINOWITZ, 1994, p. 230, tradução nossa).  

 

 
114 Ou de qualquer obra narrativa, em verdade.  
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 A ideologia do narrador só pode estar atrelada aos desígnios do autor-modelo, ou 

estratégia textual, de quem ele é serviçal. Esse ponto será nosso foco de debate da próxima 

seção, de como toda narração é uma torção intencional dos fatos. Sendo essa torção 

somente possível uma vez que “o narrador recoloca, diante de meus olhos, e na ordem que 

lhe interessa, eventos que já ocorreram” (GAUDREAULT, 2009, p. 86, tradução nossa e 

grifo do autor). Por essa razão, pelos eventos estarem invariavelmente no passado do 

narrador, é que Meir Sternberg refuta com veemência a noção de onisciência absoluta, 

entronizada por grande parte dos narratólogos. Posto que o narrador só reconta do todo uma 

pequena fração, justamente aquilo que ele conheceu dos fatos que narra: “Para storyteller 

e/ou historiador empoderado, normalmente em retrospecto, as ações e fortunas dos 

personagens (incluindo a agência simultânea de Deus, até mesmo de suas previsões) estão 

todas no passado do tempo da narração” (STERNBERG, p. 735, tradução nossa). Se a 

história já ocorreu para o narrador, ele “somente” a repõe numa ordem e numa filtragem 

que lhe melhor servirem a seus propósitos e a suas ideologias. 

 Precisamente por essas considerações que Paul Ricoeur afirma que os “agentes 

agem e sofrem em circunstâncias que não produziram” (1994, p. 89, grifos do autor). Do 

mesmo modo, “a resposta emocional do espectador é construída no drama, na qualidade dos 

incidentes destruidores e dolorosos para os próprios personagens” (ibid., 72). O que Ricoeur 

defende é que a construção intencional do narrador, a partir dos desígnios ao autor-modelo, 

funciona como uma força que nos propulsiona diretamente, na história contada, dentro das 

circunstâncias do personagem, e de seu modo de se expressar em resposta a elas. É uma 

noção muito similar à das proposições de Carroll, Currie e também de Murray Smith:   

 

Uma vez que uma narração nos vincule a um personagem, ela pode 
estipular o grau de acesso que temos à subjetividade dele. [...] Claramente, 
a maioria dos filmes115 desenvolve a vida interior dos personagens 
principais mais plenamente que a dos personagens incidentais [...] Porém, 
de maneira significativa, podemos assumir que os personagens 
secundários, e até as figuras não-individuadas que povoam o cenário, têm 
o mesmo potencial para uma vida interior que os personagens principais 
(SMITH, 2004, p. 150, tradução nossa).  

 

Ocorre que, para que o propósito da obra não se perca em meio às figuras não-

individuadas, por exemplo, a narração faz amarrações que gerem padrões de causalidade, 

ou seja, causa e efeito. Se Saul Goodman conecta White a Fring (causa), diversos efeitos 

menores –como ondulações– vão se constituindo no tempo, até o taque final (efeito) seja 

 
115 Novamente, o mesmo se aplica a qualquer obra narrativa em geral.  
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realizado – com a violenta morte do segundo em Face Off, décimo-terceiro episódio da 

quarta temporada de Breaking Bad. Isso, pois, “primeiro, procuramos eventos narrativos 

sequencialmente relacionados (possuindo, digamos, um mínimo irredutível de ‘conexão’). 

E a sequência não leva a lugar algum sem seu doppelgänger ou sombra, a causalidade” 

(KERMODE, 1980, p. 83-4, tradução nossa). Essa causalidade é uma montagem do 

narrador, um regimento absolutamente proposital coligado com uma “‘destinação’ ou 

‘finalidade’ [...] que Aristóteles chama dynamis. [...] Isto quer dizer que a poética deve ser 

capaz de indicar, em princípio, o que está convocado por natureza a realizar cada tipo de 

representação” (GOMES, 1996, p. 8, grifo do autor). O que se convoca numa obra narrativa 

é um efeito estético (uma emoção) e/ou cognitivo (um “re”conhecimento). 

Efeito esse que só se concretiza quando a narração consegue “moldar a interpretação 

mais provável especificando o contexto e conjurando os esquemas apropriados” 

(BORDWELL, 2008, p. 97, tradução nossa). Ou seja, a narração é bem-sucedida quando 

estabelece com clareza os elos de causa e efeito que se iniciam no começo e terminam no 

final, coerente e plausivelmente. Dal Farra comenta, sobre esse assunto, que “a forma 

adequada é aquela que desenvolve inteiramente as potencialidades do assunto” (1978, p. 

34). É na qual se poeta precisamente nem o máximo nem o mínimo, mas o necessário para 

nos fazer sentir envolvidos, é uma mentira bem-intencionada com uma razão: a de nos 

ocasionar o vivenciamento de uma progressão, da vida dos personagens que se destina a um 

fim. Tal pensamento subsume, em parte, o que Wayne Booth chama de retórica da ficção: 

uma farsa ou fábula que seja orientada a um intento particular. Em ambos os seriados, por 

exemplo, tal intento é o de explicitamente associar arrogância com destruição/punição. Em 

outras palavras, somos enganados e ao mesmo tempo nos deixamos enganar, nos deixando 

seduzir pela plausibilidade que se disfarça como naturalidade, como um fluxo inevitável e 

ininterrompível de causas e efeitos –ações– que recaem sobre “pessoas”116 com as quais nós 

passamos a nos interessar: 

 

Qualquer característica, mental, física ou moral, que na vida real me faça 
amar ou odiar outros homens, terá o mesmo efeito na ficção. Mas há uma 
grande diferença. Como não estamos em posição de lucrar ou ser 
prejudicados por um personagem fictício, nosso julgamento é 
desinteressado, até mesmo irresponsável. Podemos facilmente encontrar 

 
116 “Nós constituímos os personagens dentro de seu mundo narrativo como pessoas [...] Uma pessoa percebe e 
é autoconsciente; entretém pensamentos, incluindo crenças e desejos; sente emoções; possui traços ou 
atributos; e pode iniciar ações auto impulsionadas (BORDWELL, 2008, p. 113, tradução nossa e grifo do 
autor). Evidente que a palavra constituímos, que abre a frase, indica que não são pessoas de verdade. Nós 
somente as elevamos a esse nível por querer, porque isso nos faz nos sentir mais próximos delas e, portanto, 
mais enfeitiçados por seus encantos – alocados milimetricamente pelos narradores.  
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nossos interesses magnetizados por personagens que seriam intoleráveis 
na vida real. Mas o fato é que o que estou chamando de interesses 
práticos, e particularmente de qualidades morais inferidas a partir de 
escolhas características ou declaradas diretamente pelo autor, sempre 
foram uma base importante para a forma literária. Nosso interesse no 
destino de Édipo e Lear, de David Copperfield e Richard Feverel, de 
Stephen Dedalus e Quentin Compson, nasce em parte de nossa convicção 
de que são pessoas importantes, pessoas cujo destino nos preocupa não 
apenas por causa de seu significado ou qualidade, mas porque nos 
importamos com eles como seres humanos (BOOTH, 1983, p. 130, 
tradução nossa).  

 

 Portanto, a engenharia reversa do autor implícito e dos engenhos do narrador nos 

revela o quanto devemos “admitir que a descrição funcional é teleológica. Mas não é 

estranho tratar objetos de design humano teleologicamente. Nós agregamos esses objetos 

para cumprir certos propósitos” (CARROLL, 2003, p. 145, tradução nossa). É quando 

sobrevemos o todo que podemos nos considerar leitores de segundo nível para Umberto 

Eco (2009, p. 38). Para o autor italiano, seriam seres que passam e repassam pelos textos, o 

tanto que conseguem ver com clareza o intento ou estratégia da obra e seu modo de 

construção, seu design. Eles veem com facilidade o quão falso é a ideia de onisciência, 

posto que a composição só menciona aquilo que a antecedeu, reformulando os fatos ao seu 

bel-prazer. Por esse motivo “a (ideia da) onisciência surge, modula ou transforma por 

inferência orientada a propósitos (o fim) – de momento em momento na arte do tempo e na 

narrativa entre os tempos genéricos de ação/discurso. Levando uma vida assim, cria um 

constructo funcional (a história) […] (STERNBERG, 2007, p. 685, tradução e grifo nosso). 

No texto, o leitor é convidado a seguir o caminho proposto e também sua maneira de 

transmissão, num acordo tácito entre as partes, muito alardeada por inúmeros teóricos como 

a “suspensão da descrença”. O narrador faz macroproposições “mediante as quais o leitor 

atualiza a fábula (e que) não dependem de uma decisão arbitrária: de alguma maneira, o 

leitor deve atualizar a fábula que o texto transmite (ECO, 1993, p. 157, tradução nossa). Tal 

é a cooperação textual, entre leitor e narrador, assunto que já mencionamos no item 1.5 

desta tese. E retomamos para sermos capazes de explicar porque Jimmy não vive numa 

comédia em Better Call Saul, apesar dos relances de ação cômica, e tampouco Saul 

Goodman é cômico em Breaking Bad. Por sinal, é possível até afirmar que diversos leitores 

venham a discordar da aplicação do termo tragédia em ambos os seriados, sem que ninguém 

incorra em erro. Isso, pois o gênero faz parte da torção ou filtragem que o narrador imprime 

em sua história. E essa torção será novamente retorcida na já citada refiguração realizada 

pelo leitor: 
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o ouvinte ou o leitor o recebem [os dados da história] segundo sua própria 
capacidade de acolhimento [enciclopédia] que, também ela, define-se por 
uma situação ao mesmo tempo limitada e aberta a um horizonte de 
mundo. O termo horizonte e aquele, correlativo, de mundo aparecem 
assim duas vezes na definição sugerida acima de mimese III: intersecção 
entre o mundo do texto e o mundo do ouvinte ou do leitor (RICOEUR, 
1994, p. 119, grifo do autor).  

 
Não nos desdizemos, no entanto. Uma narração indica, designa certas direções, essa 

é sua funcionalidade, que pode ser descrita. A descrição funcional não é o mesmo que a 

interpretação de sentidos. A primeira se confina ao entendimento dos itens que crescem em 

importância no desenrolar da obra e a levam ao seu fim. A segunda leva em conta toda a 

retórica intrínseca nos atos do narrador, de marcas deixadas no texto, tácitas ou explícitas, a 

fim de buscar coerência que confira um significado ao todo. A partir dessas pegadas 

deixadas na própria obra, interpretamos. Porém, devemos admitir serem infinitas as 

situações de interseção entre o conhecimento do leitor, variável por época, grau de 

instrução, localização geográfica, e inúmeros etc. Em outras palavras, isso quer dizer que a 

atribuição de coerência ao texto divergirá significativamente, de leitor em leitor – 

considerando desde já que eles se mantenham somente na interpretação e não no uso, 

termos que já discutimos em momento anterior. Ainda nessa situação, é inquantificável a 

quantidade de coerentizações pertinentes que um texto pode apresentar. Portanto, 

aproveitamos esse ponto para lançar a frase de Jonathan Culler, que agora, nos restará mais 

clara: “personagens não são heróis, vilões ou adjuvantes; eles são simples sujeitos de um 

grupo de predicados que o leitor agrega enquanto avança na obra” (CULLER, 1975, p. 275, 

tradução nossa). Agrega, claro, conforme o narrador lhe dispõe de informações, repetimos, 

ao seu bel-prazer, ou mais especificamente, conforme a estratégia que lhe seja designada.  

Assim, afirmamos que na refiguração um leitor pode perfeita e coerentemente 

interpretar White como um ser cômico que, em seus abundantes gestos patéticos e 

despreparados, ou mais precisamente, apesar deles, tem um alto grau de sorte, e acaba por 

vencer seus inimigos, ao final. Ou ver Goodman como um tedioso bloqueador da ação. 

Enquanto White traz consigo tiros, bombas, mortes e tensão contínua – com o advogado 

somente presenciamos um amontoado de incongruências, incontinências verbais, ad 

infinitum. Ele, literalmente –e exploraremos o desdobramento disso nas próximas seções– 

bloqueia o avanço dos eventos enquanto está na tela em Breaking Bad. Em nada estaria 

errada uma leitura de tal tipo, conquanto ela apontasse para algo que não é variável: o claro 

propósito da narração de atar arrogância com destruição/punição. Ocorre que há sinais mais 
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fortes que apontam em outras direções. Primeiro, que ambos os seriados terminarão de 

forma desoladora, suscitando a “piedade” – assim, se aproximando da noção mais sugestiva 

de que eles tratam de alguma variedade da tragédia. Tornando a teoria da mesma útil para 

entendermos o que se passa com esses agentes em sua evolução, que tende ao decaimento. 

Segundo, que mesmo que Saul Goodman não produza, em geral, humor cômico per se – 

pois está preso na ação de White em Breaking Bad e na de se tornar Saul no spin-off, ele é 

profundamente incongruente e não-sério. Tais características são necessárias para o humor, 

porém não suficientes para efetivar o mesmo. No entanto, conforme vemos aqui em 

Dedicado a Max, e também outrora em múltiplos outros episódios ao longo de Better Call 

Saul – quando Jimmy está liberto para agir enquanto seus traços originários o desenham, ele 

se lança, na maioria das oportunidades, em ações incongruentes – ou seja, cômicas. Por esse 

motivo, a teoria do humor serve para compreendermos parcialmente seu ser-no-mundo-

ficcional. Terminamos essa seção afirmando que, independentemente da interpretação que 

seja feita, os propósitos sempre serão mais estáveis. E que tanto a leitura quanto os 

propósitos foram concedidos pelo narrador às suas criaturas de forma intencional, para 

cumprir uma estratégia que se desdobra, na leitura/refiguração, ao final, em estesia e/ou 

cognição. Em sensação e reconhecimento. Eis o regimento do narrador: contorcer os 

eventos na orientação mais eficiente para a chegada do leitor nesse efeito estético e/ou 

entendimento específico.  

 

3.2 Manipulações da informação da fábula 

 

À primeira torção –a filtragem e gerência do narrador– Paul Ricoeur nomeou-a de 

configuração ou mimese II. Para o autor francês, por sinal, ela é o segundo passo da 

representação narrativa117. É na configuração que buscamos ativar tanto nossa criatividade 

de combinação seletiva, ademais de nossos afetos, quanto todo nosso arsenal de sabedoria, 

especialmente aquele advindo dos inúmeros intertextos que nos circundam. Dessa maneira, 

o mundo pré-figurado é aquele sobre o qual possuímos um grau de influência, em geral, 

muito aquém do desejado. Em suma, ele nos é já dado arranjado de uma determinada 

maneira praticamente inescapável.  

 
117 Sendo o primeiro, a mimese I ou pré-figuração, nossa própria existência no mundo enquanto seres 
coparticipantes de uma vida de trocas de conhecimentos em sociedade: “Um sistema simbólico (cultura) 
fornece assim um contexto de descrição para ações particulares. Em outros termos, é em ‘função de...’ tal 
convenção simbólica que podemos interpretar tal gesto como significando isto ou aquilo: o próprio gesto de 
levantar o braço pode, segundo o contexto, ser compreendido como maneira de saudar, de chamar um táxi, ou 
de votar” (RICOEUR, 1994, p. 93, grifo do autor).  
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Assim, seja para fugir ou rearranjá-lo ou meramente estendê-lo conforme nossa 

vontade, nós o configuramos numa estratégia que ativa a imaginação – à maneira de um 

texto. É novamente a suspenção da descrença, o acordo básico que permite que tenhamos 

lâmpadas com gênios mágicos, ou sabres de luz, ou mesmo professores de química que 

produzem metanfetamina com mais de 99% de pureza – detalhe: uma impossibilidade no 

para a realidade concreta; ou que o mesmo se torne, em pouquíssimo tempo, exímio 

traficante internacional. Desta forma, na ficção é ‘como se’ tudo fosse possível, através da 

suplantação dos muros da realidade, o que Wolfgang Iser conceitua como “ato de 

ficcionalização que converte a realidade reproduzida num signo” (1993, p. 2, tradução 

nossa). É uma mentira, porém uma mentira compartilhada, aceita por todos os participantes 

de antemão. Assim,   

 

o mundo representado no texto não é totalmente denotativo nem totalmente 
representativo de nada. Tendo em conta que o mundo representado é em si o 
produto de atos de ficcionalização, o 'como se', quando ultrapassa este mundo 
emergente destaca a transgressão de fronteiras como a qualidade básica da 
ficcionalização (ibid., p. 14).  

 

O mundo do texto é uma ficcionalização porque seleciona e combina elementos com 

um intuito que, normalmente118, se pretende claro. Ao revés do mundo pré-figurado, onde a 

seleção e combinação ocorrem de forma completamente aleatória e desordenada. À parte 

das pessoas religiosas, cujas crenças em um Deus119 onisciente lhes permite afirmar que 

existe uma ordem que coliga tudo, as ciências apontam cada vez mais para uma grande 

contingência regente sobre a totalidade do que existe120. Afora esta pequena digressão, o 

 
118 Com a exceção dos textos considerados pós-modernos, como o já supracitado Alain Robbe-Grillet, Julio 
Cortazár ou Marcel Proust, por exemplo, cujas obras não necessariamente se propõem nem com interpretações 
nem com propósitos descritivos de fácil acesso, nem mesmo para os leitores de segundo nível.  
119 Para contragosto do próprio Meir Sternberg, que além de pesquisador de narrativas, é judeu israelita. Por 
sinal, ele escreveu um livro analisando a própria Bíblia. Infelizmente, a obra ainda não se encontra disponível 
em português: The Poetics of Biblical Narrative – ideological literature and the drama of Reading. Sobre a 
onisciência de Deus, em artigo publicado no Poetics Today, que viemos citando ocasionalmente nesta seção, 
ele conclama: “Em qualquer encruzilhada, mesmo que o coração do agente seja um livro aberto para o Todo-
Vidente, sua ação futura deve ser deixada indeterminada, como um artigo de fé revolucionária, até que ele o 
faça. 'Agora sei que temes a Deus' (Gênesis 22:12), Deus diz a Abraão depois que ele demonstrou sua 
disposição em sacrificar Isaque, com a faca na mão e madeira ao alcance para a oferenda em chamas. Somente 
agora? Uma declaração de aparência incrível – dados os poderes de Deus e a piedade ao longo da vida de 
Abraão – ainda paradigmática da intricada reconcepção, devido a essa própria estranheza” (2007, p. 734, 
tradução e grifo nosso). 
120 “[...] os seres humanos sempre lidaram facilmente com a narrativa onisciente, porque o modelo divino e 
suas instanciações literárias anteriores os forneceram de todo o conhecimento epistêmico necessário para esse 
fim. Eles sabem tudo o que precisam saber, no sentido apropriado de (re)construção do conhecimento. A 
onisciência figura entre os recursos básicos de exploração e explicação no processo de construção de sentido: 
como um esquema cognitivo de um supercognizador narrativo, através do qual organizamos o fluxo 
humanamente estranho (dados, lacunas) de informações ao longo do discurso encontrado ou transmitido em 
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que importa é manter em mente que a torção do texto narrativo é concretizada para 

configurar um efeito estético e/ou cognitivo, que ocorrerá durante e/ou ao final da 

refiguração ou mimese III, para Ricoeur. Após seguirmos o mundo proposto pelo narrador, 

em seus termos, ou seja, do modo que ele o aspectualizou para nós, é que sentiremos aquilo 

que ele pretendeu que sentíssemos (ou não, pois a obra pode não ser coerente o suficiente 

ou por quaisquer razões incontáveis, ela pode não reverberar em nossa psique). Com efeito, 

se o texto nos atingir, é porque nos deixamos ser capturados por sua ótica.  

 

[...] a ótica do universo nascerá do confronto entre a luz e a sombra, entre 
o ponto de vista do narrador — que pode percorrer toda a hierarquia das 
visões, desde a onisciência até o foco mais restrito — e os pontos de 
cegueira do narrador — os diferentes proveitos que o autor-implícito 
puder tirar daquilo que é vedado à sua máscara. A esse conjunto de focos 
chama-se “ótica”, o lugar de origem da emissão geradora do universo 
romanesco.  Deste modo, a visão que leva o leitor a compreender o mundo 
que lê e a participar dele não é fundamentalmente a utilizada pelo 
narrador. Sem dúvida, o ponto de vista do narrador e o ponto de referência 
ou a visão explicitamente condutora da reelaboração do mundo pelo leitor, 
mas não a única e nem a verdadeira. A visão que o autor-implícito 
empresta ao narrador — na primeira ou na terceira pessoa —- é também 
um disfarce que dissimula a ótica pretendida. O ponto de vista do 
narrador, por mais amplo ou mais restrito que seja, é sempre um recurso 
do autor-implícito para promover “lacunas” — por excesso ou carência de 
lucidez — que juntas, visão e “cegueira”, num intercambio dialético — 
espécie de feixe de diferentes interferências de tons — darão a coloração 
verdadeira ao romance (DAL FARRA, 1978, p. 24, grifos do autor). 

 
Neste estágio de nosso percurso, cremos que não seja mais chocante a revelação de 

Maria Lucia Dal Farra, sobredita, de que o narrador – a própria entidade que dá forma à 

existência do mundo narrado – tenha pontos cegos. Pensemos em Dom Casmurro, citado 

diversas vezes ao longo dessa tese. A narração de focalização interna de Bentinho, 

dramatizada na delimitação de seus próprios pensamentos, serve como exemplo seminal e 

prova cabal que os narradores podem desconhecer os outros pontos de vista que os cercam 

– fato que é armado pelo autor-implícito, pois sua própria estratégia do contar. Não 

precisamos ir tão longe, no entanto. Se todo texto narrativo é intencional, estratégico –

inclusive os pós-modernos, posto que confundir pode ser uma intenção. Logo, se todo texto 

narrativo possui uma ótica, é possível afirmar com certeza absoluta que não existe 

imparcialidade ficcional121. De que a “posição analítica” do narrador supracitada por Dal 

 
padrões coerentes de ação, significado e efeito” (STERNBERG, 2007, p. 728, tradução nossa). Por essa razão, 
por exemplo, crianças costumam gostar tanto de ouvir histórias. Porque as histórias são capazes de organizar o 
caos que o cotidiano costuma representar, numa coerência atípica àquela vivida no mundo pré-figurado.  
121 Poderíamos ir mais longe e dizer que não existe imparcialidade em nenhum discurso. Já que sempre há 
uma intenção naquilo em que se diz. O dito sempre requer um querer dizer algo. Os jornalistas, por exemplo,  
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Farra, que dissemos se aproximar do estilo clássico hollywoodiano, não passa de um 

engodo. É concebível que um narrador pouco se dramatize, jamais que pouco se apresente. 

No caso específico de imagens audiovisuais, Seymour Chatman nos explica que o narrador 

cinematográfico é o responsável por 

 

 
Quadro 06 – Funções do narrador cinematográfico | Fonte: CHATMAN, 1990, p. 135, tradução nossa.   

 
   Em suas palavras, “o narrador cinematográfico é o composto de todas essas 

(quadro 6) e outras variáveis. Sua síntese como narrador, é claro, é alcançada pelo 

processamento semiótico realizado pelo espectador, cujos detalhes são admiravelmente 

descritos por (David) Bordwell122” (id.). Dito de outra maneira, se há a definição de um 

ângulo de câmera, fecha-se a possibilidade de eleição dos demais. Se uma determinada 

distância da câmera é fixada, apagam-se todas as outras alternativas. Lembremos de 

Wolfgang Iser, o ato de ficcionalização é aquele de seleção e combinação. E, sempre haverá 

um sujeito a direcionar, e esse sujeito trará consigo, infalivelmente, seu ponto de vista, sua 

torção ou manipulação, que derivam de suas escolhas e que se destinam à sua estratégia. 

 
podem buscar maior grau de imparcialidade, nunca, entretanto, atingirão sua integralidade posto que utópico. 
Cf. os estudos linguísticos de Émile Benveniste, para maiores detalhes: “Uma língua sem expressão da pessoa 
é inconcebível” (1991, p. 287).    
122 Chatman se refere, em especial, ao livro Narration in the fiction film. Poderíamos resumir a posição de 
David Bordwell, em suas próprias palavras, desta maneira: “No filme de ficção, a narração é o processo pelo 
qual o syuzhet e o estilo do filme interagem no decorrer de um sugestionar e de um canalizar da construção da 
fábula pelo espectador” (1985, p. 53, tradução nossa). Por syuzhet entenda-se trama ou ordem, por estilo tudo 
o que se encontra no quadro 6, por fábula história no sentido de progressão da ação.  
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Em Breaking Bad e em Better Call Saul, a escolha funcional é a de destacar a coligação 

entre arrogância e destruição. Às vezes, essa resolução chega a ser explicitada ao enésimo 

grau. Tragamos de volta uma frase que comentamos na introdução e no item 1.1, que 

concatena ambos os seriados em coerência, e, conforme dissemos, explica o elo entre 

Goodman e Fring. Rememoremos que em Breaking Bad, no episódio intitulado Better Call 

Saul, oitavo da segunda temporada, White e Pinkman sequestram Saul. No meio do deserto, 

desesperado, Saul diz: "Não fui eu. Foi Ignacio. Foi ele [...] Lalo não enviou vocês? Não foi 

o Lalo? [...] Ah, graças a Deus!". Havíamos asseverado que essa frase era descabida com a 

persona de Saul, uma vez que o mesmo jamais demonstra medo – tendo consigo a bazófia 

de se achar capaz de tagarelar seu caminho para fora de qualquer desfortuna.  

 

 
Figura 52 – Saul e seu sorvete de menta, com Ignacio (sob o vidro) o ameaçando a entrar no carro.  

 
Pois em 50% Off, segundo episódio da quinta temporada de Better Call Saul, 

testemunhamos o mesmo ser intimidado por Ignacio a entrar em seu carro e também lançar 

ao chão seu sorvete de menta (figura acima) – repetimo-nos, para advogar para Lalo, que 

estava preso por ações colaterais de Mike, que acabaram por servir a Gustavo Fring. O 

enésimo grau que citamos ocorre no teaser123 do episódio seguinte, nomeado The Guy for 

This, onde se produz por exatos dois minutos e quatro segundos o enjoativo quadro em 

macro124 de uma metáfora levada a cabo, da descendência ao inferno de Jimmy em Saul 

Goodman.  

 

 
123 Teaser é a abertura, a cena inicial do seriado. Não é de pouca relevância que todos os teasers do primeiro 
episódio da primeira temporada de Better Call Saul até o primeiro da quinta sejam focalizações externas de 
Gene, em seu insípido futuro em preto-e-branco. É de 50% Off em diante que os teasers passam do tempo no 
futuro de fato, ocularizado, de Saul/Gene – para avisos metafóricos desta mesma destinação.   
124 Um tipo especial de lente que produz um aumento do objeto focalizado, muito utilizado para fotografia de 
insetos, plantas, etc.   
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Figura 53 – O sorvete de menta de Saul sendo tomado de assalto por um exército de formigas, sob lentes 
macro, que aumentam o tamanho dos objetos a fim de que vejamos as mesmas se avolumando e usurpando 
todo o espaço onde o doce derretia.  

 
“A cada instante, na do cinema de storytelling, a encenação cinematográfica entrega 

o campo dramático a nossa atenção, esculpindo-o para efeito informativo, expressivo e, às 

vezes, simplesmente pictórico. Nós não percebemos, mas isso nos afeta” (BORDWELL, 

2005, p. 8, tradução e grifo nosso). O que David Bordwell chama de cinema de storytelling 

são as convenções clássicas hollywoodianas descritas por ele e sua esposa, Kristin 

Thompson, em inúmeros volumes, de livros focados em história, poética, televisão, etc. 

Quando o mesmo se refere ao “não percebemos”, ele quer dizer, ratificamos, que 

Hollywood banalizou um modo de encenação onde as marcas do narrador cinematográfico, 

inúmeras, vide quadro 06, parecem ser apagadas ou naturalizadas. Onde a maioria dos 

espectadores segue uma história desapercebidos do modo pelo qual essa história lhes é 

transmitida. A segunda palavra que merece atenção nessa observação é esculpir. Pois é 

exatamente a soma das ações do narrador cinematográfico/audiovisual sobre a história que 

conta, o como age sua torção sobre ângulos, distâncias, cor, ritmo, performances, voz, 

barulhos, etc., que nos guia ao funcional em dispensa do que as imagens em movimento 

possuem de mais comum: uma infindável quantidade de informação oculares e aurais, que 

se avolumam rapidamente a vinte e quatro quadros por segundo. Desse modo,  

 
na maior parte (das obras), a denotação estilística serve para apresentar 
as informações mais relevantes para a história em andamento. Sendo 
todas as outras coisas iguais, o estilo do filme normalmente opera como 
parte da narração, o processo de sugerir e orientar para a construção de 
uma história a partir do que é apresentado na tela e na trilha sonora (ibid., 
p. 35-6, grifo do autor) 
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O resto do tanto de informação que não for premente para a funcionalização da 

história, desaparece de nossa atenção, até que seja convocado (ou não), pelo narrador, para 

cumprir alguma função. Esse resto foi conceituado como excesso por Thompson, que ainda 

afirma que “uma dieta constante e exclusiva do cinema narrativo clássico parece acostumar 

as pessoas a ignorar os aspectos materiais da obra de arte, uma vez que esses geralmente 

são tão completamente motivados125 a ponto de serem discretos” (1977, p. 55, tradução 

nossa). De fato, outrora comentamos que cabe aos leitores de segundo nível, geralmente 

papel dos fãs, o esquadrinhar dos detalhes que se concretizam nesse todo e escapam da 

funcionalidade mais óbvia: "esses elementos podem servir a diversos fins e potencializar 

diversas interpretações no público consumidor. De forma concomitante, eles não são vitais 

para o avanço da intriga proposta" (ANCHIETA; PILZ, 2019d, p. 68, grifo nosso).  

Para fecharmos essa elucubração sobre o funcional (mais afeito à análise descritiva) 

e o excesso (costumeiramente mais utilizado para a interpretação – em geral, na tentativa de 

adivinhar o futuro dos personagens), comentemos que Roland Barthes já havia, em 1966, 

data da publicação original, dividido as ações entre duas funções principais: i) “chamemos 

as primeiras de funções cardinais (ou núcleos) [...] Para que uma função seja cardinal, é 

suficiente que a ação à qual se refere abra (ou mantenha, ou feche) uma alternativa 

consequente para o seguimento da história” (2011, p. 32, grifo do autor); ii) (a segunda é a) 

“a catálise (que) pode ter uma funcionalidade fraca mas não absolutamente nula [...] ela 

acelera, retarda, avança o discurso, ela resume, antecipa, por vezes mesmo desorienta [..] a 

catálise desperta sem cessar a tensão semântica do discurso” (id., 33). Portanto, o 

chamamento de Ignacio é uma função cardinal, pois movimenta o destino de ambos os 

seriados e gera uma onda de efeitos variada sobre os personagens. O sorvete que é lançado 

ao chão seria uma catálise, posto que não tem força de moção sobre a ação. Ele, no entanto, 

não é nulo, como explicita Barthes. Ao revés, essa catálise serve para reafirmar a função 

principal que se desdobra ao longo de toda a história de ambos os seriados: mais uma vez, a 

de que a arrogância de Jimmy, em sua crença em si no poder de contorcer a lei à sua 

vontade, é o germe que o expede diretamente ao inferno da destruição que é seu insípido 

futuro como um Gene amedrontado de tudo e todos. 

 
125 Ela se refere a um conceito de Bordwell (1985, p. 36-7): o da motivação realística que nada mais é do uma 
forte redundância da materialidade da obra com a vida real. Dessa maneira, não se lançam sobre os atores uma 
maquiagem roxa, ou uma luz púrpura sem que haja uma motivação inserida na história para isso. Bordwell 
fornece outros exemplos: se entramos num escritório, nele, como na vida real, haverá cadeiras, mesas, 
telefones, etc. Bordwell descreve outras motivações, como a artística. Nesse outro modo, por exemplo, uma 
luz púrpura ou um escritório com as mesas coladas no teto poderiam ter uma funcionalidade específica – de 
gerar um efeito estético ou cognitivo, etc. 
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Evidente que desnecessário asseverar que é o narrador e/ou autor-implícito, com sua 

ótica, que define quantos pontos cardinais e quantas catálises. Onde no percurso, por qual 

duração, em que ordem aparecerão. Antes que falemos ainda mais sobre os superpoderes do 

supercognizador (sobre seu mundo pequeno), nas palavras de Sternberg, atemo-nos a um 

detalhe sobre dois planos ponto de vista: o já apresentado na figura 44, acima, e o na 54, 

abaixo: 

 

  
Figura 54 – Chuck MgGill após cair e bater com a cabeça no chão na loja de fotocópias onde Jimmy havia, na 
figura 44, realizado a trapaça que o fez perder a conta do banco Mesa Verde. Notem como as luzes são 
lançadas sobre seus olhos, o que o incomoda profundamente devido à sua condição.  

 
Em Klick, décimo episódio da segunda temporada, Chuck está refazendo os passos 

de Jimmy que o levaram ao “erro”, perdendo assim a conta da Mesa Verde para Kim 

Wrexler. É quando ele adentra em desespero na loja de fotocópias utilizada por Jimmy, cujo 

golpe demonstramos e comentamos anteriormente. A existência de muita eletricidade no 

ambiente, contudo, das luzes no teto às máquinas que copiam sem parar, deixam Chuck 

estonteado, então ele cai e bate com a cabeça. No hospital, para seu desespero, o vemos 

nessa posição, respirando profundamente, aterrorizado, paralisado, gritando ocamente que 

desliguem os aparelhos e as luzes já que sofre de hipersensitividade eletromagnética, em 

vão. Os cinéfilos mais puristas diriam que as figuras 53 e 54 não são planos pontos de vista 

porque não estão mostrando o que os personagens veem (respectivamente, pelos olhos das 

formigas e de Chuck), o que ocorre na figura 44. Porém, podemos dizer que essa 

proximidade física com os personagens não é corriqueira nos seriados. Então, arriscamos 

afirmar que as figuras 53 e 54 corresponderiam à focalização externa de um plano ponto de 

vista das formigas e de Chuck, enquanto a 44 à clássica focalização interna. Ademais, existe 

uma diferença extra, uma delicadeza na teoria do plano do ponto de vista que torna a torção 

do narrador mais refinada em ambos os casos.  
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A reflexão e a projeção ocorrem no (1) tempo presente e dependem de um 
(2) enquadramento metafórico que vincula o personagem a uma produção 
do espaço, em oposição a um enquadramento que é literalmente do ponto 
do personagem no espaço, como o plano ponto de vista. Além disso, (3) a 
reflexão revela apenas a presença ou a percepção normal do personagem - 
exemplos são enquadramentos de frente ao espelho e coincidências na 
linha dos olhos - enquanto a projeção se refere a um estado mental 
específico do personagem (BRANIGAN, 1984, p. 123, tradução nossa).  

 
Para Edward Branigan, a reflexão é tomada pelo denotativo. É literalmente reflexo 

do corpo no espelho ou a linha dos olhos (vide fig. 44). Mas também, por extensão de 

sentido, a percepção normal, como o próprio diz. Por esse ângulo, a figura 53 é metafórica 

da função do seriado enquanto trata de reflexão da percepção normal das formigas que 

saqueiam o sorvete de Jimmy. Já a figura 54 é projetiva do estado emocional de Chuck, de 

estupor, de choque, de seu avançado estado de fragilidade – o que é mais uma pista do que 

ele virá a cometer no final da temporada seguinte com seu suicídio.  

A propósito, no capítulo 2, atestamos en passant que Jimmy perde sua licença para 

praticar direito, de modo temporário, por causa de Chuck. O recurso de Chuck ao Bar 

Association é bem-sucedido e ele consegue tirar o poder de advogar do irmão. Para sua 

ingrata surpresa, sua vitória acaba sendo pírrica, mais uma vez. Isso posto o ardil que, 

redizemos, compõe o âmago mais essencial de Jimmy em sua caminhada para se tornar 

Saul. Em resumo, Jimmy contrata Huell Babineaux (Lavell Crawford) para ser seu 

segurança/braço direito. Huell é velho conhecido daqueles que assistiram Breaking Bad 

antes de Better Call Saul. Então Huell “esbarra sem querer” em Chuck enquanto o mesmo 

sobe as escadas para a audiência contra Jimmy, e na distração do segundo, coloca um 

celular carregado e desligado dentro do bolso de seu paletó. Em termos jurídicos, Jimmy 

sofre uma derrota acachapante perante o brilhantismo argumentativo de Chuck. Ao final da 

sessão, no entanto, em sua defesa, Jimmy humilha Chuck ao pedir para o mesmo pôr as 

mãos no bolso do paletó. Ele o faz e para seu assombro encontra o aparelho e rapidamente o 

lança ao chão. Jimmy pega o mesmo e o liga. Nesse momento revela para a audiência que 

Chuck é um doente imaginário, uma vez que esteve por mais de duas horas com uma 

bateria inteiramente carregada ao lado do peito, sem nada sentir. Outro ponto cardinal que 

indica a tragédia que se abaterá sobre a psique já abalada de Chuck – em função da doença, 

de não estar trabalhando, de ser repetidamente derrotado, parcial ou integralmente, por 

Jimmy – apesar de ser um gênio das letras da lei.  

Até este ponto comentamos primordialmente sobre a torção ótica, porém deixamos 

um inúmero de poderes de manipulação do narrador sem esmiuçamento. Não iremos nem 
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teríamos espaço para detalhar todo seu arsenal. Focaremos em alguns de seus “superpoderes 

limitados (ao seu mundo)”. Paul Ricoeur comenta sobre essa faculdade do narrador: “a obra 

escrita é um esboço para a leitura [...] (que) desafia a capacidade de o próprio leitor 

configurar por si mesmo a obra que o autor parece ter um prazer maligno em desfigurar” 

(1994, p. 118, grifo nosso). Esse desfigurar pode se referir à torção manipulativa sobre a 

visão dos fatos conforme eles nos são apresentados, assunto sobre a qual nos debruçando 

até aqui; quanto das anacronias, por exemplo, que também servem à ótica 

 
Estudar a ordem temporal de uma narrativa é confrontar a ordem de 
disposição dos acontecimentos ou segmentos temporais no discurso 
narrativo [syuzhet] com a ordem de sucessão desses mesmos 
acontecimentos ou segmentos temporais na história [fábula], na medida 
em que é indicada explicitamente pela própria narrativa ou pode ser 
inferida deste ou aquele indício indirecto. É evidente que a reconstituição 
nem sempre é possível, e que se torna ociosa para certas obras-limite, 
como os romances de Robbe-Grillet, onde a referência temporal se 
encontra pervertida de propósito (GENETTE, 1989, p. 33). 

 
É pelo manejo do syzhet ou trama que o narrador e/ou autor-modelo pode contar 

suas histórias na ordem que bem entenderem, através de infindáveis analepses e prolepses, 

regradas à sua vontade. Ademais, ainda há as anisocronias ou ritmos, todos elementos já 

mencionados no percurso dessa tese, dentre os quais ressaltamos aqui as lacunas – que 

podem ser ou não identificadas. Nelas, o lapso temporal é inquantificável. Por todas essas 

razões, iniciar uma história in medias res, por exemplo, corresponde a pôr o 

leitor/espectador no meio do trajeto, sem contar a ele nada do que veio antes. Assim, lança-

se sobre o mesmo a curiosidade narrativa de compreender os motivos que levaram os 

eventos a esse estado específico. São essas artimanhas que nos conduzem pelos meandros 

da narração, em sua ordenação da trama, e seu modo de contar ou estilo no caso imagético, 

e nos fazem, no caso particular da curiosidade, nos indagar coisas como: por que Chuck 

odeia tanto o irmão? Sabemos que Chuck é um devoto teísta da lei e Jimmy, o inverso 

disso. Todavia, seria tal fato motivo o suficiente para tamanho desdém, que se aproxima do 

nível do asco? Uma das características mais interessantes de qualquer narrativa é que todos 

seus elementos, traços, personagens, trama, função, absolutamente tudo pode ser alterado 

ao longo do percurso de sua configuração ou ser reforçado. Com o tempo, descobrimos não 

só que Chuck era o nêmesis mais explícito de Jimmy – sendo ele mesmo o outro, e não 

Howard. E, assim, numa analepse que ocorre em Inflatable, sétimo episódio da segunda 

temporada de Better Call Saul, datada precisamente em 1973, vemos um Jimmy criança, 

dentro da pequena loja de variedades dos pais, pegando uma revista Playboy na prateleira 
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onde claramente lê-se “para maiores de 18 anos”. Enquanto ele “cuida” da loja do pai, um 

homem suspeito adentra a mesma e conta, para o pai de Jimmy, uma história triste sobre 

“seu filho estar doente e de seu carro estar quebrado”, sendo assim, o mesmo pergunta 

tristonho se ele poderia conseguir cinco dólares “emprestados” para “pegar um táxi”. É 

quando, observando a situação, Jimmy chama o pai num canto e o avisa que se trata de um 

golpe. O pai não acredita, e dá dez dólares ao homem. Então o pai de Jimmy vai para trás 

da loja buscar velas para “auxiliar” com o “carro quebrado”. Neste momento, Jimmy fica 

encarando o homem com rosto fechado. O mesmo pergunta quanto custa uma caixa de 

cigarro. Jimmy responde, ainda irritado: “Quatro dólares”. O homem, por sua vez, diz: “Tá, 

me dá um”. Jimmy rebate: “Dinheiro primeiro”. Ato contínuo, o homem solta um sorriso 

irônico e tira do paletó um maço de dinheiro, pede dois pacotes e lentamente separa os oito 

dólares e os coloca sobre o balcão. O homem pega as caixas, faz o movimento em direção a 

se retirar, e num átimo, retorna e fala para Jimmy: “Há lobos e ovelhas nesse mundo, 

garoto. Lobos e ovelhas. Descubra qual você vai ser”.  

 

  
Figura 55 – Jimmy possivelmente realizando o primeiro golpe de sua vida, contra o próprio pai. Constatem o 
azulado forte. É costumeiro colorir cenas do passado para marca-las como não pertencentes ao tempo atual.  

 
Prontamente, o homem se retira da loja e então Jimmy coloca os oito dólares dentro 

da caixa registradora. Ele fica pensativo por alguns segundos e, depois, como 

testemunhamos na figura abaixo, abre a caixa, retira os oito dólares e coloca em seu bolso. 

Portanto, também roubando dinheiro de seu pai. Essa subtrama é recolocada por Chuck que 

acusa Jimmy de ter levados os pais à falência após ter roubado de ambos, futuramente em 

relação a essa analepse, e anteriormente em relação ao seriado, a vultosa quantia de 

quatorze mil dólares. Seria isso o suficiente, agora, para sobrescrever o ódio de Chuck a 

Jimmy? Tal questionamento recai sobre o quesito da distribuição da informação narrativa. 
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Ela costuma criar lacunas de conhecimento entre todos os agentes envolvidos – 

personagens, narradores, autor-modelo, leitores–, a fim de maximizar efeitos como 

curiosidade, surpresa e suspense, conforme já asseveramos no capítulo anterior dessa tese.   

 
[...] (é) o entrelaçamento de sequência e conhecimento, (des)continuidade 
temporal e (dis)paridade de perspectiva, que a licença epistêmica da ficção 
[...] maximiza. Lacunas, ambiguidades, múltiplas hipóteses sobre qualquer 
coisa no mundo narrado, todas surgem de discrepâncias no conhecimento 
em relação ao autor, que é responsável por sua abertura, forma, jogada, 
mediação, duração, fechamento, se houver, e impacto tanto no processo 
narrado quanto no da narrativa. [...] Tudo depende, em suma, de saber se 
(e se sim, de como, quando, onde) a narrativa nos eleva126 até o ponto de 
vista sobre-humano autoral [...] (STERNBERG, 2007, p. 730-1, tradução 
nossa) 

 
Antes de prosseguirmos sobre a teoria da distribuição da informação, que é 

atribuição do narrador em função de sua estratégia intencional/funcional, fechemos o 

parêntesis sobre a questão do ranço entre os irmãos. É, finalmente, no décimo episódio da 

segunda temporada, já citado, Klick, no qual outra analepse mostra os dois irmãos, já 

adultos, no leito da mãe no hospital, estando ela em coma e à beira da morte.  

 

 
Figura 56 – Jimmy e Chuck no leito de morte da mãe em Klick.   

 
Jimmy sai por um instante para buscar comida para ambos. Nessa ocasião, a mãe 

acorda e pergunta afetuosamente por Jimmy, repete o chamado por Jimmy, e falece. Chuck 

demonstra intensa importunação. Jimmy retorna com a comida, e Chuck dissimula sua 

 
126 O inverso, a depender de qual seja o efeito estético querido, também é efetivo: “Observe que a narração 
autoritária pode aumentar a superioridade dos leitores ou espectadores, dando-lhes uma leve vantagem 
epistêmica sobre os personagens. Embora o suspense narrativo exija alguma vagueza (por exemplo, opacidade 
dos personagens, indeterminação de eventos) também para o público, a narração de suspense cômica pode 
ajudar o público a fazer cálculos superiores aos dos personagens. Ou pode permitir que leitores ou 
espectadores experimentem um suspense sobre o qual os personagens permanecem ignorantes” 
(VANDAELE, 2010, p. 746, tradução nossa).  
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chateação, avisando ao irmão do falecimento da mãe. Esse é um ponto também reiterado 

pela narração: a própria esposa de Chuck, Rebecca, se encanta imediatamente com Jimmy, 

conforme comentamos no final do capítulo dois. Os pais, claramente, o adoram, apesar do 

mal que ele os causou. Jimmy é um ser “naturalmente”/sinteticamente charmoso127, porque 

isso facilita sua vida enquanto farsante e golpista. Basta que pensemos nos inúmeros 

exemplos de reportagens que vimos na vida real sobre criminosos que cometeram fraude ou 

esquemas de pirâmide, etc., ou mesmo de políticos que outrora eleitos, hoje jazem na 

cadeia. Todos têm em comum um magnetismo, um fascínio que encanta, um jeito de 

convencimento que não é o mais provável de encontrarmos nas pessoas em geral. Os 

criadores dos seriados, nesse sentido, e nas palavras de Paul Ricoeur, foram buscar os traços 

mais recorrentes dessas personas reais para sintetizá-los nas personas irreais. Assim, o 

charme de Saul Goodman reverbera por todas as experiências reais que tivemos, ainda que 

tenham sido indiretas, com pessoas como o próprio Saul. E essa motivação é forte o 

suficiente para que Chuck tenha tanto ressentimento do irmão. Em sua visão, ele sempre 

lutou pelo que é justo e ilibado enquanto o irmão sempre fez mal a todos, nem poupando a 

própria família. Por conseguinte, ele nutre um colossal descontentamento com Jimmy que, 

em verdade, flui desde suas infâncias.  

Retomemos a noção de distribuição do conhecimento. Se soubéssemos de todas 

essas informações a priori, não sentiríamos um impacto emocional tão súbito quanto como 

elas fossem dosadas e administradas precisamente por uma estratégia feita para maximizar 

esses efeitos, como foram128. Em qualquer narrativa, e especialmente nas seriadas, de longa 

duração, conforme vimos com Jeremy Butler na introdução, é corriqueiro se prolongar o 

 
127 Seymour Chatman comenta que "na medida em que se pede ao público narrativo que leia os personagens 
da mesma maneira que as pessoas reais, palavras como ‘traço’ e ‘hábito’ são perfeitamente aceitáveis, e não 
vejo razão para introduzir sinônimos mais ou menos misteriosos. Basta distinguir a narrativa do caso da vida 
real adicionando ‘narrativa’ ou ‘fictícia’ para nos lembrar que não estamos lidando com realidades 
psicológicas, mas com construções artísticas, apesar de entendermos essas construções através de 
informações psicológicas altamente codificadas que se dirigem à vida comum, incluindo nossas experiências 
com arte" (1978, p. 126, tradução e grifo nosso). É, em outros dizeres, um ponto similar à ideia central de Paul 
Ricoeur: a mimese II (ou configuração) é uma construção artística que torna convencional certos aspectos da 
vida comum, real – ou mimese I (pré-figuração). 
128 Repisamos, mais uma vez, com Sternberg que Aristóteles não desmereceu a trama “simples”, que progride 
em linha reta. Ele somente defendeu que uma que use lacunas e anacronias possui uma possibilidade de causar 
maior choque, num rompante na audiência/nos leitores: “Para os análogos da Poética, apenas uma distinção 
mais ampla entre o enredo 'simples' e o 'complexo' já valoriza o último - devido ao choque do inesperado, que 
por sua vez intensifica a piedade e o medo catárticos - mas, sem despoetizar a retidão do primeiro, portanto, 
de trajetória esperável com começo-meio-fim [...] Aristóteles julga que até a mais 'simples' trama é literária, 
porque causalmente se integra como mimese, onde a verdadeira história permanece para ele vagamente 
episódica [...]” (STERNBERG, 2006, p. 133-4, tradução nossa). Entretanto, tal problemática é anedótica para 
nossa discussão. Seja a narrativa crônica ou anacrônica, lacunar ou não, ela é inevitavelmente contada de um 
ponto de vista, ou seja, de uma ótica. Mesmo quando uma história é contada por muitos pontos de vista, eles 
são muitos pontos que servem à uma estratégia singular, ou seja, no fundo, toda narrativa só pode manter seu 
grau de coesão enquanto estiver coligada com uma única ótica que define sua(s) função(ões) principal(ais).   
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clímax, ou fragmentá-lo em dezenas, centenas (a depender de quantas temporadas, breaks, 

etc.) de pequenos clímaces que vão escalando até o final, onde finalmente, não conseguem 

mais conter tanta emotividade – tanto para os personagens quanto para os leitores que os 

seguiram até aquele momento, no trabalho constante de refiguração. 

A figura do narrador pode ser metaforizada na do maestro de uma orquestra. A 

música notada no papel, que o maestro segue, é a ótica/a estratégia ou autor-modelo. A 

partir dessa notação, ele ondula sua batuta de forma precisa, indicando a entrada das cordas, 

metais, madeiras, percussões, teclas. Num átimo varia de todas à nenhuma. Noutro, de 

algumas, enquanto outras permanecem silenciosas aguardando seu momento de adentrar 

novamente o percurso musical. Agora, revejam o quadro seis. O narrador cinematográfico, 

através da batuta da montagem, coliga dois planos de dois segundos cada numa variação de 

pouquíssimos graus (menos de 30º, que é convenção mínima do cinema clássico). Eis o 

jump cut, técnica inventada por Jean-Luc Godard. Ou nos leva num corte seco entre Jimmy 

McGill de dez anos antes de Breaking Bad, para um Jimmy adolescente ou criança, numa 

analepse lacunar que pode ter qualquer extensão, cuja configuração será determinada pela 

ótica. Assim como na música se segue uma notação de partitura que a batuta traz para 

arranjar os instrumentos sob seu poder, numa narrativa uma estratégia guia todos as funções 

do narrador numa distribuição de conhecimento. Dessa maneira,  

 

Na minha teoria, o narrador comunica tudo e somente o que o autor-
implícito fornece. Como o narrador veio a "conhecer" a informação 
fornecida parece uma não-questão. Sem o autor-implícito, não faz sentido 
falar em "conhecimento", mesmo se substituirmos "narrador" por 
"narração". A questão não é sobre o saber, mas quantas e quais 
informações o narrador cinematográfico é programado pelo autor 
implícito para apresentar (CHATMAN, 1990, p. 130, tradução nossa e 
grifo do autor).  

 

Adicionaríamos à questão de Seymour Chatman: quantas, quais e de que modos. É 

assim que a batuta “mágica” da narração nos faz amar certos personagens e odiar outros: 

“Marcando um padrão de apego e controlando o grau de acesso subjetivo que temos aos 

personagens, a narração cinematográfica produz uma distribuição de conhecimento entre os 

personagens e o espectador” (SMITH, 2004, p. 152, tradução e grifo nosso). O que Murray 

Smith chama de padrão de apego é o que reapresentamos consistente e repetidamente nessa 

tese como se habituar a um modo de existência. Antes, no entanto, estávamos focados em 

explicar como é possível aspectualizar um modo. Agora, estamos tentando provar que esse 
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modo é uma farsa, uma mentira, uma funcionalização de elementos que têm um propósito 

claro: de serem servis à uma ótica repleta de pontos de cegueira (intencionais, em geral).  

   O tanto essa problematização é factual que Gérard Genette, em sua conceituação 

dos tempos, ordens, vozes, repetições, etc.; em suma, dos modos do discurso narrativo, 

implementa as noções de paralispses e paralepses129. As quais passamos, antes, sem 

detalhar. Elas, no entanto, estão no quadro 03, marcadas como “lateral”. O lateral indicado 

naquelas múltiplas linhas se refere à informação: “paralipse, recordemos, é, no código da 

focalização interna, a omissão de certa acção ou pensamento importante do herói focal, que 

nem o herói nem o narrador podem ignorar, mas que o narrador prefere esconder do leitor” 

(GENETTE, 1989, 194, grifo nosso). Em outras palavras, uma paralipse ocorre quando há 

qualquer omissão de alguma ação lateral, concomitante àquela que o narrador nos conta 

sobre o herói. Essa lacuna, no entanto, pode vir a ser recuperada pela narração, a qualquer 

tempo que lhe convier a posteriori, por diversas razões e com incontáveis efeitos. Essa 

omissão é uma questão de ponto de vista: enquanto o narrador está focalizando na ação X, a 

Y que ocorria no mesmo momento é deixada de lado – paralipse – intencionalmente, para 

que o narrador a utilize no momento de maior repercussão. Ou, é possível que o narrador 

não saiba que saiba, num ponto de cegueira, até que o autor-modelo o permita ter ciência, 

para que ele, então, forneça Y aos leitores/espectadores. Desse modo,  

 

O que é, então, ter um ponto de vista? [...] Narradores têm pontos de vista 
apenas no sentido de que qualquer agente finito possui um: o ponto de 
vista surge das limitações de acesso e capacidade de um agente para agir 
no mundo. Os agentes finitos têm localizações no espaço e no tempo, com 
consequentemente acesso limitado a outras localidades, e devem, para 
agir, possuir estados mentais egocêntricos: são estados que especificam 
como as coisas se relacionam consigo mesmo (CURRIE, 2010, p. 88-9, 
tradução nossa e grifo do autor). 

 

Prossegue Gregory Currie, nesse ponto, que está em absoluta consonância com 

nossa explicação de ótica: “O ponto de vista de um narrador ou personagem nunca é dado 

na íntegra; o que está focado é sempre algum aspecto relevante desse ponto de vista, 

geralmente algum aspecto que distingue esse agente de outros personagens significativos” 

(ibid., p. 89-90, grifo nosso). Às vezes, num narrador como o de nossos seriados, que não se 

explicita, (o mesmo) “pode nos dizer o que vê ou viu, mas, além disso, o ponto de vista do 

 
129 “A alteração inversa, o excesso de informação ou paralepse, pode consistir numa incursão na consciência 
de uma personagem no decorrer de uma narrativa [...]”. Seria algo como aquilo encontrado no material que 
Genette elegeu para destrinchar, a obra de Proust: a título de exemplo, o fluxo de consciência que pode 
ocorrer num enorme monólogo onde o personagem acaba por liberar informação em demasia.   
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narrador geralmente não é anunciado ou descrito na própria narrativa: é evidenciado por 

coisas que o narrador faz que são expressivas de (seus) interesses, humores, emoções, 

avaliações e o resto” (ibid., p. 90-1, grifo nosso).  

Por serem interesses do narrador, então, ainda estamos com sua ótica, sob sua batuta 

que comanda tudo: os metais, as cordas, as cores, os barulhos, o grau e o ângulo da lente, as 

performances dos atores, absolutamente a universalidade da narrativa, sua configuração na 

inteireza: quantas informações, quais e de que modos –sua(s) aspectualização(ções)– temos 

acesso a elas. É por essa razão que Seymour Chatman convoca outros dois conceitos, em 

seu livro Coming to terms, supracitado, de 1990, também infelizmente sem tradução ao 

português. Ele os chama de filter (em tradução literal, filtro) e slant130 (idem, inclinação ou 

obliquidade). Em suas palavras: 

 

Proponho (o termo) slant como nome das atitudes do narrador e outras 
nuances mentais apropriadas para a função de relato do discurso, e filter131 
para nomear a gama muito mais ampla de atividades mentais vivenciadas 
pelos personagens do mundo das histórias - percepções, cognições, 
atitudes, emoções, memórias, fantasias, e etc. Slant, bem, captura, penso 
eu, as ramificações psicológicas, sociológicas e ideológicas das atitudes 
do narrador, que podem variar de neutras a altamente carregadas. (Eu uso 
o termo em um sentido totalmente não pejorativo. "Ângulo" também 
funcionaria.) O slant pode ser expresso de forma implícita ou explícita. 
Quando o slant do narrador é explícito - isto é, expresso em muitas 
palavras - chamamos isso de "comentário", particularmente "comentário 
crítico" (ibid., p. 143, grifos do autor) 

 

Um slant ou obliquidade seria o que já outrora nomeamos de narrador dramatizado, 

do narrador que ao comentar sobre as ações de seus personagens, se introduz, se deixa 

conhecer – exemplo clássico, inumeravelmente citado nessa tese: Bentinho em Dom 

Casmurro. Já o implícito, caso dos seriados, dificulta nossa habilidade de encontrá-lo, pois 

tende a tentar apagar as indeléveis marcas de sua batuta. No entanto, numa análise 

imanente, como a feita aqui, através do método de close reading,132 ou seja, leitura e 

 
130 Como não há tradução oficial, utilizaremos os termos em inglês uma vez que já explicitamos seus 
respectivos significados em nossa língua materna.  
131 Para não deixar o segundo termo órfão de explicação: “‘Filtro’, por outro lado, parece um bom termo para 
capturar algo da função mediadora da consciência de um personagem - percepção, cognição, emoção, 
devaneio - à medida que os eventos são vivenciados a partir de um espaço dentro do mundo da história. O 
efeito tem sido bem compreendido desde Henry James. A história é narrada como se o narrador estivesse 
sentado em algum lugar dentro ou apenas deste lado da consciência de um personagem e sobrecarregasse 
todos os eventos através de seu senso deles" (ibid., p. 144). 
132 “Os métodos experimentais criados para medir o processamento de textos narrativos não funcionariam no 
caso do pensamento narrativo: seria muito perturbador pedir a um contador de histórias para pressionar os 
botões ou responder a perguntas durante uma apresentação. E fazer uma ressonância magnética de um 
romancista no meio da escrita provavelmente capturaria, na mesma rede, pensamentos distraídos e processos 
criativos de organização narrativa. A leitura atenta [close reading] dos textos narrativos tem sido, até agora, a 
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releitura, ad infinitum do material; nesse processo nós nos tornamos leitores de alto grau, 

talvez até mais do que os de segundo citados por Umberto Eco. Ao ponto de sermos 

capazes de distinguir as funcionalizações que ótica pretende encobrir, como o par 

arrogância e destruição. 

Dentre um imensurável conjunto de ferramentas, e ainda do conjunto maior das 

combinações delas, nasce a arte do contar, a poética. Uma tese de doutorado que tentasse 

explicar, detalhadamente, cada um dos itens do quadro 06 tenderia a se tornar um dantesco 

volume, de um conhecimento que inevitavelmente acabaria por se organizar de modo 

enciclopédico. Isso sem levar em consideração que o quadro 06 está limitado ao que a 

teoria do narrador audiovisual pode orquestrar. Em verdade, se levássemos em conta a 

teoria da narrativa como um todo, que congrega transversalmente diversas outras mídias, há 

um conjunto ainda maior de “poderes”, e, portanto, de combinações entre eles. É por essa 

razão que focamos nosso escopo na construção de aspectualizações, e depois, na medida em 

que esses constructos são formações óticas e funcionais, mentiras intencionais, com o 

intuito de carregar o leitor/espectador através da progressão narrativa. Só há dois itens, de 

grande valia, que precisamos mencionar, ainda que superficialmente, para podermos 

prosseguir. 

Se trata do fato de que todas as vozes que ouvimos numa narrativa, seja do narrador 

ou dos personagens, em verdade, proveem sempre e necessariamente de uma única voz, a 

do autor-modelo. Assim, “o que os personagens dizem está localizado no nível 

intradiegético, mas é o narrador extradiegético que cita, seleciona e condensa esses itens da 

fala” (SCHLICKERS, 2009, p. 245, tradução nossa). Isso é significativo, pois prova cabal 

de nosso processo argumentativo até o momento. Idem, encontramos comentário similar em 

Maria Lúcia Dal Farra: “o narrador na terceira pessoa entrega a sequência do relato a uma 

personagem que, na primeira pessoa, e em seus próprios termos, filtrará as suas 

experiências, doando de volta, depois, o relato ao narrador” (1978, p. 47, grifo nosso). 

Filtrar, para Dal Farra, outrossim é mui análogo ao conceito de filter de Seymour Chatman. 

Jeroen Vandaele é outro autor renomado que, em seu artigo publicado na Poetics Today, 

supramencionado, praticamente repete o que Sabine Schlickers e Maria Lúcia Dal Farra, 

idem Seymour Chatman, reiteram e insistem 

 

Eles (os personagens) não "dizem" nada no sentido mais amplo para nós, 
leitores ou audiências (exceto como narradores), nem mesmo quando 

 
única maneira de capturar o modo de pensar que chamamos de narrativa” (RYAN, 2010, p. 482, tradução 
nossa).  



 169

"dizem" no sentido mais restrito de proferir palavras. Primeiro, quando 
eles endereçam palavras para outros personagens - seja ou não sobre uma 
ação - essas palavras chegam até nós via citação do narrador - cujo "dizer" 
é um (re)enunciado para a comunicação narrativa. Segundo, quando os 
personagens permanecem “mudos” (apenas percebem, pensam de maneira 
não verbal, agem), seu comportamento, aparências e pensamentos são 
igualmente mediados pelo narrador, que pode verbalizá-los na e para a 
comunicação narrativa (2012, p. 101-2, tradução nossa).  

 

Em outras palavras, seja dramatizado ou analítico, toda e qualquer fala que os 

personagens venham a proferir são meras citações de informações liberadas pelo narrador. 

O narrador concede a vida, e com ela a voz, a aparência, as intenções e motivações, e os 

obstáculos. O narrador é a única voz da narrativa. Quer seja nomeado de ótica quer de 

estratégia/autor-modelo, ele é o único que se pode fazer ouvido e/ou visto. Nós nunca 

testemunhamos Walter White dizer coisa alguma. Mas, ao revés, o narrador analítico de 

Breaking Bad o citar. O mesmo vale para todos, inclusive Saul Goodman. Nós nunca 

realmente ouvimos nem jamais ouviremos sua voz. Suas famosas prédicas são uma notação, 

um roteiro encenado. Um roteiro encenado cuja atribuição de fala (e mostração de imagens 

(cf. GAUDREAULT, 2009, p. 69) é sempre e unicamente uma emanação ótica do narrador.   

 O último item a ser contemplado é um corolário da noção de ótica. Há, na teoria da 

narrativa, dois conceitos que são contrastantes: o do narrador confiável e o do não-

confiável. Diz-se que nos casos dos segundos “faz parte da história, não que o narrador 

esteja nos dizendo o que ele ou ela sabe ou acha provável; o narrador está nos dizendo uma 

mistura de conhecimento, mentiras, autoengano, ilusão e pleno erro” (CURRIE, 2010, p. 

2010, p. 67, tradução nossa). O interessante é que “a fé na comunicação desempenha um 

papel crucial na constituição do conhecimento, e essa fé é emocional no sentido em que cria 

vulnerabilidade pessoal e global” (VANDAELE, 2010, p. 726, tradução nossa). Isso quer 

dizer que quando acreditamos estarmos sendo enganados por algum relato; seja pessoal de 

um amigo, seja impessoal de uma obra literária/audiovisual, passamos a redobrar nossa 

atenção a fim de encontrar precisamente onde está o desencaixe do discurso. No tom? Em 

algo que foi dito/lido? A implicação desse gesto perfaz um colossal gasto energético no 

leitor/espectador/ouvinte, sem garantias de que iremos encontrar o locus do truque. Por essa 

razão, “tendemos a supor que a apresentação da narração é confiável” (BORDWELL, 2008, 

p. 116, tradução nossa). Por sinal, esse é um preceito filosófico, como nos explica David 

Bordwell em outros detalhes: “Isto segue o que Paul Grice chama de Princípio Cooperativo 

como uma máxima de conversação, bem como o ‘super máximo’. ‘Não diga o que você 

acredita ser falso’” (id.). Nem sempre um narrador é especificamente mentiroso. Todavia, 
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novamente, não nos desdizemos. Ele pode somente estar incorrendo em autoengano ou 

pleno erro, como afirma Gregory Currie. Como vimos, o narrador não é a instância suprema 

de onde surge o conhecimento: tal fardo cabe ao autor-modelo. Se todo narrador pode estar 

em autoengano ou pleno erro, por estratégia adotada pelo autor-modelo, então Frank 

Kermode tem razão quando aponta que “todos os narradores não são confiáveis, mas alguns 

são mais expressamente que outros; [...] Eles quebram a relação convencional entre 

narrativa sequencial e semelhança da história, com sua imposição arbitrária da verdade; eles 

complicam a mensagem” (1980, p. 89-90, tradução e grifo nosso).  

 Trazemos esse assunto de modo anedótico e para fechar a ideia de que uma narrativa 

é uma manipulação, mais ou menos explícita. No entanto, inevitavelmente ótica. Anedótica 

porque em ambos os seriados essa é uma questão que não se coloca. O narrador, ou os 

narradores, se portam analiticamente e em direção à construção clássica narrativa, posto que 

tentam rigorosamente apagar as marcas de sua contação. No entanto, reiteramos e 

clamamos que revejam mais uma vez o quadro seis. Um narrador, mesmo que pareça o 

mais imparcial possível, é o portador de uma torção dos fatos contados na qual escolhe 

intencionalmente dizer algo em detrimento de outros elementos. Assim, todo narrador é 

não-confiável na medida em que ele nos diz somente aquilo que quer que saibamos. Em 

Breaking Bad e Better Call Saul, o narrador quer que compreendamos que a arrogância leva 

à destruição. E em razão proporcional: quanto mais arrogância, mais destruição. Eis a sua 

manipulação, sua ótica, sua configuração do mundo.   

  

3.3 A narração sucessiva – atos 

 

Quando algo, qualquer elemento, se itera (GENETTE, 1989, p. 115-6), ou seja, se 

repete, numa narrativa, esse algo começa a ganhar uma força que outrora simplesmente não 

possuía. Esse algo pode ser o simples trajar de um smoking, como faz James Bond, de uma 

certa maneira que, ao longo do tempo, se tornou tão forte, que faz parte de sua persona, de 

sua marca. Ou sua predileção por martinis “batidos, nunca mexidos” (no original: shaken, 

not stirred). Pois em Breaking Bad temos dois elementos cuja iteração salta aos olhos de 

tão gritante: o deserto que circunda a cidade de Albuquerque e Saul Goodman. Quanto ao 

primeiro, discutiremos sua importância neste exato momento. Já o segundo, deixaremos 

para o último item de nossa abordagem, por se tratar de um caso especial de iteração: uma 

na qual o tempo não se move. Breve abordaremos como isso pode ser possível.  
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Antes, foquemos nossa atenção nos “episódios de deserto”. Eles são um dos 

pequenos taques do relógio, que lampejam em direção ao majestoso taque final – diria, 

Frank Kermode, quando um sentido único é alcançado, quando o tempo narrativo se 

humaniza num entendimento globalizante. Preliminarmente, esses pequenos taques também 

são indutores de sentido e/ou catarse, em graus variados. Lembremos que na introdução 

comentamos sobre o episódio oitavo da quinta temporada, Bagman, quando Saul Goodman 

é emboscado enquanto portava sete milhões de dólares da fiança de Lalo Salamanca. É 

precisamente sobre essa ação – portanto, uma evolução no plano temporal da trama, que 

nos debruçaremos. Convém lembrar também o que citamos no item 1.1. É no meio do 

deserto, em frente à uma cova rasa que White e Pinkman levam Saul para tentar amedrontá-

lo e suborná-lo – fato que acaba por desvelar que o último só tem temor real por Lalo, nada 

ou ninguém mais.  

A narração de Breaking Bad reforça a todo o tempo que quando um episódio se 

passa parcial ou inteiramente no deserto, é porque a força magnética entre os polos de 

arrogância e destruição se torna instável, tendendo e arrastando consigo todos os eventos 

para o lado da destruição. Já nos deparamos com esse nível de pânico quando, nos 

primeiros minutos do piloto de Breaking Bad, em seu teaser, in medias res, Walter corre 

desesperado com a minivan em meio aos barulhos de sirene, bate como veículo numa 

pedra, sai atordoado, de cuecas, coloca uma camisa, pega o revólver em riste, enquanto tudo 

parece perdido. É o primeiro sinal da força evocativa que o deserto ganhará para o seriado. 

Por conseguinte, ainda citamos, antes de analisarmos e teorizarmos sobre a progressão de 

Saul em Bagman, que é, finalmente, no deserto onde testemunhamos o cruel assassinato um 

dos personagens principais da trama, um dos mais queridos, cujo nome deixaremos em 

suspenso aqui, uma vez que seja desnecessário revelar tal spoiler para nossa análise. Um 

seriado tão estrelado e premiado quanto Breaking Bad não seria tão inimaginativo que 

terminasse ele próprio no meio do deserto, literalmente. Figurativamente, no entanto, 

restamos todos no meio do deserto que se tornou a vida de todos aqueles que perpassaram 

pelo caminho de Heisenberg, onde se encontra o grande taque final. No meio do nada, em 

meio ao vazio, ao oco, ao vácuo do lastro destrutivo do grande saldo de mortes e de sua 

chocante falta de humanidade. Retornando ao nosso recorte, em Bagman, conforme 

havíamos relatado previamente na introdução, Goodman sai para buscar o vultoso montante 

numa missão que teria tudo para ser simples, uma vez que, para ele, apesar da alta quantia 



 172

em espécie133, “ninguém” mais sabia da transação. Ocorre que, de acordo com o que idem 

foi supracitado, as movimentações de Saul Goodman com os Salamanca estavam sob o 

escrutínio completo de Nacho, logo Gustavo e Mike, ademais de Juan Bolsa.   

 

 
Figura 57 – Os gêmeos, no teaser, entram numa loja de “conserto de carros”, e ao fundo vão a um dos cofres 
da família Salamanca encher as bolsas com sete milhões e cem mil dólares; a fiança e o pagamento de Saul.   

 

A própria iteração do aparecimento dos gêmeos é algo que carrega consigo um quê 

especial de pavor, ominoso. Quem os acompanha desde o seriado original ou mesmo quem 

somente os segue desde o spin-off, já os testemunhou em ação. Para além de suas 

portentosas envergaduras, eles jamais emitem qualquer fala ou parecem estar intimidados 

por alguém. Em Talk, quarto episódio da quarta temporada, seguimos a dupla enquanto a 

mesma, numa serenidade praticamente absoluta, simplesmente caminha em ritmo normal 

adentro de território ocupado por uma gangue rival, a Espinosa, e mata, literalmente, 

dezenas de homens, sem emitir sinal algum de emoção ou cansaço. Esse detalhe torna o 

encontro dos gêmeos com Jimmy, figura 01, citado na introdução, um elemento extra que 

corrobora com a tensão que o mero estar no deserto desperta no espectador de ambos os 

seriados. Donde se conclui que ambas as obras possuem uma minuciosa conexão na ordem 

de suas coerentizações, fato alegado por diversos autores, como Marcel Vieira Barreto Silva 

e Rodrigo Aragão Quirino 

 

Como um produto desenvolvido a partir de uma série já existente, Better 
Call Saul herdou um conjunto de personagens, tramas, ambientes e 
mundos ficcionais. Mais do que isso, trouxe também o estilo narrativo 

 
133 Evidentemente traficantes e pessoas ligadas com dinheiro sujo não podem se utilizar de cartões de crédito, 
débito, contas em bancos, etc. Senão as vastas importâncias cairiam imediatamente sob a mira das autoridades 
fiscais do país em questão.  
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refinado durante as cinco temporadas de Breaking Bad, com privilégio 
para uma narrativa minimalista, em que as situações possuem, a um só 
tempo, concentração dramática em pequenos núcleos de personagens, 
cenas longas e climáticas, e uma tensão entre temporalidades distintas na 
trajetória do protagonista (2020, p. 142, grifo nosso).  

 
A trajetória do protagonista, citada pelos autores, é a mesma que nós viemos 

insistentemente comentando ao longo dessa tese. No original, entre White e Heisenberg – 

com foco entre os polos da arrogância e destruição. Estreitando ainda mais a coerência entre 

mundos, e mantendo o foco em idênticos polos, vê-se que 

 
[...] para além de seu mundo ficcional partilhado: Breaking Bad e Better 
Call Saul investigam, dessa forma, as circunstâncias e as escolhas que 
levam sujeitos comuns a se tornarem exímios contraventores. [...] No caso 
de Jimmy McGill, as duas personalidades que o habitam lutam para se 
sobrepor uma a outra, no sentido de uma transformação teleológica. A 
primeira é a de um cara sério, esforçado, ainda que sem talento e que, 
apesar das dificuldades, conseguiu se formar em Direito numa 
universidade de pouco prestígio e depois passar no exame de admissão da 
Ordem; a segunda personalidade, o seu alter ego, é o larápio dos pequenos 
golpes, das tramas miúdas, dos furtos, das tramoias, dos trambiques. 
Como Saul Goodman é o porto já conhecido dessa jornada de 
transformação, a série se detém no processo, no conjunto de situações que 
levaram o personagem a seu destino inexorável (ibid., p. 144, grifo nosso) 

 
Não poderíamos ter resumido a transformação sucessiva de Jimmy em Saul 

Goodman em melhores termos. Discordamos somente da ideia de destino inexorável, posto 

que, repisamos, a arte do narrar é o do fazer parecer inevitável e inescapável aquilo que é, 

em verdade, absolutamente contingente e irreal (inventado). Para a arte do narrar, há, 

principalmente, duas maneiras, dois caminhos ou modos, pelos quais podemos fazer uma 

história percorrer. O primeiro modo se passa no plano acional, de ato em ato, causa e 

consequência, do tique do começo até o taque inevitável do final. Eis o tempo sucessivo, 

onde incorrem ações, portanto, motivações; por conseguinte, reações, etc. O encadeamento 

desses elos, ratificamos, é torcido pelo narrador – que os conta na ordem e na forma que 

melhor lhe convier para seus intentos estratégicos, tal qual demanda seu regimento. Esse 

primeiro modo se configura sob uma forma de progressão, portanto. Não por acaso, esse é 

um dos principais conceitos trabalhados por James Phelan, naquilo em que o mesmo 

defende como sendo a retórica da narrativa134: 

 
134 “A teoria retórica define uma narrativa como alguém dizendo a alguém em alguma ocasião e com algum(s) 
propósito(s) que algo aconteceu. A teoria postula ainda que uma narrativa é uma forma na qual um autor 
implícito utiliza ou inventa os recursos textuais e intertextuais apropriados para transmitir uma comunicação 
em vários níveis sobre o que aconteceu com um público implícito. Nessa visão, então, a narrativa não é apenas 
uma estrutura de significados, mas também um ato que envolve e busca influenciar a compreensão, as 
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[…] o conceito de progressão presume que o texto narrativo precisa ser 
considerado como a fusão de duas estruturas: (1) a estrutura narrativa em 
si – […] o que eu chamo de padrão de instabilidades e tensões; e (2) a 
sequência de respostas a essa estrutura que o texto chama da audiência 
autoral135. Em outras palavras, podemos dizer que a progressão envolve 
não apenas o padrão em desenvolvimento de instabilidades e tensões, mas 
também a sequência de atitudes que a audiência autoral é solicitada a 
adotar em relação a esses padrões. [...] O padrão de julgamentos, medos, 
esperanças, desejos, expectativas e assim por diante, que tipicamente, mas 
não exclusivamente, se agrupam em torno do componente mimético (dos 
personagens136) fazem parte tanto da dinâmica da leitura quanto da 
sequência de ações em que o personagem participa (1989, p. 115, tradução 
nossa).  

 
Dessa maneira, não resta qualquer dificuldade em coligar a obra de Phelan com a de 

Carroll, no sentido de que a retórica de ambos os seriados indica uma temática que busca 

convencer-nos que a arrogância funciona, quase que inevitavelmente, como ponte à 

destruição. Faltou explicar que esses movimentos, em verdade, não seguem em linha 

contínua, sem sobressaltos; de fato, eles são corriqueiramente divididos em atos: “Pensa-se 

que a estrutura geral da narrativa consiste em três ou quatro atos, cada um deles pontuado 

por um grande ponto de virada ou reversão [da fortuna] que muda a direção da narrativa, ou 

seja, altera significativamente os objetivos do protagonista” (PLANTINGA, 2009, p. 93, 

tradução nossa). Geralmente esses atos estarão organizados dentro de cada episódio. 

Quando um ato – alguma evolução específica do personagem – necessita de mais tempo 

para ser completado, ele costumeiramente reaparece sob outras luzes (informações), ou é 

iterado, etc., de algum modo imaginativo. Para tais atos alongados, se utiliza a 

nomenclatura de arco. Um arco pode ser desenvolvido desde um ato, ou seja, um pedaço de 

um episódio conforme acabamos de comentar, até a integralidade do seriado. Antes que 

adentremos mais a fundo em Bagman, façamos uma breve reflexão sobre o histórico do 

modo de como se divide uma narrativa. Apesar de estar focado principalmente no estudo do 

cinema, em sua Poética, quase tudo aquilo que David Bordwell aponta em seu trabalho 

pode ser aplicado a qualquer obra narrativa. Portanto 

 

 
emoções e a ética de seu público” (2008, p. 195, tradução e grifo nosso). Simplificando: narrar é contar algo a 
alguém com alguma intenção, por exemplo, com o desejo de convencer outrem por alguma razão.  
135 Em resumo sumaríssimo, por audiência autoral, ele quer dizer que o leitor/espectador estará sempre 
realizando procedimentos mentais enquanto também progride ao longo da obra, ou seja, tentando descobrir o 
que acontece a seguir com base no que veio antes. 
136 Na obra de 1989, James Phelan diz que os personagens são seres “multicromáticos” (p. 3) já que portam 
elementos sintéticos (seus predicados ou adjetivos). Ademais (p. 27) de também serem “imitadores da ação” 
no sentido aristotélico, portanto, miméticos. Por último, eles carregam consigo algum “tema”. No caso dos 
seriados, poderíamos, por exemplo, alegar que seus protagonistas brandem a temática da arrogância. 



 175

Em toda a história do drama, a estrutura dos atos é uma pergunta que gera 
alguma irritação. Horácio propôs que cinco atos fossem o número correto, 
e esse preceito foi cumprido por séculos por dramaturgos e editores na 
Inglaterra, França e Alemanha. Os dramaturgos espanhóis dos séculos 
XVI e XVII promoveram uma estrutura de três atos, que Hegel elogiou 
como o projeto mais teoricamente correto. (Ela ecoava perfeitamente sua 
tríade tese-antítese-síntese.) [...]. E o cinema? Não há dúvida de que a 
analogia entre atos dramáticos e filmes é bastante forçada, especialmente 
quando não há mais intervalos entre os rolos. Talvez os roteiristas tenham 
adotado o modelo de três atos simplesmente porque as pessoas tomaram o 
comentário de Aristóteles de que todo enredo tem começo, meio e fim 
meramente como o correto. Embora haja alguma evidência de que a 
estrutura de três atos dominou durante os anos clássicos dos estúdios, ela 
foi amplamente divulgada nos manuais de roteiro depois dos anos 1970, 
principalmente graças ao influente livro de Syd Field, Screenplay 
(BORDWELL, 2008, p. 104-5, tradução nossa).  

 
Sejam três, quatro, cinco ou sete, na consideração da obra inteira, o que importa para 

nosso recorte atual é que para entendermos os padrões de instabilidades e tensões presentes 

em Bagman, só necessitamos da análise de um ato. E ele, precisamente, começa no episódio 

anterior, intitulado JMM, quando o juiz anuncia a sentença de Lalo: “Eu aceito o argumento 

da defesa de que a fiança é justificada (pausa) mas considerando a gravidade das acusações 

(pausa) eu estabelecerei a quantia em sete milhões (pausa) somente em espécie”. Goodman 

esbraveja. O juiz somente bate seu martelo e sai. Assim, Lalo diz a Goodman: 

“(gravemente) Sete milhões”. Goodman replica: “Ouça, eu sinto muito”. Então Lalo 

garante: “Eu posso pagar. O problema é que (pausa) Eu preciso que você busque”. No 

susto, Goodman rebate (figura abaixo): “Eu?”.  

 

 
Figura 58 – Lalo Salamanca forçando Saul Goodman a se envolver cada vez mais fundo no submundo do 
tráfico internacional de drogas. Observem sua reação de surpresa ao esboçar: Eu? 

 
É dessa maneira que Goodman se vê “inextricavelmente” obrigado a consentir com 

o “pedido” de Lalo. Desse modo resta claro que as instabilidades e tensões da progressão 
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podem se dar num ato e/ou arco que seja tão pequeno quanto o tamanho de um pedaço de 

um episódio até, mais uma vez, a completude da obra. Em nosso caso, a progressão 

ocorrerá entre os últimos minutos de um episódio e a quase totalidade do seguinte, que se 

estende por uma única locação – o tão temido deserto que circunda a cidade de 

Albuquerque. Ao se fechar a ação dentro de um local singular, metaforicamente 

enclausurado, poderíamos aplicar a definição de cena ao invés da de ato, para descrevê-lo 

 

Embora um filme estruturado convencionalmente consista em três ou 
quatro atos, ele também pode ser dividido em cenas, das quais pode haver 
cerca de vinte a trinta. Uma cena é normalmente definida como uma 
unidade de ação que ocorre em um único local. Em uma narrativa 
convencional, cada cena deve incluir conflitos que bloqueiem os objetivos 
dos personagens e sugiram possíveis resultados que ameacem os desejos 
do espectador pela progressão da narrativa e pelos personagens 
(PLANTINGA, 2009, p. 94-5, tradução nossa).  

 
O ato, já iniciado, se dilata para o início do episódio seguinte. Em Bagman, após o 

teaser onde vemos os gêmeos coletando o dinheiro, supracitado, nos deparamos com Saul 

Goodman ainda em sua tentativa, em vão, de não participar de tal feito. Lalo o instrui: 

“Pegue a estrada de terra e siga para o sul por 48 km”. Goodman replica: “Quarente e oito 

quilômetros em uma estrada de terra?. Lalo treplica: “Menos olhos no deserto, saca?”. Mais 

um pouco de conversa se segue. Lalo confirma: “Meus primos vão encontra-lo lá com o 

dinheiro, às 9h. Vai gostar deles. São bons garotos”.  

 

 
Figura 59 – Lalo Salamanca indicando a Saul Goodman onde recolher o dinheiro, enquanto o advogado tenta, 
uma última vez, sair dessa situação. Atentem, mais uma vez: o advogado está recoberto de sombras.  

 

 Saul retruca: “Aposto que sim”. E, em seguida, quase o suplica: “Ei, eu tenho uma 

ideia. Por que não pede para os seus primos trazerem o dinheiro até aqui? Você corta o 
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intermediário”. Ao que Lalo se interpõe: “O problema é que tudo isso precisa ser muito 

discreto, sabe? Há pessoas, concorrentes meus [referência à Gustavo], pessoas que querem 

me manter aqui. E se meus primos vierem à cidade, essas pessoas vão notar”. De fato, Saul 

convence Lalo a não participar. Ocorre que tudo não passava de mais de um de seus jogos 

de cena, em nome de uma comissão maior. Ele então pede cem mil dólares pelo serviço. 

Lalo concorda e ri: “Então cem mil por um pequeno passeio no deserto, hein?”. Goodman 

diz com convicção: “Esse é o preço”. Lalo sorri e diz: “Fechado”. Desse modo, nosso 

advogado trapaceiro acredita estar fazendo um excelente negócio. Mal sabia ele que aquilo 

que parecia ser um gigantesco montante de dinheiro em troca de quase nada, se tornaria 

rapidamente em um dos piores dias de sua vida. Ele retorna para casa e conta tudo que se 

passou para sua esposa, Kim. Ela diz que vai com ele, posto que é muito arriscado. Ele 

contesta argumentando que o acordo só incluía uma pessoa, ele, e que a presença de outra 

poderia causar problemas. E reafirma que não há qualquer risco, que é um trabalho fácil, 

simples e rápido.  

 

 
Figura 60 – Saul Goodman enquanto espera a chegada dos gêmeos, conforme as instruções dadas por Lalo.    

 

E aguardamos junto de Saul. Contudo, ao contrário dele, já sabemos de antemão que 

algo dará errado. Não sabemos precisamente o que, “[...] e é o nosso interesse insaciável 

no futuro (para o qual somos biologicamente orientados) que torna necessário que nos 

relacionemos com o passado, e com o momento no meio, por enredos […]” (KERMODE, 

2000, p. 52, tradução nossa). O passado é o que nos informa que, por iteração, algo grave 

está porvir. E o meio é o momento atual da narração, quando estamos juntos de Saul, no 

centro do enredo, amiúde do ato/ação/cena. Ainda que possuamos mais informação que o 

personagem, estamos em claríssima desvantagem quanto aos intentos do narrador. 
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Precisamente o que ocorrerá? Em qual momento? E como Saul escapará disso? – essa 

última questão é basicamente retórica, uma vez que ele está presente no futuro, em 

Breaking Bad. Logo sabemos que, por pior que venha a ser o que quer que seja que o 

narrador faça, Saul não irá morrer. Todavia, sobreviver não significa necessariamente estar 

em plena forma, em termos psicológicos, por exemplo. A única opção que nos resta 

enquanto observadores bem informados é acatar a temporalidade própria da sequência, com 

sua progressão em ritmo lento e apavorante. Agoniados, nos prendemos à tela não pelo 

temor pela vida de Goodman, entretanto pelo horror de sabermos que seremos obrigados a 

presenciar, mais uma vez, um amontoado de violência sem fim.  

 

 
Figura 61 – Saul Goodman é interceptado por homens fortemente armados, a mando de Juan Bolsa – que 
acreditava estar apoiando seu chefe, Gustavo Fring. Pelo contrário, seu ato estava desinformado das reais 
intenções do chefe (prender Lalo para que o mesmo se visse obrigado a voltar para o México).  
 

Destarte, nos vemos no meio da ação que compõe esse ato específico no deserto. A 

tensão chega a níveis exorbitantes. Os homens abrem a mala do carro de Goodman, 

verificam que o dinheiro está lá, e então, conforme comentamos na introdução, um deles 

sinaliza para que o outro mate Goodman. É no meio “(onde) a empatia com as situações 

tende a se concentrar [...]. Ou seja, a empatia com a circunstância da trama gravita nos 

meios delas, quando problemas e enigmas ainda não foram resolvidos ou encerrados” 

(KEEN, 2007, p. 79, tradução nossa). Nesses átimos que precedem o tiro de sniper de Mike 

que salva Saul, nos sentimos tão fragilizados quanto o advogado. Amedrontados, 

aterrorizados, apavorados.  

  



 179

 
Figura 62 – Graças a saraivada de tiros que se seguiram, tanto os carros de Mike quanto os de Saul acabaram 
por serem atingidos em pontos críticos, os deixando a pé no meio da infinidade do deserto.  

 

Desse modo, não resta opção aos homens que não seja a de seguir a consequência 

dos atos anteriores, pois no tempo sucessivo, um ato sempre será a resultante de outro 

anterior, até um ponto específico de resolução global decidido arbitrariamente pelo autor. 

Esse ponto é nomeado de “chegada” por Phelan (2008, p. 199), quando as instabilidades e 

tensões se resolvem de alguma maneira, dando um senso de encerramento, o taque de 

Kermode, o sentido de um fim.  

 

 
Figura 63 – Mike e Saul caminham pelos intermináveis quilômetros de deserto, com pouca água e quase 
nenhuma comida, sob o sol escaldante. Notem que a camisa de Saul está manchada com o sangue do homem 
que iria mata-lo. Ambos carregam muito peso: Mike, de sua arma e Saul do dinheiro de Lalo.  

 

Antes, no entanto, Phelan indica que no meio (ibid., p. 199), há tanto a “viagem” 

que é uma complicação das instabilidades e tensões – por exemplo, eles sobrevivem aos 

tiros, mas ainda precisam conseguir retornar à civilização vivos; quanto a “configuração 
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intermediária”: "Durante esse estágio, nossa hipótese inicial sobre a configuração do todo 

se desenvolverá mais completamente, embora esse desenvolvimento possa confirmar 

amplamente ou forçar uma revisão substancial da hipótese formada na entrada137" (ibid., p. 

199, tradução nossa). Por conseguinte, caminhamos lado a lado com Mike e Saul pela 

desolação da solidão, do cansaço e especialmente, da agonia. Além da dor física da 

longuíssima caminhada que os espera, ainda há as marcas psicológicas. Logo após o 

tiroteio, Saul, inicialmente, entra em estado de choque. É Mike que o traz de volta a si e o 

faz entender que, a partir de agora, esse é o mundo ao qual ele pertence. Um local onde a 

violência faz parte do dia a dia, é o “natural”, o corriqueiro. Que nessa nova realidade, 

sobreviver é o suficiente. E para isso, eles irão descer a qualquer nível, fazer de tudo.  

 

 
Figura 64 – Mike e Saul continuam sua caminhada pela aparente inacabável extensão do deserto. Prestem 
atenção ao primeiro plano: a garrafa outrora de água de Saul, agora está ocupada com sua urina. 

 
Causa e consequência. Esse é o modo do tempo sucessivo. Ele se desenrola em atos 

que são precedidos por outros, cuja conexão é de causalidade. E eles são sucedidos por 

demais, cuja conexão é da ordem da repercussão. Por isso, “pelos cem mil dólares mais 

fáceis de sua vida, que seriam ganhos em algumas horas”, Saul Goodman e Mike 

Ehrmantraut passam dias vagando pelo deserto. O tanto que, mesmo relutante a princípio, 

Saul não vê outra alternativa a não ser beber de sua própria urina – como o havia instruído 

 
137 “Entrada” é outro conceito de James Phelan, se referindo ao começo das narrativas: “o movimento multi 
nível - cognitivo, emotivo, ético - do leitor de carne e osso de fora do texto para um local específico na 
audiência autoral no final do lançamento. Quando a entrada é concluída, o público-alvo geralmente faz vários 
julgamentos significativos, sejam eles interpretativos, éticos e até estéticos e esses julgamentos influenciam o 
que é indiscutivelmente o elemento mais importante da entrada: a hipótese do público-alvo, implícita ou 
explícita, sobre a direção e propósito de toda a narrativa, o que chamarei de configuração” (ibid., p. 198, 
tradução nossa). Cabe salientar, aqui, que o conceito de entrada é substancialmente similar ao de refiguração 
de Paul Ricoeur.  
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Mike logo de início, ao avisá-lo que ambos não teriam como saber quanto tempo passariam 

por lá.  

 

 
Figura 65 – Mike e Saul ao término de sua própria via crucis. Eis o último frame de Bagman.  

 

O episódio é tão duro em sua concepção que não nos dá a satisfação de vê-los 

retornar ao mundo “normal”. Esse ato só ocorre no seguinte. Ou se integraliza, se 

considerarmos que a progressão completa se efetua entre o final do sétimo episódio, com a 

sentença do juiz, até o início do nono – com o retorno à cidade. A última imagem dessa 

sequência de horrores, acima, é ainda de ambos seguindo rumo a tentativa de alcançar, de 

novo, o mundo civilizado. Ocorre que o Saul Goodman que chega “intacto” ao nono 

episódio não é mais o mesmo que saiu do tribunal no sétimo. Isso, pois, “uma mensagem é 

narrativa (ou comunica uma história, para Bremond) quando apresenta qualquer sujeito em 

um processo de transformação, e o sujeito é colocado dentro de um período de tempo” 

(GAUDREAULT, 2009, p. 33, tradução e grifo nosso). A trama sucessiva faz os 

personagens atravessarem o tempo pela via da reversão das fortunas, ou seja, superando 

obstáculos. Muitas vezes essas obstruções serão dolorosas e, quiçá, irreversíveis, fato que 

sempre se itera nos episódios de deserto de ambos os seriados.  

 

3.4 A narração circular – metahistórica 

 

No item anterior atestamos que há “dois caminhos ou modos, pelos quais podemos 

fazer uma história percorrer”. E, então, nos debruçamos sobre o modo mais corriqueiro: a 

evolução da ação, que transcorre no tempo sucessivo: é quando um narrador conta aquilo 



 182

que se passou de um começo a um fim com um personagem138. Nesse entremeio, o 

personagem passará necessariamente por vias recheadas de entraves, bloqueios, obstruções, 

adversidades, oposições, incômodos, infortúnios, etc. Ratificamos, no entanto, que o 

narrador não conta necessariamente as coisas na ordem em que se sucederam. Nem, em 

absoluto, tudo o que houve. Ocorre que há outra forma de se atravessar uma história. E não 

estamos nos referindo às “imaginações próximas ao delírio” de Robbe-Grillet, nem sequer 

aos pós-modernos, à teoria da relatividade, ou a qualquer coisa que possa parecer 

absolutamente estranha ou não natural – termo que, por sinal, se tornou campo fértil de 

estudos narrativos capitaneado por Brian Richardson (cf. 2000; 2006).  

Nós nos reportamos, meramente, à presença de Saul Goodman enquanto adjuvante 

de Walter White em Breaking Bad. Se pararmos e olharmos com a paciência devida para as 

aparições de ambos, ao longo das cinco temporadas do seriado, veremos que enquanto o 

primeiro segue seu caminho entre um “patético” e falido professor de química em direção 

ao temido, respeitado e poderoso Heisenberg; Saul Goodman, que sempre esteve ao seu 

lado, não moveu um traço. Não deu um passo sequer. Não alterou uma vírgula de sua 

verborragia “natural”, ou sintética nos termos de James Phelan. Como isso é possível?  

Queremos dizer, como dois personagens que aparecem fisicamente lado a lado, em 

clara contiguidade espacial; e dividem cenas, nos quais ambos estão evidentemente no 

mesmo tempo (ao menos, durante a cena), podem estar, de fato, em acelerações tão 

diferentes? Em limítrofe, não seria absurdo dizer que ambos nunca estiveram, deveras, no 

mesmo plano temporal. Explicar esse fenômeno requererá alguma teorização, das quais 

algumas, por acaso, citarão a teoria da relatividade. Contudo, antes, precisamos retornar a 

Greimas e seu modelo actancial, por alguns instantes. Quando a citamos, no capítulo um, 

não deixamos de notar que ela promoveu um avanço sobre os estudos de Vladimir Propp, 

ao colocar as inúmeras funções inventariadas pelo segundo numa ordem relacional. 

 

Uma primeira observação permite encontrar e identificar, nos dois 
inventários de Propp e de Souriau, os dois atuantes sintáticos, 
constitutivos da categoria “Sujeito” e “Objeto”. É impressionante, importa 
notá-lo agora, ver como a relação entre sujeito e objeto, que obtivemos 
com tanta dificuldade, sem pleno resultado, aparece aqui com a mesma 
investidura semântica nos dois inventários: a do “desejo”. Parece possível 
conceber que a transitividade, ou a relação teleológica, como sugerimos 
chamá-la, situada na dimensão mítica da manifestação, apareça, após esta 
combinação sêmica, como um semema que realiza o efeito de sentido 

 
138 Evidentemente que estamos nos referindo ao nível mais básico da contação. Um narrador pode se utilizar 
de dezenas, quiçá, centenas de personagens para, através de sua torção dos fatos, chegar à sua retórica no 
final.  
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“desejo”. Se isso ocorre, os dois microuniversos, o gênero “conto popular” 
e o gênero “espetáculo dramático”, definidos por uma primeira categoria 
atuacional, articulada segundo o desejo, são capazes de produzir 
narrativas-ocorrências onde o desejo será manifestado sob sua forma ao 
mesmo tempo prática e mítica de “procura” (GREIMAS, 1976, p. 231). 

 

Na ocasião não utilizamos essa citação, porém a de um de seus comentadores sobre 

esse eixo que coliga sujeito (herói/protagonista) com objeto (finalidade/propósito): do 

desejo. Para Greimas, a transitividade ela própria, ou seja, o efeito do transcorrer do tempo 

narrativo está intimamente conectado com a movimentação desse eixo.   

Pois, Walter White deseja poder, reconhecimento e dinheiro. Saul Goodman é um 

adjuvante, portanto, ele auxiliará White na junção desse eixo: entre seu desejo e a 

realização do desejo. Essa é a sua função e nada mais. Em termos greimasianos poderíamos 

concluir nossa análise por aqui. Está explicado como ambos podem estar lado a lado 

enquanto um se move em altíssima velocidade, atrás do desejo, e o outro fica inerte, 

aguardando ser ocasionalmente instado, para ajudar o primeiro a obter seu desejo. Acontece 

que esse desenvolvimento de Greimas é insuficiente para explicar por completo a questão 

das múltiplas existências que coabitam, aparentemente, um mesmo plano temporal.  

Por exemplo, Greimas não citou que a vasta maioria dos vilões (oponentes) está, no 

início das histórias, numa velocidade descomunalmente mais célere que os sujeitos. Isso 

significa, em outros termos, em geral, em possessão de um conhecimento amplamente 

superior sobre o assunto da obra. Não precisamos sair de nosso recorte: enquanto White 

nada sabe sobre o submundo das drogas, no começo de Breaking Bad, Gustavo Fring já 

comanda uma rede internacional de tráfico há anos. White só poderá vencer Fring, como o 

faz em Face Off, décimo terceiro episódio da quarta temporada, porque teve que acelerar de 

maneira colossal ao longo desses anos para alcançar e, depois, ultrapassar a aceleração 

própria dos vilões. É precisamente o fato de que o oponente galga na frente do sujeito, no 

começo, um dos motivos que nos leva a ter empatia pelo segundo. Posto que, a princípio, 

ele se encontra em frente a um dilema/uma barreira que lhe (e nos) parece intransponível. 

Porém tal fato se configura precisamente pela correlação das acelerações entre os 

personagens. Esse fato passou incólume entre Propp e Greimas.  

Quando o primeiro descrevia seus contos maravilhosos, dizia de dezenas de histórias 

onde um vilão roubava uma princesa e a trancava num covil. Para salvá-la, no entanto, 

algum elemento mágico, como uma espada, era necessário. Um rei, então, dava início ao 

conto ao clamar que um mocinho viesse salvar sua filha. Para tal, o herói precisaria de um 

adjuvante, costumeiramente um mago, que sabia precisamente onde estava ou qual o 
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encanto a ser dito para que a espada pudesse ser retirada de seu local e assim por diante. 

Nessa descrição, que poderia ser uma paráfrase de alguns trechos da obra de Propp, estão 

todos os elementos que seriam, no futuro, coligados por Greimas. Oponentes, adjuvantes, 

sujeitos, objetos. E o eixo principal, do desejo, que move a história – o de salvar a princesa. 

Mais uma vez, se analisarmos microscopicamente como esse conto é instaurado (e também 

centenas como ele), percebemos que é justamente porque o vilão tomou a princesa de seus 

aposentos, o que significa que ele estava em posse de um amplo conhecimento sobre os 

horários da guarda/mapa do castelo/etc. E, então, se ele a colocou em seu covil, que é 

guardado sob uma “magia negra”, ele também sabia que tal fato se imporia como um 

obstáculo quase insuperável – digamos, posto que o mago dessa história é um ermitão 

desgostoso com a vida que não tinha desejo de ajudar ninguém. E assim, nessa história 

hipotética, porém verossímil com os contos maravilhosos, demonstramos como a 

aceleração do oponente precisa ser desproporcional para causar uma situação inicial, outro 

conceito de Propp, e muito antes dele, Aristóteles, de desequilíbrio. E é somente quando o 

sujeito se acelera a um nível mais rápido que o oponente, que pode, finalmente, vencê-lo, 

trazendo novamente as coisas de volta ao seu lugar de origem, ou o equilíbrio, e desse 

modo, encerrar a história. A questão que lançamos, no entanto, ainda resta no ar: como 

podem dois personagens que parecem estar em contiguidade espacial e temporal, como 

aparentemente estão Walter White e Saul Goodman, estarem, de fato, em planos de 

existência ou acelerações completamente diferentes? 

Vejamos um exemplo antes de teorizarmos sobre o fato. Em Sunset, sexto episódio 

da terceira temporada de Breaking Bad, no plano acional, Hank Schrader descobre 

informações sobre o trailer, em inglês RV139, no qual Jesse e White estavam “cozinhando” 

sua droga. Schrader, no entanto, acredita que Jesse estava produzindo a metanfetamina 

sozinho. Ele telefona para Walter para perguntar se o mesmo sabe algo sobre Pinkman e seu 

“RV”. Em desespero, White telefona para Pinkman. O mesmo atende, e o primeiro 

imediatamente desliga. Então White telefona para seu adjuvante, seu advogado criminoso, e 

a seguinte conversa ocorre (figurada logo abaixo):  

 

Goodman: Como está meu gênio favorito?  
White: Essa linha é segura?  
Goodman: “Essa linha é segu...” (rindo) Sim, o que...  
White: Escute, temos um problema com o Departamento Antidrogas 
[DEA]. É o meu cunhado, ele sabe sobre o trailer.  
Goodman: Que trailer?  

 
139 Recreational vehicle 
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White: Nosso trailer, que contém um laboratório de metanfetamina e está 
coberto com minhas impressões digitais.   
Goodman: Certo, como assim “ele sabe”? Está com ele, o revistou?  
White: Não, ele sabe que existe e está procurando. Já ligou ao Jesse. É só 
uma questão de tempo até encontra-lo.  
Goodman: Livre-se dele! O que está fazendo parado aí? Melhor, mande 
Pinkman se livrar. Nem chegue perto dele.  
White: Meu cunhado está vigiando a casa do Jesse. Pode ter grampeado 
telefones, colocado escutas na casa dele.  
Goodman: Meu Deus. Plano A, então. Vá. Chegue antes dos federais. 
White: E fazer o que exatamente? Quero dizer, o que... A coisa é do 
tamanho de um... É um trailer. Onde vou fazer um trailer desaparecer? 
Não sou o David Copperfield.  
Goodman: E eu sou o quê? Lixeiro de trailer? Não planejou para essa 
possibilidade?  
White: Não.  
Goodman: Da próxima vez, planeje. A Nave Estelar Enterprise tinha um 
botão de autodestruição140.    

 

Em outros termos, repetimo-nos, Goodman está contido ao seu papel enquanto 

adjuvante de White. Por isso, tem seu espaço de personagem extremamente limitado a 

aquilo que venha a acudir imediatamente ao serviço de fazer a história de White percorrer. 

Ou seja, as ações de Goodman, propriamente, estão atadas às de White. Ele não possui um 

caminho próprio que não seja aquele de socorrer White, seja dando-lhe ideias, seja 

anteriormente conectando-o a Gustavo, etc. Seu único meio de expressão de si mesmo, para 

além dos exageros visuais que configuram seu escritório e sua persona, são as piadas 

verbais – que, como não participam da ação, que é legada somente a White e Pinkman, 

acabam por serem piadas não narrativas.  

  

 
Figura 66 – Saul Goodman, em Breaking Bad, cumprindo sua função, com sua verborragia e nenhuma 
alteração de qualquer detalhe sequer sobre si.  

 
140 O punch-line, no original, lê-se: “Did you not plan for this contingency? I mean, the Starship Enterprise 
had a self-destruct button. I'm just saying”. 
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Ademais, não somente suas ações estarão à mercê de White. Sua existência, ela 

própria, só foi concebida para adjuvar White. Nesse sentido, não seguimos seu trajeto, pois 

ele não há, a não ser em servidão a aquilo que faça White avançar em seu próprio caminho. 

Repetimos, portanto, mais uma vez: há “dois caminhos ou modos, pelos quais podemos 

fazer uma história percorrer”. Ou pela via do tempo sucessivo, onde a história se 

movimenta no espaço, catapultando-se para frente em direção ao final. Ou pela via do 

tempo acumulativo, onde ocorre o movimento do espaço. Como se fosse uma distensão 

gravitacional, um empuxo onde a matéria se acumula numa singularidade contínua: Saul se 

itera, mas é sempre Saul. Ele aparece e reaparece, seguidamente, porém suas sucessivas 

aparições só se acumulam enquanto espaço na tela. Espaço em nossa memória, um 

amontoado de espaço que não se move, pois não tem para onde ir. Não que lhe falte 

propósito, isso o personagem tem de sobra quando pensado em relação a White.  

Retire White da equação e em Breaking Bad, Saul é nada mais do que um 

gigantesco acúmulo de espaço, com uma pitada de piadas verbais e uma persona 

exuberante. Dessa maneira, se Saul não avança, só se expande, podemos dizer que seu 

tempo de existência característico é circular, uma vez que vive realizando voltas entorno do 

mesmo ponto. Para Omar Calabrese, essa é uma característica de um tipo especial de série – 

que, aqui, declinamos em direção a um personagem dentro de uma série 

 

A estrutura dos capítulos é sempre análoga: em cada episódio se termina 
uma história e a série não é dotada de uma história geral (não se sabe, por 
exemplo, qual é a origem de Rusty em Rin Tin Tin, nem qual será o seu 
destino). A série, em suma, é programável até o infinito, porque o tempo 
de cada episódio é metahistórico, sempre idêntico a si mesmo e nenhum 
episódio lembra os demais (1999, p. 52-3, tradução e grifo nosso).  

 

Se nos parece extremamente inexequível imaginar como seria possível distender o 

espaço, aglomerando-o, num tempo imóvel, metahistórico, podemos dizimar a questão com 

um simples exemplo diário.  

 

Tem sentido se dizer que a experiência proveniente do passado é espacial, 
porque ela se aglomera para formar um todo em que muitos estratos de 
tempos anteriores estão simultaneamente presentes, sem que haja 
referência a um antes e um depois. Não existe uma experiência 
cronologicamente mensurável — embora possa ser datada conforme 
aquilo que lhe deu origem —, porque a cada momento ela é composta de 
tudo o que se pode recordar da própria vida ou da vida de outros 
(KOSELLECK, 2006, p. 311, grifo nosso). 
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Por essa razão, citada por Reinhart Koselleck, nos é tão comum a sensação de um 

achatamento do tempo, tão íngreme que ele parece desaparecer. Assim, as séries estudadas 

por Omar Calabrese, onde o tempo não avança, em verdade, se assemelham à nossa própria 

estrutura mental de organização do tempo passado de nossas vidas. Já o tempo futuro, esse 

se equipara com mais precisão à noção de tempo sucessivo. É o avanço de nossas ações, 

causadas por outras situações/acontecimentos, cujo resultado é invariavelmente uma reação 

de nossa parte. E, nesse sentido, tempos sucessivos e acumulativos coexistem em plena 

harmonia. Por sinal, as respostas que procedemos aos eventos que nos ocorrem em nossas 

vidas corriqueiras são, em parte, ditadas por nossa experiência – que por sua vez é uma 

aglomeração de espaços atemporais de conhecimentos/sensações/emoções sobre o que nos 

ocorreu no passado. E como tal efeito se concretiza nas narrativas? 

Gerhard Hoffman explica que foram escritores como James Joyce, Virginia Woolf, 

William Faulkner e etc., que promoveram uma “inter-relação mental mais íntima entre 

espaço e tempo [...] que então se tornou a marca do modernismo” (2005, p. 269, tradução 

nossa). Ainda que “[...] físicos teóricos como Stephen F. Hawking [...] ampliaram a ideia de 

que o tempo em todas as suas dimensões é uma construção mental, não apenas a ‘subjetiva’ 

do tempo da mente, mas também a ‘objetiva’ do relógio. Ambas são construções da mente” 

(ibid., p. 270, tradução e grifo nosso). Portanto, sendo convenções, não mais cobertas pela 

manta da irrevogabilidade matemática, as noções temporais passaram a ser retrabalhadas 

com extrema liberdade pelas obras artísticas: "a Teoria da Relatividade deixa claro que a 

ordem dos eventos é, sob certas circunstâncias, dependente da situação do observador [...]. 

Pessoas diferentes (ou, na literatura, personagens diferentes) experimentam eventos em 

diferentes ordens” (RABINOWITZ, 2005, p. 182-3, tradução nossa). A frase de Peter 

Rabinowitz confirma o que viemos defendendo até aqui. White experimenta uma 

aceleração dos eventos que alteram significativamente sua vida enquanto, ao mesmo tempo, 

Goodman está imóvel em termos de transformação/evolução pessoal.  

 

Se o tempo é espaço, o que acontece com a narrativa, que é temporal por 
definição? A resposta é que, para a narrativa, o tempo não é espaço. 
Mesmo que o cronotopo do texto seja estruturado por determinismo, a 
narrativa, para existir, deve assumir escolha, agência e abertura. E, para 
conciliar o determinismo da multidimensionalidade e a contingência da 
narrativa, os textos que tentam representar um espaço n-dimensional 
empregam a técnica que chamarei de desvio. O desvio é a projeção do 
eixo espacial da narrativa em seu eixo temporal. No desvio, dimensões 
espaciais extras são deslocadas em linhas de tempo extras (GOMEL, 
2014, p. 146, tradução nossa e grifo do autor) 
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O que Elana Gomel quer dizer é comparável a complexidade vista no quadro 04, das 

inúmeras relações temporais possíveis descritas por Genette. Mesmo que uma obra pareça 

transparecer algum grau de linearidade, como em Breaking Bad, novamente, insistimos, 

essa noção é falsa. Posto que não somente a história estará tomada de desvios temporais, 

como analepses e prolepses, ainda ela mesmo comportará dentro de si tempos sucessivos e 

acumulativos paralelamente. Ou seja, movimentos no espaço e movimentos do espaço, 

juntos, apensados como se uma coisa só fossem. 

Ao longo desse subitem utilizamos a palavra caminho diversas vezes, e não o 

fizemos ao acaso. Em 2005, Peter Rabinowitz e James Phelan editaram um volume 

recheado de textos curtos de pesquisas de ponta em narratologia. Num deles, Rabinowitz 

discute sobre como o par história e discurso é insuficiente para dar conta de tudo que 

ocorre ao longo de uma narrativa. Para resolver esse dilema, o autor recorre à noção de 

caminho, ou path (p. 182), no original. O caminho seria uma solução para o dilema das 

“dimensões espaciais extras [...] deslocadas em linhas de tempo extras” proposta por 

Gomel, como desvios. Pois cada caminho seria precisamente a linha percorrida por cada 

personagem individual. Assim, White teria um caminho sucessivo de aceleração enquanto 

Goodman teria um caminho acumulativo de expansão iterativa. Por sinal, em seguida, 

Rabinowitz propõe que “levar outros personagens (secundários) a sério incentiva uma 

espécie de refocalização, um repensar de uma narrativa em termos de como ela é vivenciada 

em posições diferentes daquelas focalizadas pelo narrador” (2005, p. 184, tradução nossa). 

Pois refocalizar seria precisamente o gesto de desatar o elo actancial. No caso de Saul 

Goodman, significa conceder-lhe espaço de personagem maior. Garantir-lhe um tempo 

sucessivo próprio, onde ele fosse aquele ao qual nos habituamos. E é precisamente isso que 

ocorre em Better Call Saul. Antes, no entanto, cabe ressaltar algo que já comentamos 

anteriormente.  

No penúltimo episódio de Breaking Bad, intitulado Granite State, as consecutivas 

ações arrogantes de Walter White já se reverteram em destruição a todos aqueles que 

estiveram ao seu lado – em maior ou menor grau. Inclusive Saul, que é obrigado a fugir e 

virar, futuramente, Gene em Nebraska. E isso quer dizer que Saul, nesse momento, já foi 

translado de estado: ele foi demovido do tempo acumulativo e alçado ao sucessivo pela 

propulsão devastadora desencadeada por White. A propósito, cabe destacar que Saul não 

serviu somente como o elo entre White e Fring. O advogado também é quem perfaz a 

conexão com Ed (Robert Forster), cuja função é fazer as pessoas “desaparecerem” sem 
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deixar rastros – ao modo de um sistema de proteção de testemunhas, porém de forma 

absolutamente ilegal. 

Citamos Ed porque o mesmo é introduzido na quarta temporada, precisamente no 

décimo primeiro episódio, intitulado Crawl Space, dois antes de White conseguir, 

finalmente, matar Gustavo Fring. Nesse episódio, no entanto, Gustavo estava em maior 

aceleração. O tanto que decidiu que Jesse Pinkman faria todo o trabalho da produção da 

droga sozinho e ainda ameaçou assassinar Walter e sua família inteira. Em desespero, 

White entra no suntuoso escritório de Saul. A seguinte conversa se segue (figurada abaixo): 

 

White: (nervoso) Saul. Saul. Aquele homem do qual falamos antes. 
Aquela pessoa que você disse que poderia me fazer desaparecer... e me dar 
uma nova vida. E garantir que eu nunca seja encontrado. Preciso dele, 
Saul. O Gus vai assassinar toda a minha família.  
Goodman: Meu Deus.  
White: Preciso desse homem agora. (agitado) Saul, agora, Saul! 
[Saul vai buscar o cartão em seu cofre] 
Goodman: Entenda que não há volta. Vocês terão novos CPFs, novas 
identidades. Não podem falar com os seus amigos ou parentes nunca mais.  
[...] 
[Saul lhe entrega o cartão] 
White: Certo. (pausa) Isso é uma empresa de conserto de aspirador de pó.  
Goodman: O que esperava? Loja Desapareça a Jato141? Nem sei o nome 
dele. 

   

 
Figura 67 – Saul Goodman, em seu tempo metahistórico, adjuvando White com um serviço que, 
posteriormente, ele mesmo acabará por precisar, na temporada seguinte. Fato esse que marca, de vez, sua 
transição de estado entre o tempo acumulativo e o sucessivo.  

 

É assim que Saul Goodman, ainda em estado circular ou metahistórico, acaba por 

introduzir na trama outro adjuvante. Ademais, mantendo-se igualmente com sua 

 
141 No original o punch-line lê-se: “What Did You Expect? Haji's Quick Vanish?”. 
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verborragia e exuberância intocáveis – que só se alterarão a partir de Granite State. No final 

da quinta temporada de Breaking Bad, portanto, Goodman deixa de ser adjuvante e se torna 

sujeito da própria fuga. Onde, ironicamente, é adjuvado por Ed – mais uma vez, um 

adjuvante introduzido por outro adjuvante. Eis o final de sua persona luxuriante e de suas 

incontáveis piadas verbais. E o início de sua dupla decadência sucessiva: no futuro, 

enquanto Gene. No passado, enquanto Jimmy McGill.   
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Considerações finais 

 

Nesta tese procuramos tecer uma rede lógica em três passos básicos. Em primeiro 

lugar, no capítulo um, buscamos desvelar qual é o estatuto dos personagens ficcionais a 

fim de entender primordialmente a razão deles se conformarem aos seus destinos dentro de 

suas próprias histórias. Assim, seria perfeitamente cabível indagar por que Walter White 

não simplesmente se deixa morrer, naturalmente, e terminar sem nada – todavia de forma 

honrosa e íntegra142? Seria possível argumentar que ele, de fato, terminou quase sem nada 

do que queria. Porém, sua crescente arrogância causou um gigantesco espasmo cósmico 

naquele mundo, causando dezenas de mortes – entre as indiretas e as diretas. Ocorre que se 

essa houvera sido sua opção, não teríamos o que contar. Ou, pelo menos, não um quê tão 

sinistro e apavorante. Esses adjetivos só se fixam, como vimos, posto que a própria 

constituição dos personagens é um agregado sintético de aspectos serviçais da estratégia de 

um narrador, que nos impõe sua versão dos fatos.  

Desse modo Walter White só se torna interessante para nós em seu declínio moral 

em Heisenberg – ou mais precisamente em seu crescimento enquanto traficante, até sua 

máxima de poderio, marcada pela frase de efeito: Say my name (Diga meu nome, em 

tradução literal). Frase essa que, por sua vez, somente passou a estampar camisas mundo 

afora precisamente pela força descomunal do discurso do narrador, ou seja, de seu modo 

peculiar de nos contar aquilo que conta. Essa frase ganhou tanta fama justamente porque 

White, um ser patentemente esnobe – vejam como desde o início do seriado ele se gaba de 

sua criação, com grau de pureza inexequível na vida real; ao mesmo tempo, no mundo do 

crime, seguimos os seus primeiros passos, claramente patéticos e risíveis – não fossem os 

corpos dissolvidos em ácido fluorídrico aqui e acolá.  

A incompatibilidade de sua destreza com a química com sua inabilidade enquanto 

bandido, cercado de inimigos muito mais acelerados que ele – em posse de muito mais 

conhecimento, poderio, armamentos, experiência – o torna um perdedor perfeito para sua 

história. É, conforme argumentamos, a velocidade imensamente superior dos vilões e/ou 

bloqueadores que nos fazem, nessa hierarquia do mal versus mal, acabar por nos fazer 

simpatizar ou alinhar com o underdog. Chegamos até mesmo a torcer por White, ainda que 

 
142 Umberto Eco teria graves problemas com meu argumento, neste ponto, caso estivesse aqui e lesse essa 
parte. Isso porque todo texto indica seu próprio percurso de leitura através de certos sinalizadores 
específicos, a exemplo dos dêiticos. Qualquer um que fuja deles não estará analisando ou interpretando, mas 
usando o texto – palavra que, para o autor, é empregada no mesmo sentido de abusar.   
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em nossa vida mundana tais atitudes nos viessem a causar enojamento e horror. Eis o 

encantamento da intriga, do modo de configurar os acontecimentos numa disposição 

temporal e rítmica, somada ao poderio dos grafismos audiovisuais – dos arranjos dos 

mises-en-shot que reforçam, de momento a momento, os aspectos sintéticos – adjetivos, 

como gênio e arrogante – e nos revelam, vagarosamente, em sua progressão, a temática a 

qual foram destinados. 

Interessantemente não são pelas ações que as pessoas se encantam. Ninguém se 

apaixona pelo modo como White mistura os elementos, ou mesmo como Jimmy cuida do 

irmão. Nós nos encantamos com as pessoas que perfazem as ações. Não é a ação pura do 

cuidar que gera empatia, posto que uma ação está coligada naturalmente com sua causa. 

Então, quando Jimmy “cuida” dos idosos nas primeiras temporadas, nós sabemos que ele 

está lá por uma motivação medíocre – literalmente a de aplicar golpes em pessoas que, em 

teoria, são mais suscetíveis a eles. Por “sorte” ele esbarra num grande caso, Sandpiper, 

mencionado brevemente no capítulo um, e isso o leva a trabalhar na Davis & Main, logo 

ele percebe que não nasceu para ser empregado nem para respeitar ordens e a lei, por 

conseguinte ele passa a adotar a extravagância dos ternos multicoloridos que marcarão sua 

futura persona a fim de ser demitido e assim por diante, etc.; desse modo, os elos causais 

vão se reunindo numa congregação que chamamos de história: literalmente, a sucessão de 

causas e efeitos. Advindos, nesse caso, de uma motivação: a de efetivar golpes com as 

aposentadorias e heranças. Mas retornemos ao caso de Chuck.  

Antes de descobrir que Chuck era seu verdadeiro nêmesis – ademais de si mesmo, 

com sua hybris exponencial, Jimmy parecia genuinamente comprometido com os cuidados 

ao irmão doente. E esta é a fonte de nossa admiração: não a ação do cuidar de alguém 

desinteressadamente, mas o fato de que alguém cuida de outrem desinteressadamente. Os 

estudos cognitivistas, como exemplo aquele que trouxemos com Brian Boyd, deixam cada 

vez mais claro aquilo que os narratólogos e os literários já, há tempos, desconfiavam e 

comentavam: que nossa atenção e interesse estão mui natural e fortemente coligados com 

as pessoas. Em termos visuais, por exemplo, há trabalhos bastante específicos que apontam 

que são os olhos e a boca143 os dois elementos aos quais estamos, ainda que 

inconscientemente, mais focados. (Digressionamos numa linha: Leonardo tinha razão 

quando mencionava sobre a janela da alma.) Assim, a diferença entre um grande ator e um 

mediano pode estar, de fato, na capacidade que o primeiro tenha de comunicar com os 

 
143 Cf. BORDWELL, 2005, p. 27. 
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olhos. Nesse sentido não poderíamos concluir uma tese sobre personagens, comentando 

sobre tal detalhe, sem citar o magnífico trabalho de Mark Margolis, intérprete de Hector 

Salamanca. Limitado a, durante a vastíssima maioria de suas cenas, somente se expressar 

com os olhos e partes da testa144, ele consegue transpassar uma enormidade de 

informações e participar de um inúmero de ações, muitas das quais deixaram White em 

sérios apuros. Por sinal, Charles Chaplin resistiu o quanto pôde ao cinema falado porque 

acreditava que os gestos eram universais, enquanto as línguas extremamente limitadoras a 

aqueles que dominassem o idioma em questão145. Sobre essa questão, do entendimento em 

situações limitantes e limítrofes, David Bordwell (2008, p. 43) descreve que projetou para 

seus alunos o filme chinês de kung fu Punhos de Serpente (Yuen Woo-ping, 1978), com 

seu áudio original em cantonês, sem legendas. Ele pretendia descobrir o quanto do filme a 

audiência poderia entender sem o conhecimento da língua. E a resposta o surpreendeu: “de 

fato, muito”. Em suas palavras 

 

Pode parecer óbvio demais para mencionar, mas nós na plateia 
percebemos o filme. Em Punhos de Serpente, vimos manchas de cores, 
padrões de luz e escuridão, trajetórias de movimento e mudanças nas 
exibições de tomadas. Mas nossa percepção não recaía realmente sobre 
as configurações abstratas. Humanos evoluíram para detectar objetos e 
ações em um mundo tridimensional e, ao observar Punhos, nós 
definitivamente reconhecemos coisas. Vimos homens e mulheres jovens 
e velhos, todos realizando atividades em um espaço volumoso. Vimos 
um jovem envolvido em interações sociais, em locais - uma aldeia, uma 
clareira - que podíamos reconhecer, pelo menos genericamente. Ouvimos 
a fala e, se fosse em inglês, poderíamos ter apreendido tão rápida e 
involuntariamente quanto apreendemos a visão de um rosto humano. 
Ouvimos ruídos, como o golpe de punhos na carne, ou respiração difícil, 
ou o som do sibilar de uma cobra. Ouvimos música, principalmente em 
uma tradição que reconhecemos e registramos como tal. Mas também, e 
mais interessante, nós, espectadores de Punhos de Serpente, entendemos 
muito da história. Compreendemos que o protagonista era um jovem 
servo de uma escola de kung fu. Ele quer aprender artes marciais e 
conhece um homem velho que, apesar de sua aparência miserável, é um 
lutador mestre. O jovem passa por um treinamento árduo e acaba 
derrotando um mestre vilão. Esses recursos não são dados simplesmente 
na percepção; tivemos que trazer grandes domínios de conhecimento para 

 
144 Citamos esses aspectos performativos a mero título de curiosidade; idem, no entanto, para demonstrar 
quantas outras dimensões o papel do personagem pode carregar consigo. Isso uma vez que nesta tese 
focamos nosso recorte num passo atrás, naquele que informa o estatuto e regimento de atuação dos 
personagens naquilo que a dramaturgia lhes concede de espaço de intervenção na história. 
145 Cabe ressaltar que na época do lançamento e por muitos anos seguintes, os talkies não dispunham de 
legendas. E que Chaplin não tinha razão inteiramente, posto que mesmo os gestos podem ser limitados à uma 
cultura. Num exemplo simples, atual, enquanto os brasileiros utilizam o dedo indicador para significar o 
número um, como na ação de pedir algo; os alemães o fazem com o dedão.  
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chegar a essa história. Os espectadores que estavam familiarizados com o 
gênero kung fu podiam estruturar o filme em linhas familiares, mas 
mesmo aqueles que não eram fãs de artes marciais entenderam uma boa 
parte da ação porque tinham habilidades para entender qualquer tipo de 
história. A certa altura, quando o protagonista vê um gato lutar contra 
uma cobra, todos nós percebemos que ele foi inspirado a modelar sua 
técnica de kung fu no ataque do gato. Chame nossa atividade deste tipo 
de compreensão, uma compreensão do significado concreto do material 
perceptivo como padrões de ação social (id., tradução nossa e grifos do 
autor) 

 

A fala de David Bordwell é significativa para esta tese por diversas razões. 

Primeiro, porque sua descrição do mise-en-shot enquanto padrões de cores e manchas – 

que é o que efetivamente nossos olhos captam das imagens – rapidamente se transmuta na 

noção de reconhecimento. Ele menciona coisas antes de pessoas, é fato – porém coisas 

relacionadas à ação, que por sua vez sempre é feita por alguém, dado um motivo, em vistas 

de um efeito146. Em segundo lugar, porque ele menciona que se o filme fosse em inglês, a 

língua nativa do autor e de seus alunos, haveria uma apreensão imediata e involuntária 

como quando se vê um rosto humano. Frase que enfatiza nossa argumentação até o 

momento. Em terceiro lugar, e mais importante para a trajetória da tese, de que mesmo em 

uma situação limiar de distância cultural foi possível assimilar a história de forma também 

quase automática. E a maneira como ele descreve esse entendimento: i) pelo encontro do 

personagem principal – ratificamos, em geral, é quem o narrador nos faz seguir e/ou 

acompanhar por mais tempo; ii) pela constatação dos desejos e obstáculos desse 

protagonista; iii) pelo encontro do vilão, ao qual o herói precisa derrotar; iv) por fim, posto 

que Bordwell associa a noção de compreensão com os “padrões de ação social”. Em outras 

palavras, compreendemos a ação das pessoas que vivem em sociedade. Somos conectados 

ao protagonista pelo tempo discursivo que o configura enquanto maior destaque na história 

e, então, nos alinhamos com sua busca, como diria A. J. Greimas, em sua longa passagem 

pelo eixo do desejo, invariavelmente marcada pelas obstruções dos bloqueadores.  

Estamos, nesse ponto do texto, já nos remetendo ao capítulo dois, quando 

comentávamos sobre as qualidades dos personagens e suas teleologias narrativas. Assim, 

 
146 É evidente que não podemos desconsiderar as ações da natureza. Elas não têm motivação para além das 
leis da física, da biologia, etc. Ocorre que dificilmente seria possível extrair uma história, com causas e 
efeitos, sentimentos e sensações, das ações da natureza per se. Um filme hipotético que contemple por duas 
horas a atividade vulcânica da lava escorrendo pode proporcionar a alguém uma experiência estética de forte 
potência. Por outro viés, dificilmente atrairia grande público ou mesmo seria avistado em sua inteireza pelo 
fato de que nós nos importamos com maior força quando seres humanos estão envolvidos. Se, por outro 
lado, a lava destrói uma cidade, imediatamente se inicia um estalar de empatia que fortalece a possibilidade 
de se contar a história de sobrevivência e luta dessas pessoas.  
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quem assistiu a totalidade de Breaking Bad sabe que o maior desejo de White é o de ser 

reconhecido por sua genialidade. Ao longo de quase todos os capítulos, em torno de 

sessenta, ele repetia incessantemente que tinha começado e prosseguido com tudo o que 

cometeu “pela família”. É somente nos últimos dois episódios que ele reconhece para 

Skyler, direta e verbalmente, que tinha feito tudo que fez porque “gostava” [do poder, do 

dinheiro, da “fama”]. Tal ato é de difícil chegada para um personagem tão marcado pela 

hybris, porque é um sinal de admissão de seu próprio sentimento de superioridade quanto 

aos outros – o que é, em geral, mal visto e/ou avalizado pela sociedade. 

É para alcançar sua meta, inevitavelmente barrada pelos vilões e/ou bloqueadores, 

ou seja, os obstáculos que a narração lhe lega, nas difíceis acelerações velozes dos vilões, 

que os protagonistas recebem ajudas. Nesse ponto que Saul Goodman entra na intriga e 

assim, prestando bastante atenção nele, e depois, na diferença de sua construção enquanto 

titular de sua própria história, que nasceram as questões que balizam essa tese. Repetimos, 

por qual motivo o narrador destaca ou não certos personagens na trama? Como as 

características dos personagens, seu pacote de aspectos, perturbam as diretrizes da 

história? E, prioritariamente, por que certos personagens evoluem e/ou progridem 

enquanto outros parecem estar estagnados? 

Na busca pela resposta desses questionamentos nós precisávamos nos confrontar 

com a própria tessitura da obra num sentido – em outras palavras do como saímos das 

manchas citadas por Bordwell até o reconhecimento das ações. E, então, dentro do 

conjunto das ações, do modo como as mesmas são alocadas e organizadas em certos 

padrões – como no modelo actancial de Greimas. Em outros termos, chegando na isotopia 

mínima que permita que um mundo narrativo funcione regrado por si mesmo. 

Logo descobrimos que os actantes são alocados exatamente por suas características 

e acelerações diferentes. É comum aos vilões/bloqueadores a posse de adjetivos negativos 

e costumeiramente eles se encontram em maior velocidade, ou seja, na posse de um 

conhecimento superior e/ou na disposição de maiores capacidades do que o protagonista. 

Um adjuvante clássico, dos contos maravilhosos estudados por Propp, geralmente é 

bondoso e generoso e está estagnado numa posição temporal fixa, visto que sua função se 

cumpre somente quando chamado pelo herói para lhe entregar coisas e/ou informações – e, 

então, sair de cena até que o herói precise de outra ajuda. Ele, assim, tem sua ação atrelada 

à uma existência subsidiária àquela do herói. Por isso, a grosso modo, não se faz 



196 
 

necessário que os adjuvantes progridam em qualquer direção que não seja a de iterarem na 

ida e vinda constante de assistências.  

Adjuvantes como Saul Goodman advém de uma estirpe que tem se tornado mais 

abundante no atual cenário da mídia (cf. Shafer, Raney, 2012, p. 1028). Eles são, assim 

como seus protagonistas, anti-heróis. Isso não muda nada, praticamente, no quadro 

actancial. Os anti-heróis titulares são pessoas que cometem atos imorais e/ou são 

adjetivados negativamente, e idem são perseguidos por vilões (pessoas também ruins; em 

geral, piores que os protagonistas) e adjuvados por seres cuja constituição sintética 

também tende para o negativo. Louis Hébert (cf. 2006, p. 49), comentador mais atual de 

Greimas, diz, repetimos, que quando o eixo do desejo é completado por um anti-herói 

temos uma disjunção, ao invés da tradicional conjunção do herói bondoso, que literalmente 

salva o dia. Interessantemente, ainda assim, nós os seguimos – e sem qualquer expectativa 

que os mesmos virem mocinhos147. Os acompanhamos porque neles encontramos algum 

gancho que nos permita relativizar temporariamente seus desfeitos: White repete 

seguidamente que precisa ajudar a família; Dexter tem seu código de fazer “o bem” 

somente assassinando bandidos que tenham escapado da lei; Tony Soprano demonstra 

imensa empatia com os amigos e é, em comparação, o menos pior dos monstros que 

habitam seu mundo, etc. Essa, ao menos, é a teoria oferecida por Nöel Carroll em 

Sympathy for the Devil (cf. CARROLL, 2014). Aqui deixamos uma questão em aberto, 

cuja resposta, ao menos durante nossa pesquisa, não encontramos devidamente aclarada: e 

nos casos onde todos os anti-heróis são puramente ruins, além disso, nesse mundo só há 

deles? Por que assistiríamos a algo assim? Billions, seriado citado no capítulo um, é um 

 
147 "Pesquisas anteriores mostram que os espectadores, de fato, desenvolvem esquemas para seguir histórias 
especializados enquanto consomem narrativas da mídia (Mandler, 1984; Rumelhart, 1980). A exposição 
repetida a histórias do mesmo gênero nos ensina como narrativas, cenas e cenários são construídos, como 
causas ficcionais estão relacionadas a efeitos ficcionais, como temas e arquétipos são reciclados, entre outras 
coisas. Parece razoável supor, então, que as narrativas de anti-heróis, embora variem em detalhes, sigam um 
padrão geral de enredo consistente. Por meio da visualização repetida de histórias de anti-heróis, os 
espectadores podem aprender esse padrão de trama e desenvolver estruturas cognitivas correspondentes que 
são ativadas quando essas histórias são vistas posteriormente. Com base nessa lógica, Raney e Janicke 
argumentaram que os espectadores não deveriam monitorar de perto os motivos e comportamentos 
representados por personagens anti-heróis para formar uma disposição positiva em relação a eles. Eles 
argumentaram que os telespectadores identificam os papéis pretendidos dos personagens nas narrativas - 
especificamente os telespectadores chegam a entender que, apesar de suas ações moralmente questionáveis, 
os anti-heróis atuam como protagonistas buscando superar algum inimigo - e nosso gosto e expectativas se 
desenvolvem de acordo" (SHAFER; RANEY, 2012, p. 1031, tradução nossa). Em outras palavras, os autores 
advogam que suspendemos nossa moralidade e nos focamos nas posições actanciais. Será mesmo possível 
simplesmente paralisar nosso padrão moral e chegar até mesmo a torcer por monstros, com tanta facilidade? 
Deixamos a questão em suspenso por não ser ela o foco de nosso recorte e idem por não termos uma resposta 
adequada. 
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exemplar desse tipo. Qual a razão de continuarmos a nos interessar por seres vis que não 

possuem qualquer relativização possível? Essa questão é uma amostra dentre as inúmeras 

ainda não respondidas sobre personagens. Entretanto, sigamos. Neste momento, já nos 

encontramos dentro das discussões do último capítulo.  

Antes de termos nos submergido na questão das qualidades (morais ou não), 

dissemos que os actantes são organizados por seus aspectos e suas distintas acelerações, 

tendo nessa segunda parte a contribuição que consideramos ser a mais original de nossa 

tese. Verificamos com isso que não somente os personagens aparentam estar em 

simultaneidade. A própria narrativa  

 

simula a simultaneidade de mais maneiras do que eu imaginava, muitas 
das quais têm pouco a ver com eventos simultâneos no mundo físico. 
Existem, por exemplo, técnicas para representar pensamentos 
simultâneos em uma variedade de diferentes níveis de consciência e 
realidade (memória, fantasia, etc.). Os narradores também descobriram 
maneiras de representar a simultaneidade (ou, talvez mais precisamente, 
"co-presença") em visões de um presente sedimentado que contém várias 
camadas, um presente que é "causado por" ou é uma "repetição" ou um 
"eco ” de um passado, real ou imaginário que continua a perdurar, de 
alguma forma, no presente (RABINOWITZ, p. 2005, p. 182, tradução 
nossa).  

 

Esses comentários tecidos por Peter Rabinowitz abrem um inúmero de outros 

questionamentos, porém aqui nos reportamos novamente aos tempos sucessivos e 

acumulativos. É precisamente por falsear uma simultaneidade que é, de fato, um conjunto 

de estratos em “co-presença” que uma narrativa pode facilmente designar seus 

personagens em diversos tempos absolutamente sortidos, ainda que os mesmos aparentem 

estar dividindo da mesma história, numa idêntica progressão. Desta maneira nosso desenho 

lógico vai se concretizando numa linha que se iniciou com o estatuto dos personagens no 

capítulo um; um aprofundamento de suas qualidades e suas diferentes relações temporais 

com o fim, expressas por efeitos díspares (surpresa, curiosidade e suspense), no dois; à 

chegada da expressão da elasticidade do tempo, que é deveras uma sedimentação de 

muitos espaços discrepantes acumulados sobre um mesmo ponto, no três. 

Ainda há, reiteramos o quanto for necessário, muito o que se desvendar sobre todos 

esses pontos. Mais estudos sobre personagens são necessários para destravar as minúcias 

teóricas que os cercam, aqui, nesta tese, somente focadas em alguns pontos. Em verdade, 

há muito mais o que se encontrar. O século XX, nesse sentido, começou muito bem com 
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Vladimir Propp e foi avançando até A. J. Greimas. Então, nosso aliado Genette, acabou 

por prestar – aos personagens em específico – um desvio, possivelmente não intencional. 

Sua obra foi de um impacto tão colossal nos estudos da narrativa que as mais diversas 

vertentes pararam para observar o que ele havia desenhado: o mapa do discurso, do como 

uma narrativa funciona em detalhes pormenorizados. Os personagens estão presentes, 

porém como ilustrações dos pontos cardinais da obra: a analepse conta o passado de um 

personagem, a paralipse uma ação lateral àquela na qual os personagens se encontram, etc. 

De modo algum isso foi um desserviço para o avanço do conhecimento das chaves da 

intriga, posto que todos esses elementos estão coligados. Quaisquer os avanços dos estudos 

narrativos, sejam aqueles ligados a ordem do discurso, ou a da história, dos personagens; 

seja, por exemplo, das vozes não-naturais de Brian Richardson na atualidade, das ideias 

novas ou requentadas dos cognitivistas, tudo faz avançar a maneira pela qual descobrimos 

como uma narrativa opera um ato comunicativo.  

Ou seja, como ela informa uma história e nos afeta, pelo seu discurso. Esse par, 

tão simplório à primeira vista, parece funcionar como a dupla letra e arranjo da música. 

Não fosse essa comparação esdrúxula, uma vez que o discurso narrativo é a letra e o 

arranjo: o discurso é o próprio meio de transmissão de onde se extrai uma história, 

portanto deve conter em si todos os elementos que as compõem. Partindo de um recorte 

naturalmente secundário, intentamos aqui uma humilde e talvez vã ode ao poder de 

encantamento das histórias.  

É o discurso que se efetua a travessia poetada por Guimarães Rosa, em seu 

magnum opus: “O senhor vá pondo seu perceber. A gente vive repetido, o repetido, e, 

escorregável, num mim minuto, já está empurrado noutro galho. [...] Digo: o real não está 

na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia” (1994, p. 85, 

grifo nosso). A travessia, às vezes, é tão literal quanto metafórica. Como os episódios de 

deserto que se iteram em Breaking Bad e Better Call Saul. Nele a narração põe nosso 

perceber em algo que David Bordwell (2008, p. 61) conceituou como os universais 

contingentes: “Eles são contingentes porque, por quaisquer razões metafísicas, não tiveram 

que ser do jeito que são; e eles são universais na medida em que podemos considerá-los 

amplamente presentes nas sociedades humanas” (id.). Desse modo, o uso extensivo de 

lentes grandes angulares por parte dos realizadores, nos mises-en-shot desses episódios, 

pode servir como exemplo de um universal contingente tanto dos seriados quanto de 

qualquer obra que queira escorregar seu sentido na direção do choque visual entre a 
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vastidão das dimensões da natureza, poderosa de verdade, cuja amplidão é magnificada 

por esse tipo de objetiva, e do modo como nossos protagonistas se veem: como gigantes, 

gênios, brilhantes. E essa, mais uma vez, não é impressão nossa. No sétimo episódio da 

quinta temporada, JMM, Saul Goodman tem uma discussão com Howard Hamlin, pessoa a 

qual ele aprendeu a odiar por causa dos anos e anos das mentiras de Chuck e que, alguns 

episódios atrás, o havia convidado para realizar seu antigo sonho: trabalhar na HHM. A 

troca, ocorrida num encontro fortuito entre os dois nos corredores do juizado, logo após 

ouvirmos a sentença de Lalo, explicita aquilo que era tácito, até então, e confirma nossa 

discussão sobre os traços sintéticos de Saul, em especial sua hybris: 

 

Howard: Jimmy, eu lamento pela sua dor.  
Saul: (risada sarcástica) Você lamenta. (pausa, então fala com raiva) 
Você lamenta? Você matou meu irmão148 e diz que lamenta? Deixe-me 
dizer uma coisa. A oferta de emprego não me chateou. Ela me divertiu. 
Um grande emprego no ilustre HHM. Chance de trabalhar no palácio. 
Logo eu?  
Howard: Eu estava tentando... 
Saul: Você não sabe o que acontece. (você) É um homemzinho 
minúsculo dentro de uma pequena bolha.  
Howard: Ah, Jimmy.  
Saul: Sem “Ah, Jimmy” para cima de mim. (com muita raiva) Você me 
menospreza? Sente pena de mim? 
(Howard desiste e caminha em direção contrária, enquanto Jimmy o 
segue) 
Saul: Saia andando. Isso, Howard. Sabe porque não aceitei o emprego? 
Porque é pequeno demais! Eu não estou nem aí! Não é nada para mim! É 
uma bactéria! Estou pensando em palavras que você nem imagina! Você 
não entende o que eu sou capaz de fazer! (gritando) Eu estou muito à 
frente de você! Sou como um Deus usando roupas humanas! Eu atiro raio 
pelas pontas dos dedos! 

 

É esse homem que atira “raios pelas pontas dos dedos” e é “como um Deus” que, 

no episódio seguinte, Bagman, no deserto, não perdeu a vida por um triz (e pela coerência 

narrativa, igualmente). É o mesmo homem que caiu no chão diversas vezes por não 

suportar o peso literal de carregar sete milhões de dólares em espécie nas costas. E idem a 

pessoa que teve que beber de sua própria urina, na falta de água, para não morrer de sede. 

Eis o brilhantismo da narração, em sua máxima potência: terminar um episódio com esse 

texto enquanto arquitetava, para o próximo, tamanho declínio. E não somente isso, posto 

 
148 Considerando tudo que comentamos até aqui, sabemos enquanto espectadores que foram as ações de 
Jimmy que levaram o irmão ao suicídio. Se sua fala representa sua verdadeira crença ou foi somente 
incitadora e odiosa, jamais saberemos uma vez que nosso narrador se mantém em focalização externa – ou 
seja, ele não nos comunica os pensamentos dos personagens. Somente suas falas e ações. 
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que sabemos que o futuro desse homem-Deus é ser um frustrado e assustado Gene, em 

Nebraska, vivendo uma vida literalmente desprovida de cor. É assim que a função sintética 

progride até alcançar a temática, no fim. Posto que, agora, em Better Call Saul, ele está 

num tempo sucessivo, as causas e consequências seguem até o taque final, de sua desgraça 

absoluta. Que sempre esteve, ao fundo, num engenho lançado pela estratégia textual – 

coligar arrogância com destruição. Essa é a temática, o constructo funcional do narrador. 

Que, como a maioria dos outros narradores existentes, nos entrega as informações à sua 

vontade. Ao seu molde, nos seus tempos, controlados e regrados para eficácia estética 

máxima. 

Por fim, gostaríamos de registrar que o texto desta tese foi escrito ao modo de uma 

narrativa: com lacunas, analepses e prolepses, gerenciando nossos desvelamentos sobre os 

personagens, suas histórias nos dois seriados, em idas e vindas, em tempos sucessivos e 

acumulativos. Com pausas descritivas e ritmos diferenciados entre teoria e análise.  

Nosso intuito não foi o de emular uma narrativa, contudo se tratou de uma humilde 

homenagem ao modo pelo qual vivenciamos tantos encantamentos ao longo de nossas 

vidas. Esperamos que, apesar disso, e conforme os textos narrativos bem-sucedidos, 

tenhamos conseguido angariar alguma isotopia. Idem retórica na defesa da vital 

importância dos personagens. De sua centralidade, por muitas vezes, esquecida. Do quanto 

seria impraticável imaginar uma ação sem motivação e efeitos ou uma história sem 

agentes. Nós nos apaixonamos por pessoas e nós também nos apaixonamos por 

personagens, em graus e maneiras diferentes; e mesmo sabendo que poderemos sofrer no 

caminho, tanto com pessoas quanto com personagens, ainda assim nos deixamos levar pelo 

narrador, seduzidos e enfeitiçados pela travessia a qual ele impõe aos seus, e que se tornam 

nossos, por conseguinte, personagens queridos. Ainda há muito o que trilhar, ratificamos 

pela enésima vez, na busca de uma possível compreensão totalizante sobre eles. 

Esperamos que essa tese tenha servido para, ao menos, nos fazer pensar um pouco mais 

sobre o maravilhamento que são essas criaturas, tão de papel quanto vivas em nós.   
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