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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar e analisar as técnicas audiovisuais temporais de 

flashback e flashforward, de modo a compreender como esses recursos podem contribuir para 

o progresso de uma narrativa seriada. Para isso, conceitos e teorias sobre montagem 

audiovisual, técnica de junção de planos com a finalidade de formar a obra por completo, foram 

expostos, bem como diferentes métodos de estruturação de narrativas. A metodologia utilizada 

foi o de estudo de caso, especificamente realizando-se uma análise fílmica, onde o objeto de 

pesquisa, o tempo no universo da série Breaking Bad (2008), em primeira instância, foi visto 

como um todo para logo após poder ser decupado, a fim de se detalhar as quebras de padrão 

relacionadas aos recursos temporais. Essas distinções de paradigmas foram importantes para 

compreender o porquê do seriado ser tão prestigiado pela crítica e pelo público, a partir de uma 

visão técnica, analisando como as inovações realizadas influenciaram na progressão da 

narrativa e destacaram a série do local comum, tornando-a atrativa e alvo de estudos, mesmo 

após 10 anos de sua exibição no meio televisual. Além disso, foi possível perceber como uma 

montagem bem realizada e estruturada contribui beneficamente para o entendimento da 

narrativa pelo espectador, transmitindo mensagens e emoções de maneira eficaz. 

 

Palavras-chave: Audiovisual. Montagem. Flashback. Flashforward. Breaking Bad. 



ABSTRACT 

 

This paper has as main focus present and analyze the audiovisuals techniques of time, known 

as flashback and flashforward, to comprehend how these resources can contribute to the 

progress of a series narrative. To obtain this, theories and concepts about audiovisual montage 

editing, a technique that juxtaposes shots to compose a complete piece of work, were exposed, 

as well as different narrative structure’s methods. The methodology used in this work was the 

case study, specifically using the film analysis, where the study object, the time in the universe 

of Breaking Bad, in first instance, was visualized as a whole. Next, the break in patterns related 

to the temporal resources was observed and detailed. These standards distinctions were 

important to comprehend why the tv show is so prestigious by the public and critics, by 

technical perspective, analyzing how the innovations were influential to the narrative progress 

and highlighting the series, transforming in an attractive show, being the target of several studies 

even after it’s exhibition 10 years later. Besides, it was possible to realize how a well-executed 

and structured film editing contributes positively to the public’s understanding of the narrative, 

transmitting messages and emotions in an effective way. 

 

Keywords: Audiovisual. Film editing. Flashback. Flashforward. Breaking Bad. 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Demonstração de fade in/fade out em Life of an American Fireman ..................... 33 

Figura 2 - Exposição de sequências diferentes em Life of an American Fireman ................... 34 

Figura 3 - Cut-in em The Greaser’s Gauntlent ........................................................................ 35 

Figura 4 - Três sequências simultâneas em The Lonely Villa .................................................. 36 

Figura 5 - Montagem intelectual em O Encouraçado de Potemkin ......................................... 39 

Figura 6 - Exemplo de cartão de título ..................................................................................... 44 

Figura 7 - Diferenciação de apresentação de fábula e syuzhet em um filme ........................... 46 

Figura 8 - Quadros do flashback no episódio 2 da segunda temporada ................................... 58 

Figura 9 - Quadros mostrando a máscara em tempos diferentes na narrativa ......................... 59 

Figura 10 - Quadros de pré e pós devaneio de Walter White ................................................... 60 

Figura 11 - Conjunto de imagens do começo do primeiro episódio da segunda temporada ... 63 

Figura 12 - Varanda da casa de Walter ..................................................................................... 63 

Figura 13 - Olho na piscina de Walter ..................................................................................... 64 

Figura 14 - Geração de expectativa para significação do urso de pelúcia ............................... 64 

Figura 15 - Urso de pelúcia sendo pondo ao lado de evidências ............................................. 65 

Figura 16 - Óculos ensacado como evidência .......................................................................... 65 

Figura 17 - Dois corpos ensacados no chão ............................................................................. 66 

Figura 18 - Fumaça saindo por trás da casa de Walter ............................................................. 67 

Figura 19 - Paralelo entre o tempo presente da narrativa e o flashback .................................. 69 

Figura 20 - Paralelo da representação simbólica do elemento cálcio ...................................... 69 

Figura 21 - Comparação dos momentos relacionados a piscina de Don Eladio ...................... 71 

Figura 22 - Comparação do prato com bacon em diferentes tempos ....................................... 72 

Figura 23 - Mudança de expressão após a descoberta da identidade de Heisenberg ............... 74 

Figura 24 - Paralelo entre flashback e flashforward ................................................................ 75 

Figura 25 - Béquer em ebulição como simbolismo do ritmo do episódio ............................... 76 

Figura 26 - Paralelos simbólicos da faca e do telefone ............................................................ 77 

Figura 27 – Comparação entre o último episódio de Saul e os bastidores de Better Call Saul 79 

Figura 28 - Saul Goodman como Gene .................................................................................... 80 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 –  Relação de episódios e tipologia ...........................................................................  59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

   INTRODUÇÃO..............................................................................................  14 

1   ESTUDO SOBRE A NARRATIVA................................................................ 18 

1.1   A estruturação da narrativa........................................................................... 18 

1.2   A narrativa seriada......................................................................................... 22 

2   TÉCNICAS AUDIOVISUAIS E O TEMPO................................................. 29 

2.1   Construção do tempo na narrativa................................................................ 29 

2.2   Teoria de técnicas audiovisuais temporais.................................................... 32 

2.2.1  Montagem........................................................................................................  32 

2.2.2   Analepse ou flashback e prolepse ou flashforward......................................... 42 

3   METODOLOGIA........................................................................................... 53 

4   ANÁLISE DOS RECURSOS TEMPORAIS EM BREAKING BAD......... 54 

4.1   O universo de Breaking Bad ........................................................................... 54 

4.1.1  Principais personagens e suas características ……………………………... 56 

4.2   Os flashbacks e flashforwards em Breaking Bad............................................ 57 

4.2.1   Os padrões de uso de flashbacks e flashforwards............................................ 57 

4.2.2   As quebras dos padrões de uso dos recursos temporais................................... 62 

4.2.2.1  Quebra da estrutura de ações e atos de Propp.................................................. 62 

4.2.2.2  Segunda temporada..........................................................................................  63 

4.2.2.3  Episódio 3 da primeira temporada e episódio 8 da terceira temporada........... 68 

4.2.2.4  Quinta temporada............................................................................................. 72 

4.3   Spin-off como flashback: Better Call Saul...................................................... 78 

4.3.1   Flashback x Better Call Saul........................................................................... 78 

4.3.2  Flashforwards em Better Call Saul.................................................................. 80 

   CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................................... 82 

  REFERÊNCIAS.............................................................................................. 86 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 



 
14 

 

INTRODUÇÃO 

Toda história é percorrida em determinado tempo, sendo o tempo da narrativa 

“aquele que uma estória leva para ser narrada” (CAMPOS, 2007, p. 210), e, ainda segundo o 

autor, “o que dita o tempo da narrativa é a atenção que o narrador dedica aos seus pontos de 

foco”. É o narrador quem julga se os detalhes mais minuciosos são essenciais na história ou 

podem ser descartados, tornando o tempo da narrativa mais longo ou mais curto do que a estória 

a ser contada. Vale ressaltar aqui que os termos estória e história possuem o mesmo significado 

e cada autor segue sua terminologia preferível. 

Para o desenvolvimento da narrativa seriada televisiva, junto ao tempo, é necessário 

se ter técnicas de montagem que, eficientemente, evoquem no espectador o sentimento de 

curiosidade e de continuidade em assistir a obra. Para isso, a ficção televisual combina 

estruturas antigas de narração com formas revitalizadas. Segundo Balogh (2002, p. 52) “Os 

relatos são veiculados de modo descontínuo, interrompidos pelos comerciais”, além de seguir 

o recurso de montagem de fragmentação sequencial da estória, a fim de formar os episódios. A 

montagem de uma peça audiovisual está diretamente ligada à narrativa, visto que, dependendo 

da forma na qual as cenas são dispostas, é possível se ter diferentes emoções e interpretações 

de determinado trecho. Aliadas a essa combinação, se tem técnicas audiovisuais que ajudam a 

transmitir certos tipos de ideias, contribuindo para a expansão da história.  

O flashback e o flashforward são técnicas audiovisuais relacionadas à estrutura 

temporal de tempo desordenado, como é classificado por Martin (2005, p. 275). Segundo o 

autor, esse processo é o “mais interessante de interpretação do tempo, do ponto de vista da 

narrativa fílmica”. As técnicas derivam, respectivamente, dos termos analepse e prolepse, 

utilizados na literatura para definir ações que aconteceram ou estão para ocorrer dentro da 

narrativa. A função do flashback é de relembrar incidentes já passados, no meio de uma grande 

massa de roteiro, a fim de ambientar e enriquecer a narrativa presente, e a de flashforward é de 

geração de expectativa e indução de curiosidade ao que irá acontecer futuramente na estória. 

Ambos devem ser utilizados com cautela, pois se um espectador disperso visualizar o ponto de 

conexão entre dois tempos diferentes da história, ele ficará desorientado.  

Flashbacks e flashforwards podem ser considerados mal executados quando são 

utilizados de forma banal, feitos apenas para preencher espaço na narrativa, sem um propósito 

específico. A série Lost (2004), ficou muito conhecida por utilizar essas técnicas temporais, 

chegando em um ponto de excesso, onde os recursos foram sendo inseridos na história sem 
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razões. Um exemplo disso é quando se é descoberto, por meio de flashback, como um dos 

personagens conseguiu suas tatuagens, um fato que pouco importava para o desenvolvimento 

da narrativa principal e ainda desviava a atenção do espectador para o foco central. Segundo 

Erik Bork1, roteirista da série Band of Brothers (2001), pode ser muito confuso para o público 

quando uma ação que ocorre no presente é pausada para que uma ação passada, que já foi 

completa, seja mostrada. O objetivo no presente da narrativa se perde, o que poderia ser evitado 

por meio de diálogos de expressão de sentimentos no pretérito, ao invés de apenas jogar 

visualmente a narrativa para outros tempos. Bork enfatiza que ele apenas critica flashbacks que 

cortam abruptamente ações. Recursos temporais que se ligam diretamente com o presente, de 

forma progressiva e com boa cadência, são exemplos mais efetivos. Esse tipo de construção 

mais consistente de tempo pode ser visto em Breaking Bad. 

  Breaking Bad foi uma série de televisão, exibida entre 2008 a 2013, aclamada pela 

audiência e crítica, sendo muitas vezes considerado um dos melhores seriados já feitos, com 

suas temporadas chegando ao nível máximo de avaliação no rotten tomatoes
2, site que reúne 

compilações de críticas especializadas e as ranqueia. Esse sucesso se deve, principalmente, por 

conta do roteiro bem elaborado e sem grandes inconsistências, além de possuir estética e 

construção visual arquitetadas para auxiliar na narrativa, utilizando de técnicas de montagem 

eficientes. O uso de flashbacks e flashforwards é muito recorrente no seriado, sendo utilizados, 

inclusive, na criação de sua série derivada, Better Call Saul (2014), servindo como uma espécie 

de flashback dos eventos anteriores a Breaking Bad, visualizados por diferentes personagens, 

em diferentes perspectivas. 

O objetivo geral deste trabalho é de entender como o uso das técnicas audiovisuais 

temporais de flashback e flashforwards, aliadas a montagem, auxilia na construção de roteiros 

para narrativas seriadas, a partir da análise de Breaking Bad, série que se apropria desses 

métodos de modo consistente, ao mesmo tempo que consegue inovar, saindo dos padrões 

estabelecidos dentro da indústria de entretenimento e se tornando referência mundial quando 

posta como um dos seriados mais tecnicamente bem realizados. Especificamente, esta 

monografia pretende elencar os diferentes tipos de montagens e recursos temporais de narrativa, 

a fim de servir como base para estudos futuros dentro da área do audiovisual, especialmente no 

campo de narrativas seriadas.  

                                                
1 BORK, Erik. The problem with flashbacks. Disponível em: <http://www.flyingwrestler.com/2015/05/the-
problem-with-flashbacks/>. Acesso em: 8 jun. 2018. 
2
	ROTTEN TOMATOES. Breaking Bad. Disponível em: <https://www.rottentomatoes.com/tv/breaking_bad>. 

Acesso em: 8 jun. 2018. 
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Além disso, observando um cenário em que é possível perceber um crescimento 

considerável da produção de conteúdo midiático seriado ao redor do mundo, incluindo o Brasil, 

por uma perspectiva mercadológica, ao adquirir conhecimento pormenorizado do uso de 

recursos audiovisuais e da elaboração de narrativas coesas, o profissional de mídias digitais 

estará apto a produzir peças midiáticas de alto padrão, elevando assim, a qualidade de séries 

televisionadas em nível global. 

No primeiro capítulo, Estudo sobre narrativa, serão abordados conteúdos 

relacionados à narrativa. Será apresentado, primeiramente, o conceito do termo em si e suas 

expressões correlatas. Em seguida, um breve histórico será levantado acerca do assunto, desde 

o formalismo russo na literatura, nas décadas de 10 e 20 do século XX, até o que se denomina 

narrativa cinematográfica, utilizada nos meios audiovisuais. A narrativa seriada será explorada 

detalhadamente logo após, com a finalidade de apresentar termos e estruturas técnicas 

importantes para a compreensão e desenvolvimento de uma narrativa consistente. 

Em Técnicas audiovisuais e o tempo, o segundo capítulo, serão abordadas as 

estratégias utilizadas para a construção do tempo em uma narrativa e como é possível subvertê-

lo em diferentes ocasiões. A explicação da definição de tempo e suas classificações serão usadas 

como base para o estudo aprofundado da montagem, método de junção de quadros fílmicos que 

tem como finalidade montar a obra audiovisual por completo. É possível se obter sensações e 

objetivos distintos a partir de diferentes tipos de montagens e todos esses tipos serão mostrados 

nesse capítulo. A montagem se transforma no estilo responsável por trazer o flashback e 

flashforward aos olhos do espectador. Esses termos também serão abordados aqui, trazendo 

suas definições, histórico de uso e modo de processamento. 

A partir do referencial teórico levantado, o último capítulo, Análise dos recursos 

temporais em Breaking Bad, analisará o objeto de estudo deste trabalho com a finalidade de 

apresentar informações que sanem os objetivos gerais e específicos propostos por essa 

monografia. A metodologia seguida neste trabalho é o de estudo de caso, sendo o objeto de 

pesquisa, como o tempo é utilizado no universo da série Breaking Bad, que além do seriado em 

si, contém também o seu spin-off 
3, Better Call Saul. Mais especificamente, esse estudo foi feito 

por meio da concepção de análise fílmica proposta por Vanoyé e Goliot-Lété (1994). Através 

da percepção da série como um todo, primariamente, foi observado em que episódios os 

flashbacks e flashforwards foram utilizados. Uma tabela com as informações gerais desses 

                                                
3 Spin-off, nos meios de comunicação e entretenimento, se refere a um conteúdo midiático derivado de outro, 
contendo abordagens diferentes da obra original, como a história de um personagem ou um evento em 
específico. 
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recursos foi feita, a fim de perceber em quais pontos há uma quebra de padrão. Em seguida, 

cada distinção de paradigma foi analisada individualmente, com base no referencial teórico, 

para ao final, a série ser observada como um todo novamente. Essa segunda análise da série 

completa foi feita para saber se a utilização geral do uso das técnicas é efetiva para a 

compreensão do seriado, observando se os métodos foram utilizados corretamente de acordo 

com os pressupostos teóricos e tentar compreender o porquê da obra ser um marco para a 

história das mídias televisuais.  
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1 ESTUDO SOBRE NARRATIVA 

 

Para o começo desse capítulo, na seção 1.1, será explicado o que é narrativa e suas 

principais formas de estruturação, interligando conceitos do formalismo russo do século XX 

com os conceitos mais recentes de narratologia cinematográfica, com o objetivo de entender 

como a estrutura de uma obra é construída e como ele pode ser interpretada.  

Em seguida, relacionando com os pontos mostrado nas seções 1.1, a seção 1.2 

mostrará como funciona uma narrativa televisiva seriada e sua estruturação, aprofundando-se 

em teorias que busquem a entender o que torna uma série efetiva no que se diz respeito a passar 

sua mensagem de forma correta, sem gerar conflitos de informações em seus espectadores. 

 

1.1 A estruturação da narrativa 

 

Segundo Campos (2007), existem três elementos básicos que compõem a formação 

de uma estória, sendo esses o fio da estória, a massa da estória e a narrativa. A massa é a história 

em si, o incidente ou conjunto de incidentes que o indivíduo narrador pensa em contar. Já a 

narrativa é o “produto da percepção, interpretação, seleção e organização de alguns elementos 

da estória” (ibid., p. 20), ou seja, a forma como o incidente será contado. 

A narratologia, termo criado por Todorov (2011) e expandido por Gérard Gennete 

(1995), é o nome dado ao estudo da narrativa por meio de elementos e técnicas de estruturação. 

Essa ciência se aplica a tipos diferentes de narrativas, principalmente em relação a forma como 

a mensagem será passada, sendo algumas delas a narrativa oral, narrativa escrita e narrativa 

fílmica. Apesar de haver algumas regras em comum entre os tipos, cada um possui também 

suas particularidades. Por exemplo, a narrativa oral é conhecida por ser imediata, utilizando-se 

do sistema face a face, onde há apenas o narrador e o narratário, diferenciando-se da narrativa 

escrita, que necessita de um intermédio para a mensagem ser emitida, podendo ser um livro, 

uma revista, etc.… O intermédio da narrativa fílmica, por sua vez, se dá pela exposição de 

imagens e de técnicas cinematográficas. 

A escola formalista russa, iniciada em 1915, foi criada por um grupo de estudantes 

que tinha o intuito de levantar ideias e teorias acerca da linguística em obras literárias e poéticas, 

trazendo o conceito de literariedade: as características de construção do próprio texto. Para eles, 

a poesia e o texto já são a arte em si, sem interferência de modos de pensamento externo, como 

dito por Schnaiderman (1970, p. 9). 
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A filosofia, a sociologia, a psicologia, etc., não poderiam servir de ponto de partida 
para a abordagem da obra literária. Ela poderia conter esta ou aquela filosofia, refletir 
esta ou aquela opinião política, mas, do ponto de vista do estudo literário, o que 
importava era o priom, ou processo, isto é, o princípio da organização da obra como 
produto estático, jamais um fator externo. 

 

A literatura deveria ser uma ciência própria, pois os fatores externos que os 

simbolistas colocavam sobre ela, para interpretação, já possuíam seus próprios campos de 

estudo. Um texto, segundo os formalistas, deveria ser analisado criticamente em sua forma 

palpável, não como um meio para alcançar algo metafísico e pessoal. Para Jakobson (p. 12-13) 

“o importante (…) era a possibilidade de novas formas de expressão, e não a exaltação do eu” 

(apud SCHNAIDERMAN, 1970, p. 12).  

O formalismo conseguiu levar o princípio da importância da forma da arte para o 

novo tipo de cinema-propaganda que tomava conta da Rússia nas décadas de 10 e 20 do século 

XX. Os cineastas russos da época abominavam a maneira como o cinema hollywoodiano era 

estruturado, principalmente no que se dizia a respeito a alienação do espectador: quando ele se 

prende afetivamente e pseudologicamente na narrativa, sem se preocupar com a visão crítica 

do mundo exposto na obra assistida (VANOYE, 2002, p. 29).  Para o entendimento da crítica, 

os cineastas começaram a recorrer de uma técnica de forma, arte pela arte, chamada de 

montagem, para expressar valores críticos. A técnica será discutida mais a fundo 

posteriormente. Essa seria uma primeira maneira de ligação entre a narrativa escrita e narrativa 

cinematográfica, dentro do estudo da narratologia. 

Contudo, dentro do formalismo, havia divergências de ideais entre dois grupos 

principais, sendo esse o motivo pela qual a escola não pode ser classificada como um 

movimento. A Sociedade para os Estudos da Linguagem Poética, ou OPOJAZ, utilizavam o 

termo mecanicismo para definir a teoria da arte da literária. Esse conceito transforma a obra em 

máquina, produzida pela atividade humana com habilidades, a fim de serem utilizadas para 

propósitos específicos. Já para o grupo do Círculo de Moscou, a definição de formalismo 

biológico foi mais aceita. Para seus membros, cada obra compartilha certos detalhes com outra 

obra, fazendo com que formas literárias homólogas pertençam a um mesmo tipo de gênero. O 

formalista biológico mais famoso é Vladimir Propp, que em seu livro Morfologia do Conto 

Maravilhoso estabeleceu uma lista de semelhanças, principalmente ações, nos contos populares 

russos e os classificou em uma única categoria. 

 

Todos os contos existentes, ele acreditava, eram transformações de uma profunda 
invariante estabelecida que distingue eles de outros gêneros. Ele detectou um ponto 
de repetição de mesmas ações (‘ruptura,’ ‘interdição,’ ‘truque’) em todos os contos 
de fada, e essas ações acabaram presas em uma ordem idêntica; uma causada por 
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outra, e assim por diante, até que a sequência inteira de eventos fosse concluída. Era 
essa sequência - a narrativa básica do conto de fadas - que Propp identificava como 
invariante transformacional. (STEINER, 2008, p.19, tradução própria).4 

 

A forma de estruturação de ações em conto de Propp é utilizada até hoje como base 

para a narratologia. Em Morfologia do Conto Maravilhoso o autor explica que diferentes 

personagens executam tarefas iguais, sendo assim, a narrativa depende diretamente das ações 

dos personagens, denominadas como funções. “Por função, compreende-se o procedimento de 

um personagem, definido do ponto de vista de sua importância para o desenrolar da ação” 

(PROPP, 2001, p. 17). Nos estudos atuais, para a construção de uma narrativa é preciso, antes 

de tudo, decidir o ponto de início a partir da massa de estória. Existe, dentro da massa, um 

conjunto de personagens, e, apesar de haver tarefas compartilhadas entre eles, cada persona 

possui suas próprias ações. Portanto, a partir do momento no qual o narrador escolhe focar em 

alguém da estória, para ter um ponto de vista principal, a narrativa toma um tipo de trajeto 

diferente da de um outro ponto de vista não escolhido. Essa ação decisiva é chamada de ponto 

de foco, como explicado por Campos (2007, p. 47)  

 

A seleção do principal ponto de foco do seu narrador segue a demanda por uma 
referência a partir da qual a narrativa será composta e, mais tarde, recebida pelo 
espectador - e, assim, dar unidade e facilitar composição e recepção. 

 

Apesar do ponto de foco do narrador não necessariamente precisar estar em um 

personagem em si, podendo ser uma ação específica, um sentimento, etc., a materialização disso 

ocorre por um personagem intermediário.  

Ainda se tratando de Propp, ele e Viktor Shklovsky, foram os estudiosos formalistas 

que primeiro apresentaram os termos estruturais de fábula e syuzhet. O primeiro diz respeito ao 

estado da história e seus incidentes, já o segundo é a forma como ele é estruturado dentro da 

história. É, basicamente, os conceitos que hoje se conhecem como massa de estória e narrativa, 

já explicados no começo dessa seção. Narração pode ser tomado como o “processo no qual o 

filme prontifica o espectador a construir a fábula ocorrente com base na organização do syuzhet 

e de padrões de estilo” (BORDWELL, 2007, tradução própria). Por causa de sua organização, 

o syuzhet tem o poder de embaralhar os eventos da fábula, fazendo com que ocorra os 

                                                
4 All existing tales, he believed, are transformations of a deep-seated invariant that distinguishes them from 
members of other genres. He detected a marked repetition of the same actions ('departure,' 'interdiction,' 
'trickery') in all fairy tales, and these actions turned out to be locked in an identical order; one triggered another, 
and so on, until the entire sequence of events was concluded. It was this sequence - the basic narrative scheme of 
the fairy tale - that Propp identified as its transformational invariant. (STEINER, 1995, p. 19) 
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flashbacks e flashforwards, pontos principais deste trabalho. Por esse motivo, o estudo da fábula 

versus syuzhet será aprofundado mais a frente. 

No começo da década de 60 do século XX, estabeleceu-se uma nova linha de 

pensamento social, que influenciou a literatura, chamado de estruturalismo. A característica 

principal do método estruturalista é a combinação da corrente semiológica existente no período 

com as análises de um texto. Para Saussure, um dos precursores do movimento, há uma 

compilação de diversos termos, cada um com suas diferenças conceituais, diferenças essas que 

são modificadas com base nos relacionamentos intertextuais, como explicado abaixo: 

 

Logo, no estruturalismo como matriz teórica, o comportamento, os textos e as 
instituições são vistos como analisáveis em termos de uma rede subjacente de 
relações; os elementos constitutivos da rede adquirem seu sentido com base nas 
relações existentes entre os elementos. (STAM, 2009, p. 125) 

 

Tzvetan Todorov (2011) foi um dos primeiros estudiosos a utilizar o termo 

“narratologia” propriamente dito e foi considerado a linha de mudança entre o formalismo e o 

estruturalismo. Segundo o autor em As Categorias da Narrativa Literária, “estuda-se não a 

obra, mas as virtualidades do discurso literário” (ibid., p. 218). Há uma diferenciação entre 

sentido e interpretação, o primeiro sendo a “possibilidade“ (da obra) “de entrar em correlação 

com outros elementos”, e o segundo, uma dependência imaginativa de uma variável, seja ela 

histórica ou ideológica. A obra passa a ser analisada por sua relação estrutural em consequência 

dos signos linguísticos, ignorando contextos extra-interligados. Com o inicio dessas análises, a 

narrativa cinematográfica começou a tomar forma ao estabelecer estruturas próprias, não 

dependendo de outro tipo de linguagem.  

Foi com Christian Metz (1971) que o conceito do estruturalismo se incorporou ao 

cinema. Baseado também por ideias semiológicas, se dedicou a entender o cinema como língua 

ou linguagem e quais as abordagens são possíveis referentes a isso. Ele diferenciou o termo 

“cinema” de “filme”, onde o primeiro é a instituição como um todo e o filme é o objeto de 

estudo semiótico, o texto significante. O conjunto dos filmes e de suas características é o 

chamado “cinematográfico”. Com os estudos consequentes a isso, Metz definiu que o cinema 

não pode ser considerado uma língua por não conseguir ser reproduzido naturalmente, sem que 

exista um conhecimento e acesso detalhado prévio. O cinema é uma linguagem por ser um 

“conjunto das mensagens formuladas com base em um determinado material de expressão” 

(STAM, 2009, p. 132). 

Diferentemente da semiologia de Metz, os especialistas da narrativa 

cinematográfica não focavam na linguagem por si só, mas no seu modo de construção, 
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evidenciando o termo narrativa (GAUDREAULT, 2009, p. 13). Esse estudo teve como 

precursor Albert Laffay. Para ele, a narrativa aliada ao cinema formam uma nova linguagem e, 

diferentemente do realismo da imagem de André Bazin, a narrativa é a principal forma de 

representação do real em um filme (AUMONT, 2003, p.175). Apesar disso, Genette (1995), é 

considerado um dos maiores estudiosos da narratologia cinematográfica, sendo o responsável 

por retomar a ideia de narratologia de Todorov e a expandir para o universo do cinema. 

É importante notar que para Genette, o estudo narrativo literário não pode ser 

simplesmente transposto para a linguagem cinematográfica. Antes disso, deve-se haver uma 

análise cuidadosa acerca das múltiplas alternativas de expressão possíveis dentro de um filme. 

Sobre a linha de pensamento do autor nos confrontos entre formalismo e estruturalismo: 

 

A narratologia não é mais um estudo de estrutura narrativas apenas, nas linhas dos 
formalistas russos e de Greimas, mas um empreendimento de codificação de grandes 
categorias segundo as quais se comunica uma narrativa. (GADREAULT, 2009, p. 14) 

 

Diferente da narratologia descrita como temática, onde as ações são mais 

importantes para a narrativa, a narratologia modal de Genette, busca analisar os componentes 

expressivos da forma da narrativa. Um desses componentes é a temporalidade, que será 

analisada posteriormente e que dialoga diretamente com o objeto desta pesquisa. 

 

1.2 A narrativa seriada 

 

É de senso comum imaginar que os seriados são formas audiovisuais recentes e que 

se popularizaram há pouco menos de um século. Porém, a estrutura narrativa seguida pelas 

séries televisuais é utilizada desde a invenção da imprensa, no século XIX, com o surgimento 

do folhetim, romances publicados em jornais, de forma fragmentada, sequencial e periódica. 

Charles Dickens, escritor inglês, costumava usar estruturas semelhantes ao folhetim em seus 

romances literários. No começo do século XX, as radionovelas incorporaram esse tipo de 

narrativa por meio de transmissões de rádio. Nesse mesmo período, “o cinema forneceu o 

modelo básico de serialização audiovisual de que se vale hoje a televisão” (MACHADO, 2000, 

p. 86).  

As salas de cinemas dessa época, em sua maioria, possuíam pouco espaço e 

infraestrutura incômoda para o público, majoritariamente mais pobre, dificultando a exibição 

de longas-metragem. Enquanto isso, esses filmes mais longos, eram mostrados normalmente 

em cinemas mais confortáveis, porém mais caros, usufruídos pela classe média e rica. O modo 



 
23 

 

seriado de filmes foi a solução adequada para atender as duas demandas. Os longas-metragem 

eram produzidos no decorrer de sua exibição, fazendo com que houvesse muita improvisação, 

inconsistência de roteiro, substituição de atores, etc. Apesar do aparente amadorismo, esse foi 

um grande passo para a construção dos seriados televisuais conhecidos atualmente.  

Para Balogh (2002), a “linguagem da tv” é a mistura de todos os outros campos de 

entretenimento, como a literatura, o folhetim, o cinema..., assimilada com outras inovações 

necessárias no contexto em que está inserida (ibid., p. 24). O meio televisual é bastante 

impactado pelos avanços da tecnologia, conseguindo, de alguma forma, estabelecer uma 

comunicação mais próxima com o espectador. Capaz de incorporar diferentes culturas e estilos, 

a pluralidade encontrada nos seriados nada mais é que a representação da manifestação da 

contemporaneidade do mundo novo.  

Na narrativa seriada, a ordem da história pode ser fragmentada em capítulos ou 

episódios, ideia afirmada por Machado (2000) que apresenta o termo serialidade para classificar 

a forma de “apresentação descontínua e fragmentada do sintagma televisual” (ibid., p. 83). 

Balogh (2002) também confirma a descontinuidade causada pelas séries, em oposição do efeito 

do cinema de espetáculo contínuo. No cinema, a junção de dois pedaços diferentes do filme, 

através da montagem, é suavizada com a finalidade de causar no espectador a sensação de 

continuidade e fluidez das ações. Já no sintagma televisual, as pausas para intervalo comerciais 

já são estrategicamente concebidas previamente no roteiro, inserindo-se no contexto do mundo 

contemporâneo “que se caracteriza pelo discurso descontínuo e pela prevalência do fragmento 

em detrimento da unidade” (BALOGH, 2002, p. 95). 

De acordo com Machado (2000), as séries, por se tratarem de produções onde se 

utilizam os mesmos atores, cenários e situações dramáticas, são possíveis de adotarem modelos 

de produção em larga escala, tornando a serialidade uma opção financeiramente mais viável.  

 

Enquanto produtos como o livro, filme e o disco de música são concebidos como 
unidades mais ou menos independentes, que demoram um tempo relativamente longo 
para serem produzidos, o programa de televisão é concebido como um sintagma 
padrão, que repete o seu modelo básico ao longo de um certo tempo, com variações 
maiores ou menores. (ibid., p. 86) 

 

Além disso, as produções televisuais precisam estar adequadas ao meio 

condicionado em que coexistem. O fator dispersão do espectador deve ser considerado ao se 

realizar uma narrativa seriada. A progressão do enredo deve ser de forma recorrente, que reitere 

ideias a cada instante. O intervalo comercial, apesar de sua natureza econômica, ainda contribui, 

estruturalmente, para a organização da narrativa, sendo um alívio na recepção de mensagens, 
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além de “explorar ganchos de tensão que permitem despertar o interesse da audiência” 

(MACHADO, 2000, p.88). Terminar um bloco em um momento de tensão, instiga o espectador 

a continuar acompanhando o seriado. 

Se baseando em formas já conhecidas, os seriados utilizam de diversos elementos 

estruturais narrativos para serem construídos. Balogh (2002) acredita que os estudos de Propp 

foram os grandes determinantes para o estudo aprofundado desses elementos que constituem 

uma narrativa, a fim da história ter o progresso desejado. O desenvolvimento da estória é dado, 

para o estudioso, através de ações desencadeadas pelos personagens, denominadas de funções. 

A partir dessas funções, serão resultadas consequências, formando assim o que se chama de 

teoria da causalidade.  

A ordem da causalidade é vista de forma cronológica, pois toda ação levará a uma 

consequência, de maneira progressiva, podendo ser subvertida, em uma obra, de acordo com a 

intenção do autor para com os leitores (para livros) ou espectadores (para mídias audiovisuais). 

O modelo de funções de Propp, apesar de conter algumas falhas (por exemplo, não reconhecer 

anti-heróis em uma narrativa), foi uma base importante para o estudo da narratologia, sendo 

ainda muito empregado nessa área. 

Balogh também compara teorias de estudiosos narratológicos distintos, formando a 

sua teoria da causalidade de ações sujeito-objeto (BALOGH, 2002, p. 59), que afirma que há 

uma relação de causa-consequência a partir de um sujeito que irá realizar a ação e um objeto 

que se almeja por meio das funções. Nessa teoria há os estados disjuntivos, os conjuntivos e a 

ação transformadora.  

O primeiro estado diz respeito a um querer, um determinante de uma possível ação 

que será tomada pelo sujeito, enquanto o segundo estado é o desfecho da situação, a sua 

consequência, a partir de uma ação transformadora. Como exemplo, a autora coloca o estado 

disjuntivo como João quer uma casa. Para conseguir esse objeto, ele deve economizar para 

obter esta casa. O ato de economizar é a ação transformadora da causalidade aqui. O estado 

definitivo, ou seja, o estado conjuntivo, será o final (João conseguiu a casa).  

É importante frisar que existem dois tipos de narrativa a partir do desfecho segundo 

a teoria: a narrativa de realização, quando o sujeito tem posse do objeto almejado, e a narrativa 

de virtualização, quando ele não tem posse. A não efetivação do desejo pode ser causada pelo 

não cumprimento da ação transformadora, ou como resultado de outras causa-consequências 

em paralelo dentro da narrativa. Sendo assim, Balogh acredita que o “móvel da narrativa é o 

desejo que leva o personagem a ser o sujeito de uma série de ações” (ibid., p. 61), a fim de 

conseguir suprir o seu desejo inicial. O conjunto de ações e estados se chama programa 
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narrativo. Em um seriado, o programa narrativo é mais extenso quando comparado ao de um 

filme, devido a um maior número de possibilidades para o desenrolar da história, visto que o 

filme tem uma duração menor que uma série. 

Segundo Rodrigues (2014), a teoria morfológica da narrativa de Propp, pode ser 

relacionada a estruturas de um seriado televisivo. Propp analisou alguns contos populares russos 

e descobriu padrões narrativos em comum entre eles, diferenciando-se apenas nas construções 

de personagens e suas ações apresentadas de acordo com o ponto de foco. Como consequência 

dos estudos, o formalista encontrou um esquema narrativo de 31 ações de personagem, a partir 

de seu início dentro da estória. De acordo com a narrativa seriada, elas podem ser reduzidas a 

sete etapas principais, sendo elas: Início, Ruptura, Obstáculo, Divisão, Auxílio, Decisão e 

Conclusão (RODRIGUES, 2014, p. 71).  

Ainda para Rodrigues, o estudo de Propp se assemelha muito com a estrutura de 

folhetim, onde um evento central se ramifica em tramas paralelas, funcionando como ganchos 

que além de prenderem a narrativa, também servem para causar suspense nos telespectadores 

sobre o fechamento da história. Em um seriado, esse suspense e perguntas sem respostas são 

reveladas em tempos mais espaçados, mantendo o público preso por mais tempo. A construção 

da narrativa se dá a partir do jogo de questões, sendo essas dúvidas “links para os atos e viradas 

das sequências” (RODRIGUES, 2014, p. 75). 

A primeira das sete etapas é o “início", quando há a apresentação, ao espectador, do 

universo no qual os personagens estão inseridos, bem como suas próprias definições e 

características. A “ruptura” acontece como motivo de algo que afetará os personagens, um 

conflito, levando-os a mudanças. Por conta das ramificações da narrativa, a ruptura não 

necessariamente acontece apenas uma vez durante todo o seriado, constituindo-se em uma etapa 

que pode ser recorrente em todos os episódios de uma ou mais temporadas. Já a etapa de 

“obstáculo”, que muitas vezes pode ser confundida com ruptura e auxílio, é descrita como um 

“equilíbrio da situação dramática anterior” (RODRIGUES, 2014, p. 82), estando ligada a como 

se resolverá o problema posto previamente.  

“Divisão” se dá na segmentação de funções de cada personagem, ou seja, o que eles 

irão performar, a partir do momento de ruptura. O “auxílio” serve como apoio em um conflito 

para um ou mais personagens, podendo se transformar em um obstáculo para outras personas. 

As duas etapas possuem relação entre si, diferenciando apenas em seu efeito negativo ou 

positivo dependendo do ponto de foco apontado. A “decisão” é o clímax de uma história, 

quando o problema de ruptura é resolvido e, consequentemente, a sequência que mostra os 

estados dos personagens após o momento chave da narrativa se denomina “conclusão”. Essa 
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conclusão pode ser definitiva ou funcionar como gancho para os próximos episódios e 

temporadas, recomeçando o ciclo de etapas. Apesar de não ser considerada uma etapa da 

narrativa, o chamado teaser é importante para a provocação no público de um acontecimento 

que está por vir ou como forma de lembrança do que ocorreu em capítulos passados. 

De modo geral, para Rodrigues (2014), é possível encaixar as etapas de ações de 

Propp em uma estruturação de atos. O primeiro ato se dá a partir da introdução dos personagens 

no local comum, seguido do segundo ato quando há a perturbação desse lugar. No terceiro ato 

está o ato da divisão e auxílio, quando os personagens se dividem para resolver os conflitos 

gerados a partir do segundo ato. O clímax ocorre no quarto ato, ondes os personagens são 

testados ao seu limite, até chegar ao quinto e último ato, quando tudo se resolve e há, 

geralmente, uma recompensa. É possível que haja um gancho nesse derradeiro ato para que 

outros problemas sejam resolvidos e assim, dar continuidade a série.  

Machado (2000) confirma a ideia de Rodrigues no que diz respeito à estrutura de 

séries baseada na teoria de Propp. Citando Lorenzo Vilches, o autor explica que ao mesmo 

tempo em que o público recepta novas variantes e informações, ainda há uma repetição de 

padrões e elementos na serialização, fazendo com que as narrativas se tornem comuns, sem 

inovações.   

 

Na produção comercial mais banal (os chamados “enlatados”), os esquemas 
narrativos que se repetem costumam ser esteriótipos, protótipos elementares ou 
padrões simples e previsíveis, podendo ainda ser facilmente representados nos 
modelos narrativos de Propp ou de Bremond. Nessa modalidade produtiva mais banal, 
os padrões narrativos costumam ser rígidos e imutáveis, deixando pouco espaço para 
a improvisação, a variação ou desvio da norma. (ibid., p. 89) 

 

Apesar disso, ainda existem séries que conseguem ser inventivas, seguindo alguns 

outros tipos de modelos estruturais narrativos e repetindo, minimamente, padrões já 

estabelecidos popularmente. Machado cita a série Arquivo X (1993), que apresentou 

ambiguidade de roteiro, imprevistos e personagens psicologicamente mais densos e 

trabalhados. 

A narrativa televisual, para Rodrigues (2014), pode ser classificada em sete tipos 

diferentes a respeito do modo de construção. A narrativa “linear”, muito utilizada em séries 

policiais ou que haja algum tipo de caso a ser resolvido, segue uma ordem contínua, sem 

necessidade de muitos cortes de tempo anteriores ou sucessivos, pois já existe suspense no caso 

em si, colocar mistérios a parte pode confundir o espectador. “Narrativa de alternância” 

acontece quando há uma certa linearidade, mas os fatos e diferentes pontos de focos são 
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mostrados alternadamente para o público. Quando se há o embaralhamento de tempos e 

diferentes histórias e pontos de foco, é chamada de “narrativa em labirinto”. Esse tipo merece 

maior atenção, pois há uma facilidade maior do público se perder.  

Na “narrativa em espiral” há uma serie de fatos distintos ocorrendo ao mesmo 

tempo que, mais tarde, levam a um momento em comum, ao contrário da “narrativa em árvore”, 

onde um acontecimento desencadeia outros fatos, formando uma ramificação, utilizando-se do 

conceito de causalidade. Esse é o estilo mais comum em seriados e a estrutura mais semelhante 

quando relacionada ao modelo de Propp. Já na “narrativa em contraponto” os diferentes pontos 

de foco se confrontam, formando um novo ponto, uma nova história. Por último, a “narrativa 

de encaixe” se dá quando uma narrativa entra no meio de uma narrativa principal, esta sendo 

interrompida e prosseguida posteriormente ao fim da nova história. Apesar das diferenciações, 

o seriado não precisa, necessariamente, seguir apenas um tipo de narrativa, sendo bastante 

comum a utilização de dois ou três tipos. 

Quanto ao seu modo de divisão de conteúdo e fragmentação de blocos, Machado 

(2000) organiza as narrativas seriadas televisuais em três tipos principais. A primeira, comum 

em telenovelas e minisséries, acontece quando se tem uma única história percorrendo durante 

todos os episódios. É possível que haja outras entrelaçadas, seguindo a classificação de 

construção de Rodrigues (2014), mas sempre estão relativamente interligadas com a estória 

central.  

No segundo tipo cada episódio possui histórias individuais, com começo, meio e 

fim, porém o núcleo principal de personagens e a temática da obra continua o mesmo. Diversos 

seriados seguem esse modelo, como por exemplo House (2004), onde em todo episódio há um 

caso clínico distinto que a equipe médica do doutor House precisa investigar a fim de tratar o 

paciente. Apesar de haver situações diferentes, as personagens e o contexto do hospital são 

recorrentes. Séries policiais também são bons exemplos dessas narrativas.  

O último tipo de serialização se dá quando apenas a temática é mantida, tendo suas 

histórias por episódios completamente independentes umas das outras. É o caso de Black Mirror 

(2011) que em todo episódio aparecem novos personagens, novos cenários e novas situações, 

mas em todos é possível constatar um espírito geral acerca das tecnologias e o seu impacto 

social.  

A fragmentação de cada um dos tipos possui sua própria terminologia, sendo 

capítulos na primeira classificação, episódios seriados na segunda e episódios unitários na 

terceira. Assim como a classificação de Rodrigues (2014), a diferenciação de Machado (2000) 

também não limita um seriado a seguir apenas um tipo, podendo ser misturado mais de um 
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durante a sua exibição. Em algumas temporadas de House, série usada como exemplo do 

segundo tipo, há uma história central que vai sendo desenvolvida, episódio a episódio, até o 

final. 

É importante ressaltar que para Rodrigues (2014), uma série ser capitularizada, ou 

seja, se basear em uma única narrativa, não tira a possibilidade dela possuir estruturas de Propp 

fragmentadas em seus arcos narrativos, segmentações de narrativas dentro de uma maior que 

se complementam uma com as outras a fim de formar essa maior, ou até mesmo em episódios 

individuais. Em seu livro Como escrever séries, a autora exemplifica diversas séries que se 

apropriam das ações de Propp de forma individualizada, incluindo Breaking Bad, objeto de 

estudo desta monografia. Para ela, cada final de episódio ou temporada é uma chance que o 

roteirista tem de “começar tudo de novo, no episódio seguinte” (RODRIGUES, 2014, p. 88), 

sendo objetivo mais importante as perguntas que permanecem até sua resolução. 

Além dos tipos de construção e divisão de conteúdo, existem também estratégias 

narrativas que ajudam na construção do roteiro, dizendo respeito a eventos e personagens de 

uma série. Entre elas estão técnicas relacionados ao tempo em uma narrativa, como por 

exemplo, a determinação do ritmo de um filme, que para Campos (2007) significa “a velocidade 

com que se narra” (ibid., p. 218). O roteirista deve ser capaz de contar a narrativa em um 

determinado tempo de duração da peça audiovisual, levando em consideração o próprio tempo 

da história. Esse ritmo pode ser mais lento ou mais rápido e, para sua criação, são feitas 

sobreposições de planos, conhecidas como montagem, uma técnica audiovisual que engloba, 

dentre outras, mais duas estratégias narrativas relacionadas ao tempo: flashback e flashforward. 

O conceito de tempo, montagem e as estratégias citadas a cima serão discutidos mais a fundo 

no capítulo a seguir. 
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2 TÉCNICAS AUDIOVISUAIS E O TEMPO 

 

Este capítulo abordará como se dá a construção do tempo em uma narrativa 

utilizando-se de técnicas audiovisuais com finalidades específicas de manipulação do ritmo e 

de progressão. Em primeiro momento, a partir de ideias expostas por Campos (2007), Nunes 

(1995) e Balogh (2002), será discutido a teoria e classificações de tempo. 

A segunda seção do capítulo, demonstrará como a utilização da montagem 

cinematográfica se expressa, desde as ideias dos primeiros diretores de cinema, passando por 

cineastas influenciados pelas teorias dos formalistas russos, como Eisenstein (2002), chegando 

até os dias atuais.  

Ainda seguindo uma linha técnica, serão detalhados, posteriormente na terceira 

seção, o conceito e o uso do flashback e flashforward e como eles auxiliam na construção da 

narrativa de uma obra audiovisual. Em um último momento, serão apresentados alguns 

exemplos do emprego dos recursos anacrônicos em séries, para a observação de padrões 

narrativos e suas quebras. 

 

2.1 Construção de tempo na narrativa 

 

Para o entendimento da temporalidade, ou seja, a estruturação do tempo na 

narrativa, é necessário apontar, com o auxílio do conceito de ponto de foco, a diferenciação 

entre uma narrativa épica, dramática e lírica. Platão foi o primeiro a distinguir os gêneros de 

uma história, quando, em seu livro A República (2006), separou as obras em épicas, aquelas em 

que o narrador está presente na narrativa, e dramáticas, quando o narrador fala por outra pessoa. 

A narrativa lírica ainda não se fazia presente nos estudos de Platão, sendo inserida 

posteriormente e, atualmente, é descrita como aquela na qual o principal ponto de foco do 

narrador é ele próprio. É comum atrelar pronomes gramaticais aos tipos de gêneros narrativos: 

lírico seria o “eu”; dramático o “tu” ou “vós”; e o épico “ele” ou “eles” (CAMPOS, 2007, p.67-

69). 

A construção do tempo dentro de uma narrativa é estabelecida por meio de uma 

relação entre o tempo do narrador e o tempo da estória narrada. Por ser uma narrativa em 

primeira pessoa, a narrativa lírica vai lidar com o narrador em seu momento presente e o que 

acontece com ele naquele instante. Apesar disso, uma narrativa inicialmente lírica, pode se 

tornar épica de acordo com o ponto de foco em relação ao tempo. Se, por exemplo, o próprio 
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narrador recorda-se de seu passado, o “eu” anterior não se encontra no presente, se tornando 

um “eu” diferente, um “ele”, gerando assim, uma narrativa épica.  

Já a expressividade do tempo na narrativa dramática é caracterizada pelo jogo de 

ações que ocorrem no presente, visando objetivos em um tempo futuro; ou a explicação ou 

motivação de um fato presente por meio de histórias no passado. Como explicado por Campos 

(2007, p. 73) “no dramático, a progressão temporal passado - presente - futuro é resultado da 

progressão causal motivação - ação - objetivo”, fazendo com que a teoria de causalidade de 

ações sujeito-objeto de Balogh (2002) possa estar interligada com a construção de tempo de 

uma narrativa dramática, bem como a teoria morfológica de Propp (2001).  

Para Nunes (1995, p. 8), a narrativa épica e a dramática estão mais próximas do 

conceito de temporalidade em seu modo integral, visto que ambas possuem caráter objetivo, 

onde os fatos são narrados sem interferência de um “eu” subjetivo que incorpora suas próprias 

vivências, diferentemente da narrativa lírica. Ainda para o autor, “no dramático e no épico, o 

tempo vem normalmente associado à “fluidez da corrente da ação”, sendo, portanto, inseparável 

dos acontecimentos que o preenchem” (ibid., p. 9), concordando com Campos sobre 

causalidade na narrativa dramática, e expandido-a para a narrativa épica.  

Esse princípio de progressão causal também está relacionado a uma das 

segmentações de tempo que Nunes dividiu. O tempo, segundo o autor, diferencia-se em cinco 

tipos, mas para este trabalho serão comentados quatro: físico, psicológico, cronológico e 

linguístico. O primeiro diz respeito a uma construção relativizada, que pode ser mensurada em 

fatores da natureza universal, onde ocorrem mais de um evento simultaneamente e nesse espaço 

entre eventos não há relação temporal absoluta (NUNES, 1995, p. 18). 

Objetivo e baseado na causalidade de fatos, o tempo físico estabelece que há uma 

sucessão regular de eventos onde toda causa exige um efeito, sem possibilidade de inversão, 

por ser um processo comum da natureza. Já o tempo psicológico, ou tempo vivido, é subjetivo 

e variável de pessoa para pessoa, de acordo com a percepção vivida no momento, não podendo 

ser mensurado. A sucessão dos eventos pode ser alterada no imaginário do indivíduo, que em 

seu próprio pensamento faz um jogo com o passado, presente e futuro de sensações vividas. 

Para Forster (1969), a ordem causal está em um grau de complexidade maior que a ordem 

temporal, apesar de relacionadas, visto que a primeira segue sua sequência narrativa em um 

determinado período. 

 

Assim, “O rei morreu e depois a rainha” é a célula de uma história. Mas se dizemos 
“a rainha morreu ninguém sabia por quê, até descobrir-se que foi de pena pela morte 
do rei”, entra em jogo a causalidade e, com ela, um enredo, como “uma fórmula capaz 
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de desenvolvimento superior. (FORSTER, 1969, p. 69, apud. NUNES, 1995, p. 19-
20) 

 
O tempo cronológico é o tempo quantificado de acordo com as causalidades 

ocorridas do tempo físico, como por exemplo a rotatividade da terra em torno de si própria 

(físico) é calculada em dias (cronológico). Também conhecido como tempo público ou 

socializado, ele é comum a todos os indivíduos, não sofrendo variações subjetivas, além de ser 

ordenado de forma sequencial-linear. O psicológico depende diretamente do cronológico, visto 

que para se concatenar fatos, mesmo que de forma não linear mentalmente, é preciso que haja 

uma quantificação e diferenciação de períodos.  

Já o conceito de tempo linguístico diz respeito à forma do conteúdo, ao discurso, 

ou seja, a “sequência de enunciados interligados como forma de expressão da história” 

(NUNES, 1995, p. 80). A partir do ponto de foco do narrador junto ao tempo cronológico, a 

ordem dos acontecimentos é posta sequencialmente de acordo com as ideias propostas pela 

própria narrativa em que se encontra, utilizando-se de advérbios temporais, como “hoje”, 

“amanhã” e “ontem”. No audiovisual, o que dá essa significação de sequência é a forma como 

as imagens capturadas estarão dispostas na obra. A técnica para a estruturação da forma de um 

conteúdo fílmico é a montagem, assunto da próxima seção desta monografia. 

A construção do tempo para Campos (2007) é iniciada por meio da progressão, 

“percurso traçado por uma estória ou por uma narrativa” (ibid., p. 212), causada pelas post hoc 

e propter hoc, baseadas na Poética de Aristóteles. O primeiro termo, do latim “depois disso”, 

pode ser definido como uma narrativa construída e percorrida através de progressão temporal, 

enquanto no segundo, “por causa disso”, o percurso da narrativa se dá por meio de progressão 

causal. Apesar da diferenciação, é possível inferir que toda narrativa propter hoc contêm uma 

post hoc, visto que consequência é um ato que vem após uma causa. Aliado ao ponto de foco, 

a relação de causa e tempo decidirá os pontos mais importantes da história, deixando de lado 

incidentes puramente ligados à progressão temporal, definindo assim o tempo que será coberto 

na narrativa. 

Segundo um dos fatores de identificação de uma narrativa apontados por Balogh 

(2002), “é necessário que haja uma temporalização perceptível na oposição entre um “momento 

anterior” e um “momento posterior”” que “implicam uma transformação dos conteúdos 

presentes na história” (ibid., p. 54). O conceito de progressão causal estudado pela autora, está 

diretamente ligado ao ângulo de ordem narrativa. As ações e suas respectivas consequências 

seguem uma ordem cronológica, uma relação de post hoc e propter hoc, podendo ser alterada 
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de acordo com a visão da pessoa que a organiza, transformando essa ordem cronológica em 

uma ordem lógica dentro da narrativa, subjetiva a consciência de quem transcreve a história. 

Muller (apud. NUNES, 1995, p. 30), seguindo ideias propostas pelos estruturalistas, 

afirma que o tempo em uma narrativa, bem como sua variação, depende da relação mútua entre 

a sua forma, o discurso, e sua própria massa de estória, podendo ser calculável apenas com a 

existência conjunta de ambas. As alterações do tempo, para Genette, podem ser visualizadas e 

estudadas sob a ótica da ordem, tal qual comentado por Balogh, onde as incidências relativas 

“são decorrentes do confronto entre a ordem dos acontecimentos no discurso e a ordem dos 

mesmos acontecimentos na história” (apud. NUNES, 1995, p. 31). O confronto entre os planos 

leva a anacronia, podendo ser definida como: 

 

Discordância entre a ordem da história e a do discurso, com diferentes formas 
analépticas e prolépticas, que podemos detectar pelo confronto da disposição dos 
eventos ou segmentos de uma ordem com a disposição dos eventos e segmentos das 
outras. (NUNES, 1995, p. 79)  

 

As formas chamadas de analépticas e prolépticas, no audiovisual, são técnicas 

temporais conhecidas como flashback e flashforward, respectivamente, sendo o foco principal 

deste trabalho. Elas serão mais aprofundadas na seção a seguir. 

 

2.2 Teoria de técnicas audiovisuais temporais 

 

2.2.1 Montagem  

 

Para Pudovkin (1983), o roteiro de um filme é construído por várias partes 

separadas, sendo cada uma dessas partes chamadas de sequências. Para haver a diferenciação 

de cada uma delas e determinar onde é o seu início e fim, o tempo e espaço das cenas devem 

ser diferentes. As sequências são formadas por meio de filmagens de planos, que podem ser 

definidos como as imagens que são capturadas por uma câmera entre o momento em que ela é 

ligada e desligada (MARTINELLI, 2006, p. 91).  

É importante frisar que dificilmente um plano será filmado apenas uma vez durante 

a produção do filme, fazendo com que haja a repetição de filmagem desse plano até o ponto em 

que ele se torne aceitável para ser utilizado na versão final. A repetição é chamada de tomada. 

Em relação a montagem em si, segundo Martin (2005, p. 167) ela é “a organização dos planos 

de um filme segundo determinadas condições de ordem e de duração”.  

A principal tarefa de um montador audiovisual é analisar o material bruto filmado, 
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seja em película ou vídeo, selecionar as partes que melhor atendem o roteiro e a proposta da 

obra e colocá-las, na edição, na ordem lógica referente a narrativa. Sendo assim, o trabalho da 

montagem é imprescindível para a formalização e expressão imagética de um roteiro.  

Contudo, os primeiros filmes que surgiram não se utilizavam da montagem, pois 

ainda era um meio recém-criado, com técnicas de manipulação ainda em desenvolvimento. 

Essas películas eram extremamente curtas, retratando apenas a vida cotidiana, como em uma 

espécie de mini-documentário. Edwin S. Porter, vendo a necessidade de expandir a duração dos 

filmes, a fim de atrair mais espectadores e não cansar os antigos, realizou, em 1903, um curta 

de 6 minutos, chamado Life of an American Fireman. Ele é considerado um marco para a 

história do cinema americano, tendo sido a primeira obra a manifestar as práticas 

representacionais dos primórdios do audiovisual (MUSSER, 1991, p. 212), por conter narrativa 

ficcional e a utilização, mesmo que rústica, de técnicas de montagem.  

 

 

Na Figura 1, tem-se o corte de uma sequência a outra, suavizado pela ação de fade 

in e fade out, técnica que na época, não havia sido utilizada no cinema americano. Com isso, 

foi-se possível separar diferentes tempos e espaços da narrativa, deixando de se tornar uma 

tomada longa e se tornando dois planos distintos. Segundo a documentação do roteiro original 

do filme, foram feitas 8 sequências, cada uma descrita de forma detalhada, sendo umas das 

primeiras formas de roteiro audiovisual feitas até a época. Life of an American Firemen foi 

referido pelo próprio Porter como a tentativa mais forte de película já vista e que o público não 

conseguiria imaginar o tanto de trabalho envolvido (MUSSER, 1991, p. 215), justamente por 

conta de sua inovação. Apesar dos cortes não parecerem fluidos, a tentativa foi um grande 

avanço cinematográfico, visto que os primeiros filmes não contavam com cortes e seguiam um 

tempo real, sem progressão do tempo. 

 

Fonte: Captura própria	

Figura 1 - Demonstração de fade in/fade out em Life of an American Fireman 
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Porter, no entanto, ainda possuía muito dos seus pensamentos baseados no teatro, 

construindo narrativas por meio de tableaux: cenas muito detalhadas vistas sob um mesmo 

ângulo, como em uma peça teatral (HESS, 2014). Em consequência disso, há momentos em 

Life of an American Fireman em que o plano é visto em sua totalidade, minuciosamente. No 

momento exposto na Figura 2, as imagens 1 e 2 formam uma sequência, enquanto as imagens 

3 e 4 formam outra. Porém, ambas mostram a mesma ação: o resgate de uma mulher feito por 

bombeiros, sendo uma sequência filmada por dentro da casa incendiada, pela perspectiva da 

moça, e a outra pelo lado de fora, pela visão dos resgatadores. Isso é chamado de sobreposição 

temporal, ou seja, quando uma ação é vista sob dois ângulos diferentes (ibid).  Apesar do espaço 

ter se alterado, o tempo continua o mesmo, criando uma ordem não real de massa de história. 

O processo pode ser considerado longo e raramente é utilizado atualmente, porém a técnica foi 

fundamental para que Porter pudesse desenvolver o seu filme subsequente, considerado sua 

obra prima.  

O Grande Roubo do Trem, também de 1903, possui duração de 12 minutos, fato 

que na época era de grande relevância, pois nunca houve, em cinemas americanos, uma película 

com essa extensão. Apesar dos planos ainda seguirem o tableaux, sem movimentação de 

câmera, não há mais a presença de fade-in e fade-out, deixando os cortes e ações mais fluidos, 

mesmo que de maneira rudimentar, e próximos do que se são utilizados hoje em dia. Além 

disso, a sobreposição temporal por meio de duas perspectivas foi substituída por cortes 

Fonte: Captura própria	

Figura 2 - Exposição de sequências diferentes em Life of an American 

Fireman 
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sequenciais e intercalados, seguindo, dessa vez, uma ordem lógica de tempo.  

Inspirado por Porter, David W. Griffith, começou a fazer filmes com o mesmo estilo 

de cortes mais fluidos. Contudo, o diretor começou a pensar fora da mentalidade de tableaux e 

percebeu que o importante em uma película não se dá por cenas longas e detalhadas, como se 

estivessem se passando em um teatro, mas como os cortes estão distribuídos no tempo do filme 

(HESS, 2014), por conta do impacto causado.  

 

 

Em The Greaser’s Gauntlet (1908), Griffith utilizou o que é chamado hoje de cut-

in: quando um plano A é cortado para dar espaço a um plano B com um enquadramento mais 

fechado, sendo o B parte do A (GERBASE, 2012), como mostrado na Figura 3. Agora com 

uma mudança no posicionamento de câmera, o diretor foi de um extreme long shot, plano geral, 

para um full shot, plano no qual se captura o corpo inteiro dos atores de forma mais fechada. O 

uso da técnica tinha como propósito aumentar o impacto emocional da cena, como explica 

Canelas (2010, p. 4): 

 

(…) quando Porter mudava de plano era quase sempre por razões físicas, enquanto 
Griffith mudava de plano por razões dramáticas, mostrando um novo pormenor ao 
espectador que permitisse aumentar o interesse do drama em determinado momento. 

 

Griffith começou a testar outros tipos de planos, fazendo diferentes cortes de uma 

sequência a fim de manter tempo e espaço de maneira contínua e suave (HESS, 2014), além de 

começar a regra do 180º, quando a câmera passa a se movimentar em 180º na frente de uma 

linha imaginária traçada entre os atores que compõe a cena, mostrando diferentes perspectivas 

de uma mesma conversa entre personagens, por exemplo, sem perder o senso de localização 

geográfica e não confundindo os espectadores.  

Fonte: Peter Gutmann (2010)	

Figura 3 - Cut-in em The Greaser’s Gauntlent 
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Com o passar do tempo e da maturação do conhecimento de suas novas técnicas 

cinematográficas e sua inspiração nas narrativas costuradas temporalmente de Charles Dickens, 

Griffith foi capaz de criar a técnica de cross-cutting, quando são feitos cortes de ações que 

acontecem em paralelo. Em The Lonely Villa (1909), como mostrado na Figura 4, acontecem 

três sequências diferentes, simultaneamente: a invasão de bandidos na casa da família, o 

desespero da mulher e suas filhas que estão trancadas em um dos cômodos da casa invadida e 

o marido correndo para resgatar sua família. A técnica utilizada causa uma progressão de tempo 

na narrativa, mudando seu ritmo e se tornando mais intensa à medida que as ações vão sendo 

colocadas paralelamente aos espectadores. Para construir esse ritmo acelerado e enaltecer a 

simultaneidade de ações, a duração dos planos das cenas vai se tornando cada vez mais curtas 

e intercaladas com o passar do filme (SKLAR, 2018; HESS, 2014).  

Intolerância (1916), de Griffith, foi um marco em sua época, tanto pelo seu custo 

elevado, se tornando o filme mais caro já feito, quanto por termos técnicos. O diretor utilizou 

todos os artifícios de edição que inventara, bem mais polidos, e construiu uma narrativa 

formada por quatro histórias diferentes, se passando em tempos distintos, ligadas entre si por 

um fator em comum: a intolerância, mostrando ser um tema recorrente na história da 

humanidade. Assim como em The Lonely Villa, as cenas são intercaladas, criando ligações 

narrativas e simbólicas. Apesar disso, os dois tipos de disposição de sequências concatenadas 

se diferem quando classificadas por métodos de catalogação baseadas nos estudos de teóricos 

russos, que apresentaram pela primeira vez o termo montagem como é conhecido atualmente. 

Em 1917, após a Revolução Russa e a tomada dos Bolcheviques ao poder, Lenin, 

líder do partido, tinha a missão de realizar propagandas pró-governo para uma população, em 

sua maioria, iletrada, sem um idioma em comum entre si e dispersa pela Rússia, a nação com o 

maior território mundial. A partir da chegada dos filmes de Griffith ao país, em especial 

Intolerância, Lenin percebeu o poder do cinema como forma de comunicação rápida e efetiva, 

Fonte: Captura própria	

Figura 4 - Três sequências simultâneas em The Lonely Villa 
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sem a necessidade de alfabetização para sua compreensão, reconhecendo-o como uma nova 

arte (SKLAR, 2018; CANELAS, 2010). Apoiada nessa ideia, foi criada a primeira escola de 

cinema do mundo, a VGIK (Instituto Gerasimov de Cinematografia), a fim de treinar novos 

diretores que fariam filmes em prol do cinema-propaganda da época. Não dependendo apenas 

da prática, os alunos também eram ensinados a compreender as bases teóricas cinematográficas. 

Lev Kulechov foi o cineasta e professor pioneiro no campo de estudo das teorias interligadas 

com os efeitos psicológico causados pelas películas. 

Kulechov, considerado muito radical para as ideias tradicionais da escola de 

cinema, fundou seu próprio grupo de estudo que atraiu os mais radicais estudantes (HESS, 

2014). O professor, que mantinha uma cópia de Intolerância consigo, começou a estudar o filme 

ferreamente, decupando suas partes e sequências e as reorganizando de diversas maneiras, não 

necessariamente lineares, com a finalidade de perceber o impacto da obra doravante sua 

estruturação original, bem como o resultado psicológico que as distintas formas de organização 

de planos e cenas trariam. Como consequência, de forma prática, o cineasta criou o seu mais 

famoso experimento, o efeito Kuleshov. O diretor gravou o rosto de um ator, sem expressão 

alguma e intercalou esse plano com mais três diferentes, sendo um contendo uma tigela de sopa 

sendo misturada, outro uma garota morta em um caixão e o último de uma mulher sentada em 

um sofá. O público constatou diferentes interpretações do olhar do homem para cada 

intercalação, mesmo que o plano gravado do rosto do ator fosse o mesmo: sentimento de fome 

na primeira, tristeza na segunda e desejo na terceira. Com isso, Kulechov observou que o plano 

não é somente significativo por si só, como também quando justaposto com outros distintos, 

dando origem a montagem. Segundo Sklar (2018), o diretor definiu o termo como um “processo 

expressivo onde imagens não similares podem ser conectadas criando significado não-literal e 

simbólico”, no qual o tempo e espaço devem ser seus subordinados. Sendo assim, o que causava 

a emoção no público era a forma técnica na qual o filme é construído e montado, não a 

“realidade” dos planos filmados (STAM, 2009, p. 55). 

Sergei Eisenstein foi um dos alunos mais brilhantes de Kulechov, se tornando um 

dos maiores diretores e teóricos do cinema moderno. Aliado ao formalismo russo que surgira 

no mesmo período, o cineasta conseguiu montar a base de suas teorias de maneira técnica, 

analisando o filme pelo conceito de arte por arte, valorizando sua própria forma de construção, 

como explica Stam (2009, p. 65): 
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Rejeitando as tradições beletrísticas5 até então predominantes nos estudos literários, 
adotaram uma abordagem “científica” interessada nas propriedades, estruturas e 
sistemas “imanentes” da literatura, não dependente de outras esferas da cultura. Nesse 
sentido, procuraram uma base científica para que aparentemente era um campo 
altamente subjetivo: a estética. 
 
 

Enquanto Griffith construía sua edição de cortes e sequências baseados na 

estruturação da narrativa, Eisenstein foi mais a fundo na questão psicológica de um plano, 

unindo à dialética marxista de tese e antítese6 (HESS, 2014). Uma cena (tese), ao colidir com 

outra cena conflituante (antítese), produziria uma nova ideia (síntese), que por sua vez, 

constituiria de uma nova tese que chocará com outra cena, e assim sucessivamente. Com isso, 

a montagem de Eisenstein se expressa de modo social, onde o espectador é movido pela 

construção inquieta de conflitos, levando-o não só a se sentir emocionalmente ligado a obra, 

como também a refletir, garantindo que a mensagem pró-governo do filme fosse transmitida.  

Para Eisenstein, o choque entre cenas pode estar enquadrado em 5 diferentes e 

progressivos métodos de montagem, sendo eles: métrico, rítmico, tonal, atonal e intelectual 

(EISENSTEIN, 2002). Encouraçado de Potemkin (1925), considerada a obra-prima de 

Eisenstein, utilizou de todos esses tipos de montagem como forma de experimento de suas 

teorias. Começando do menos complexo, a montagem é primeiramente definida pela sua forma 

mais básica: o comprimento dos fragmentos em relação aos outros subsequentes, onde o tempo 

pode ser construído de forma lenta ou rápida. A partir disso, vai-se adicionando conteúdo aos 

quadros, de forma a interligar com o ritmo dos cortes, criando efeitos e emoções diferentes. 

Conteúdo que pode ser, como exemplo de montagem tonal, o jogo de luzes, sombras e 

iluminação entre diferentes sequências, como forma de conflito da dialética (HESS, 2014).  

A forma mais complexa de montagem de Eisenstein é a intelectual ou ideológica, 

ou, como o próprio teórico define, o “conflito-justaposição de sensações intelectuais 

associativas” (EISENSTEIN, 2002, p. 88). Diferente das outras montagens, no qual tinha como 

foco a resposta emocional do público, a montagem ideológica tem como objetivo levar uma 

ideia abstrata não-emocional, mas intelectual, formada por meio das oposições de quadros 

contrastantes. Esse tipo intelectual de edição de cortes é a dialética marxista expressa da forma 

mais crítica-social possível. Na Figura 5 abaixo, por exemplo, os quadros 1 e 2 mostram um 

padre batendo uma cruz em sua mão, enquanto nos quadros 3 e 4 mostram um coronel batendo 

com os dedos em sua espada.  

                                                
5 “Designação das obras que constituem a chamada literatura amena, (romances, poesia, etc.).” (DICIO, 2018) 
6 A dialética marxista, consiste na ideia que a história da humanidade foi construída através de conflitos que 
geraram outros conflitos. Enquanto uma tese é uma afirmação, a antítese é uma outra afirmação discordante da 
tese, criando uma síntese, uma ideia na qual se aproveita as duas afirmações conflituantes.  
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A ideia que o conflito de imagens passa ao espectador, de forma ideológica, é como 

a igreja e o estado antes da revolução russa doutrinavam seu povo, utilizando-se de seu poder 

totalitário, representados simbolicamente pela cruz e a espada. Com isso pode-se inferir que:  

   

Mais que por uma construção linear da trama, fundada sobre a causa e o efeito, 
Eisenstein interessava-se por uma diegesis truncada, disjuntiva, fraturada, 
interrompida por digressões e materiais extradiegéticos (…) vislumbrava o potencial 
do cinema para estimular o pensamento e o questionamento ideológico por meio de 
técnicas construtivistas. Em lugar de contar histórias através de imagens, o cinema 
eisensteiniano pensa através de imagens, utilizando o choque entre planos para 
provocar, na mente do espectador, chispas de pensamento resultantes da dialética de 
preceito e conceito, ideia e emoção. (STAM, 2009, p. 57) 

   

No entanto, o uso da montagem intelectual em excesso ou levado a um nível muito 

abstrato pode ser difícil de ser interpretado, quebrando assim, o objetivo de se passar uma 

mensagem crítica, como aconteceu em seu outro filme, Outubro (1928). Eisenstein utilizou 

puramente da montagem ideológica, intercalando por diversas vezes, imagens simbólicas 

desconexas com as ações decorrentes no filme. A recepção do governo foi negativa, 

considerando o filme ininteligível para o público, que também desaprovou esse tipo de edição 

por ser muito vaga. 

Para Ana Maria Bahiana (2012), a partir da década de 30 do século XX, quando a 

montagem já se estabelecia como uma base consistente de formar a linguagem cinematográfica, 

Fonte: Captura própria	

Figura 5 - Montagem intelectual em O Encouraçado de Potemkin 
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foi possível se identificar e classificar dois tipos de montagem: a invisível e a visível. A 

primeira, muito utilizada por Griffith e bastante comum atualmente, tem como objetivo 

“envolver o espectador no que parece ser a observação de “fatos reais”” (ibid, p. 104), ou seja, 

fazendo com que o público se sinta parte do universo exposto. Para esse tipo de edição é 

importante o uso do corte casado, onde as sequências combinem, criem continuidade e fluam 

de modo natural, dando a impressão de uma visão do mundo real. Já a montagem visível, 

influenciada pelos estudos dos teóricos russos, não se preocupa na imersão do público no 

universo, indicando a todo instante que tudo exposto é uma representação do real e o que mais 

vale é a ideologia por trás da reprodução de imagens. 

Em relação a construção do tempo por meio de técnicas de montagem, Bahiana 

exemplifica cinco tipos de manipulações de espaço-tempo. O modo de tempo subjetivo está 

ligado a sensação temporal pela perspectiva de um personagem, no qual as imagens são 

aceleradas ou desaceleradas para expor esse ponto de vista (BAHIANA, 2012, p. 111). Em 

contraponto, se tem o tempo comprimido, onde o ângulo da passagem de tempo recai sob o 

espectador, que, ao invés de assistir uma ação completa feita em um tempo real para o 

personagem, observa fragmentos desse tempo, editados por meio de uma montagem de 

sequências.  

O tempo simultâneo se expressa através de diferentes cenas que se passam em locais 

distintos parecendo ocorrer em um mesmo período, por estarem postos de maneira sucessiva e 

intercalada. Obtido por meio de plano-sequência, um plano longo similar aos que Porter usava, 

o tempo natural é o mais próximo do tempo real que se pode ter por não haver nenhum tipo de 

corte. Para a criação do modo de tempo ambíguo, utiliza-se de elementos técnicos visuais para 

expressar uma alteração vivida por um personagem, como por exemplo quando ele está em 

devaneio, sonhando ou se recordando de algo. Esse tipo de tempo está muito interligado com o 

subjetivo, visto que ambos trabalham a partir da perspectiva de um personagem. O modo 

ambíguo também se relaciona diretamente com as técnicas anacrônicas de analepse e prolepse, 

que serão estudadas mais a fundo na próxima subseção. 

Marcel Martin (2005), também estabeleceu sua própria divisão de montagem, 

distinguindo-as, em primeira instância, entre montagem narrativa e montagem expressiva. A 

primeira se dá por meio da organização de várias sequências de fatos, onde cada cena expressa 

um acontecimento, com a finalidade de se contar e construir uma história, dando continuidade 

a ela mesma. A montagem expressiva, por sua vez, se utiliza da justaposição e choque de planos 

de imagens, com o propósito de transmitir, por si própria, alguma ideia. Portanto, segundo a 

classificação de Martin, compreende-se que Griffith e Porter se encaixam melhor com a 
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descrição de montagem narrativa, enquanto Eisenstein e os teóricos russos pendam para o lado 

expressivo da montagem. 

Ainda expandindo a sua catalogação, Martin (2005, p. 196-197), define montagem 

narrativa como uma sequência de ações e o desenrolar delas, onde cada uma se conecta com a 

outra a fim de formar uma totalidade e a divide em quatro tipos: montagem linear, montagem 

invertida, montagem alternada e montagem paralela. A primeira é a categoria mais básica de 

edição, no qual os planos de uma única ação são organizados de acordo com uma sequência 

cronológica linear, sem pulos no tempo ou com outras ações acontecendo em paralelo.   

A montagem alternada e a montagem paralela, apesar de parecerem similares, 

possuem pequenas diferenças no que diz respeito a temporalidade das ações ocorrentes. Em sua 

Grande Sintagmática que buscava tratar o cinema como uma nova linguagem, o estruturalista 

Metz (2009) relatou algumas formas (sintagmas) de ordenamento do espaço-tempo de uma 

narrativa por meio de processos de montagem. Uma das formas denominada de sintagma 

alternante, relacionada a montagem alternada de Martin, consiste na simultaneidade temporal 

de uma ou mais ações que acontecem em espaços distintos (STAM, 2009, p. 136).  

Já o sintagma paralelo, ou montagem paralela, se baseia em cenas que acontecem 

paralelamente, por em espaços e tempos diferentes. Martin (2005, p. 200) ainda especifica que 

esses fragmentos em paralelo têm como objetivo “fazer surgir um significado da sua 

confrontação”, sendo uma versão narrativa da montagem ideológica utilizada pelos teóricos 

russos. Intolerância, de Griffith, apresenta o processo de montagem narrativa paralela por 

apresentar, em sua justaposição de diferentes histórias, a simbologia acerca da intolerância 

durante o progresso da humanidade, distinguindo-se de uma montagem expressiva por não 

querer somente dar essa significação simbólica. 

No entanto, para este trabalho, o tipo de edição mais importante como análise é a 

montagem invertida. Ela é caracterizada pela inversão da ordem cronológica da narrativa, onde 

os fatos não ocorrem linearmente, mas sim, com saltos temporais, seja em um tempo passado 

ou em um tempo futuro, definido como as anacronias de analepse e prolepse. Para que isso 

aconteça, é necessário que o montador do filme organize os quadros em uma sequência não-

linear de fatos, mas que tenha lógica para que a história se prossiga, sem que o espectador fique 

confuso. Além disso, é importante que a montagem instiga a audiência a continuar assistindo a 

obra conforme os acontecimentos passados ou futuros vão sendo revelados, trazendo novas 

informações para a construção da totalidade da narrativa. 

Em um seriado televisual, a construção da montagem categorizada por Martin 

(2005) está diretamente interligada com a classificação de narrativa proposta por Rodrigues 
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(2012), como visto na seção A narrativa seriada. A narrativa de alternância, por exemplo, 

possui características de conteúdo que podem ser passados fisicamente em planos e organizados 

pela teoria da montagem alternada. Enquanto isso, a narrativa de labirinto e a narrativa de 

encaixe podem ser editadas e ordenadas seguindo uma não-linearidade temporal da montagem 

invertida, visto que em ambas narrativas há um embaralhamento ou interrupção de ações, 

fazendo com que haja anacronias na história. 

 

2.2.2 Analepse ou Flashback e Prolepse ou Flashforward 

 

A anacronia expressa por Nunes (1995), não é uma forma de discurso nova: ela 

pode ser encontrada já nos poemas homéricos, em especial a Ilíada. O começo da obra acontece 

in medias res, ou seja, a narrativa não se inicia pelo começo da massa de estória, havendo assim 

uma volta ao passado com o propósito de se explicar algo. Para Genette esse “voltar atrás 

explicativo se virá a transformar num dos topoi formais do gênero épico” (1995, p. 34), 

afirmando a colocação de Campos (2007) sobre esse tipo de gênero, quando há uma recordação 

de um momento passado do ponto de vista do “eu” do narrador.  

Nunes também exemplifica que os romances do século XIX também se apropriaram 

da técnica, como em O Guarani, onde, em primeira instância, é narrado fatos que ocorrem no 

ano de 1604, para, na segunda parte da obra, sofrer um recuo temporal de um ano, com o 

propósito de ligar os personagens à progressão de causalidade ocorrida na história. Esse ato de 

interromper a narrativa, mostrando uma exposição separada, e voltando quando esta se finaliza, 

pode ser designado de duas formas distintas. O recuo da narrativa para um momento anterior 

ao que se passa no presente é chamado de analepse, enquanto o recuo subsecutivo ao atual 

tempo é intitulado de prolepse. Existem variações entre elas, quando analisadas separadamente, 

interferindo e completando o percurso da história, como Nunes descreve: 

 

As antecipações e retrospecções diferem entre si quanto ao seu alcance (o período de 
tempo que ocupam a partir do momento em que começam) e a sua amplitude (a 
duração do evento que introduzem, alcançando ou não o evento principal), podendo 
interferir ou deixar de interferir, pelo aporte de um novo conteúdo, com a “narrativa 
primeira”, cujas lacunas servem, também, para completar. (1995, p. 32) 

 

Como explicado na seção A construção do tempo, a progressão causal sempre estará 

acompanhada de uma progressão temporal por conta da ordem no efeito de causa e 

consequência. Contudo, narrativas épicas e líricas podem ser estabelecidas apenas por post hoc, 

visto que o ponto de foco da narrativa estará concentrado em um pedaço da vida ou em delírios 
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de um personagem. Existem dois tipos de progressão temporal: a da massa de estória e a da 

narrativa.  

A primeira se dá por meio da ligação de ordem sucessiva dos incidentes, ditada, 

geralmente, por uma realidade objetiva, como por exemplo “Forrest Gump chegou e depois 

partiu, o Visconde de Valmont ofendeu e depois foi ofendido” (CAMPOS, 2007, p. 215). A 

partir da sucessão de fatos, o narrador tem a opção de contar uma história de modo embaralhado, 

não seguindo a ordem da massa de incidentes, mas sim, uma ordem lógica à ideia proposta da 

obra, utilizando-se da analepse e prolepse, formando uma narrativa. Esse tipo de inversão de 

ordem e uso de recursos temporais não pode ser aplicado à narrativa dramática por fatores 

explicados abaixo: 

 

Por narrar ações de personagens a motivarem reações de outros personagens, um 
narrador dramático segue forçosamente a progressão temporal da realidade objetiva 
da estória: não é possível narrar uma reação antes da ação que a motivou. Isso explica 
por que relatos, rememorações e flashbacks são elementos e recursos estranhos ao 
dramático: ao direcionarem a narrativa para o passado, eles revertem a progressão da 
realidade objetiva da estória (CAMPOS, 2007, p. 216) 

 

No cinema, a analepse é denominada como flashback que significa “a exibição (em 

inglês, flash) de incidente que ocorreu antes (em inglês, back) do que está sendo narrado” 

(CAMPOS, 2007, p. 226). Essa chamada do recurso pode ser feita através do personagem ou 

do narrador para exprimir alguma lembrança ou motivação, conectando o presente com o 

passado. Quando feita pelo narrador, se caracteriza como um flashback épico, utilizado para 

trazer informação da narrativa ao espectador. Quando feita por um personagem é um flashback 

lírico, tendo a função de expressão de subjetividade.  

A prolepse, conhecida como flashforward na linguagem cinematográfica “é a 

exibição (“flash”) de incidente que vai ou pode ocorrer adiante (“forward”) do que está sendo 

narrado” (ibid., p. 228). Quando esse recurso é utilizado na própria narrativa, tendo a função de 

instigar o espectador, é chamado de épico. Quando feito por um personagem, relatando sua 

subjetividade dos fatos que ainda ocorrerão, é caracterizado como lírico.  

Dentro do cenário cinematográfico, a narrativa literária é modernizada, 

constituindo-se de um novo tipo de estruturação, já comentado antes, conhecida com 

montagem. Associada as anacronias, diferentemente da forma de texto, a montagem de 

intercalação de planos entre prolepses ou analepses e o tempo presente pode ser utilizada de 

forma mais frequente, visto que as imagens estão muito mais nítidas aos olhos do espectador. 
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A primeira utilização do flashback em filmes é incerta, por conta da perda de 

registros de várias películas, que acabaram se desgastando com o tempo. Porém, segundo Turim 

(1989), vários estudiosos creditam Griffith como precursor da inserção dos recursos temporais 

em uma narrativa fílmica, em razão da afirmação feita pelo próprio diretor, que dizia ter 

inventado o switchback. Apesar de parecer um sinônimo para flashback, o termo também pode 

estar relacionado com a edição alternada e paralela que Griffith costumava utilizar, criando 

assim um impasse entre historiadores. Já para outros estudiosos, o uso de repetições de 

sequências vistas por duas perspectivas diferentes, como observadas em Life of an american 

fireman, foi o primeiro passo para o desenvolvimento da técnica. Os cartões de títulos, como o 

da Figura 6, muito utilizados para a compreensão de ações que são melhor explicadas quando 

postas de forma verbal que apenas visual nos filmes mudos, foram elementos importantes para 

a inserção dos flashbacks na narrativa cinematográfica. O uso desses intertítulos expunha e 

esclarecia ao espectador o regresso temporal feito na película, sem quebrar a imersão que os 

diretores da época almejavam para a audiência. 

 

 

Com o advento do cinema com som, o uso do flashback passou a ser mais 

recorrente, visto que agora havia um complemento para a compreensão dos fatos narrados na 

tela. Muitas das histórias com analepses em filmes mudos foram refeitas, apropriando-se da 

sonoridade para aumentar a imersão e até mesmo, criando-se uma complexidade que não 

poderia ser transmitida apenas através de imagens. Flashbacks na era do cinema falado também 

Fonte: Robert Wiene (n/a)	

Figura 6 - Exemplo de cartão de título 
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foram bastante empregados em narrativas de crime, e principalmente, de julgamento e 

testemunhas, por recorrer às memórias dos personagens para se resolver o caso. 

Cidadão Kane (1941) é considerado por muitos estudiosos fílmicos o maior divisor 

de águas em relação ao bom emprego de técnicas cinematográficas, dentre elas o flashback. 

Um grande empresário, Kane, morre e a sua última palavra dita foi rosebud. A partir disso, um 

investigador começa a buscar relatos de pessoas que participaram da vida do morto com o 

propósito de descobrir o significado da derradeira palavra. Por meio de analepses, as 

reconstituições da vida do empresário são narradas na tela, dando informações não só para o 

investigador, quanto para o público que se vê instigado pela narrativa. O bom uso do recurso 

foi primordial para a experimentação narrativa do cinema. 

Em contrapartida, o cinema clássico narrativo não conseguiu se apropriar 

adequadamente do flashforward. Os diretores da época tinham como objetivo criar tensão no 

público por meio da causalidade, pela ordem sequencial dos fatos, chegando até o momento 

final, onde o problema narrativo é reparado, voltando ao equilíbrio. Além disso, esse tipo de 

cinema utilizava-se da montagem invisível, com o propósito de trazer o espectador para a 

realidade do filme, como se fosse o seu próprio mundo real. O flashforward, no entanto, 

antecipa o final, fazendo com que a audiência tenha a autoconsciência do que irá acontecer, 

perdendo-se a noção de imersão do universo da obra.  

Passado o entendimento histórico e retomando o conceito de progressão temporal 

de massa de estória e narrativa, a diferenciação dos dois termos reforça a ideia proposta por 

Propp (2001) acerca de fábula e syuzhet. Aliado a isso, Bordwell (1985) explica que, dentro de 

uma narrativa fílmica, o syuzhet interage diretamente com o estilo, sendo este o uso sistemático 

das técnicas fílmicas (ibid., p. 50). Por exemplo, pega-se um filme imaginário onde a sua fábula 

consiste em um detetive investigando um assassinato. Pela causalidade, primeiro acontece o 

crime em questão, logo após, o investigador chega ao local da ocorrência e de maneira 

progressiva, vai encontrando pistas, chegando mais perto de resolver o caso. O syuzhet se 

encontra em como os fatos são organizados durante a apresentação da obra. Pode ocorrer uma 

anacronia na narrativa, onde a cena do assassinato não é mostrada no início, mas como uma 

lembrança por parte do assassino, ao ser interrogado pelo detetive, por exemplo. Para recorrer 

a essa analepse, é necessário que haja uma montagem invertida, trazendo para o presente, uma 

ação já passada. Essa edição de flashback, feita tecnicamente no filme, é o estilo. 

Enquadramentos, sons e iluminação também são considerados estilos. 
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A construção da ordem temporal de uma obra entra em relação com a fábula e 

syuzhet em quatro diferentes situações, como descritas na Figura 7. O tipo A ocorre quando os 

eventos acontecem simultaneamente tanto na fábula como no syuzhet, neste último sendo 

representados por técnicas de estilo como tela dividida entre ações para representar essa 

simultaneidade na tela ou por sons diegéticos que indicam que outra ação está ocorrendo 

enquanto uma está sendo mostrada ao público. O tipo B, quando na fábula as ações são 

sucessivas, mas a organização é simultânea, pode ser representado também por imagem 

dividida. Sendo o mais comum, o tipo C utiliza-se da montagem alternada como estilo. Apesar 

de parecer estranho que a alternância não significa apresentação simultânea de quadros no 

syuzhet, a forma que sucessivamente os quadros alternados vão sendo apresentados na tela, é 

mais importante para a representação da ordem do tempo.  

O tipo D, aparentemente sucessivo cronologicamente, pode ser embaralhado no 

syuzhet. Uma série de ações que na fábula se distribuem como 1-2-3, no syuzhet pode ser 

apresentado como 1-3-2, 2-1-3, 3-2-1 por meio de flashbacks ou flashforwards, sempre sendo 

iniciados com os eventos em sucessão (BORDWELL, 1985, p. 77). As anacronias na 

organização não precisam, necessariamente, se darem por imagens, como também por sons: 

enquanto uma cena se passa no presente, um som futuro ou passado pode se passar por cima da 

sequência, como uma lembrança auditiva, por exemplo. 

Existe uma distinção, ainda segundo Bordwell, entre a forma na qual os regressos 

e progressos temporais são apresentados cinematograficamente. Quando há uma comunicação 

entre personagens no tempo presente comentando sobre algo no futuro ou no passado, seja por 

conversa ou vídeos, é chamado de anacronia de relato. Por sua vez, quando os saltos temporais 

são apresentados diretamente na tela, como se estivessem acontecendo no presente, se tem uma 

anacronia de encenação. Os flashbacks e flashforwards estão relacionados a esse tipo, visto que 

se tem a personificação, em forma de técnica, da ação na fábula diante dos olhos do espectador. 

Fonte: David Bordwell (1985)	

Figura 7 - Diferenciação de apresentação de fábula e syuzhet em um filme 
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Para Martin (2005) uma narrativa cinematográfica pode ter diferentes tipos 

diferentes de construção temporal, sendo elencado para este trabalho o tempo desordenado, que 

se baseia nas técnicas anacrônicas fílmicas. Segundo o autor, são quatro os motivos principais 

para que um diretor se aproprie do tempo em regresso ou em progresso. Primeiramente, os 

recursos temporais podem ser utilizados por motivos estéticos, quando sua função se dá apenas 

pela forma. Ao invés de contar uma história linearmente, há a quebra da ordenação de fatos, 

começando a obra em um segundo período, e, em seguida, é evocado o passado que explicará 

a situação atual, para logo voltar ao presente em que se iniciou o filme, criando uma simetria 

estrutural satisfatória estética e uma simetria do tempo centrada no presente (MARTIN, 2005, 

p. 276). No caso de flashforwards, a obra se inicia no primeiro período, havendo o progresso 

do tempo distante do presente, antes dos eventos de causalidade se darem de maneira natural e 

linear, para em seguida, voltarem ao presente.  

As anacronias também podem ser utilizadas para fins dramáticos, quando a 

dramaticidade da obra é construída através da expectativa do espectador. Esse tipo de motivo é 

responsável por dar uma maior significação ao tom da narrativa, ou seja, o sentimento que o 

diretor almeja causar no público. Com a volta ao passado ou a ida ao futuro, depois da 

apresentação do presente, a atmosfera do filme muda aos olhos do espectador, que fica 

consciente acerca do desfecho da narrativa, e espera o que causou o estado presente de um 

personagem ou de uma situação, no caso do flashback, reagindo emocionalmente a cada passar 

de causalidades. Para um flashforward, a expectativa se dá em relação a como a narrativa se 

desenvolverá até o momento futuro explicitado na prolepse.  

O uso dos recursos anacrônicos por motivos psicológicos está muito atrelado ao 

conceito de tempo psicológico, já apresentado na subseção Construção do tempo na narrativa. 

Focado, geralmente, no subconsciente de um personagem específico, esse tempo construído 

pode ser organizado seguindo a ordem imaginativa da persona. É comum o flashback ser 

utilizado como forma de materialização da memória, a fim de expor fatos que levaram o 

personagem a chegar em ação X ou se comportar de maneira Y.  

A partir desse motivo, pode-se criar diferentes efeitos psicológicos e, até mesmo, 

efeitos de caráter filosófico para a narrativa. Em Rashomon (1950), por meio de analapses, um 

assassinato é visto de quatro perspectivas distintas, seguindo o imaginário de quatro pessoas 

ligadas ao crime. Cada uma das personas conta a sua própria visão sobre o incidente, baseada 

em suas próprias recordações, e todas elas se contradizem em algum ponto, mostrando que cada 

consciente é individual e possui sua interpretação pessoal, bem como o seu tempo, levando em 

conta também a moral e valores particulares que o personagem carrega. O flashforward 
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psicológico pode se caracterizar, dentre outras formas, quando o personagem pensa de um modo 

avançado, como se a sua consciência estivesse no futuro, imaginando ações e consequências 

posteriores, enquanto o mundo físico está no presente. 

Por último, tem-se o motivo social, quando se as anacronias se dão como forma de 

significação a um contexto de caráter social no mundo real. O exemplo mais característico é 

em The Crime of Mounsieur Lange (1936). No filme, um homem, que está sendo procurado 

pela policia por ter matado o chefe de uma grande corporação, chega a um bar com sua 

companheira e é reconhecido pelas pessoas do estabelecimento. A mulher então decide contar 

a verdade sobre o crime e, a partir desse momento, por meio de flashback, a história começa a 

se progredir no passado como forma de explicação do acontecido do assassinato. Porém, o uso 

do recurso anacrônico foi utilizado para passar ideais políticos de esquerda, para um público 

francês que passava por uma virada política, onde a Frente Popular havia ganhado as eleições. 

O espectador, de maneira progressiva, conseguia se identificar tanto com o protagonista e suas 

convicções, quanto com os clientes do bar, que no final do filme, erguem a corporação unidos, 

mostrando, implicitamente, a força da Frente Popular. 

Segundo a classificação de Gaudreault (2009), o flashback pode ser externo, interno 

ou misto. O primeiro, mais comum em filmes, é definido como a recontagem de um fato 

precedente ao começo da narrativa. Se uma obra se inicia no ano de 2017 e o narrador deseja 

retornar a um incidente em 2015, esse acontecimento ocorre antes do início do filme, se 

caracterizando assim, como um flashback externo. Além disso, para a analepse ser considerada 

interna, ela deve nunca ter sido mostrado durante a película. Esse tipo ainda pode ter diferentes 

amplitudes quanto sua duração. Crepúsculo dos Deuses (1950) é mostrado, em quase toda sua 

totalidade, por meio de flashback, através da narração de um homem morto, visto na sequência 

de abertura, que conta a história de como se deu sua morte. Já em Cidadão Kane (1941), os 

fatos anteriores, narrados pelas pessoas próximas de Kane, vão sendo mostrados pouco a pouco, 

montando um quebra cabeça para explicar o que significa a palavra rosebud, dita pelo homem 

antes de morrer. 

Em contrapartida, o flashback interno é caracterizado por retomar algum fato 

precedente que já foi apresentado de alguma maneira durante a narrativa. Esse tipo dá margem 

para regressos visuais, como em Liliom (1934), quando o personagem principal tenta cometer 

um crime portando uma faca e no caminho aparece um outro homem pedindo para amolá-la, 

sendo rejeitado pelo protagonista, que falha no assassinato e morre. No paraíso, acontece a 

mesma cena e isso espanta o principal que descobre que o afiador de facas na verdade era o seu 

anjo da guarda tentando evitar o crime e salvá-lo da morte. Já o flashback misto, como o nome 
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já sugere, é a união do interno com o externo. Rashomon, por exemplo, apropria-se dos dois 

tipos em sua narrativa: reapresentando algumas cenas, ao mesmo tempo em que elas se dão em 

um momento a priori do início do filme. Flashforwards em sua maioria são internos, pois a 

função desse recurso é prever algo que irá acontecer na narrativa, retomando algo já mostrado 

visualmente. 

Em relação aos seriados, o uso do flashback requer cautela, pois o fator da 

dispersão, já comentado anteriormente, na subseção 1.2, é mais evidente no ambiente televisual. 

Entretanto, esse recurso é requerido constantemente, por conta do enredo mais prolongado, 

sendo necessário a lembrança de eventos já passados, principalmente em telenovelas. O 

flashforward, por sua vez, é utilizado de maneira não tão esporádica quanto seu recurso 

opositor, sendo apresentado em momentos específicos para fins específicos. 

Uma das primeiras utilizações de narrativa não linear em seriados televisuais se deu 

em 1959 com a estreia de Os intocáveis. Contando a história de um agente do governo 

americano que combate o crime organizado durante o período de vigor da Lei Seca americana, 

o seriado se estruturou em alguns episódios baseado no estilo mais clássico de regresso 

temporal utilizado na época. O começo dos episódios se dá por alguém explicando ao agente 

como aconteceu algum assassinato ou outro tipo de crime, regressando a esse momento e ao 

fim, voltando para a narrativa presente.  

Após o fim de Os intocáveis, houve um declínio na produção de séries que 

utilizavam o recurso anacrônico como forma de construir uma narrativa diferenciada, 

recorrendo apenas em casos extremamente especiais e muito raramente. Porém, a partir da 

década de 80 do século XX, os canais de televisão pagos começaram a investir massivamente 

em histórias seriadas, dando mais liberdade criativa aos roteiristas que por sua vez, puderam 

explorar narrativas mais complexas, assim, precisando de técnicas audiovisuais de construção 

mais avançadas (CARLOS, 2006). Além disso, por conta da inovação ocorrente, as emissoras 

de televisão aberta precisavam se adaptar as essas novas possibilidades narrativas, 

enriquecendo ainda mais esse campo, que alcançou seu auge de produção nas décadas de 90 do 

século XX e 00 do século XXI.  

Buscando outros propósitos além da explicação de algum fato passado, os 

flashbacks agora também poderiam ser utilizados como fator psicológicos, explorando o 

desenvolvimento de personagens e os que levaram a ter a índole que lhe é condizente na 

narrativa presente do seriado, como explica Demaria (2017): 
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Então por que somos tão obcecados com o panorama passado como guia de história? 
Eu argumentaria que nossa propensão para flashbacks vem do desejo humano de ver 
o bem nas pessoas (…) Nós não queremos acreditar que alguém é mau apenas por ser 
mau. Nós, instintivamente, assumimos que há uma explicação. Até o mais sinistro 
vilão possui histórias de sua origem, no fim das contas. E quando elas são bem 
executadas, flashbacks podem ser mais chocantes do que o desenvolvimento da 
história nos dias presentes. (tradução própria)7 

 

Em Buffy – Caçadora de vampiros (1997), por exemplo, o constante uso da 

analepse se dá em construir, para o público, o passado de alguns personagens, explicando as 

motivações que os encaminharam a seguir os valores expressos durante o tempo presente. Once 

upon a time (2011) é um exemplo um pouco mais recente que também utiliza do princípio de 

desenvolvimento de personagem. A história da série se passa em uma cidade onde todas as 

figuras dos contos de fadas estão presas, não podendo cruzar a fronteira de estados, e em todos 

os episódios se descobre um pouco mais sobre seus passados e como eles foram parar no local 

onde vivem.  

Os vilões do seriado sempre possuem histórias tristes que causaram mudanças de 

personalidade, servindo como base para a explicação do porquê eles se tornaram personagens 

malignos. Porém, o uso contínuo do flashback em todos os episódios e a inserção de novas 

temporadas, vista por muitos como desnecessárias, além de cansar o espectador, criou 

inconsistências no roteiro, fazendo com que houvessem erros na linha do tempo da série, 

prejudicando o entendimento da história. Personagens que deveriam estar em local X e em 

tempo X originalmente, acabaram, confusamente, em local Y e tempo Y mais a frente do 

seriado. Por conta do mal planejamento do roteiro e a extensão não necessária, a série, 

progressivamente, foi perdendo pontos de audiência, tendo sua última temporada esse ano. 

Em relação aos flashforwards, a sua utilização no meio televisual se expandiu 

depois que séries de ficção científica, como Stargate SG-1 (1997), começaram a se popularizar. 

Por se apropriar de conceitos científicos ligados ao tempo, é fácil de se construir uma história 

não linear. Por exemplo, a concepção de realidades paralelas pode ser expressa por meio de 

várias repetições e idas temporais, seguindo a premissa de Rashomon com diferentes 

perspectivas de narrativas, dessa vez utilizando do progresso no tempo a fim de mostrar ao 

público as distintas maneiras que a narrativa pode se dar. Séries de fantasia também podem 

embaralhar a sequência da história por possuírem, em sua narrativa, conteúdos relacionados a 

                                                
7 So why are we so obsessed with this past-tense framework of guiding the story? I’d argue that our propensity 
for flashbacks tends to stem from the human desire to see the good in people. (…) We don’t want to believe 
someone is bad just because they’re bad. We instinctively assume there must be an explanation. Even the most 
sinister villains have origins stories, after all. And when they’re executed correctly, flashbacks can be even more 
shocking than the present-day plot developments. (DEMARIA, 2017) 
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magia, como previsão do futuro, tendo como exemplo Charmed (1998), seriado onde uma das 

três irmãs bruxas possui o poder de premonição. 

Um exemplo muito peculiar da aplicação do flashforward em uma série pode ser 

visto em As visões de Raven (2003), que apesar de apresentar o elemento da vidência, na 

verdade é do gênero comédia. A protagonista consegue prever o futuro a partir de flashes muito 

curtos que geralmente mostram a personagem em situações vexatórias. Sabendo dessas 

premonições, ela tenta, a todo custo, evitar o futuro desastroso que foi visualizado. Porém, em 

todo episódio, o flashforward acontece da forma menos previsível possível, havendo uma 

quebra de expectativa pois, apesar da consciência prévia do que irá ocorrer, não há como frear 

o destino que foi imposto na narrativa. Nesse caso, o uso contínuo do recurso nem confunde, 

nem cansa o espectador por ser posto, segundo a classificação de Machado (2000), em um 

seriado com episódios unitários, diferentes uns dos outros. 

Lost (2004) é conhecida por muitos pesquisadores da área como a série que 

disseminou mais fortemente a ideia dos recursos anacrônicos no meio televisual como 

auxiliador na construção da narrativa, sendo baseada, do começo ao fim, por flashbacks e 

flashforwards. Presos em uma ilha depois da queda de um avião, os personagens tentam 

descobrir uma maneira de sair do local misterioso, onde acontecem várias ocorrências adversas 

e perigosas. A série desde a primeira temporada se apropria da analepse para mostrar a história 

de fundo dos personagens e como eles foram parar ali, todos juntos. Essas histórias passadas 

possuem elementos importantes, não só para o desenvolvimento das personas, como também 

para a construção do mistério da ilha. Lost também foi um dos primeiros seriados americanos 

não-ficção científica a recorrer de flashforwards na narrativa, também ligados ao mistério, 

recurso ainda pouco utilizado televisualmente.  

O sucesso e poder de influência que o seriado ofereceu aos seus sucessores se deu 

pelo uso inventivo nos padrões, onde a narrativa se dava totalmente por sua forma, no caso, 

anacrônica, como se os regressos e progressos no tempo fossem a parte mais importante para a 

construção da narrativa, e não a massa de estória em si. Essa experimentação proposital com a 

cronologia, utilizando mais de uma linha do tempo, chamou a atenção de muitos críticos e 

espectadores pela maneira efetiva de criar tensão acerca do quebra cabeça elaborado pelos 

mistérios (ETTENHOFER, 2018).  

Porém, depois de seu auge, entre a terceira e quarta temporada, esse modo de 

estruturação começou a atrapalhar a série, fazendo com que surgissem diversas inconsistências 

narrativas, sendo explicadas por cima de outras inconsistências, deixando a audiência confusa. 

Além disso, houveram anacronias que foram postas desnecessariamente, como no caso do 
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episódio que mostra como um dos personagens conseguira suas tatuagens, fato que pouco 

importava para a progressão da história principal.  

Apesar de Lost ter perdido a adoração inicial por parte de muitos, é inegável o 

legado que ela deixou quanto ao uso das técnicas como auxílio narrativo, influenciando diversos 

diretores e roteiristas. FlashForward (2009), por exemplo, foi uma série que utilizou 

primariamente da forma da prolepse para construir sua narrativa, contando a história de pessoas 

que tiveram visões seis meses na frente da narrativa principal durante um blackout mundial, 

onde toda a população do planeta desmaiou por 2 minutos. Nesse período do apagão, diversos 

desastres aconteceram e um agente do FBI começa a investigar as causas do mistério, reunindo 

e conectando os flashforwards das pessoas. 

Visto a definição e uso dos recursos anacrônicos, será analisada, no capítulo 

subsequente, a série Breaking Bad (2008), objeto de estudo desta pesquisa, a fim de avaliar o 

emprego da analepse e prolepse aliadas as técnicas de montagem, tentando entender o porquê 

do sucesso da série e a aclamação quanto a sua forma de estruturação. 
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3 METODOLOGIA 

 

  Entendendo a metodologia como uma proposta teórico-norteadora, se utilizou para 

o desenvolvimento deste trabalho, as proposições de análise fílmica estabelecidas por Vanoyé 

e Goliot-Lété (1994) que a classificam como um “processo de compreensão, de (re)constituição 

de um outro objeto, o filme acabado passado pelo crivo da análise, da interpretação”. Essa 

atividade não é feita somente como forma de examinar a peça audiovisual tecnicamente, como 

também de modo a entender o registro de percepção que a obra traz consigo mesmo, os seus 

significados e seu impacto em relação aos espectadores. O primeiro passo de uma análise 

fílmica é focar em um objeto de estudo e decompô-lo de forma que seja destacada partes 

isoladas de um todo, deixando de fora conceitos ligados à sua totalidade. Já no segundo passo, 

é criado um elo entre todas essas partes decompostas e o estudo de seus significados individuais 

dentro de um contexto.  

  Compreendendo os conceitos e procedimentos de análise fílmica, é possível 

perceber que essa atividade fílmica analítica pode ser considerada como um instrumento 

metodológico de um estudo de caso. Para Gil (2002, p.54) o estudo de caso “consiste no estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento”, caracterizando, assim, uma pormenorização em comum entre a metodologia e 

o instrumento a ser utilizado. O objeto de estudo da análise avaliado foi a utilização do tempo 

na série Breaking Bad (2008) e seu spin-off, Better Call Saul (2014).  

  A partir das indicações feitas por Vanoyé e Golliot-Lété (1994), primeiramente, foi 

realizada uma segmentação em grandes atos, pegando as séries em suas totalidades. Com isso, 

houve a facilitação de identificação dos momentos nos quais os recursos de flashback e 

flashforward foram utilizados. Depois de anotados cada um deles, foi feito uma análise 

individual dos fragmentos, com base nos estudos aprofundados da bibliografia, onde se 

possibilitou constatar de que maneira esses recursos temporais auxiliam na construção da 

narrativa. Além disso, foi descoberto que alguns padrões utilizados durante as séries foram 

quebrados, trazendo impactos distintos e distanciando o seriado do lugar comum, entendendo-

se assim, o porquê da obra ser tão comentada positivamente quanto a sua técnica e narrativa. 

  Os resultados da quebra de paradigmas técnicos isolados foram visualizados, 

posteriormente, em conjunto para saber se a série utiliza os recursos de modo adequado, 

segundo o referencial teórico, fazendo com que os objetivos dessa pesquisa sejam alcançados. 
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4 ANÁLISE DOS RECURSOS TEMPORAIS EM BREAKING BAD 

 
A partir da metodologia de análise fílmica exposta anteriormente, neste capítulo o 

objeto de estudo deste trabalho, a construção do tempo no universo de Breaking Bad (2008), 

foi estudado, minuciosamente, a fim de se alcançar os objetivos propostos inicialmente.  

Primeiramente há a introdução da narrativa e como se constitui o universo do 

seriado, detalhando-se os principais pontos da progressão da história e alguns de seus 

personagens principais.  

Em seguida, os flashbacks e flashforwards foram analisados, com a finalidade de 

se perceber padrões de uso, em primeira instância. Com a construção de uma tabela tipológica 

pormenorizando os recursos e suas utilizações dentro do contexto narrativo, pode-se perceber 

que há, em Breaking Bad, fugas de paradigmas que merecem atenção por serem distintos do 

comum e contribuírem para a análise geral e considerações finais desta monografia. 

 
4.1 O universo de Breaking Bad 

 

Breaking Bad é uma série americana que estreou no canal de televisão paga AMC 

em 2008. O seriado é considerado pelo público e por críticos especializados como uma das 

melhores séries já feitas na história televisual. De acordo com o metacritic8, site que reúne 

diversas críticas, a quinta temporada de Breaking Bad é a quinta mais bem avaliada de todas, 

com o escore de 99 pontos, sendo 100 o máximo. Não somente a quinta temporada, mas todas 

as outras possuem pontuação acima de 90. Já no imdb9 , site que reúne a classificação de 

usuários, Breaking Bad possui 9,4 de 10, sendo a quinta melhor série avaliada pelo público. A 

narrativa bem construída, sem grandes inconsistências, e as técnicas audiovisuais bem 

executadas são considerados um dos motivos principais para o sucesso da série.  

A história do seriado tem seu ponto de foco em Walter White, um professor de 

química do ensino fundamental de Albuquerque, frustrado com a vida e afundado em dívidas, 

precisando trabalhar em um lava-jato por meio período, a fim de complementar sua renda 

familiar. O homem já fez parte de uma sociedade entre amigos muito famosa e que o concedeu 

diversos prêmios, mas devido ao casamento e os filhos, Walter acabou tendo que abandonar 

essa sociedade. A esposa de Walter, Skyler, está grávida e o casal possui um filho com paralisia 

cerebral. Em seu aniversário de 50 anos, o professor descobre que tem um câncer de pulmão já 

                                                
8 METACRITIC. Best Tv Shows of All Time. Disponível em: 
<http://www.metacritic.com/browse/tv/score/metascore/all/filtered?sort=desc>. Acesso em: 30 mai. 2018. 
9 IMDB. Top Rated Tv Shows. Disponível em <https://www.imdb.com/chart/toptv/>. Acesso em: 30 mai. 2018. 
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em estado bastante avançado e inoperável, dando-o aproximadamente no máximo dois anos 

restantes de vida, deixando o homem ainda mais frustrado. 

Em uma visita com seu cunhado, o agente Hank Schrader, a um plano de execução 

do DEA (Drug Enforcement Administration, ou, Departamento de narcóticos em português) 

para pegar traficantes de drogas, Walter acaba reconhecendo um fugitivo, o jovem Jesse 

Pinkman, que já fora seu aluno. O professor começa a se interessar por esse mundo do 

narcotráfico e pensa em começar a fabricar metanfetamina e conseguir lucros a partir desse 

negócio, a fim de deixar dinheiro à sua família quando ele morrer. Ele então convida o seu ex-

aluno a se juntar e começar a produzir a droga juntos, Walter sendo o responsável pela produção 

física e Jesse pela distribuição nas ruas. O rapaz recusa a princípio, mas cede logo após.  

Os dois começam o negócio em prejuízo, mas aos poucos a metanfetamina 

produzida pela dupla vai ficando famosa devida a sua cor azul diferente e a pureza do material, 

sendo cerca de 96%, muito maior que a do mercado atual em que ela se encontrava. Com o 

passar do tempo, mesmo já conseguindo o dinheiro necessário para sustentar sua família após 

sua morte, Walter continua o negócio somente pela ambição e pelo desejo de continuar no poder. 

Enquanto isso, Hank busca obsessivamente, por Heisenberg, nome no qual White é conhecido 

nas ruas do narcotráfico.  

Durante a jornada, o duo chama atenção de grandes produtores de meta, incluindo 

Gustavo “Gus” Fring, o maior fabricante e distribuidor da droga no mercado da região de 

Albuquerque e parte do México. Inicialmente, Gus oferece dinheiro a dupla para fazer 17 quilos 

de metanfetamina, mas ao ver o sucesso do produto, ele fixa um contrato. Jesse começa a furtar 

algumas pedras visando obter lucro sozinho, mas acaba sendo descoberto por Gus, que perde a 

confiança na dupla e ameaça matá-los. Contudo, os dois conseguem se livrar do homem e se 

tornam, enfim, os maiores revendedores da região.  

Na última temporada, Hank descobre que o famoso Heisenberg é na verdade seu 

cunhado e fica determinado a prender Walter. Enquanto isso Walter e Jesse, sem Gus por perto, 

devem lidar com o grupo Madrigal, antigo fornecedor de um dos materiais necessários para a 

produção de metanfetamina a Gus. 

Em 2014, a AMC lança uma série spin-off de Breaking Bad, ou seja, um seriado 

derivado da obra original, chamada Better Call Saul. Agora com ponto de vista focado no 

advogado de Walter, Saul Goodman, a série conta a sua história 6 anos antes dos acontecimentos 

de Breaking Bad. Além do desenvolvimento de personagem de James “Jimmy” McGill, nome 

verdadeiro de Saul, há também o desenvolvimento de Mike, mercenário contratado de Gus. 
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Várias outras personas conhecidas de Breaking Bad aparecem em Better Call Saul, 

contribuindo para o progresso da narrativa, desencadeando fatos que ocorrem na série original. 

 

4.1.1 Principais personagens e suas características 

 

É importante, para este trabalho, destacar os pontos de característica dos 

personagens principais, a fim de buscar o aprofundamento da narrativa e suas significações 

durante o progresso da história.  

Walter White, o protagonista do seriado, é conhecido, em primeira instância, por 

ser um tipo de americano fracassado. Depois de sua saída da sociedade química famosa que lhe 

concedeu diversos prêmios em sua área de pesquisa, Walter sentiu o peso da vida nas costas. 

Com o acúmulo de dívidas devido ao seu baixo padrão de vida, por ser um simples professor 

de química do ensino fundamental, e os gastos com a mulher grávida e seu filho com 

deficiência, o protagonista se vê inferior, principalmente de seu cunhado, Hank Schrader.  

Hank é um policial bem-sucedido, sendo chefe do departamento de narcóticos de 

Albuquerque. Por ser essa persona famosa e exemplo de vida, Walter sempre está na sombra do 

cunhado, até mesmo em seu aniversário. No primeiro episódio do seriado, o professor está 

comemorando, junto de sua família, seus 50 anos. Porém, o que deveria ser uma celebração 

exclusiva para o homem, acaba se tornando um espetáculo para Hank se sobressair mais uma 

vez sobre Walter. Durante a festa, uma reportagem sobre a última missão do policial é noticiada 

na televisão, fazendo com que todos no ambiente assistam e comecem a elogiar Hank, deixando 

White de lado. 

Após a descoberta de seu câncer de pulmão em estágio avançado e sua expectativa 

de vida de 2 anos, Walter tenta achar um meio para conseguir dinheiro rápido para deixar a sua 

família quando ele morrer. A partir disso, o homem passa a produzir metanfetamina, com a 

ajuda de seu ex-aluno, Jesse Pinkman. Durante o progresso da narrativa, os dois desenvolvem 

uma relação de pai e filho, mesmo que de forma abusiva, principalmente nas duas últimas 

temporadas. 

É interessante notar que a partir do momento que Walter se torna um traficante 

famoso no meio do narcotráfico, sua persona começa a mudar. Com a obtenção de poder e 

reconhecimento, valores que lhe faltavam em sua vida comum onde sempre vivera as sombras 

de Hank, o professor larga o objetivo principal, de deixar dinheiro à família, para se dedicar 

exclusivamente a se manter sempre no topo, passando por cima de todos. 
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O comportamento autodestrutivo de Walter afeta os personagens a seu redor, 

principalmente sua esposa, Skyler. Nas últimas temporadas, é visível a deterioração do 

psicológico da personagem que precisa disfarçar de todos a verdadeira persona de seu marido, 

vivendo ao mesmo tempo um relacionamento abusivo com ele, onde Walter a chantageia 

emocionalmente a todo instante. Essa destruição, de ambas as partes, é importante para os 

episódios derradeiros e as análises mais a frente neste trabalho. 

O inimigo principal de Walter, Gustavo “Gus” Fring, é uma persona imprescindível 

de análise, visto que a partir do momento em que o professor se torna o Heisenberg, é notável 

a semelhança dos dois personagens. Apresentado primeiramente como o grande vilão de 

Breaking Bad, ele não se afasta do que White representa no decorrer da série. Ambos possuem 

a manutenção do poder como objetivo principal e fazem o que for necessário para continuar em 

seu status, fazendo com que o papel de antagonista se torne ambíguo. Sendo assim, pode-se 

inferir que Gus é um espelho de Heisenberg. 

Saul Goodman, o advogado de Walter, é necessário na história por ser um 

personagem interligado com o protagonista. Porém, nesta monografia, Saul se figura como 

relevante ao se observar pela perspectiva da série derivada Better Call Saul. Em Breaking Bad, 

o personagem é visto como um homem trapaceiro, de moral duvidosa. No entanto, em seu 

seriado derivado, Jimmy McGill, seu nome verdadeiro, é um homem que tenta ser moralmente 

correto, mesmo que com alguns deslizes momentâneos. Better Call Saul, que ainda se encontra 

em exibição, mostrará todo o progresso que o tornou no Saul que é conhecido em Breaking 

Bad. Essa mudança de personalidade está interligada com o relacionamento conturbado com 

seu irmão e será aprofundada na temporada que estreia dia 6 de agosto deste ano. 

 

4.2 Flashbacks e flashforwards em Breaking Bad 

 

4.2.1 Os padrões de uso de flashbacks e flashforwards 

 

A partir da visualização da série em sua totalidade, pôde-se perceber em quais 

momentos o recurso de flashback e flashforward foram utilizados em Breaking Bad. Ao todo 

foram marcadas 22 aplicações dos recursos anacrônicos, distribuídas em 21 episódios, sendo 

11 analepses e 11 prolepses. É importante também notar que durante toda a série quase todas 

as formas analépticas e prolépticas aparecem na primeira cena, antes do começo da abertura, 

servindo como um teaser. Três exceções foram observadas e estudadas mais detalhadamente. 

Encontra-se também um paradigma por temporada: enquanto a segunda é composta apenas por 
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flashforwards, a terceira se dá apenas por flashbacks. Dentro desses modelos próprios, a 

temporada 2 se destaca pelo seu modo peculiar de ser apresentada. 

Se tratando de flashforwards, o padrão principal entre eles se dá por motivos 

puramente dramáticos, seguindo a ideia de divisão proposta por Martin (2005), mesmo aqueles 

que se diferenciam por outras definições técnicas. O espectador já fica consciente do que irá se 

suceder e fica na expectativa quanto ao modo de como a trama se enrolará até o momento futuro 

que lhe foi apresentado. Por exemplo, na Figura 8 abaixo, tem-se o teaser do episódio 2 da 

segunda temporada, onde é mostrado, pouco a pouco, um local devastado por algum tipo de 

troca de tiros, com várias balas de revólver no chão (1) e um carro vazio, balançando para cima 

e para baixo, cheio de buracos por conta das balas. Quando a placa do veículo é mostrada (2) 

pode-se notar que é a mesma placa do automóvel de Jesse, já apresentada em outras sequências 

anteriores da série. Em seguida, é possível ver um corpo no chão ao lado do carro (3).  

 

É sabido, pelo espectador, que no episódio precedente, Walter e Jesse foram 

capturados por Tuco Salamanca, um perigoso traficante, que assassinou um de seus capangas e 

o crime acabou sendo descoberto pela DEA. Os protagonistas foram testemunhas do ocorrido 

e para ocultação de evidências, Tuco decide prender os dois e levá-los até sua casa, mantendo-

os como reféns. Esse flashforward dramático no começo do episódio 2, cria a tensão na 

audiência por deixar dúvidas do que aconteceu no local e se, possivelmente, o corpo no chão é 

de Jesse ou de Walter, visto que o veículo é de um deles.  

Apesar de todas as prolepses do seriado se apropriarem por motivos dramáticos, 

alguns extrapolam a dramaticidade dando maior carga emocional à narrativa e de tensão ao 

público. Além disso, nas exceções, há diferenças no tipo de montagem padrão utilizado. 

Já em relação ao flashback, há uma variação de padrão quanto ao seu uso. Fora da 

terceira temporada, a grande maioria da utilização do recurso é como apresentação de fatos 

anteriores ao presente que precisam ser mostrados para a progressão exclusivamente da 

Fonte: Captura própria	

Figura 8 - Quadros do flashback no episódio 2 da segunda temporada 
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narrativa e a explicação dos motivos que levaram as situações atuais ou levarão a futuras. Tem-

se como exemplo o teaser do episódio 2 da primeira temporada. Ele se inicia com a continuação 

do fim do primeiro episódio, onde Skyler e Walter estão dormindo juntos e em seguida o homem 

vai ao banheiro lavar seu rosto e se vê no espelho com um semblante preocupado. Após isso, a 

história volta 12 horas atrás, tempo passado durante o episódio 1, logo após Jesse e Walter 

baterem a van e matarem dois traficantes, nos quais fizeram um trato malsucedido com os 

protagonistas, os levando a desovar os corpos dos criminosos dentro do veículo. Porém, Walter 

e Jesse percebem que um deles, Crazy Dog, continua vivo e o episódio se desenvolve a partir 

da busca por resoluções que os protagonistas devem realizar sobre o fim do traficante. É 

interessante notar que o flashback também possui indicadores para problemas futuros na 

narrativa que a passagem pelo deserto pode acarretar. Como exposto na Figura 9, no quadro 1 

a câmera foca em uma máscara de oxigenação utilizada por White e Pinkman na produção de 

metanfetamina esquecida por trás de uma pedra. No fim do episódio, uma garota brincando no 

deserto encontra a máscara (quadro 2), indicando que alguém encontrou uma evidência muito 

importante que pode atrapalhar Walter e Jesse mais a frente.  

 

 

Quanto ao motivo da analepse, há também uma variação nos momentos 

encontrados. O motivo do episódio exposto acima, por exemplo, pode ser classificado tanto 

quanto dramático quanto psicológico, como visto na Figura 10. É evidenciado que o flashback 

das 12 horas anteriores se passa de um pensamento ou devaneio de Walter, tanto por causa de 

seu reflexo preocupado no espelho, quanto pelo primeiro momento após a abertura, onde o 

professor se encontra no chão, acordando, mostrando que ele dormira ali após desmaiar. 

Fonte: Captura própria	

Figura 9 - Quadros mostrando a máscara em tempos diferentes na narrativa 
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Na terceira temporada, como padrão, a aplicação do flashback é feita de uma 

maneira mais metafórica, relacionando o diálogo dos personagens com a progressão da história 

em forma de alegorias. A analepse do episódio 13 se passa quando Skyler ainda estava grávida 

de Walter Jr. e tanto a mulher, quanto White estão mais novos do que a idade na narrativa atual. 

Ambos estão olhando uma casa para comprar, que se encontra de ser a casa na qual a família 

vive no momento presente. Enquanto Skyler parece satisfeita com a escolha e enxerga a maior 

quantidade possível de qualidades do local, Walter não se contenta e fala que eles precisam de 

mais, pois aquilo não bastaria. O homem também afirma que eles precisam esticar seus padrões 

e que a partir dali eles só subiriam de status social e econômico, metáfora bem clara da situação 

atual, onde a família está ganhando cada vez mais dinheiro com a produção de metanfetamina 

e suas vidas estão mudando de rumo. Walter ainda fala que eles não devem ser cautelosos, 

interligando-se ao presente na forma do tráfico perigoso de drogas onde ele está atuando. Mais 

a frente, essa cena terá grande valor simbólico para uma das quebras de padrões do seriado. 

Para melhor visualização dos padrões e suas quebras, fez-se uma tabela, mostrado 

abaixo na Tabela 1, indicando todos os momentos nos quais há a presença de flashback e 

flashforward, a localização no episódio em que se encontra e de que modo, seguindo os 

conceitos vistos no referencial teórico, os recursos se inserem na narrativa. 

 

 

 

 

 

Fonte: Captura própria	

Figura 10 - Quadros de pré e pós devaneio de Walter White 
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A partir da tabela, é possível prosseguir para a principal parte deste trabalho, que 

consiste em apontar e analisar detalhadamente as formas de analepses e prolepses fora do 

padrão e de que maneira elas fazem o seriado se destacar no meio televisual quanto ao uso das 

técnicas temporais de montagem na narrativa.  

 

 

 

 
Tabela 1 - Relação de episódios e tipologia 
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4.2.2 As quebras dos padrões de uso dos recursos temporais 

  

4.2.2.1 Quebra da estrutura de ações e atos de Propp 

 

A primeira quebra de padrão percebida nos episódios, de modo geral, que utilizam 

os recursos anacrônicos, está na quebra de estrutura de funções de narrativa explicada por 

Propp. Breaking Bad, segundo a classificação de Machado (2000), é uma série baseada em 

capítulos, ou seja, os episódios seguem uma única narrativa, possuindo apenas pequenas 

ramificações, ainda interligadas com a narrativa principal. Por isso, as etapas de ações e atos de 

Propp devem ser vistas de maneira geral, narrativamente falando, já que os efeitos de causa e 

consequência podem ser unidos quando em comum, formando as etapas. Porém, de modo 

técnico, essa estrutura é quebrada cada vez que um recurso anacrônico é utilizado. 

Já foi explicado, na subseção A Narrativa seriada, que Rodrigues (2014) vê a 

possibilidade de fragmentação das ações de Propp de maneira individualizada, seja por 

episódios ou arcos narrativos em uma temporada. A quebra do padrão de ações e atos, se dá, 

principalmente, quando os flashforwards são utilizados.  

No primeiro episódio de Breaking Bad, por exemplo, o teaser, que não faz parte de 

um ato ou etapa de ação, na verdade, expressa o final do quarto ato quando observado 

linearmente, ao demonstrar uma decisão que levou o personagem ao seu limite. O primeiro 

quadro mostra Walter no meio da estrada, de cueca, apontando a arma para sua frente e, ao 

fundo, é ouvido sirenes parecidas com as de polícia. O espectador não tem ideia do que está a 

ocorrer ali, tendo conhecimento apenas quando a narrativa se desenvolve de modo linear após 

o começo da estruturação de atos.  

A quebra de atos, é visto em todos os episódios que se iniciam com analepse ou 

prolepse. No entanto, visualizado de uma maneira mais ampla, essa quebra também é realizada 

em relação ao arco de narrativa da temporada. Como explicado no referencial teórico, em uma 

série capitularizada, é comum que as temporadas tenham suas próprias histórias, com a 

finalidade de formar a massa de estória maior que as une. Em Breaking Bad, a segunda 

temporada possui uma quebra de padrão de Propp bastante característica e inovadora dentro do 

mundo comum dos seriados.  

A análise detalhada acerca da distinção da segunda temporada quanto a estrutura de 

Propp, aliada às técnicas de montagem audiovisuais e de recursos temporais, bem como a 

análise de outros episódios com variadas quebras de padrão, será abordada a seguir. 
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4.2.2.2 Segunda temporada 

 

Os primeiros quadros do primeiro episódio da segunda temporada se iniciam em 

tonalidades de cinza, preto e branco, como indicam a Figura 11. 

 

 

A princípio, as cenas não têm conexão entre si, focando apenas em objetos distintos 

e sem relação alguma uns com os outros, em vários cenários diferentes. Até certo momento, 

onde é mostrado uma varanda muito parecida com a da casa da família de Walter White (Figura 

12). 

 

 

 

Logo em seguida, um olho flutua na piscina (Figura 13), levando o espectador a 

criar certa expectativa em relação ao símbolo mostrado. De quem é esse olho? Como ele foi 

Figura 11 - Conjunto de imagens do começo do primeiro episódio da segunda temporada 

Fonte: Captura própria	

Figura 12 - Varanda da casa de Walter 

Fonte: Captura própria	



 
64 

 

parar na piscina de Walter? Por que isso está no local? Perguntas como essas persistem no 

imaginário do público até que o mistério se resolva, criando ganchos de tensão que segundo 

Machado (2000), são uma marca registrada das séries. 

 

 

 

No entanto, é descoberto que esse olho na verdade pertence a um urso de pelúcia, 

também flutuando na piscina, que está sem um de seus olhos. Essa revelação é feita com mais 

outra geração de expectativa, visto que o bicho de pelúcia, em primeiro momento, aparece de 

repente, com um dos lados da face ainda completo e o urso está em coloração rosa, se 

destacando das tonalidades monocromáticas. Logo após, é mostrado a outra metade do 

brinquedo e é possível perceber que ele está sem o olho e queimado. A diferença de expectativa 

se encontra visualmente na Figura 14 abaixo. 

 

 

Figura 13 - Olho na piscina de Walter 

Fonte: Captura própria	

Figura 14 - Geração de expectativa para significação do urso de pelúcia 

Fonte: Captura própria	
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Já no quarto episódio da temporada, a cena do ursinho é revista, ainda em preto e 

branco, porém desta vez, ela é complementada por outra de mesmo cunho dramático de Martin 

(2005) em extensão. Combinada a expectativa do urso de pelúcia, há o prolongamento com a 

cena seguinte, quando o brinquedo é retirado da piscina e colocado em um saco plástico. Em 

seguida, ele é posto ao lado de vários outros sacos escritos “evidências” (Figura 15). O público 

agora é levado a pensar que essas evidências podem estar relacionadas com a captura de Jesse 

e Walter pelo DEA e Hank, sendo provas da prática ilegal da dupla ou de que os dois cometeram 

algum outro tipo de crime ainda relacionado com a produção de metanfetamina. 

 

 

No fim da fila de objetos ensacados é possível se ver um óculos muito parecido ao 

de Walter (Figura 16), deixando o espectador ainda mais curioso sobre o que irá acontecer ali.  

 

Figura 15 - Urso de pelúcia sendo pondo ao lado de evidências 

Fonte: Captura própria	

Figura 16 - Óculos ensacado como evidência 

Fonte: Captura própria	
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Contendo o mais importante ponto de expectativa, o episódio 10 começa novamente 

com o urso de pelúcia, dessa vez ensacado na coleta de evidências. Os legistas agora vão para 

a frente da casa e é possível ver o carro de White com os vidros totalmente destruídos. O plano 

vai se movimentando até chegar ao ponto chave onde é mostrado dois corpos ensacados no 

chão, indicando que ambos estão mortos. Por ser um par de corpos, a audiência começa a 

acreditar que eles pertencem a Jesse e Walter, começando a questionar, além do que aconteceu 

no local, o que levou a dupla a morrer. O plano se encontra na Figura 17 abaixo. 

 

 

Já o teaser do episódio 13, o último desta temporada, combina todos os outros 

teasers relacionados ao mistério iniciado pelo urso de pelúcia. Dessa vez, porém, é adicionado 

mais outra sequência em que é mostrado toda a vizinhança da família White cercada por carros 

de polícia e inspeção, bem como vários outros legistas colhendo informações. Há uma transição 

entre a tonalidade monocromática e a coloração normal, normalizando o quadro. É possível 

também ver fumaça saindo atrás da casa (Figura 18). 

 

 

 

 

Figura 17 - Dois corpos ensacados no chão 

Fonte: Captura própria	
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No fim do episódio é descoberto que houvera um acidente aéreo na zona da casa de 

White, deixando vestígios por toda a região, explicando assim todas as evidências e os corpos 

ensacados. Apesar de não ser material de prova para a captura do duo produtor de 

metanfetamina, o acidente ainda está indiretamente relacionado a eles, pois foi causado por 

efeito de causalidades durante toda a temporada. Jesse se envolveu com uma garota, Jane, que 

o levou a usar drogas mais pesadas, como heroína. Walter, sentindo que o seu parceiro não está 

se dedicando a fabricação, deixa que Jane morra em seu próprio vômito, após uma overdose de 

heroína, eliminando assim a principal ameaça na produção. O pai de Jane, que trabalha em uma 

empresa de geolocalização e comando de voos de avião, fica nervoso com a situação da morte 

da filha e acaba tendo uma crise, fazendo com que dois aviões se choquem e caiam, provocando 

o acidente que levou à toda organização dos teasers.   

A montagem utilizada durante a temporada, além de invertida classificada por 

Martin (2005), por ser um flashforward, é a expressiva de Eisenstein (2002). Esse tipo de 

montagem está muito relacionado ao simbólico e desde o começo, o urso é mostrado como um 

símbolo de referência a algo que está prestes a acontecer, tanto por sua frequência de aparição 

em todos os teasers, quanto por sua coloração diferenciada. O espectador, a partir do símbolo, 

é capaz de produzir ideias acerca do desfecho, criando teorias distintas e refletindo sobre elas.  

Na narrativa, com o recurso anacrónico de prolepse aliado à montagem expressiva, 

foi possível se desenvolver um gancho de tensão prolongado, prendendo a atenção do 

Figura 18 - Fumaça saindo por trás da casa de Walter 

Fonte: Captura própria	
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espectador quanto aquele mistério, sem banalizar o seu uso e feito moderadamente. A divisão 

de uma única cena de flashforward espaçada entre quatro episódios foi uma alternativa diferente 

de gancho que conseguiu alcançar o seu propósito, pois foi possível também relembrar os 

teasers passados. Para Machado (2000), essa lembrança é importante para que a audiência não 

se sinta perdida no enredo do seriado. Além disso, segundo a estruturação de atos de Propp, é 

possível perceber que há a fragmentação do quinto ato, o de desfecho, no teaser de quatro 

episódios diferentes. A quebra de padrão de Propp transforma-se em inovação aqui.  

É necessário ressaltar que o uso dos tons de cinza dá a impressão, ao espectador, 

que essas sequências aconteceram no passado, pois o recurso da desmatização das cores é 

comumente utilizado para recordação de fatos por remeter aos filmes mais antigos. Porém, 

depois do primeiro episódio se percebe que, na verdade, se trata de algo que irá ocorrer, visto 

que não é possível que seja antes da dupla começar a produzir metanfetamina, pois toda a 

dramatização de Martin (2005) é focada na captura de Walter e Jesse por essa prática ilegal. A 

quebra de expectativa de ser um flashforward, e não um flashback, também foge do padrão 

convencional. 

 

4.2.2.3 Episódio 3 da primeira temporada e episódio 8 da quarta temporada 

 

O episódio 3 da primeira temporada e o oitavo episódio da quarta temporada se 

assemelham por utilizarem duas quebras de padrão. A primeira se caracteriza por ambos os 

recursos anacrônicos serem utilizados como forma de desenvolvimento de personagem, 

especificamente dos personagens antagônicos entre si: Walter e Gus. A segunda quebra se dá 

pela fragmentação de um único momento passado e essa divisão ser posta no início e no final 

dos episódios como forma de fechar seus próprios ciclos. 

Como de costume, o flashback do terceiro episódio da primeira temporada começa 

no teaser, porém a forma como ele é posto e montado na narrativa se diferencia de outros. No 

início, vemos Walter e Jesse limpando o sangue e restos do corpo pulverizado por ácido de um 

dos traficantes que eles acabaram matando, sem querer, no primeiro episódio do seriado. 

Enquanto os protagonistas executam a ação de limpeza, em paralelo, é colocado planos de um 

flashback no qual Walter está estudando, junto a sua antiga aprendiz, os elementos químicos 

que compõe um corpo humano (Figura 19).  
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De maneira inteligente, a paralelização dos quadros atuais se liga diretamente ao 

diálogo dos personagens no passado. Enquanto o protagonista escreve no quadro-negro a 

percentagem de cada elemento químico, é visualizado, no momento presente, alguma parte do 

corpo pulverizado do traficante que possui aquele elemento. Por exemplo, na Figura 20 abaixo, 

no primeiro corte tem-se Walter discutindo com a mulher sobre o cálcio, que se apresenta no 

corpo humano com 0,25%, fato que intriga o professor por ser um valor baixo, visto que o 

esqueleto é composto basicamente por esse elemento. No corte seguinte, se observa White, 

atualmente, pegando um osso do crânio do traficante e colocando no lixo.  

 

 

No fim do teaser, a soma dos elementos principais não fecha a percentagem de 

100%, o que faz Walter se questionar sobre a falta de algo, pois deve haver mais do que o 

indicado em um ser humano. A pergunta fica sem resposta momentânea, sendo retomada no 

Figura 19 - Paralelo entre o tempo presente da narrativa e o flashback 

Fonte: Captura própria	

Figura 20 - Paralelo da representação simbólica do elemento cálcio 

Fonte: Captura própria	
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fim, aqui entrando a divisão de um único flashback, distribuído no começo e no final para criar 

um ciclo.  

Durante o episódio, os protagonistas precisam lidar com Crazy Dog, que está como 

refém na casa de Jesse para que o traficante não entregue os dois a polícia. Walter acaba 

matando Crazy Dog, depois que este tentou golpear o professor com um pedaço de prato 

quebrado, que fora derrubado por White depois de desmaiar. No fim do episódio, Walter está 

sentado em seu carro, sendo logo cortado para onde o flashback do começo havia terminado. O 

professor, ainda inconformado com a falta de complemento dos 100% dos elementos químicos, 

é interrompido por sua aprendiz, que pergunta se o que resta na contagem é a alma. White então 

responde que “não existe nada além de química” na conversa.  

Com a apresentação da analepse, primeiramente, é possível notar que há o uso da 

montagem paralela classificada por Martin (2005). Os cortes do teaser se intercalam entre 

passado e presente e, apesar de mostrarem ações diferentes, em tempos distintos, eles estão 

unidos pela sua temática principal: o corpo humano. Esse paralelismo vai ainda mais a fundo, 

quando o final do episódio é mostrado. De modo expressivo, como o de Eisenstein (2002), a 

simbologia acerca da alma é vista como a perda da alma de Walter, expressa através do seu 

primeiro assassinato doloso. A partir dali o protagonista se encaixa cada vez mais no conceito 

de anti-herói, construindo caráter duvidoso ao longo da série e representando a frase dita de não 

haver nada além de química, nada além do seu trabalho, não importando as consequências que 

virão do tráfico de metanfetamina, mesmo que suas ações sejam moralmente erradas na 

sociedade atual. Esse início de desenvolvimento de personagem do protagonista é o elemento 

mais importante para o progresso da narrativa, visto que é a partir dessa persona que os conflitos 

e resoluções surgirão, impulsionando a história de acordo com a teoria da causalidade sujeito-

objeto de Balogh (2002), onde cada ação tem sua consequência, interligando a ações e estados 

de personagens. A dialética marxista também pode ser vista no confronto dos quadros de Walter 

pré e pós Crazy Dog, concebendo a síntese de significação do Walter apresentado no flashback. 

O episódio 8 da quarta temporada se inicia com um dos dois únicos flashbacks 

internos da série, segundo a classificação de Gauldreaut (2009), por mostrar uma cena já vista 

anteriormente no episódio 8 da terceira temporada. Nessa sequência, Walter e Gus conversam 

no hospital sobre o ataque que Hank sofreu pelos gêmeos do cartel contrário a Gus. Walter, 

preocupado que agora Fring sabe que seu cunhado é agente da DEA, pede ao homem que não 

machuque sua família. Porém, Gustavo planeja acabar com o cartel antes de eliminar Hank, por 

isso, com a ajuda de Mike, um mercenário, ele mata um dos gêmeos que está no hospital. Logo 

após o flashback interno, há uma extensão que mostra Gus indo ao asilo onde Hector 
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Salamanca, sócio primário do cartel inimigo, está alocado por conta de sua doença que o deixou 

incapacitado. O empresário avisa ao idoso que os gêmeos estão mortos e agora já não restam 

mais pessoas da família Salamanca no narcotráfico. Em seguida, é mostrado, rapidamente, uma 

piscina com sangue. O espectador, naquele momento, cria expectativa dramática sobre aquela 

imagem, que serve como um teaser dentro de um teaser.  

No fim do episódio, Gus visita novamente Hector, dessa vez no tempo presente da 

narrativa, falando que Hank agora está investigando o seu passado e, após isso, o mesmo 

enquadramento da piscina é mostrado, porém sem o sangue. A partir daí, passa-se uma 

sequência do passado de Gus, onde há uma conversação sobre o tráfico de metanfetamina do 

homem e seu parceiro com o chefe do cartel de Hector, Don Eladio. A dupla oferecia amostras 

da droga para os homens de Eladio, sem o conhecimento do dono, o irritando, mesmo que o ato 

ilegal tenha sido feito para chamar a sua atenção a firmar parceria. Hector, a mando de Don, 

mata o parceiro de Gus e o faz ficar de frente a ele, assistindo a sua morte. Se descobre então 

que o sangue da piscina, mostrado no final do teaser, se refere ao momento dessa negociação 

malsucedida. A comparação dos dois momentos se encontra na Figura 21 abaixo. 

 

 

É interessante notar que assim como o episódio 3 da primeira temporada, o 

flashback aqui é dividido em dois e espaçados no começo e no fim. Porém, no episódio 8 da 

quarta temporada a primeira fragmentação é feita de forma muito curta e até que sem sentido 

em primeiro momento, sendo um teaser muito mais dramático que o do primeiro episódio 

analisado nesta subseção 3.3.2.3. Outra diferença é que neste oitavo episódio são mostrados 

três tempos distintos: o flashback interno, o tempo presente da narrativa durante o episódio e a 

analepse do passado de Gus.  

Figura 21 - Comparação dos momentos relacionados a piscina de Don Eladio 

Fonte: Captura própria	
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Apesar da diferenciação, os dois episódios se assemelham quanto ao seu uso para 

desenvolvimento de personagem. A analepse aqui explica um dos motivos pelos quais Gus se 

tornou o que ele é no presente e a formação de sua conduta. O assassinato de seu parceiro pelo 

cartel de Don Eladio fez com que o homem buscasse vingança, executando, dentro da série, o 

passo a passo para a realização dessa revanche. Mais uma vez, a progressão da narrativa é feita 

a partir da causalidade sujeito-objeto explicada por Balogh (2002), desenvolvida a partir de um 

ponto de foco de personagem e seu desenvolvimento. 

 

4.2.2.4 Quinta temporada 

 

A quinta temporada da série, sendo a última, começa fechando o ciclo que foi criado 

durante toda sua extensão, não só pela sua simbologia, como também por englobar todas as 

técnicas audiovisuais e motivações relacionadas ao tempo utilizadas durante seu progresso. 

O primeiro quadro do primeiro episódio desta temporada começa com um prato 

com ovos e bacon. Logo depois, as mãos de alguém começam a fatiar o bacon e organizar os 

pedaços em forma do número 52. Para o espectador, já fica claro que a mão é de Walter, pois 

no início do primeiro episódio da primeira temporada da série, quando o professor acorda, ele 

é recebido por Skyler, na mesa do café da manhã, com o mesmo prato e o bacon em forma de 

50, como pode ser percebido na comparação da Figura 22. O número se refere a idade do 

protagonista. Logo, ao ver 52 no início do episódio analisado, pode-se inferir que é aniversário 

de Walter, dois anos após o começo da série. É sabido, pelo público, que o professor havia por 

volta de dois anos de expectativa de vida desde a descoberta de seu câncer. Sendo assim, 52 é 

um número simbólico que pode, ou não, ser marcado pela morte do protagonista no fim, criando 

um motivo dramático de acordo com a classificação por Martin (2005), porém estendido ao 

longo da temporada. 

 
Figura 22 - Comparação do prato com bacon em diferentes tempos 

Fonte: Captura própria	
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Essa classificação também é percebida quanto aos motivos que levaram Walter a 

ter mudado de cidade e nome, fato apresentado pela conversa do homem com a garçonete que 

lhe serve. Agora com o sobrenome Lambert, o professor volta a Albuquerque depois de ter 

vindo de New Hampshire, cidade 3,5 mil quilômetros de sua cidade natal. Por ser um 

flashforward, a razão na qual Walter foi para longe e voltou é incerta aos olhos da audiência, 

criando uma expectativa em relação a isso e sendo prolongada até a sua resolução, quase no 

fim do seriado.  

É importante ressaltar o uso da montagem expressiva de Eisenstein (2002) para a 

elaboração dessa primeira cena. O simbolismo acerca do prato de comida, remetendo a uma 

sequência já vista anteriormente, porém levemente alterada, traz ao público a sensação de um 

ciclo sendo concluído e o fim próximo da jornada de Walter, por conta dos anos passados e suas 

referências já explicadas previamente. Diferencia-se da montagem paralela de Martin (2005) 

por não ser intercalada, apenas rebuscada uma vez para simbolismo no consciente da audiência, 

e por não ter fins especificamente narrativos, visto que a progressão da narrativa da cena não 

se dá exclusivamente pelo quadro do prato.  

No episódio 8 desta temporada, o recurso de flashback é utilizado, diferentemente 

de todos já realizados, apenas no final do episódio, em forma de analepse interna, segundo a 

classificação de Gaudreault (2009), ao mesmo tempo em que é um flashback de uso 

psicológico, como rotula Martin (2005).  

Hank, ao sentar no vaso sanitário, começa a folhear algumas revistas e livros 

disponíveis no banheiro de Walter para passar o tempo. Até que ele pega o livro que Gale, 

antigo assistente de produção de Gus, deu ao professor antes de seu falecimento. Esse livro, 

escrito por Walt Whitman, já havia sido assunto de Hank e Walter em uma cena anterior do 

episódio 4 da quarta temporada, quando o agente, depois da morte de Gale, encontrou um 

caderno de anotações do assistente sobre a produção de metanfetamina, o que durante muito 

tempo, fez Hank acreditar que Gale era o verdadeiro Heisenberg. Nos rascunhos, o assistente 

cita alguém conhecido apenas com W.W. Hank, em tom jocoso, começa a questionar com 

Walter quem seria o tal W.W: “Woodrow Wilson? Willy Wonka? Walter White?”. Nesse 

momento, o professor de química, responde também em tom alegre “Você me pegou!“. Na 

verdade, o W.W desse caderno se referia ao autor Walt Whitman. Porém, Hank, que levara na 

brincadeira na cena anterior, agora começa a desconfiar quando lê, no início do livro do 

banheiro, uma dedicatória de Gale “Ao meu outro W.W favorito”, dessa vez, se referenciando 

a Walter White. A partir do momento que Hank lê o escrito, seu semblante muda como se 

estivesse pensando em algo, no caso, a cena já vista no episódio 4 da quarta temporada que é 
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mostrada mais uma vez ao espectador como forma de lembrança do personagem. Logo após a 

exibição do flashback, Hank é mostrado com indignação e raiva, indicando assim o fim do 

pensamento. A mudança de expressão pode ser vista na Figura 23 abaixo. 

 

 

Esse flashback é considerado psicológico por ser parte de uma memória de um 

personagem, sendo explicita nessa cena com a mudança de humor de Hank. O voice-over, ou 

seja, o começo da fala da analepse por cima do quadro no presente do agente, também indicam 

o começo da lembrança. A realização da combinação de fatores que levam Hank a acreditar que 

Walter é o verdadeiro Heisenberg é bastante expressa no seu semblante logo após o fim da 

exibição da memória passada. É importante notar que o flashback também se caracteriza como 

interno por já ter sido visualizado em um momento anterior, sendo apenas rebuscado para o 

choque do personagem e a relembrança do fato ao espectador.  

A analepse posta apenas no final, diferentemente de todos os outros recursos 

temporais que são encontrados no teaser (com exceção dos dois vistos na subseção anterior), 

tem como motivo a dramatização de seu gancho. A quinta temporada de Breaking Bad foi 

dividida em duas partes para ficar por mais tempo ao ar nos meios televisuais, sendo um motivo 

claramente econômico e para fins promocionais de cerimônias de premiação. O episódio 8 é o 

último exibido da primeira parte, portanto, era necessário criar um gancho de expectativa muito 

grande para prender o público por mais um ano. A analepse, com propósito de ligar a narrativa 

e fazer com que Hank descobrisse a verdadeira identidade de Heisenberg, foi a melhor 

alternativa vista pelos roteiristas para conquistar a atenção do público. A escolha foi acertada, 

visto que o número de audiência mais que duplicou do episódio 8 para o 9, sendo de 2,7 milhões 

para o primeiro e 5,9 milhões para o segundo, de acordo com o site TV by the numbers. 

Figura 23 - Mudança de expressão após a descoberta da identidade de Heisenberg 

Fonte: Captura própria	



 
75 

 

Após a pausa de um ano, o episódio 9 começa com um flashforward do mesmo 

Walter visto no começo da temporada: solitário e visivelmente destruído pelo câncer. O 

protagonista chega no que parece ser a casa onde ele vive no momento atual da narrativa. No 

entanto, o local está cercado e sinalizado com várias placas de “não ultrapasse” e “cuidado”. 

Ele adentra o lugar, totalmente devastado e sujo, com muitas pichações escritas “Heisenberg”. 

O espectador, nesse momento, percebe que esse flashforward acontece depois que a população 

já tem conhecimento de que Walter é o verdadeiro Heisenberg. A audiência agora fica na 

expectativa de saber como que ocorreu a delação do protagonista: se foi Hank que entregou o 

próprio cunhado, ou se Walter deixou alguma pista para outras pessoas, entre outros 

questionamentos.  

Outro fato importante de ser ressaltado acerca dessa prolepse é que ela tem ligação 

direta com o episódio 13 da terceira temporada, já comentado na subseção Os padrões de uso 

de flashbacks e flashforwards. Usando uma mistura entre montagem expressiva de Eisenstein 

(2002) e montagem paralela de Martin (2005), o flashforward é posto como exemplificação da 

decadência de Walter em contrapartida do discurso de crescimento e elevação de padrão de vida 

dito por ele no episódio oposto. A montagem paralela pode ser vista por meio da visualização 

de quadros que remetem aos mesmos quadros do episódio 13 (Figura 24), sendo uma espécie 

de intercalação quando a série é visualizada como um todo.  

 

 

Figura 24 - Paralelo entre flashback e flashforward 

Fonte: Captura própria	
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Porém, segundo Martin (2005), a montagem só é totalmente paralela quando 

influencia o andamento da narrativa, visto que é um tipo de montagem narrativa dentro da 

classificação entre expressiva e narrativa. A intercalação, de modo imediato, não leva a história 

a um progresso de causalidade, servindo apenas como símbolo da destruição de um 

personagem. Com isso, por motivos não-narrativos, pode-se dizer que a prolepse também foi 

montada expressivamente, transformando-a em uma quebra de padrão bastante inusitada. 

Por fim, no episódio 14, considerado pela crítica e pelo público como o melhor 

episódio da série, a analepse é utilizada com fins expressivos, repleto de simbolismos, ao 

mesmo tempo em que é de extrema importância para a visualização do progresso do seriado e 

a mudança de tom no episódio.  

O teaser é iniciado com Walter e Jesse, em seus tempos primários de produção de 

metanfetamina na van. O primeiro quadro, de um béquer químico sendo aquecido, já se torna 

um símbolo da transição de tonalidade do episódio, uma vez que o líquido dentro do recipiente 

se encontra parado e por conta do aquecimento, começa a formar bolhas violentas de fervura, 

como apresentado na Figura 25 abaixo. 

 

 

Walter liga para Skyler para dizer que vai chegar tarde em casa e a partir disso uma 

conversa normal entre casal é iniciada, sem alterações de humor. Skyler então pergunta ao 

marido se ele gosta do nome Holly para dar ao bebê que eles estão esperando. O homem 

Figura 25 - Béquer em ebulição como simbolismo do ritmo do episódio 

Fonte: Captura própria	
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consente e, visivelmente emocionado com a escolha e o assunto acerca da filha, planeja uma 

viagem em família no fim de semana. Ao desligar, o cenário vai se desfazendo pouco a pouco. 

Primeiro Walt some, depois Jesse, ao fundo, e por último a van. Apenas o deserto continua. 

Simbolizando tudo aquilo que Walter perdeu, o cenário do deserto, além de representar o vazio 

do personagem, também representa o local onde a narrativa atual se passa, com a troca de tiros 

entre uma gangue de tráfico de metanfetamina e Hank. 

Na cena da ligação entre Walter e Skyler, é importante notar que no primeiro quadro 

que mostra a mulher, um conjunto de facas é visto em primeiro plano e continua aparecendo 

durante toda a sequência. Com o passar do episódio, o espectador descobre que uma dessas 

facas é utilizada posteriormente (Figura 26). Walter chega em casa avisando que Hank morreu 

e Skyler, transtornada e desconfiada de que o seu marido foi responsável pela morte do agente, 

pega o utensílio de cozinha e ameaça atacar o professor. O caos se instala na casa, pois além 

das agressões do casal, Walter sequestra Holly.  

 

 

O episódio, com um começo sereno, vai se tornando explosivo a partir das causas 

e consequências durante seu progresso. Centrado em Holly e seu sequestro, do meio para o fim, 

Figura 26 - Paralelos simbólicos da faca e do telefone 

Fonte: Captura própria	
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a simbologia da conversa entre Walter e Skyler sobre o nome da filha, se torna efetiva no 

momento. No teaser, a tranquilidade da família e a vida ainda não alterada de Walter, mesmo 

que no início da produção de metanfetamina, foram totalmente devastadas por conta das ações 

ilícitas que o homem decidiu tomar. A filha, que deveria ser o ponto de equilíbrio de Walter em 

seus dois últimos anos de vida, se tornou um elemento para tentar se livrar da responsabilidade 

de suas ações, uma vez que ele a sequestrou para tentar fugir da polícia. O desenvolvimento 

dos personagens é bastante evidenciado neste episódio. 

 

4.3 Spin-off como flashback: Better Call Saul 

 

4.3.1 Flashback x Better Call Saul 

 

Como explicado anteriormente, Better Call Saul é uma série derivada de Breaking 

Bad que conta a história do advogado Saul Goodman antes dos acontecimentos do seriado 

original. A obra foi criada não só por motivos econômicos (Breaking Bad é um sucesso 

televisual até os dias de hoje, tendo um legado que ainda pode ser explorado), mas por motivos 

de atender as expectativas da audiência, visto que Saul era um dos personagens mais queridos 

da série e em diversos fóruns da internet sobre o seriado, era comentado o desejo de melhor 

exploração de sua persona. 

A partir disso, os produtores e roteiristas, com a ajuda de Vince Gilligan, diretor de 

Breaking Bad, criaram uma história que além de desenvolver o passado e acontecimentos que 

levaram Saul a construir a conduta visualizada na série original, também possa desenvolver 

aspectos nunca visto antes em Breaking Bad, aumentando a complexidade de seu universo. Nas 

duas primeiras temporadas de Better Call Saul, o foco principal da série tem como objetivo o 

primeiro motivo citado, ou seja, o aprimoramento da persona de Saul Goodman. A narrativa é 

conduzida de modo a contar como ele se tornou advogado e como o relacionamento conturbado 

com seu irmão foi um fator decisivo para a sua construção de caráter ao longo dos anos. Alguns 

flashbacks independentes são mostrados no progresso dessas temporadas, a fim de rebuscar 

fatos importantes para o desenvolvimento não só de Saul, como também de Mike. Em uma das 

analepses interligadas ao mercenário é mostrado como ele perdeu seu filho em uma ação 

policial, fato que o transformou em um personagem misterioso e amargo.  

Já na terceira temporada, a última exibida nos meios televisuais em 2017, 

personagens conhecidos de Breaking Bad entram na narrativa de Better Call Saul, como por 

exemplo Gus Fring e Hector Salamanca. Na terceira temporada, inclusive, foi mostrado no 
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último episódio que Hector sofreu um ataque do coração. É sabido, por quem assistiu a série 

original, que o personagem possui uma doença que o deixa parcialmente imobilizado em uma 

cadeira de rodas e mudo, se comunicando apenas por meio de toques de sua icônica campainha. 

Porém, em Better Call Saul, Hector tem total controle de seus movimentos, conseguindo andar 

e falar. O ataque cardíaco se deu por conta da troca de remédios para coração que Nacho Varga, 

um dos personagens exclusivos da série nova, fez, a fim de prejudicar a saúde do traficante, que 

constantemente ameaça a família de Nacho por causa do comércio de drogas. Portanto, esse 

fato ocorrente no spin-off explica um estado em Breaking Bad, expandindo ainda mais seu 

conteúdo e fascinando o público por manter consistências entre os dois seriados, mesmo com 

essas expansões, algo que pode dar errado se não feito cautelosamente, como visto nos 

exemplos dados no capítulo anterior.  

Ainda não se sabe, porém, até onde a história de Better Call Saul será mostrada, 

visto que a série ainda se encontra em exibição e a sua quarta temporada será lançada dia 6 de 

agosto deste ano. No entanto, já é especulado pela audiência que cenas homônimas às de 

Breaking Bad serão mostradas nessa nova temporada. Recentemente, foi lançada uma foto do 

elenco onde Bob Odenkirk, ator que interpreta Saul, veste a mesma roupa que seu personagem 

usou no penúltimo episódio de Breaking Bad (Figura 27), quando ele muda de identidade e está 

pronto para seguir uma nova vida longe de Albuquerque. 

 

 

A partir dessa breve explicação, olhando por uma perspectiva técnica em relação ao 

uso das montagens temporais, é certo afirmar que Better Call Saul se torna uma espécie de 

flashback estendido de Breaking Bad, por mostrar conexões, seja em forma de personagens ou 

ações homônimas, entre as duas séries. A dramaticidade aqui é bastante explorada, visto que o 

Figura 27 – Comparação entre o último episódio de Saul e os bastidores de Better Call Saul 

Fonte: Captura própria	
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público, intrigado pelas ações do seriado novo, tenta juntar os fatos criados e os que acontecem 

no seriado original. É importante ressaltar que uma das personagens principais de Better Call 

Saul, Kim Wexler, parceira de Jimmy, não é citada em nenhum momento em Breaking Bad. O 

seu desfecho e explicação para sua não citação é um dos mistérios que mais envolve a 

dramaticidade no espectador, fato observado em discussões de diversos fóruns sobre a série.  

 

4.3.2 Flashforwards em Better Call Saul 

 

Os flashforwards também fazem parte da construção técnica de Better Call Saul, 

de modo menos explícito e assemelhando-se muito com as prolepses utilizadas na segunda 

temporada de Breaking Bad. Todos os teasers de flashforward são estilizados em tons de cinza, 

preto e branco, dando a falsa impressão de um flashback, principalmente na primeira vez em 

que é utilizado. Essas prolepses também seguem o padrão de sempre serem mostradas no teaser 

de todo primeiro episódio das temporadas. 

No episódio 1 da primeira temporada, são mostradas imagens de funcionários 

preparando uma espécie de rocambole em fatias (chamados de cinnabon em inglês) em uma 

loja. É visualizado também o local por completo e os clientes do estabelecimento. Até que em 

certo momento, a imagem de metade do corpo de um homem chamado Gene é enquadrada e a 

câmera vai, lentamente, se posicionando para cima, até mostrar sua face, revelando ser Saul 

(Figura 28). É sabido que no final de Breaking Bad o advogado troca de identidade a fim de 

não ser pego pela polícia e agora teria que viver uma vida diferente da que levava em 

Albuquerque.  

 

 

 

Figura 28 - Saul Goodman como Gene 

Fonte: Captura própria	
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Agora morando em Nebraska e sendo gerente de vendas da franquia de cinnabons, 

o novo Saul deve se manter escondido na persona de Gene, sem citar em nenhum momento a 

sua vida passada. É válido notar que Saul parece muito amargurado com essa nova vida, 

sentindo-se solitário. Durante todo o teaser, o semblante tristonho do homem é percebido, 

ocorrendo até momentos de dramaticidade curtos, quando, ao fechar todas as janelas de seu 

apartamento e pegar uma caixa escondida no armário, pode-se ter a impressão de que ele irá 

cometer suicídio com algum utensílio encontrado na caixa. No fim desse primeiro teaser de 

prolepse, é mostrado Saul sentado no sofá assistindo uma fita de videocassete com suas 

propagandas em seus tempos áureos como advogado, com a mesma feição amargurada. 

No segundo teaser, Saul, ao jogar o lixo no depósito, fica preso no local por 

acidente. Sem poder acionar a sirene de emergência, por conta do medo de ser pego por 

autoridades, o homem espera até que alguém abra a porta por ele. No fim do teaser, um zelador 

o tira do depósito e logo a câmera foca na parede onde Saul escreveu “SG esteve aqui”, onde o 

SG referencia-se a Saul Goodman. Um fato muito interessante nessa cena é que o zelador está 

a ouvir um podcast datado, na vida real, seis meses depois dos últimos acontecimentos de 

Breaking Bad, indicando que a narrativa do flashforward se passa nesse tempo, podendo ser 

uma pista importante para prolepses futuras. 

Já no último teaser exibido, no início da terceira temporada, Saul está almoçando 

em seu horário livre, quando um rapaz, que aparentemente furtou uma loja, aparece e se esconde 

em uma cabine de fotografia de frente a Godman, a fim de despistar os policiais que o 

perseguem. Ele pede sigilo a Gene. Os policiais chegam e Saul acaba entregando o rapaz. 

Contudo, o homem, ao ver o rapaz sendo algemado, grita que ele precisa de um advogado 

urgentemente. A exaltação do momento faz com que Saul tenha um ataque cardíaco ao chegar 

na sua loja de cinnabons. 

A partir da visualização dos três teasers, tanto individualmente, quanto 

coletivamente, eles acabam parecendo desconexos narrativamente. Porém, há um fator em 

comum entre eles: o desejo reprimido de Saul em voltar a sua vida antiga. O advogado não 

consegue seguir em frente, sem mencionar, nem que vagamente, algum indício de sua persona 

famosa e prestigiada (Goodman era um dos melhores advogados criminalistas de Albuquerque, 

na época de Breaking Bad). É esperado, através da dramaticidade criada, que nas temporadas 

seguintes de Better Call Saul, esses flashforwards sejam conectados de alguma maneira e 

forneçam um final definitivo ao personagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com os conceitos de narrativa e montagem apresentados neste trabalho e a análise 

de Breaking Bad a partir desse embasamento teórico, é possível constatar os benefícios que 

uma montagem bem estruturada e instigante exerce para a estruturação de um universo 

televisual consistente. 

É sabido que a narrativa é construída a partir de uma massa de estória, sendo esta a 

história em si, de modo mais cru, com seus efeitos de causa e consequência elencados 

progressivamente. Também conhecida como syuzhet segundo os formalistas russos, a narrativa 

se dá através da listagem de fatos de modo a conseguir um efeito almejado pelos roteiristas e 

diretores, não precisando, necessariamente, estar em ordem cronológica.  

A narrativa pode embaralhar as ações por meio de técnicas chamadas de analepse e 

prolepse, formas utilizadas desde a literatura. Sendo a analepse o regresso a partir do tempo 

atual e a prolepse o progresso, elas são denominadas de flashback e flashforward dentro do 

contexto audiovisual. Com o syuzhet formado, é necessário se definir o seu estilo, ou seja, a 

maneira como ele será apresentado de forma visual aos olhos do espectador. Esse estilo é 

construído a partir dos métodos de montagem: a união e disposição dos planos de uma obra. 

Existem tipos variados dessa disposição, cada um expressando sentidos diferentes dentro da 

narrativa e postos com motivações distintas. 

Breaking Bad, por ser uma série tão prestigiada mundialmente, foi o objeto de 

pesquisa deste trabalho, a fim de se entender a razão de tal reconhecimento em relação as 

técnicas de uso dos estilos de montagem e utilização de flashbacks e flashforwards na narrativa. 

Baseando-se na análise fílmica definida por Vanoyé e Golliot-Lété (1994), foram encontrados, 

em primeira instância, padrões nos quais os recursos audiovisuais temporais se apresentaram 

nos episódios por meio de uma tabela tipológica contendo todos os episódios onde os recursos 

aparecem e quais são sua motivações e conceitos. Após isso, foi possível encontrar algumas 

quebras dos padrões. Essas subversões de paradigmas foram analisadas mais a fundo a fim de 

saber que tipo de inovação, dentro do campo audiovisual, se realizaram e de que maneira eles 

se comportaram como finalidade de significação ao contexto da série e se foram bem 

executados. 

Na segunda temporada da série, o recurso de flashforward foi dividido em quatro 

partes distribuídos em quatro teasers de episódios diferentes. A extensão da motivação 

dramática de montagem foi feita com bastante precisão, visto que as imagens 

descontextualizadas e expressivas instigam o espectador a querer saber mais sobre suas 
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significações. Ao tentar juntá-las, o público cria pequenas teorias, baseadas na progressão da 

história, para tentar suprir a necessidade da resposta, que só vem no final da temporada, do 

modo mais inesperado possível. O símbolo do urso colorido é a base para todo o processo de 

junção de pensamentos acerca da cena, fazendo com que a montagem aqui seja a expressiva, 

proposta por Eisenstein (2002). A distribuição dos pequenos pedaços da cena em episódios 

distintos também desencontra com a estrutura de ações e atos de Propp (2001), que transforma 

o ato de desfecho em teasers de gancho. De modo inovador e metalinguístico, a segunda 

temporada de Breaking Bad conseguiu aliar geração de expectativa e a quebra desta para 

chamar a atenção do público ao dizer que as causas se transformam em consequências, mesmo 

que não diretamente.  

Já nos episódios 3 da primeira temporada e 8 da quarta, ambos possuem propósito 

de apresentar o desenvolvimento dos dois personagens antagônicos do seriado. Walter, o herói 

que ao longo da narrativa se transforma em anti-herói, e Gus, o traficante posto como aliado 

em primeiro momento e depois como vilão. A teoria da dialética marxista de tese e a antítese 

nesses dois episódios é muito bem explorada, visto que o choque entre as duas perspectivas em 

cada momento causam uma síntese na narrativa.  

No episódio 3, a tese do Walter comum é confrontada com a antítese de Walter 

matando Crazy Dog. O flashback do momento em que ele explica que não há nada além da 

química, ignorando a existência de valores metafísicos, é uma espécie da síntese criada do 

confronto entre os dois momentos da narrativa, havendo uma decisão acerca dos fatos expostos. 

Walter, a partir daí, seguirá a linha metódica do trabalho a fim de cumprir seu desejo de 

sustentar a família com o dinheiro das drogas, mesmo que isso implique em consequências 

pesadas.  

A união dos dois valores (família x dinheiro) de dois tipos de personalidade 

diferentes do mesmo homem, formam a significação desse flashback e a progressão da 

narrativa. É o que acontece também no oitavo episódio da quarta temporada, dessa vez voltado 

a Gus e sua motivação de vingança em relação a Hector Salamanca. A revanche do personagem 

é expressa no flashback interno do teaser e no último quadro do episódio quando se tem ciência 

de que realmente ela se concluiu, formando a síntese da causa e consequência expressas durante 

a outra analepse que mostra o parceiro de Gus morrendo devido a um tiro de Hector.  

Por último, a quinta temporada é caracterizada pela junção de todas as técnicas de 

montagem temporal realizadas durante o progresso da série. É possível encontrar flashback 

interno (momento que Hank descobre que Walter é o famoso Heisenberg), montagens 

expressivas e paralelas (simbolismos) e quebras do padrão de Propp (antecipação do 
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flashforward dividida em três momentos). De maneira metalinguística, é como se tudo fosse 

uma preparação para o momento final e decisivo na vida do personagem principal.  

O programa narrativo, que segundo Balogh (2002) é o conjunto de ações e estados 

de uma história, é baseado em diversas causas e consequências que mudam de percurso com o 

desenrolar da história. Foi visto, no referencial, que a progressão da narrativa se dá a partir de 

um desejo, o chamado objeto, que um sujeito almeja. O desejo de Walter, primeiramente, era 

de deixar dinheiro para sua família após a sua morte. Para conseguir isso, ele resolveu adentrar 

no mundo do narcotráfico e começou a produzir metanfetamina, sendo esta a ação de 

transformação da narrativa. Com o aumento do lucro e o status de poder adquirido, Walter, que 

já havia conseguido o dinheiro proposto inicialmente, continuou a produzir a droga por pura 

ganância e estabilização de controle, visto que ele nunca sentira aquilo, quando era apenas um 

professor frustrado de química. O objeto de desejo mudou, junto com sua ação transformadora. 

O resultado, ou seja, o estado conjuntivo, poderia se manter o mesmo, com a família de Walter 

recebendo o dinheiro, após a morte do homem.  

Contudo, Breaking Bad não quis se caracterizar como uma narrativa de realização, 

subvertendo-se e transformando-se em uma narrativa de virtualização. A família, no final, 

prefere não receber o auxílio e despreza White por tudo que ele cometeu até então, deixando o 

professor sozinho. As causas e consequências da narrativa destruíram o lar que em outrora era 

mais harmoniosa, mesmo que com as dificuldades. A chegada de Holly, a bebê esperada pelo 

casal no começo da narrativa, que deveria ser a aliança que uniria a casa e traria apoio nos 

momentos finais de Walter, acabou servindo como peça chave para a manipulação do homem 

em conseguir escapar da polícia. A realização da decadência da narrativa de Walter é expressa 

na união do flashback e seu progresso no episódio 14 da última temporada. 

A partir da análise, pode-se perceber que o progresso da narrativa de degradação de 

Walter White é muito bem elucidado, desde a primeira temporada, através de flashbacks e 

flashforwards simbólicos que contrastam e trazem conteúdos relevantes. Os estilos de 

montagem se enquadram perfeitamente ao contexto e a significação que desejam transmitir para 

o público. As quebras de padrão, tanto narrativamente, quanto tecnicamente, contribuem 

beneficamente para o seriado, pois além de serem usadas de modo eficaz, é um dos motivos 

que tiram a série do lugar comum, o que trouxe o destaque tão reconhecido mundialmente.  

Essa boa amostra de estruturação técnica audiovisual também pode ser visualizada 

na série derivada de Breaking Bad, Better Call Saul. Em especial, os flashforwards se 

apresentam como imagens desconexas quando observadas individualmentes, porém, vistas 

mais detalhadamente, é possível uni-las a partir de uma significação em comum. A resposta dos 
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ganchos criados em cada final da prolepse, só terá sua conclusão, possivelmente, com o fim da 

série. A extensão do uso dramático com a resolução apenas no final de Better Call Saul é 

exclusiva desse exemplo, dentro do universo de Breaking Bad, sendo uma quebra de padrão 

visível e uma inovação. 

Por fim, Breaking Bad é um excelente exemplo de como as técnicas audiovisuais 

temporais podem ser utilizadas em uma narrativa de forma consistente e inovadora, sem cansar 

o público por sempre que possível trazer essas quebras de paradigmas, não se limitando a 

apenas uma estrutura básica e reutilizando durante todo o progresso do seriado. O estudo 

conclusivo deste trabalho também é importante para a ampliação dos conhecimentos acerca das 

teorias de montagem, estruturações narrativas seriadas e conceitos de analepse e prolepses, pois, 

ao se especializar na parte técnica é possível passar, de maneira prática, todo o conteúdo 

aprendido em obras audiovisuais, criando peças criativas e que contribuam de forma 

significativa a produção de material audiovisual bem realizado.  
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