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RESUMO 

Esta tese investiga a maneira como a arquitetura narrativa e plástica do seriado televisivo The 

Wire a um só tempo estrutura um mundo ficcional particular à obra e lança sobre este mundo 

uma ilusão de realidade. O esforço da pesquisa, assim, é duplo. Por um lado, o interesse aqui é 

o de verificar como a série tomada por corpus produz um mundo narrativo distinto, organizado 

em torno de regras que governam seu funcionamento interno e caracterizado pelos eventos, 

ambientes, personagens e atmosferas que emergem ao longo de suas cinco temporadas. Por 

outro lado, também baliza a pesquisa doutoral que resulta neste escrito o esforço de entender 

os mecanismos realistas da obra – isto é, os modos como ela lança sobre o mundo ficcional que 

configura uma impressão intensa de vivacidade, de semelhança com a porção do nosso mundo 

que a série alegoriza mais diretamente. Nesta jornada, assumimos uma abordagem poética, 

assinalada pela observação detida de como os recursos expressivos de uma mídia são articulados 

em um produto específico – embora haja na tese a perspectiva de quebrar certas dicotomias 

persistentes entre análise interna e análise cultural. Em nosso caso, interessa, sobretudo, 

entender como os parâmetros criativos que orientam a autoria da obra, as matrizes culturais que 

ela refigura, os mecanismos pelos quais recria histórias, indivíduos e lugares reais e sobretudo 

as texturas narrativo-dramáticas, visuais, sonoras e cênicas da ficção seriada televisiva se 

organizam em The Wire tanto para erigir um universo narrativo único quanto para convocar 

efeitos de real, suscitando no processo certas leituras da própria realidade que a série alegoriza. 

Ao longo do trabalho, ganham relevo os diálogos com autores como Paul Ricoeur, Lubomír 

Doležel, Umberto Eco, Jurij Lotman, Erich Auerbach, Georg Lukács, Walter Benjamin, Ernest 

Gombrich, David Bordwell, Roland Barthes, André Bazin, Jason Mittell, Linda Williams, 

Kristin Thompson, Michael Baxandall, Raymond Williams, Mikhail Bakhtin, Roman Ingarden, 

Marcel Vieira, Benjamin Picado, Maria Carmem Jacob de Souza e Antônio Cândido. 

Palavras-chave: mundos ficcionais; realismo; ficção seriada televisiva; estudos de televisão; 

The Wire. 



 

 

ABSTRACT 

This dissertation examines the manner in which The Wire’s narrative and stylistic structures at 

once produce a fictional world that is particular to the TV show and cast over that world an 

illusion of reality. The goal of our research is, thus, double-edged. On one hand, we’re interested 

in analyzing how The Wire produces a distinct fictional world, organized by its own set of rules 

and notable for the events, settings, characters, and atmospheric qualities that emerge along the 

show’s five seasons. On the other hand, we’re also interested in analyzing the ways The Wire 

casts an intense impression of lifelikeness over said world, making it feel similar to the portion 

of our own reality the series more directly allegorizes. In this journey, we take on the approach 

of Poetics, characterized by the meticulous observation of the ways the narrative and stylistic 

devices of a medium take form in a particular work – though the dissertation tries to break some 

of the persistent dichotomies between close and cultural forms of analysis. In our case, this 

approach to Poetics helps us understand the ways The Wire engages its authorial processes, 

approaches to genre and style, real world inspirations and the narrative, dramatic, visual, and 

auditory devices it employs both to create a unique fictional world and to evoke reality effects. 

Along the work, we highlight the contributions of authors such as Paul Ricoeur, Lubomír 

Doležel, Umberto Eco, Jurij Lotman, Erich Auerbach, Georg Lukács, Walter Benjamin, Ernest 

Gombrich, David Bordwell, Roland Barthes, André Bazin, Jason Mittell, Linda Williams, 

Kristin Thompson, Michael Baxandall, Raymond Williams, Mikhail Bakhtin, Roman Ingarden, 

Marcel Vieira, Benjamin Picado, Maria Carmem Jacob de Souza, and Antônio Cândido. 

Key-words: fictional worlds; realism; television fiction; television studies; The Wire. 
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INTRODUÇÃO 

“Possivelmente, o seriado policial mais realista de todos os tempos”. Assim o jornalista 

Alan Sepinwall se refere a The Wire em uma crítica feita sobre a série em 2013, na qual atesta 

ainda que, sozinha, a obra elevou o QI da tevê como um todo1. Notavelmente, pouco mais de meia 

década após sua assertiva – mais de uma após o fim da série ambientada em uma contraparte 

ficcional de Baltimore – este deslumbramento com a impressão de realidade de The Wire não 

dá sinais de vacilo, contagiando críticos acadêmicos e de jornal. Isso é patente, por exemplo, 

nas ponderações do pesquisador Stanley Corkin, que em um livro publicado já em 2017 declarou 

que a obra pode ser pensada como “um texto realista que deriva tanto seu poder quanto sua 

autoridade da sua conexão com uma realidade palpável” (p. 18, tradução nossa)2. O professor 

Alberto García (2017, p. 55, tradução e grifo nossos), por sua vez, defende que a série ganhou 

respaldo crítico por “ter sucesso em usar uma estratégia representacional baseada no realismo 

para reproduzir ‘a ambiguidade visual e temática e a alienação metafísica’ da realidade”3. 

Em sites especializados, também é possível encontrar escritos igualmente recentes que 

mesmo cerca de dez anos após a conclusão do seriado fazem asserções como a de que “The 

Wire é tão real quanto qualquer coisa que você jamais verá sem arriscar a sua vida andando nas 

perigosas ruas do centro de Baltimore” (DAS, 2016, tradução nossa)4. Ou a de que a obra é 

“uma série tão hiper-realista na sua reflexão sobre as falhas da cidade americana que às vezes 

se conforma mais próxima do documentário do que da ficção” (SCARANO et al., 2018, 

tradução nossa)5. Já entre políticos, o fascínio não parece ser menor, e Barack Obama descreveu 

o seriado como uma das maiores não apenas produções de tevê, mas obras de arte das últimas 

décadas6. Por seu turno, um ex-prefeito de Baltimore afirmou em um artigo para o The 

Guardian no ano de conclusão da série que “as personagens e os grandes eventos retratados em 

The Wire são imagens compostas refletindo a realidade” não só daquele centro urbano, mas do 

estado atual das cidades do seu país (SCHMOKE, 2008, tradução nossa)7.  

 
1 O texto parece não estar mais disponível online, mas um segmento dele ainda pode ser encontrado nos arquivos 

do Metacritic. Fonte: <https://www.metacritic.com/tv/the-wire/season-2/critic-reviews>. Acesso em 24 mar. 

2019. O excerto mencionado é de tradução nossa. No original: “arguably, the most realistic cop show ever”. 
2 No original: “a realist text that derives both its power and authority from its connection with a palpable actuality”.  
3 No original: “[…] succeed in using a representational strategy based on realism to reproduce ‘the visual and 

thematic ambiguity and metaphysical alienation’ of reality”. 
4 No original: “The Wire is as real as anything you'll ever see without risking your life walking the dangerous 

streets of inner-city Baltimore”. 
5 No original: “a series so hyper-realistic in its reflection of the failures of the American city that it hews closer to 

documentary than fiction at times”. 
6 A afirmação foi feita em um diálogo com o criador da série, David Simon, filmado em vídeo na Casa Branca. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xWY79JCfhjw&t=139s>. Acesso em: 02 set. 2018. 
7 No original: “The characters and the major events portrayed on The Wire are composite images reflecting the 

reality”. 
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Não à toa, reverberando esta forte impressão de realidade, The Wire inspirou disciplinas 

inteiras em universidades dos Estados Unidos, em áreas tão diversas quanto sociologia, 

urbanismo e saúde coletiva8. Neste sentido, para Jason Mittell (2015), o número de sociólogos, 

geógrafos e outros estudiosos que usaram o seriado como ferramenta de pesquisa e ensino para 

ilustrar questões sociais, com certa frequência negligenciando o caráter ficcional da série, é um 

testamento do sucesso realista e da força retórica da obra. Em concordância com Mittell, ao 

nosso ver é inegável que ao menos em parte este sucesso realista está por trás dos discursos 

elogiosos que distinguem a série como a melhor já produzida (DAS, 2016; WEISBERG, 2006), 

e que fazem com que ela seja com frequência apontada como a mais aclamada de todos os 

tempos pela crítica (DOWLER, 2016; MITTELL, 2015). 

E ainda assim, em sentido inverso, outros discursos marcariam o seriado justamente 

pelos processos de ficcionalização que ele opera, com o próprio Mittell (2012a) declarando que 

The Wire constrói aquele que é provavelmente o mundo ficcional mais intricado da história da 

tevê. O jornalista Mark Bowden (2008), por sua vez, atesta que com a ajuda de um ex-policial 

e ex-professor e um grupo de novelistas e dramaturgos, o criador da série, David Simon, 

arquitetou uma versão muito particular de Baltimore, que não deve jamais ser confundida com 

a realidade. Para ele, a obra conjura uma cidade ficcional de verossimilhança acentuada e 

autenticidade assustadora, mas que justamente por isso deve ser celebrada em seus próprios 

termos. Nas suas ponderações, Bowden compara ainda a operação que Simon realizou com 

Baltimore àquela que Dickens empreendeu com Londres. Conforme o jornalista, ao inspirar-se 

na burocracia labiríntica de uma metrópole e nas pequenas corrupções de diversos campos 

profissionais, ambos conceberam mundos minuciosos que respiram sozinhos, e que devem ser 

valorizados por isso. De fato, no seio da mesma academia que gerou cadeiras em universidades 

inspiradas na série, os intelectuais a trabalhá-la em uma perspectiva que ignora sua ficcionalidade 

foram acusados de fetichizar perigosamente a obra, vendo nela um tipo de verdade que sua 

natureza de ficção em si interditaria (LAGESON; GREEN; ERENSU, 2011; SODANO, 2015). 

Assim, em claro embate com as primeiras, estas últimas perspectivas acentuam alguns 

problemas de se levar ao extremo a ideia de que um produto como The Wire de alguma forma 

se aproxima mais do documentário do que da ficção (SCARANO et al., 2018), reproduz algo 

do que há de ambíguo e alienante na própria realidade (GARCÍA, 2017), ou se conecta com o 

mundo real supostamente com mais força do que o fazem seriados lidos como menos realistas 

(CORKIN, 2017). Um dos problemas de aderir a estes pontos de vista diz respeito aos próprios 

 
8  Cf. Lageson, Green e Erensu (2011). 
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termos de valoração da obra, e aqui é preciso reconhecer que seria um desserviço aos efetivos 

méritos da série e dos seus criadores não considerar a singularidade do mundo que The Wire 

cria. Afinal, o seriado constrói vários ambientes únicos, enreda mais de trinta fios narrativos 

distintos em nove tramas9 e, na visão de Mittell (2015), abrange um escopo de instituições e 

figuras dramáticas jamais igualado na história da tevê. Com efeito, The Wire apresenta trinta e 

uma personagens recorrentes já no piloto, mais treze no segundo episódio, e totaliza mais de 

sessenta só na primeira temporada (MITTELL, 2015), com as temporadas subsequentes 

trazendo todas elas números igualmente impressionantes de novos atores fixos10. Deixar de 

observar o empenho daqueles que ajudaram a erigir o elaborado mundo narrativo que todo este 

esforço constrói para ao invés disso celebrá-los quase como se fossem documentaristas em um 

sentido estrito é uma postura à qual parece escapar a natureza da força criativa que é específica 

das ficções, distinta daquela que marca os documentários. 

Como atestam os teóricos interessados na construção de mundos narrativos11, é preciso 

entender que a Londres de Wendy e a Londres de Alice são tão ficcionais quanto a Terra do 

Nunca e o País das Maravilhas, além de serem distintas entre si e da cidade real homônima. 

Quaisquer narrativas de ficção acrescentam atributos, indivíduos, eventos e lugares a cidades 

que supostamente são as do mundo em que vive o apreciador, tornando as versões que criam 

destas cidades, por um lado, maiores do que aquelas que podemos de fato visitar. Por outro 

lado, estas geografias imaginárias ficcionais não englobam as suas contrapartes no nosso mundo 

inteiras, só fragmentos, sendo a um só tempo também menores que elas, criando neste jogo de 

cortes e acréscimos ambientes únicos, que engajam por sua própria ficcionalidade (ECO, 2006).  

Conforme argumentamos em nosso mestrado (ARAÚJO, 2015), na ficção audiovisual, 

mostra-se como uma cidade só o que as câmeras captam de suas versões no mundo empírico e 

de criações cenográficas, maquetes, gráficos de computador, locações em estúdio e mesmo 

outras cidades onde a obra é efetivamente filmada. Todas estas imagens então se juntam para 

construir um espaço urbano imaginário altamente particularizado que mesmo quando evoca 

uma cidade real não deixa de ser singular. The Killing12 e Grey’s Anatomy, assim, são duas 

séries que se passam em versões bastante distintas de Seattle, e enquanto na primeira a cidade 

é chuvosa, monótona e lúgubre, na segunda é marcada por acidentes improváveis e céus azuis. 

Isso não é reduzível a uma disputa discursiva sobre a cidade real: no espaço lógico onde se 

 
9  Conforme exposto no Capítulo 4. 
10 A fonte para o número de personagens introduzido em episódios específicos da série em toda esta tese foi o The 

Wire Wiki, site mantido por fãs. Disponível em: <https://thewire.fandom.com/wiki/>. Acesso em 12 mar. 2019. 
11 Cf. Eco (2008), Doležel (1998a), Ryan (1991) e Ronen (1994). 
12 Os produtos ficcionais televisivos e para streaming citados ao longo desta tese são listados no Apêndice C. 
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passam as estórias de cada uma destas obras, Seattle é de fato como mostra cada série. E ainda 

assim, curiosamente, nenhuma das duas obras tem na “Cidade de Esmeralda” seu lugar de 

filmagem, e enquanto The Killing era produzida em Vancouver, Grey’s Anatomy é filmada na 

Califórnia. Na fruição das obras, no entanto, entendemos que elas se passam em suas próprias 

versões de Seattle – que, ao contrário da cidade empírica, são habitadas por figuras como Sarah 

Lund e Meredith Grey, às quais não poderíamos encontrar em passeios efetivos ao 

departamento de polícia local ou aos hospitais de ensino que ali se encontram. 

Apesar disso, por certo não se pode ignorar que não só obras como The Wire, mas, de 

forma ampla, as ficções como um todo estão na base dos nossos modos de aprendizado sobre a 

própria realidade (PAVEL, 1986). Com efeito, podemos aprender tanto com as mais absurdas 

comédias quanto com as obras mais empenhadas em um esforço realista (HART, 2012). Neste 

sentido, é notável que conhecemos o nosso mundo por meio de ficções não só por sua 

capacidade de se inspirar em um real pré-existente, mas sobretudo de produzir novos sentidos 

e universos, auxiliando nossa semiotização e por conseguinte nosso construir cultural da própria 

realidade (RICOEUR, 1994; ECO, 2008). Assim, por pouco atentos a prazeres especificamente 

midiáticos que sejam os discursos que valorizam a ficção antes de tudo por sua capacidade 

educativa e enobrecedora ou, ao contrário, a desvalorizam como narcotizante e disciplinar, é 

inegável o papel das narrativas ficcionais para os nossos modos de produção de sentido.  

Isso, porém, é insuficiente para explicar o encanto específico que produzem em nós as 

obras ditas realistas, a impressão tão à flor da pele de realidade provocada por elas que Haggins 

(2013) a compara à sensação térmica. Afinal, se tanto Game of Thrones quanto Cidade dos 

Homens, tanto The Leftovers quanto Narcos criam mundos únicos que nos ajudam a compreender 

aquele ao nosso redor, por que só as séries entendidas como mais realistas geram discursos que 

parecem não distinguir entre os tipos de reivindicação de veridicidade do documentário e da 

ficção? O que há de específico nas produções de acentuado realismo que é capaz de nos levar 

a investir tanta crença em seus mundos a ponto de por vezes defendermos que, de alguma forma 

ou em algum sentido, são um reflexo (LUKÁCS, 1969, 1980) daquele que habitamos?  

De fato, a “sensação de vivacidade” (GOMBRICH, 1995) evocada pelas obras realistas  

é capaz de criar ilusões tão fortes de que o mundo representado nelas é primariamente o nosso 

que na segunda metade do século passado o tema esteve no centro de um embate irreconciliável 

sobre a forma histórica do realismo literário oitocentista e suas relações com o projeto marxiano 

– debate este que se deu mormente entre Lukács (1969, 1980) e alguns de seus contemporâneos, 

como Adorno (2002) e Brecht (1974). Isso por que enquanto estes últimos atestavam a capacidade 

de várias formas ficcionais de produzir interfaces com a realidade, Lukács defenderia até o fim 
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de sua vida a perspectiva de que as ficções realistas têm um vínculo privilegiado com o nosso 

mundo. Marcadamente, para ele, só as obras realistas seriam capazes de apreender a realidade 

de forma verdadeira e global, afim à dos textos não ficcionais interessados em desvelar a 

ideologia burguesa. Não deixa de ser fascinante, assim, observar o encantamento deste efeito 

próprio do realismo, capaz de fazer um materialista histórico no mais clássico estilo marxista 

como Lukács concordar em sinal invertido com as colocações de intelectuais pós-modernos que 

equacionam ficção e não ficção, como Baudrillard (1991) e Levinas (2003) – ainda que para 

estes últimos, em verdade, nenhum discurso seja capaz de se referir a qualquer realidade. 

Afinal, que encantamento é este o do realismo, cuja força leva Freire Filho (2009) a 

advogar a discussão sobre o tema como indispensável para o próprio debate sobre qualidade na 

tevê? O que está na base deste “efeito de real”, encarado – quer na perspectiva de que toda ficção 

cria mundos narrativos que só nos iludem sobre sua realidade mais imediata, quer na mirada de 

autores como Barthes (2012), Gombrich (1995), Aumont (1995), Thompson (1988), Mittell 

(2015) e, em certa medida, até mesmo Bazin (1991) – como ilusório? Enfim, como pensar este 

efeito que, conforme atestou em uma entrevista o diretor de locações de The Wire, Eric Bannat, 

levou tantos espectadores da série a contatar a produção durante a terceira temporada para saber 

se Baltimore havia legalizado o comércio de drogas13? Conforme Bannat, esta foi uma 

impressão que muitos espectadores tiveram por conta da disparatada trama do seriado na qual 

um major de polícia decidiu, sem qualquer respaldo dos seus superiores ou da prefeitura, tolerar 

o tráfico de narcóticos. Curiosamente, porém, o caso destes espectadores não parece ser de 

natureza idêntica ao daqueles que lincham atores nas ruas por culpá-los pelas falhas de suas 

personagens. Isso por que, no caso de boa parte do público de The Wire que acreditou haver 

uma inspiração real mesmo para uma das mais absurdas tramas da obra, parece não ter havido 

um efetivo engano sobre o fato de haver algum nível de ficcionalidade na série, mas tais 

espectadores ainda assim viam nela um caráter que Bannat descreve como semidocumental. 

Assim, se admitimos a aptidão que as ficções têm de estruturar os seus próprios mundos 

de referência, produzindo no interior das obras realidades semióticas mobiliadas por ambientes, 

personagens, eventos e tons únicos; não deixa de maravilhar a questão dos mecanismos pelos 

quais opera este efeito de real, hábil em nos iludir sobre a veridicidade dos elementos que 

compõem os mundos ficcionais das produções avaliadas como realistas. Afinal, se aceitamos 

esta força criativa das ficções, capazes de configurarem, em um primeiro nível, mundos 

imaginários, é preciso aceitar também que elas só podem ser capazes de remeter à realidade em 

 
13 A entrevista de Eric Bannat na qual ele faz esta afirmação está disponível em: <https://www.youtube.com/watch

?v=sq8e8NjTWxs>. Acesso em: 09 mar. 2019. 
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um segundo nível de significado, produzindo uma metáfora ou alegoria sobre o nosso mundo a 

partir daquele mais imediatamente denotado na obra (NICHOLS, 1991; RICOEUR, 1979). 

Nesta perspectiva, é uma consequência lógica a premissa de que jamais deixa de ser ilusória a 

sensação de que o mundo narrativo representado em uma criação ficcional realista é a priori e 

em sentido imediato o nosso (ou exatamente como ele), e todo este debate faz emergir com 

mais força ainda o problema de como esta ilusão de realidade se dá.  

O que, enfim, estaria no cerne deste duplo encantamento produzido por The Wire – e 

em certa medida pelo próprio realismo ficcional enquanto efeito sensível – que leva a série a 

ser aclamada e avaliada ora nos termos da sua pretensa realidade, ora nos termos dos seus 

mecanismos de elaboração de um mundo único? A pergunta poderia ser ainda fraseada de outro 

modo: se é verdade que seriados como The Wire produzem intricados mundos ficcionais que 

nunca devem ser confundidos em um nível primário com a realidade externa à obra, como se 

dá o mecanismo pelo qual produções como esta evocam em nós a impressão de que os mundos 

projetados nelas são em princípio aquele que habitamos? Ou ainda, o que nos leva a sentir que 

séries dedicadas a criar mundos narrativos marcadamente realistas têm com o real uma relação 

mais estreita do que aquelas avaliadas como menos preocupadas com o realismo?  

Os questionamentos anteriores ainda não delineiam objetivamente o nosso problema de 

pesquisa, e não é o interesse desta monografia respondê-los, mas é inspirada neles que se formula 

a pergunta que esta tese busca de modo mais detido abranger. Esta pergunta é: como uma série 

ficcional de tevê de proposta estética realista a um só tempo cria um mundo narrativo singular 

e lança sobre ele a ilusão de que aquele seria a priori o nosso próprio mundo ou exatamente 

como ele, ao menos em alguns aspectos? O objetivo central do nosso esforço de pesquisa, assim, 

é o de investigar o modo como a organização interna do seriado televisivo The Wire – visto por 

muitos como o mais realista da história da tevê e por outros como dotado do mundo narrativo 

mais elaborado já visto nesta mídia – a um só tempo estrutura um mundo ficcional particular à 

obra e lança sobre ele uma ilusão de realidade. Na busca por cumprir tal objetivo, adotamos 

neste trabalho uma abordagem poética, que dá ênfase à configuração formal dos corpora, e é a 

explicar tal abordagem e expor as razões para a adotarmos que nos dedicamos a seguir. 

A abordagem poética 

Conforme Richard Eldridge (1996), Platão e Aristóteles relacionam o termo poiese a 

uma espécie de fazer, criar, construir. A atividade poética seria assim diferente da observacional 

(theoria) ou prática (praxis), dizendo respeito a uma ação que é, antes de tudo, criativa. Logo, 

enquanto potência a poiese seria uma força criadora, configuradora. Desta maneira, a despeito 
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das intenções prescritivas que Aristóteles tinha em sua Poética, interessada mormente em ensinar 

aos tragediógrafos como fazer seu ofício, o termo adquire já nos escritos do filósofo um sentido 

mais amplo, englobando o interesse em descrever a força, a atividade, os meios expressivos e 

o resultado do fazer artístico. Assim, é curioso observar como a ideia de uma poética, enquanto 

domínio de investigação da poiese, foi distorcida por séculos de tradição para indicar uma linha 

de estudos – progressivamente mais normativa – interessada em estabelecer regras para a 

composição de poemas líricos (GOMES, 1996). As “poéticas”, então, se tornaram cada vez mais 

arbitrárias nas convenções que defendiam e afetadas na escrita14. Não à toa; quando o escopo 

da poética foi ampliado para se ocupar do épico e do drama, este caráter convoluto se manteve, 

e os autores passaram a prescrever formas que viam como adequadas para declamar em certas 

métricas no teatro ou fabular eventos espetaculares nos textos dramáticos (ROUBINE, 2000). 

De fato, esta visão fechada da poética se enraizou de tal forma que mesmo quando os 

escritos sobre o tema começaram a mudar o tom e se tornar mais descritivos, permaneceu um 

enfoque ainda classificatório, obcecado em distinguir odes, baladas, hinos, sonetos, epigramas e 

afins a partir de caracteres formais (STAIGER, 1977). Por lenta que tenha sido, no entanto, uma 

mudança no entendimento do termo foi aos poucos se estabelecendo, e Gomes (1996) vê em 

Valéry um marco nesta direção. Com efeito, em sua Primeira aula do curso de poética, Valéry 

([1938] 1999) já reorienta o sentido do léxico, que vê como relativo ao estudo da linguagem de 

uma mídia, algo que o autor chama metaforicamente de uma “sintaxe” particular. Para Valéry, 

assim, a poética deveria ter um caráter mais geral, focando-se na análise não da poesia lírica, 

mas de como as texturas formais de qualquer meio configuram obras expressivas. 

Efetivamente, a proposta de ampliação do escopo da poética é tão forte em Valéry que 

ele faz questão de instituir o termo “consumidor” no seu âmbito, rejeitando o uso de palavras 

ligadas a um tipo específico de fruição, como leitor, ouvinte ou espectador. Este foco em quem 

frui a obra, por seu turno, marca ainda um segundo câmbio importante no entendimento que o 

filósofo tem da poética. Para Valéry, as criações expressivas só existem enquanto atos, 

ganhando corpo quando operam efeitos em quem as consome, mobilizando suas emoções. Um 

poema, assim, não seria definido pelas palavras na página, mas pela leitura destas palavras por 

alguém que se vê movido por elas. Do mesmo modo, um filme seria um complexo de imagens 

 
14 Um cômico exemplo disso é a Arte Poética, de Boileau, circulada originalmente em 1674. De forte influência 

neoclássica, o texto estabelece – didaticamente, mas em métrica alexandrina – regras composicionais em muitos 

casos arbitrárias para a escrita em versos gregos, como se nota pelo modo pitoresco e a veemência com que o 

escrito atesta que estrangeirismos (“barbarismos”) desvalorizam um poema: “E sobretudo não caiais no abismo 

/ De adulterar do Idioma o ser sagrado / Nunca admitais pomposo barbarismo / Inda que na melodia disfarçado: 

/ De que serve um soberbo solecismo? / De que vale um termo próprio e viciado? / Enfim, é o poeta mais divino 

/ Sem a pureza da língua, um autor indigno” (estrofe 22, adaptada da tradução usada para o português corrente). 
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em movimento frente a um espectador cujos sentimentos tais imagens afetam, e não um conjunto 

de fotogramas. Inspirada em Aristóteles, esta é uma leitura que traz uma deixa fundamental 

para o modo como vários autores que se seguiriam veriam as obras expressivas15, restituindo o 

vínculo aristotélico entre poética, retórica e estética. A despeito do respaldo que ganha, porém, 

esta abordagem interessada no modo como a organização dos recursos de uma mídia busca 

conduzir o apreciador a certos efeitos não marca o único entendimento que deriva de Valéry: 

outros autores se interessam por entender a poética em chave expressivo-formal com motivações 

distintas, que podem ou não ser associadas à da observação dos efeitos previstos na obra. 

Este é o caso, por exemplo, de Staiger (1977), que pensa a partir de uma perspectiva 

poética as formas épicas, líricas e dramáticas e os modos como se hibridizam. Bordwell (1989), 

por sua vez, engaja o conceito de “poética histórica” para pensar as configurações recorrentes 

que certas formas expressivas ganham em alguns períodos. A “continuidade intensificada” 

(BORDWELL, 2006) que marca muitas produções audiovisuais contemporâneas com sua 

edição rápida, uso de lentes de dimensões variadas, planos próximos nos diálogos e câmeras 

que se movem muito, por exemplo, seria na perspectiva de Bordwell uma poética histórica. E 

para ele, este é um tema que importa por revelar padrões de configuração formal que ganham 

força em certas épocas. Já alguns estudiosos interessados em televisão, como Souza (2004) e 

Mittell (2015), se dedicam a associar algumas destas outras leituras da poética a questões de 

autoria. Assim, mais do que apenas a partir de algum objetivo particular, 

A Poética pode ser definida lassamente como um foco nos modos específicos pelos 

quais textos significam, concernindo-se mais com os aspectos formais de uma mídia do 

que com questões de conteúdo ou forças culturais mais amplas – em resumo, a questão 

que guia a poética ao olhar textos culturais como uma série de televisão é “como isso 

opera?”. Este foco na poética é diferente da questão mais comum de interpretação, 
que busca responder “o que isso significa?”, ou poder cultural, que se pergunta “como 

isso impacta a sociedade?” (MITTELL, 2015, p. 4–5, tradução nossa)16. 

De tal forma, como aponta Bordwell (1989), uma miríade de questões podem ser 

abrangidas por este enfoque poético, todas elas ligadas ao estudo das obras não como fenômenos 

culturais amplos a partir de grandes teorias, mas como os resultados de construções expressivas 

singulares. Assim, conforme levanta ele, por meio desta abordagem é possível dar conta de 

processos de autoria; possíveis funções, efeitos e usos dos recursos do meio; ancoragens do 

produto em padrões históricos, genéricos e estilísticos; diretrizes de produção; configurações 

 
15 Cf. Gomes (1992, 1996, 2004b, 2004a), Souza (2004) e Mendes (2008). 
16 No original: “Poetics can be defined broadly as a focus on the specific ways that texts make meaning, concerned 

with formal aspects of media more than issues of content or broader cultural forces — in short, the guiding 

question for poetics looking at a cultural text such as a television series is ‘how does this text work?’. This focus 

on poetics is different from more common questions of interpretation, which seek to answer ‘what does this 

mean?’ or of cultural power, asking ‘how does this impact society?’. 
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narrativas, temáticas e plásticas e outros temas que clamam por um tratamento formal. Deste 

modo, ao nosso ver, a abordagem poética se mostra estratégica para esta pesquisa, pedindo uma 

ênfase nas articulações internas da obra, mas permitindo que se olhe para ela a partir de alguns 

pontos de vista que sublinham questões mais amplas, arejando a análise formal. Este arejamento 

permite, por exemplo, que se dê destaque a gêneros e estilos com que um produto dialoga, suas 

dinâmicas de autoria e, por extensão, as eventuais concepções de realismo no interior de um 

artefato criativo e regularidades nos modos como ele ficcionaliza pessoas e eventos reais17. 

Enfim, a partir de todas estas considerações sobre a poética, começa a se desenhar uma 

proposta metodológica para esta tese. Acima de tudo, nos interessa observar como os elementos 

expressivos do audiovisual televisivo se articulam em The Wire na produção interna do mundo 

narrativo da série em si mesmo e, por outro lado, de forma estratégica a lançar sobre este mundo 

um “efeito de realidade”. Neste esforço, conforme necessário, lançamos ainda mão de aportes a 

formas líricas, dramáticas e épicas; a poéticas históricas, genéricas e estilísticas; possíveis 

ênfases temáticas; processos de ficcionalização de eventos e pessoas reais; diretrizes criativas 

e assim por diante. Todas estas inspirações, por sua vez, servem em nossa investigação à própria 

análise interna da obra face ao duplo jogo nuclear do problema de pesquisa da tese, marcado pelo 

interesse tanto na produção de um mundo único na série quanto nos modos como ela convoca 

efeitos de real junto ao apreciador. Nisso, a abordagem poética se mostra duplamente segura. 

No que concerne ao realismo, ela é adequada justamente dado que a concepção ilusionista do 

termo o pensa vinculado não a uma realidade externa à obra, mas ao modo como ela busca 

convocar retoricamente certos efeitos estéticos. Já no que concerne à arquitetura de um mundo 

único na série, estamos aqui ancorados em uma concepção poética da própria ficcionalidade. 

 
17 Neste sentido, Mittell (2015) nota que a abordagem poética é mais ampla em escopo, por exemplo, do que a de 

áreas como a narratologia, em geral fechadas em uma visão mais estreita das criações expressivas (KOZLOFF, 

1992). Isso porque embora disciplinas como a narratologia forneçam vários dos métodos e técnicas incorporados 

em um ponto de vista poético, elas com frequência param na superfície do produto, enquanto a abordagem 

poética em si abraça questões de estilo, autoria, efeito, contexto produtivo e assim por diante, bebendo de várias 

fontes e as articulando. Essa envergadura da poética, por sua vez, é uma consequência do fato de que já em seu 

renascimento em Valéry (1999) ela não é alicerçada em uma ciência ou um meio, sendo essencialmente 

transdisciplinar e transmídia. O termo “transmídia”, é claro, é aqui entendido não a partir de seu uso restrito no 

contexto das “narrativas transmídia” como concebidas por Jenkins (2009), mas em referência a temas e/ou 

perspectivas que não são fechados em uma única mídia e ainda assim não deixam de ter caráter midiático, 
ganhando particularidades em mídias específicas (RYAN; THON, 2014). Os conceitos de narrativa e de ficção, 

por exemplo, são entendidos nesta mirada como em si mesmos transmídia, bem como a própria ideia de um 

efeito de real, dado que no cotidiano usamos indistintamente a expressão “realista” para adjetivar filmes, 

telenovelas, videojogos ou produtos de quaisquer outros meios. No grupo de pesquisa em que esta tese surgiu, 

Lessa (2013) já explorou este caráter adjetivo da palavra transmídia, a despeito de alguns usos substantivos que 

são feitos do termo. Para nós, entender tanto a abordagem poética quanto o conceito de realismo como 

transmídia implica observar a conformação televisiva de The Wire sem fugir de paralelos frutíferos com 

produtos não televisivos. É nesta chave que examinamos, por exemplo, não só o que The Wire traz do procedural 

policial de tevê, mas também suas interfaces com o cinema neorrealista da Itália e o trabalho jornalístico anterior 

de seu idealizador, David Simon. 
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Sobre tal concepção, cabe aqui resgatar o ponto levantado anteriormente de que já na 

Grécia clássica a ideia de poiese estava associada a um fazer, um construir criativo, ainda que 

ele em geral costume ser lido apenas como um construir midiático. De tal forma, tende-se a 

falar de poiese resgatando de Aristóteles mormente as suas considerações sobre temas como as 

particularidades expressivas do teatro trágico, que utiliza atores, tem um coro e assim por 

diante, quando muito resgatando certas colocações sobre a composição de uma intriga. Há, no 

entanto, na obra do Estagirista também concepções sobre a poiese propriamente ficcional, a 

força criativa por trás não dos objetos expressivos como um todo, mas do que há de específico 

nas ficções. Isso se vê, por exemplo, em uma das mais citadas passagens da Poética, na qual 

Aristóteles (1451a-b) diferencia as atividades do historiador e do poeta atestando que o primeiro 

trabalha com aquilo que aconteceu, enquanto o segundo lida com o possível, o que poderia 

acontecer por critérios de verossimilhança e necessidade. 

Ali, o filósofo faz questão de clarificar ainda que a diferença entre ambos não estaria no 

fato de um escrever em verso e o outro em prosa, atestando que mesmo que as obras de Heródoto 

fossem versificadas não deixariam de ser história para ser poesia. Deste modo, por “poeta” ele 

se refere especificamente naquele trecho não a quem manipula texturas formais, mas àquele que 

cria ficções, que inventa algo novo a partir do que seria possível e verossímil, que trabalha com 

um “e se...?”. Nos termos de Aristóteles, assim, em um contexto ficcional, a poiese é o poder 

criativo dos ficcionistas e suas obras. Ela é a um só tempo força e ato de construção poética, algo 

que Doležel (1998a) vê como um poder radical de usar as texturas tangíveis de uma mídia para 

dar origem a mundos imaginários, fazendo-os brotar do próprio material expressivo. Mundos 

ficcionais seriam, nesta mirada, em si constructos semióticos nascidos da poiese midiática, tendo 

propriedades, formas de existência e estruturas, por princípio, designadas pelas próprias texturas 

tangíveis das obras, de modo que tais mundos podem se mostrar tão próximos ou distantes do 

nosso quanto os usos imaginativos das formas de uma mídia permitirem. Nos termos de Doležel, 

Mundos possíveis da ficção são artefatos produzidos por atividades estéticas – poesia 

e composição musical, mitologia e contação de estórias, pintura e escultura, teatro e 

dança, cinema e televisão, e assim por diante. Já que eles são construídos por sistemas 

semióticos – linguagem, cores, formas, tons, atuações e assim por diante – nós 

estamos justificados em chamá-los de objetos semióticos (DOLEŽEL, 1998a, p. 14–

15, grifos do autor, tradução nossa)18. 

Como se vê, a construção de um mundo ficcional é sempre expressiva – e, desta forma, 

sempre uma poiese, um construir por ato criativo. Chega, assim, a ser tautológico afirmar que 

 
18 No original: “Possible worlds of fiction are artifacts produced by aesthetic activities – poetry and music 

composition, mythology and storytelling, painting and sculpture, theatre and dance, cinema and television, and 

so on. Since they are constructed by semiotic systems – language, colors, shapes, tones, acting, and so on – we 

are justified in calling them semiotic objects”.   
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a abordagem poética é intrinsicamente adequada para a análise destes “mundos possíveis”. Em 

verdade, o próprio conceito de mundo possível ganha corpo junto a autores como Doležel 

(1998a) e Eco (2008) dado o seu interesse para uma abordagem formal que deixe de ver a estória 

como o elemento nuclear que uma ficção constrói. Com efeito, para estes estudiosos, a ideia de 

mundo possível é útil justamente por dar relevo também a outros componentes narrativos. 

Dentre tais componentes, poderíamos destacar a ambientação particular de uma obra, suas 

figuras dramáticas e seus tons atmosféricos, bem como as regras de composição maiores que 

governam os espaços lógicos produzidos pelas ficções. De tal maneira, a) enredos, b) ambientes, 

c) personagens e d) atmosferas pesam, todos eles, na criação de universos narrativos. Como 

podem reparar aqueles familiarizados com os estudos fílmicos, a ideia de mundo ficcional se 

aproxima assim intimamente daquela de diegese, que nas teorias do cinema concerne, conforme 

Aumont e Marie (2006), ao mundo representado pela obra, incluindo as tramas, mas também o 

tempo e espaço narrados, as personagens, a paisagem e outros elementos que o produto denota19. 

A partir destas ponderações, o conceito de mundo ficcional ajuda ainda a reposicionar a 

discussão sobre a ficcionalidade de modo mais amplo. Conforme Iser (2002), a ficção é uma das 

questões mais debatidas na filosofia, ainda que no cotidiano costume ser encarada como parte 

do nosso “saber tácito”, expressão cunhada pela sociologia do conhecimento para se referir a 

noções tão intuitivas que parecem autoevidentes. As divergências em torno do tema da 

ficcionalidade, assim, são muitas, mas os autores mais canônicos afeitos ao conceito de mundo 

ficcional concordam que a grande diferença entre ficção e não ficção reside acima de tudo no 

tipo de pacto que fazemos com a obra (ECO, 2008; ODIN, 2012; RYAN, 2006; VERÓN, 2004). 

Desta forma, é certamente possível fruir qualquer criação poética como ficção ou documento, 

algo que cabe em última instância a uma decisão pragmática do próprio apreciador. 

Assim, por exemplo, um ateu pode ler a Bíblia Sagrada ou do Bhagavad Gita sem uma 

atitude que busca ali verdades factuais ou, ao contrário, contradições e erros que provem que as 

reivindicações de verdade destas obras são enganosas. Tal leitor, portanto, apenas construiria 

mundos de imaginação que poderiam ser apreciados por si sós, deleitando-se com as estórias 

de Noé ou de Krishna sem preocupação com a pertinência imediata dos escritos à realidade fora 

das obras. Inversamente, um historiador pode se aproximar de um filme ficcional, histórico ou 

não, como o documento de uma época – aquela em que foi produzido, leia-se, não a que venha 

a ficcionalizar, uma distinção feita na História ao menos desde Marc Ferro ([1976] 2010). Tal 

 
19 Outras acepções próximas à de mundo ficcional são as de reino de ficções reificadas (KROON, 1994); realidade 

virtual; geografia da imaginação (SALER, 2012); parque ontológico (PAVEL, 1986); esfera ôntica (RONEN, 

1994) e mundo mental (JOST, 2004), imaginário (WOLF, 2012) ou de faz-de-conta (BUONANNO, 2008). 
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historiador, assim, buscaria ver ideologias, valores e – no caso de filmes históricos – concepções 

específicas sobre o passado que marcavam a imaginação ficcional de um dado momento. 

Como repara Zippel (2014), nesta mesma chave pragmática, a diferença entre ficção e 

não ficção diz respeito não só a decisões do apreciador, mas também aos modos como circulam 

culturalmente certos produtos. Somos, por exemplo, instruídos a ler obras como ficções ou não 

ficções por circuitos de cinema, seções em livrarias, faixas de horário na grade televisiva e 

assim por diante. Enfatizando este aspecto da circulação, inclusive, Jost (2004, 2010) desloca 

o centro do debate do contrato que o apreciador faz com a obra para a promessa que esta faz a 

ele. Não ficções, assim, nos prometem se referir factualmente ao nosso mundo, solicitando de 

nós a crença sempre concreta nos eventos, dados, lugares e pessoas que mencionam. Por seu 

turno, ficções pedem apenas que nós suspendamos nossa descrença (COLERIDGE, 2013), 

finjamos crer no mundo projetado na obra (ECO, 2008), nos engajemos em um jogo de faz-de-

conta (WALTON, 1993). Isso não quer dizer, porém, que não ficções “falam” a verdade. Seu 

caráter não ficcional não se encontra na veridicidade em si, mas sim na reivindicação dela, de 

modo que a relação das não ficções com o nosso mundo é sempre problemática (RYAN, 1997).  

Veículos que propagam fake news, assim, seriam não ficcionais, posto que reivindicam 

uma referência factual ao nosso mundo, prometem uma factualidade e apenas traem a confiança 

dos que crem nesta promessa. Já veículos que parodiam notícias, como o The Piauí Herald e o 

Sensacionalista, apenas pedem de nós que façamos de conta que acreditamos em suas postagens, 

que aceitemos “entrar no jogo” de uma ficção que, como qualquer outra, produz um campo 

referencial próprio e só se reporta ao nosso mundo de forma metafórica ou alegórica, sem 

incorrer nos dilemas éticos dos produtores de fake news. Como observa Doležel (1998b, p. 792, 

tradução nossa), esta é uma diferenciação fundamental, pois se não a fizermos, “aterrissamos 

na última distopia, um mundo onde nós não podemos fazer uma distinção entre o que é falso e 

o que é verdadeiro, o que aconteceu e o que não aconteceu, quem é honesto e quem é um 

mentiroso, quem é culpado e quem é inocente, o que é genuíno e o que é falsificado”20. 

E aqui, podemos retomar o conceito de mundo ficcional e o seu lugar nesta abordagem 

da ficcionalidade, que a define sobretudo a partir das promessas que as obras nos fazem e dos 

contratos que fazemos com elas. Conforme esta maneira de ver a questão, toda narrativa evoca 

um mundo ao qual se refere (HERMAN, 2009). De tal forma, não é no evocar de mundos 

narrados que ficções encontram sua especificidade, mas no tipo de realidade que reivindicam 

 
20 No original: “We land in the ultimate dystopia, a world where we cannot make a distinction between what is 

false and what is true, what happened and what did not happen, who is honest and who is a liar, who is guilty 

and who is innocent, what is genuine and what is fake”.   
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para eles. Obras ficcionais prometem realizar a poiese (construção poética) de mundos possíveis. 

Elas pedem que entremos em um jogo e finjamos crer na realidade destes mundos, que só em 

um segundo nível, mais abstrato, alegorizam o nosso. Assim, além de um fenômeno pragmático, 

a ficção é deste ponto de vista um fenômeno também poético: é no erigir de mundos que se 

encontra sua própria especificidade. Não ficções, por sua vez, estão sujeitas a constrangimentos 

de veridicidade, verificabilidade e referência primária a um mundo real que é sempre anterior 

à obra e muito maior do que ela, ao contrário dos limitados mundos ficcionais. Só em Dom 

Casmurro, portanto, Capitu pode não ter traído nem deixado de trair Bento, posto que este é 

um buraco no mundo projetado no livro, fundamentalmente incompleto por sua natureza de 

constructo poético. Se a obra lidasse com pessoas reais, a traição teria necessariamente ocorrido 

ou deixado de ocorrer, a despeito da incompletude dos relatos do evento. Como escreveu Heintz, 

Meu raciocínio é esse: autores não são correspondentes estrangeiros, reportando, às 

vezes incompletamente, eventos que eles testemunham em algum canto longínquo do 

mundo. Eles inventam (a maioria d)os eventos sobre os quais escrevem. O que eles 

falham em nos contar, ou explicitamente ou por implicação, simplesmente não existe. 

Acreditar no contrário é postular uma multiplicidade de mundos ficcionais pré-

existentes aos quais alguns autores têm algum tipo especial de acesso que, em 

princípio, não autores podem vir a compartilhar (HEINTZ, 1979, tradução nossa)21. 

Assim, personagens como Lester Freamon e Jimmy McNulty não têm infância em The 

Wire. Já Fernandinho Beira-Mar tem uma independentemente de reportagens sobre ele 

mencionarem-na ou não, dado que ao contrário da existência das personagens ficcionais, a dele 

independe do relato. De tal forma, ao consumirmos uma obra enquanto ficção, ao invés de 

entendermos que ela se refere primariamente à realidade, que tem algo de factual, antes de tudo 

nos dispomos a (re)construir mentalmente um mundo imaginário intersubjetivo. Sempre 

incompleto, tal mundo é mobiliado pelos eventos, personagens, ambientes e tinturas 

atmosféricas evocados na obra. Isso é verdade sobre toda ficção, mesmo as mais realistas. 

O que o realismo ficcional faz, nesta perspectiva, é a um só tempo nos prometer 

ficcionalidade e tentar apagar as marcas dela do mundo que a obra projeta. Ele parte do jogo de 

faz-de-conta próprio a toda ficção e pede que participemos de um segundo jogo, de não-creia-

mas-creia, ou de “a despeito da minha ficcionalidade eu duvido você não hesitar e de fato crer”. 

Crer em quê, exatamente? Que a obra em algum nível remete de maneira direta ao mundo que 

habitamos, sem intervenções metafóricas sobre um mundo construído de forma poética. E este 

é um objetivo inatingível a não ser de forma ilusória, dado que não podemos em concreto acessar 

 
21 No original: “My reasoning is this: authors are not foreign correspondents, reporting, sometimes incompletely, 

on events they witness in some far-flung corner of the world. They create (most of) the events they write about. 

What they fail to tell us, either explicitly or by implication, simply does not exist. To believe otherwise is to 

posit a multiplicity of pre-existing fictional worlds to some of which authors have some kind of special access 

which, in principle, non-authors might come to share”. 
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os ambientes, personagens, temas e estórias com que o produto lida, só projetá-los em nossas 

mentes ou conhecer os lugares, indivíduos, fenômenos e eventos que podem ter-lhes inspirado. 

Aqui, não se trata de um esforço da obra em enganar o apreciador de forma eticamente 

questionável, e não à toa o termo ilusão remete a efeitos de mágica: no espetáculo ilusionista, 

a um só tempo devemos nos saber iludidos e cair no truque. O jogo próprio do realismo, assim, 

é o de provocar em nós um efeito afim ao trompe-l’oeil ao fingir assemelhar o mundo narrado 

ao empírico, mascarando a própria alegorização ficcional da realidade por meio de um espaço 

lógico imaginário. Este é um jogo que objetiva produzir uma mera impressão de referência direta 

da obra ao nosso mundo, uma sensação de “vivacidade” (GOMBRICH, 1995), um sempre 

ilusório (BAZIN, 1991) efeito de real (BARTHES, 2012). E como dizem várias personagens de 

The Wire em alusão ao jogo próprio do tráfico de drogas, “faz tudo parte do jogo” ou “vale tudo 

no jogo”22. Nele vale, inclusive, apoiar-se em concepções não ilusionistas que circulam 

culturalmente sobre o próprio realismo para produzir ilusões de real (THOMPSON, 1988). 

Resumindo e refinando toda essa discussão em termos concretos, metodologicamente o 

que se desenha é uma perspectiva que põe em relevo sobretudo: 1) os elementos formais do 

seriado, nomeadamente frente àquilo que objetivamos analisar – os efeitos de realidade da obra 

e o mundo projetado nela. Como exploramos mais detidamente ao longo da tese, em específico 

nos interessam aqui os modos como The Wire constrói a partir de um regime de serialidade 

específico os seus enredos, ambientes, personagens e atmosferas, costurando a partir destes 

elementos um mundo único e ilusões de real. Nesta análise interna, pesam ainda 2) alguns 

processos pelos quais a série solicita que façamos leituras temáticas dela, retraduzindo seus 

conteúdos retoricamente na realidade; e 3) certos elementos pré-existentes à obra com os quais 

ela conta extensivamente em sua construção, como um conjunto de histórias e pessoas reais que 

ela recria ficcionalmente e de matrizes culturais que balizam sua articulação interna, a exemplo 

do melodrama, do procedural policial televisivo e do neorrealismo cinematográfico italiano23. 

Enfim, outro elemento que incide nas análises conduzidas é 4) um conjunto de diretrizes 

autorais adotadas pelo idealizador da série, parâmetros criativos extensivamente documentados 

 
22 No original: “All in the game”. 
23 Proposta por Martín-Barbero (2004, 2006), a expressão “matrizes culturais” vem sendo consistentemente 

associada sobretudo aos gêneros entre os estudiosos de tevê no Brasil, como mostram os trabalhos de Borelli 

(1996), Fechine (2001) e Gomes (2011), escritos em três décadas distintas. Mais amplamente, porém, o termo 

pode ser usado para lidar com territórios midiáticos e ficcionais dos mais diversos tipos, desde que se os entenda 

como categorias fluidas, dinâmicas, dotadas de história e em permanente processo de hibridização e redefinição 

(BORELLI, 2001). Não por acaso, Machado (1999) usa o conceito para se referir tanto às sitcoms quanto aos 

mangás, tanto à ficção científica quanto às minisséries, indicando que gêneros, formatos, tradições, estilos: uma 

miríade de categorias de estabilidade relativa cabe no conceito de Martín-Barbero. Assim, é esta a expressão 

guarda-chuva que usamos para os diversos grupamentos de convenções poéticas com que The Wire dialoga. 
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como sendo princípios guia por trás de várias das opções formais feitas no seriado. Explorados 

a fundo no terceiro capítulo, entre estes parâmetros criativos pesa, com marcada força, a adoção 

de um “impulso jornalístico” na realização da obra. Conforme declarações do próprio David 

Simon e de várias outras figuras que escreveram sobre The Wire, tal impulso jornalístico orienta 

a veemência com que a série: recria histórias “verdadeiras” (SIMON et al., 2006); ancora suas 

narrativas em fenômenos socialmente relevantes (SIMON, 2008a, 2008b); mostra uma 

disposição a abraçar uma multiplicidade de vozes sociais (TSOURGIANNIS, 2016) e marca seu 

interesse no que Galen (2014) chamaria de tratar as realidades tematizadas no seriado de modo 

panorâmico ou global. De maneira mais ampla, segundo Simon (2014), diversas das escolhas 

criativas feitas em The Wire se devem a certa missão jornalística e autoral assumida por ele, de 

maneira que, ao menos discursivamente, vários dos elementos que marcam a configuração 

expressiva do seriado se balizam por este impulso jornalístico – algo a ser ponderado na análise.  

A despeito da sua centralidade, porém, este impulso não é a única diretriz criativa 

recorrentemente mencionada como fulcral para muitas das escolhas feitas pela equipe da série 

durante o processo de realização. Neste sentido, identifica-se ainda nos discursos de David 

Simon um desejo criativo de simular no arranjo das temporadas de The Wire a estrutura de 

romances (HORNBY; SIMON, 2007) e de abordar como tema maior da obra a tensão entre as 

instituições da cidade e os indivíduos que a habitam (HORNBY; SIMON, 2007; SIMON, 

2008c; SIMON et al., 2006). Impulso jornalístico, emulação da estrutura dos romances e foco 

temático na contraposição entre instituições urbanas e indivíduos, assim, se marcam como três 

diretrizes autorais elementares da série, extensivamente identificadas em discursos do seu 

idealizador e de críticos, e de tal forma levadas em conta em nossa pesquisa. 

Considerar estas diretrizes, todavia, não significa assumir que a relação entre intenções 

autorais e resultados conseguidos na obra é direta, e dar peso analítico a elas implica sobretudo 

em identificar como a equipe produtiva parece operacionalizá-las poeticamente, com todos os 

atalhos e desvios que isto implica. Como é argumentado ao longo do trabalho, por exemplo, 

pode até ser um fato que certo impulso jornalístico está por trás de um desejo dos criadores da 

série de tratar de modo panorâmico alguns fenômenos sociais que inspiraram a obra. No seriado, 

porém, o que se verifica é a articulação de diversas situações que reiteram um único tema e a 

adoção de uma variedade de pontos de vista. Aqui, assim, o que pesa é a multiplicação de cenas 

com fortes motivos temáticos e a focalização dos enredos por várias personagens, sendo estes 

recursos convencionais que no máximo criam uma impressão de abordagem “jornalística”.  

Igualmente, a aproximação de The Wire com a estrutura dos romances parece concernir 

muito mais ao abraço de certas convenções melodramáticas vistas pelos autores como 
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características daquela forma literária do que a uma proximidade efetiva da série com a 

literatura. Por exemplo, verifica-se que The Wire se baliza pela multiplicação dos episódios 

(entendidos como situações narrativas), por um esforço de pormenorização “descritiva” e ainda 

por uma miríade de pontos de vista sobre os eventos que marcam seus enredos. Como 

explicitamos posteriormente nesta monografia, estas são características extensivamente 

vinculadas aos romances pelos teóricos daquela forma literária (e em muitos casos também 

pelos criadores do seriado). Todavia, estes atributos são em si muito mais melodramáticos do 

que especificamente literários, possivelmente associados ao romance por que foi junto àquela 

forma poética que o melodrama ganhou várias das suas convenções. Assim, ao buscar 

aproximar The Wire do romance, sua equipe produtiva de fato avizinha a série do melodrama. 

De toda sorte, conforme mencionado um pouco antes e mais extensamente desenvolvido 

na própria tese, é bastante documentado nos discursos autorais e críticos sobre The Wire que os 

parâmetros de abraçar um impulso jornalístico, emular a estrutura de romances nas temporadas 

e tematizar a tensão entre instituições e indivíduos na urbe eram diretrizes centrais para David 

Simon e sua equipe durante a condução do seriado. Para nós, estes três parâmetros criativos 

ganham ainda mais peso por ser justamente em cima deles que se sustenta a nossa hipótese de 

trabalho, relativa ao fato de cada uma destas diretrizes incidir largamente tanto na construção de 

um mundo único na série quanto nos efeitos de realidade que The Wire convoca. Afinal, por um 

lado, nota-se que é por meio de desígnios autorais mais amplos que uma obra configura seus 

recursos narrativos e plásticos (BAXANDALL, 1991, 2005) e assim estiliza e singulariza os 

próprios mundos ficcionais que estes recursos expressivos compõem (PRINCE, 1983). Sendo 

assim, há de se admitir que o interesse autoral em abraçar certo impulso jornalístico, emular a 

estrutura de romances e enfatizar o tema da tensão entre instituições e indivíduos deixam 

impactos claros no mundo criado em The Wire, importando sobremaneira para torná-lo único. 

Por outro lado, porém, defendemos que cada um destes três desígnios autorais marcados 

como nucleares em The Wire se associa em si a certos pontos de vista sobre o realismo, de 

forma que pesam também para os efeitos de real do seriado. A ideia de que obras de ficção 

poderiam representar a realidade modo afim às produções jornalísticas, por exemplo, por 

problemática que seja, não deixa de encontrar ecos fortes no modo como Lukács (1969, 1980) 

encara as ficções realistas – vistas por eles como capazes de abranger a “verdade” e mergulhar 

nos fenômenos de forma “total”. Ademais, como argumenta Jameson (2015), em uma certa 

tradição que envolve autores como Bakhtin (1981, 2014), Watt (2010) e Williams (1977), a 

forma do romance é encarada em si mesma como realista. Por fim, Pellegrini (2009) aponta 

ainda a tensão entre indivíduo e sociedade como uma das maiores persistências temáticas das 
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produções interessadas em convocar efeitos de real ao longo do tempo. Por mais que tenhamos 

uma concepção ilusionista do realismo e rejeitemos estes pontos de vista, cada um deles não 

deixa de estar associado a um conjunto de modos convencionais de produzir ilusões de real, 

explicitados a partir do terceiro capítulo da tese e engajadas nas análises. 

Enfim, é destas considerações que nasce a hipótese desta tese: a de que estes três ímpetos 

autorais – o abraço a um impulso jornalístico, a busca por emular a estrutura de romances nas 

temporadas da série e a tematização da dialética entre instituições e indivíduos na urbe – são em 

boa parte responsáveis a um só tempo pelos modos como The Wire estiliza (e singulariza) o seu 

mundo e pelos modos como a série pensa e produz as suas ilusões de realidade. Antes de 

explorar analiticamente esta hipótese, no entanto, cabe destrinchar melhor estas três diretrizes, 

desenvolver a aposta metodológica de fazer uma análise narrativa e plástica que sopese algumas 

questões de contexto e, primeiramente, debater as próprias noções de mundo ficcional e 

realismo, os dois conceitos que embasam esta pesquisa. Para que se possa empreender todo este 

esforço no percurso desta monografia, entretanto, cabe antes de tudo apresentar melhor a obra 

examinada, trazendo alguns dados gerais sobre ela e em certa medida justificando o corpus 

frente ao problema de investigação, que pede o exame de como uma série ficcional realista a 

um só tempo cria um mundo narrativo único e lança sobre ele efeitos de real. 

Notas sobre o corpus 

O seriado televisivo The Wire foi idealizado por David Simon e produzido e exibido 

originalmente pelo canal de tevê a cabo HBO, que também foi responsável pela distribuição da 

série no Brasil, país em que ela não passou em rede aberta ou foi lançada em DVD (FURQUIM, 

2017). Com cinco temporadas de entre 10 e 13 episódios semanais cada, a obra se fechou com 

60 episódios totais, cada um deles tendo uma duração mediana de 58 minutos e 34 segundos24. 

Originalmente distribuída entre 2002 e 2008, The Wire teve uma temporada em cada um destes 

anos, salvo por 2005 e 2007, períodos de hiato em que não foi distribuído qualquer conteúdo 

ficcional novo relativo ao seriado. De baixa audiência, a obra nunca despertou grande interesse 

do público da HBO durante a sua exibição original, quando esteve sob constante ameaça de ser 

cancelada (SCHIRMER, 2017). Entre os possíveis motivos para o baixo engajamento, Simon 

 
24 Esta duração mediana mudou pouco com o passar dos anos, mas a tendência de variação indicou um leve 

aumento ao longo do tempo. Assim, tal duração cresceu de 57 minutos e 44 segundos na primeira temporada da 

série até 58 minutos e 35 segundos na última. A duração total do seriado, por sua vez, foi de 59 horas, 27 minutos 

e 32 segundos, embora as flutuações a cada ano de exibição tenham sido bem maiores neste caso do que no caso 

do tempo mediano de segmentos específicos. Isso se deu por conta da própria variação no número de episódios 

por temporada, que flutuou entre 10 e 13 ao longo do tempo sem um padrão fixo de aumento ou diminuição 

progressiva (cada uma das cinco temporadas teve respectivamente 13, 12, 12, 13 e 10 segmentos episódicos). 

Os dados brutos usados nestes cálculos podem ser encontrados no Apêndice A. 
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(et al., 2006) já mencionou o elenco largamente afro-americano que, na sua visão, afastava os 

espectadores majoritariamente brancos do canal, a pouca familiaridade dos espectadores com o 

que via como formas novelizadas ou próximas ao romance e o mau agendamento do lançamento 

das temporadas em DVD25. Alguns críticos de jornais (Cf. SCHIRMER, 2017; SULLIVAN, 

2002; THE TELEGRAPH, 2009) apontam ainda como possíveis motivos para a baixa audiência 

as tramas densas, os temas pesados, o uso de gírias de difícil compreensão, o mau posicionamento 

na grade de horário da emissora e a estreia no mesmo ano em que The Shield, da FX, surgiu no 

cenário televisivo com a proposta de lidar de forma mais palatável com temas afins26. 

Se junto ao público The Wire demorou a ganhar lastro, na crítica especializada se deu 

um movimento semelhante. À sombra de The Sopranos, paralela à qual foi produzida, segundo 

Mittell (2015) The Wire não ganhou muita atenção dos especialistas inicialmente, tendo sido 

indicada a apenas dois Emmys durante todo o período de sua exibição original, dos quais não 

arrematou nenhum. Apesar disso, tanto na crítica quanto no público há alguns movimentos que 

indicam um sucesso, mesmo inicial, maior do que estas colocações podem sugerir. Em termos 

de público, os downloads legais e ilegais da série sempre foram bastante expressivos, bem como 

 
25 Segundo Simon (et al., 2006), no período de exibição original de The Wire era comum na HBO o lançamento dos 

DVDs de temporadas anteriores das séries da emissora pouco antes das produções voltarem de hiatos, de forma 

a fazê-las ganhar adesão entre os espectadores antes do seu retorno, mas isso não aconteceu durante os primeiros 

anos de exibição de The Wire. De fato, comparando as datas de estreia das temporadas e lançamento dos DVDs, 

o argumento dele encontra sustento. A segunda temporada do seriado, por exemplo, estreou em 01 de junho de 

2003, mas o DVD da primeira só foi lançado mais de um ano depois, em 12 de outubro de 2004, quando até 

mesmo a terceira já havia estreado em 19 de setembro daquele ano. O DVD da segunda temporada, por seu 

turno, veio em 25 de janeiro de 2005, mais de um mês após o término da terceira em 19 de dezembro de 2004. 

Eventualmente, porém, os lançamentos de DVDs da série começaram a seguir o padrão da emissora. Assim, o 

box da terceira temporada foi lançado em 08 de agosto de 2006, com a quarta estreando pouco mais de um mês 

depois, em 10 de setembro do mesmo ano. Já o box da quarta temporada foi lançado em 04 de dezembro de 2007, 
com a quinta estreando também cerca de um mês depois, em 06 de janeiro de 2008. Enfim, o box da quinta 

temporada de The Wire foi lançado em 12 de agosto de 2008, mesmo ano de sua conclusão. Posteriormente, a 

série foi ainda relançada por completo em uma coletânea única de DVDs em 29 de novembro de 2011 e em Blu-

Ray em 02 de junho de 2015. Já o streaming não foi parte significativa do consumo da obra durante a sua exibição 

original. Isso por que o primeiro serviço online da emissora, o HBO on Broadband, estreou em janeiro de 2008, 

mesmo período em que a série exibia sua última temporada. Assim, a despeito de The Wire estar disponível 

online desde a estreia do serviço – substituído em 2015 pelo HBO Now, que é conhecido na América Latina 

como HBO Go – o streaming só pôde ter maior impacto no público que o seriado ganhou com o passar do tempo. 

A fonte para as datas de lançamentos de DVDs nesta nota é o site DVD Release Dates (<https://www.dvdsreleas

edates.com/movies/4333/The-Wire-(TV-Series-2002-2008).html>). Acesso em: 12 mai. 2019. 
26 Exibida ao longo dos mesmos anos que The Wire (entre 2002 e 2008), The Shield de fato também era uma série 

policial de enredos continuados que lidava com temas como a corrupção e as ambições políticas na polícia, a 

moralidade do próprio policiamento e a decadência urbana. O seriado, porém, se distancia do corpus deste 

trabalho em vários pontos. Ele tem bem mais foco em um protagonista singular do que The Wire (mesmo que 

também siga uma equipe); traz figuras dramáticas mais marcadas pelo anti-heroísmo; enredos mais sensacionais 

em suas reviravoltas; menor ênfase nas tecnicalidades procedurais e um elenco mais famoso, com estrelas como 

Glenn Close e Forest Whitaker (atores como Idris Elba e Michael B. Jordan ainda eram desconhecidos nos 

Estados Unidos à época de sua participação em The Wire). Além disso, os dias de exibição das duas séries eram 

distintos e até os meses em que foram originalmente exibidas quase não se tocaram das primeiras às últimas 

temporadas. A comparação, assim, parece fraca para justificar o baixo engajamento que The Wire gerou na HBO, 

sobretudo frente às outras hipóteses levantadas, como a do mau posicionamento na grade e a das tramas densas. 
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as vendas de DVDs – mesmo fora dos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, por exemplo, mais 

de um ano após o fim da série os DVDs de todas as suas temporadas permaneciam sem sinais 

de queda na lista dos 40 mais vendidos do Reino Unido (THE TELEGRAPH, 2009). Já na 

crítica, o seriado aos poucos ganhou mais e mais atenção, de forma que três das suas cinco 

temporadas são avaliadas com notas entre 95 e 98 de 100 no agregador Metacritic27. Hoje, The 

Wire é considerada por alguns a melhor (DAS, 2016; WEISBERG, 2006) e por outros a mais 

aclamada (DOWLER, 2016; MITTELL, 2015) ficção televisiva de todos os tempos, conforme 

mencionamos no início deste percurso introdutório. 

Em termos técnico-artísticos, cabe mencionar que a série priorizava o uso de equipes da 

própria Baltimore, atores desconhecidos ou não atores, gravações in loco e uma iluminação 

naturalista, conforme explora de modo mais detido a análise. Já quanto à narrativa, a obra é 

lembrada por explorar um inquérito policial a cada uma de suas temporadas, abordando a relação 

da polícia com distintas instituições no processo, como o tráfico de drogas (desde a primeira 

temporada), o sistema portuário (na segunda), o governo local (a partir da terceira), o sistema 

educacional da cidade (na quarta) e o jornalismo (na quinta). Ainda em termos narrativos, o 

seriado também é frequentemente laureado entre acadêmicos por sua vastidão28. De fato, a obra 

tem uma quantidade robusta de personagens recorrentes29. Ademais, além do volume de figuras 

dramáticas, a vastidão de The Wire se verifica ainda no fato de que a série tem um total de trinta 

e cinco fios narrativos com alto grau de continuidade articulados em nove tramas. A cada 

temporada, entre catorze e dezoito destas estórias se desenvolvem em paralelo, articulando-se 

em até três tramas de cada vez30. Enfim, é comum também a menção ao fato de que mesmo no 

nível episódico o seriado resiste a sumários fáceis (MITTELL, 2015; NANNICELLI, 2009). 

Todavia, a despeito de serem recorrentes nos discursos sobre a série as referências às 

suas narrativas densas e sinuosas, não se pode perder de vista que ela também é abalizada pelas 

 
27 Disponível em: <https://www.metacritic.com/tv/the-wire>. Acesso: 29 fev. 2019. 
28 Cf. Mittell (2009b, 2012a, 2015), Rose (2008), Sheehan e Sweeney (2009) e Williams (2014). 
29 Conforme os dados do IMDB, contando só papéis creditados, 99 atores participaram de ao menos dez episódios 

de The Wire. A título de comparação, em Game of Thrones – série constantemente mencionada pelo vasto elenco 

– este número foi de 84. Se estendemos a margem para o mínimo de cinco episódios, foram 168 em The Wire e 

134 em Game of Thrones. Até mesmo contando todos os atores que participaram de ao menos três episódios 
The Wire segue na frente, com 221 deles em papéis recorrentes contra 202 de Game of Thrones. É só quando 

observamos os atores que estiveram em ao menos 2 episódios que esta série mais recente supera The Wire, com 

302, contra 271 no nosso corpus. E isso, mais uma vez, só contando o elenco creditado. Enquanto em Game of 

Thrones os papéis sem créditos são quase todos sem nome, como “Guarda da Casa Baratheon” ou “Filha de 

Frey”, em The Wire algumas personagens marcantes não recebem creditação, como Delores (7 episódios), dona 

de um bar frequentado pelos estivadores na obra; ou Ray Cole (12 episódios), detetive interpretado por Robert 

Colesberry, um dos produtores executivos da série. Fonte: <https://www.imdb.com/>. Acesso em: 05 mai. 2019. 
30 Os métodos pelos quais se chegou a estes números são melhor destrinchados no Capítulo 4 e no Apêndice B, 

nos quais são esmiuçadas ainda as estórias que guiam cada um destes fios narrativos. 
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suas personagens marcantes. Com efeito, The Wire não traz somente fábulas de pequenas 

corrupções institucionais e grandes falhas sistêmicas que levam a consequências desastrosas, 

mas também estórias como a do detetive Lester Freamon, cujo hobby de fabricar móveis em 

miniaturas para casas de boneca causa curiosidade nos colegas. Ou a do ladrão Omar Little, 

uma espécie de Robin Hood do gueto que rouba o estoque de traficantes para distribuir e 

sobretudo revender. Assim, além de uma intriga sobre carregadas relações institucionais e 

lentos processos investigativos com poucos resultados, The Wire também narra as peripécias 

de vários detetives, ladrões, traficantes, estivadores, professores, alunos, políticos e jornalistas 

em dinâmicas de construção de personagem que merecem atenção em seus próprios termos. 

Afinal, conforme já mencionamos, a série é frequentemente elogiada pelo modo como 

constrói um mundo único, cheio de particularidades para além da sua vastidão e dos seus efeitos 

de realidade, e as investigações empreendidas nesta tese buscam pôr isso em relevo, mesmo 

também dando destaque à própria amplitude do mundo narrado. E neste ponto, cabe explicitar 

que o esforço de empreender uma análise interna que enfatiza tanto minúcias quanto padrões 

mais amplos de caracterização, construção dos ambientes, enredos e atmosferas ganha 

relevância devido ao fato de que a despeito de The Wire ter sido extensivamente analisada e 

aclamada na crítica acadêmica, pouquíssimos dos muitos estudos sobre a obra se debruçaram 

sobre ela enquanto um produto televisivo (SODANO, 2015)31. 

Aqui, cabe deixar claro ainda que o impulso que orienta esta tese não diz respeito à 

validação celebratória de todos os discursos elogiosos feitos sobre a série. Nem, tampouco, à 

armadilha oposta de desconsiderar os méritos dos criadores da obra. Afinal, se é pouco útil em 

um empreendimento acadêmico a reiteração de elogios, tampouco se pode negar que o impacto 

cultural de The Wire encontra, em certa medida, sustento no próprio domínio que a construção 

interna do seriado demonstra ter de certos códigos relacionados à produção de mundos 

ficcionais sobre os quais se lançam ilusões de realidade. Assim, ao invés de sermos guiados na 

pesquisa por um ímpeto de louvor ou detração ao corpus, nos impulsiona, em certo sentido, a 

ciência da centralidade de pesquisas que se dediquem a entender o realismo para o próprio 

 
31 Conforme Kelleter (2012), as abordagens acadêmicas sobre The Wire, ao menos no contexto estadunidense, 

foram sobretudo marcada por cinco grandes padrões: 1. duplicação de discursos anteriores (isto é, repercussão 

dos discursos autorais e jornalísticos como verdades sobre a obra, sem colocá-los em contexto e avaliar sua 

pertinência e motivação); 2. Identificação descendente (elogios a representações sociais de categorias identitárias 

pela obra); 3. Preocupação ativista (oposta à da identificação descendente, esta abordagem analítica do seriado 

foca-se sobretudo em criticar o suposto fato de The Wire pouco ou nada fazer para deslocar o status quo que ela 

supostamente expõe); 4. Reconhecimento ascendente (usos da série para explicar ou ilustrar grandes teorias) e 

5. Deslocamento analítico (a consideração do seriado nos termos das suas estruturas narrativas e plásticas, 

contextos de produção, distribuição e interpretação – ainda que associada a alguns dos interesses anteriores, 

como a relação com grandes teorias ou práticas representacionais. Para o autor, essa última abordagem é quase 

inexistente nos estudos que se dedicaram a The Wire, muito mais marcados por elogios do que análises detidas). 
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debate sobre ficção seriada televisiva (FREIRE FILHO, 2009). Na direção inversa, somos 

conduzidos também pela ciência da importância da análise de conteúdos televisivos para o 

debate contemporâneo sobre as ficções realistas (LAINE, 2001). Além disso, de forma mais 

ampla, nos guia ainda o reconhecimento da persistência do realismo enquanto proposta estética 

mesmo à revelia de tantos discursos que decretam sua morte ou inadequação face aos gostos 

antirrealistas de alguns modernismos32. Ao nosso ver, essa persistência do realismo concerne, 

ao menos em parte, tanto ao fato de que como quaisquer outras ficções aquelas avaliadas como 

realistas constroem mundos únicos, capazes de cativar pela sua singularidade; quanto ao efeito 

próprio da estética realista, capaz de nos iludir quanto à realidade mais imediata de tais mundos. 

Nesta medida, ressaltamos, mais uma vez, a relevância de uma abordagem que dá conta 

tanto do realismo da série quanto do seu denso mundo ficcional, sobretudo dado que no campo 

da comunicação e áreas afins têm sido recorrentes os equívocos e aproximações pouco rigorosas 

das ficções realistas. Como já salientava Thompson (1988), a despeito de o realismo ser um dos 

temas mais centrais aos estudos literários, dramáticos e de mídia, frequentemente pesou sobre 

ele uma compreensão que equaciona os mundos ficcionais de obras realistas ao nosso, como se 

de fato a ficção prometesse representar já em primeiro nível o mundo empírico. Pouco afeita a 

análises detidas da composição poética das obras, esse conceito de realismo costuma ser usado 

para considerações mais difusas sobre “o real” em si do que sobre os produtos examinados. 

Assim, a autora lamenta que à época do seu texto ainda eram poucos os estudos a pensar o 

realismo como uma estratégia de ênfase na ilusão de realidade do mundo ficcional – estratégia 

esta em torno de que podem se articular vários gêneros, estilos e poéticas. Por si só, essa reflexão 

– feita há três décadas e ainda pertinente – mostra a carência de pesquisas que sigam o rumo ora 

pretendido de focar nos modos de produção de efeitos de real engajados em uma obra específica. 

Já os mundos ficcionais, o outro termo central desta tese, se conformam hoje como um 

dos temas mais estratégicos nas teorias da ficção, tendo importância marcada para a própria 

ideia de ficcionalidade (GJERLEVSEN, 2016). Mesmo assim, a despeito da densa carga teórica 

ao redor do conceito, fora do escopo das discussões mais abstratas ele ainda é, sobretudo, usado 

para se referir a obras que criam mundos maravilhosos33. Aqui, o esforço de lidar com esta 

lacuna traz uma contribuição para o campo comunicacional ao atentar para o fato de que há 

reflexões robustas sobre os mundos ficcionais na semiótica que ultrapassam o debate sobre o 

 
32 Cf. Lukács (1969, 1980) e Jaguaribe (2007). 
33 Algo que já vem sendo feito, em certa medida, desde os trabalhos de Jenkins, que em alguns momentos de seu 

Cultura da Convergência (2009) emprega o termo “mundo ficcional” como se ele se aplicasse somente a mundos 

de fantasia, contrariando o consenso sobre isso nas obras de autores como Eco (2006, 2008), Doležel (1998a), 

Ryan (1991) e Ronen (1994). 
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maravilhoso, operando inclusive em interface com as discussões sobre o realismo (DOLEŽEL, 

1998a). Neste sentido, outro fator que torna esta tese relevante é a baixa quantidade de trabalhos 

que se dispõem a realizar análises narrativas e plásticas de mundos ficcionais plasmados em 

produtos midiáticos específicos, exatamente o que esta monografia se propõe a fazer34.  

 Por fim, em termos da nossa própria trajetória de formação para a pesquisa, as escolhas 

feitas nesta tese estabelecem a continuidade com um caminho iniciado ainda na monografia de 

conclusão de curso de graduação nesta mesma universidade  – quando analisamos, já sob tutela 

de Maria Carmem Jacob de Souza,  o edifício de um mundo maravilhoso na primeira temporada 

de Game of Thrones (ARAÚJO, 2012). Este caminho foi seguido sob a mesma orientação no 

curso de nosso mestrado, quando investigamos a arquitetura interna de um mundo ficcional 

realista em Breaking Bad (ARAÚJO, 2015). De tal forma, este novo passo em direção ao 

realismo – contemplado agora não apenas de modo tangencial, mas como tema efetivo de exame 

– marca o culminar de um processo de formação que lança perspectivas possíveis para caminhos 

futuros enquanto pesquisador formado. Isso tudo posto, antes de encerrar este percurso 

introdutório, cabe ainda explicitar o próprio esqueleto que sustenta este texto de tese. 

A estrutura do trabalho 

O presente escrito é dividido em três partes, cada uma das quais composta por dois 

capítulos. Na primeira delas, são endereçadas Discussões Preliminares importantes para a tese, 

questões teóricas e metodológicas que fundamentaram o processo de pesquisa e embasam 

também a leitura da monografia que resulta dele. Assim, no Capítulo 1 nos acercamos de Alguns 

problemas teóricos de base e aprofundamos a discussão dos conceitos de realismo e mundo 

ficcional, o que é feito à luz das concepções de ficcionalidade e de poética que foram avançadas 

nesta Introdução, bem como de algumas premissas que estabelecemos aqui. O esforço efetivado 

no capítulo, assim, é duplo, dando conta das duas dimensões centrais do nosso tema de 

investigação: o efeito de real e a poiese de um mundo singular no seriado televisivo The Wire. 

No caso específico do realismo, argumentamos que, no que tange às obras de ficção, ele 

é um certo efeito estético ilusionista que pode operar em uma variedade de mídias. Assim, ele 

concerne não a um modo particular de arranjo poético iminentemente realista, mas à sensação 

de vivacidade que certas obras buscam provocar em nós; uma impressão sempre ilusória de que 

a ficção se reporta diretamente ao nosso mundo. Nesta empreitada conceitual, partindo das 

ponderações de Ernst Gombrich (1995) e alguns de seus comentadores, buscamos definir a ideia 

 
34 Quando falamos da ficção seriada televisiva, isso é ainda pior, dado que os estudos sobre séries de tevê com 

frequência negligenciam de todo as dimensões poéticas do meio, e não só no que concerne aos mundos ficcionais 

(MITTELL, 2015). 
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de ilusão estética, entendida aqui como um modo de convocação do espectador para engajar-se 

com a obra e projetar em sua mente o mundo delineado nela, tirando um prazer que lhe é 

específico. Então, reposicionamos o debate sobre ilusão estética a partir de um conjunto de 

conceitos que lhe são próximos, definindo o que há de mais específico no efeito de real enquanto 

uma forma particular deste tipo de ilusão. Enfim, é à luz deste debate que chegamos a um 

conceito de realismo e mostramos como ele pode ser operacionalizado em termos de análise. 

No que concerne aos mundos ficcionais, por seu turno, mais do que apenas defini-los, 

procuramos também observar como o conceito articula as interfaces entre ficção e realidade. 

Neste esforço, ponderamos como é possível reconciliar a ideia de que ficções representam o 

real com a premissa de que elas produzem mundos únicos, no que recorremos às considerações 

de Ricoeur (1979, 1994) sobre a metáfora e Benjamin (1984) sobre a alegoria. Mais uma vez, 

aqui também o debate é conduzido de modo a operacionalizar a análise, trazendo um conjunto 

de inspirações metodológicas que podem ser colhidas a partir dos debates teóricos realizados e 

que são engajadas ao longo das análises. 

O segundo capítulo, por sua vez, tem um caráter mais empírico, se debruçando sobre 

questões de Composição poética e matrizes culturais. Assim, nele discutimos a serialidade 

formal e o lugar dela em uma abordagem poética da ficção seriada televisiva. Além disso, o 

capítulo se dedica ainda a estabelecer os modos como são operadas as análises dos enredos, 

personagens, ambientes e elementos atmosféricos da obra – embora a questão dos enredos só 

seja mencionada aqui de passagem, sendo tratada de modo detido no Capítulo 4. Enfim, como 

na composição interna do seu mundo narrativo a série se inspira em algumas matrizes que 

circulam culturalmente, três matrizes com que The Wire dialoga com intensidade já são 

apresentadas aqui, a saber: o neorrealismo cinematográfico italiano, o melodrama e o 

procedural policial de tevê. Neste momento exploradas apenas de modo introdutório, estas 

matrizes são evocadas na análise no intuito de verificar como ajudam a série a articular certos 

efeitos de real e a um só passo singularizar seu mundo. 

Já a segunda parte da tese lida com questões de Estilo, realismo e estrutura narrativa 

no projeto autoral de The Wire. Neste momento, o debate não é mais preliminar, mas sim em 

torno especificamente do corpus, explicitando o projeto autoral que o sustenta, as diretrizes que 

guiam este projeto em seus esforços de construção de mundo e convocação de efeitos de real e 

o tecido narrativo que ele erige. Desta forma, cada um dos dois capítulos aqui trazidos associa 

a um só tempo conceitos, questões de método e esforços de decomposição da obra já realizados 

de forma separada, mas ainda não intensamente articulados entre si. Assim, no Capítulo 3, 

exploramos O projeto autoral de The Wire. O capítulo se inicia com um debate sobre o conceito 
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de estilo e sua utilidade para nós, adotando um uso do termo que engloba não só questões visuais, 

sonoras e cênicas, como faz o entendimento predominante nos estudos de cinema; mas também 

de dramaturgia, como propõem Picado e Souza (2018). Explorado o conceito, nos debruçamos 

ainda sobre a trajetória de David Simon e sua experiência como jornalista, romancista e escritor 

para televisão, buscando em seus trabalhos anteriores pistas para entender marcas autorais que 

podem vir a ser articuladas em The Wire para singularizar a obra e dotá-la de realismo. 

Enfim, o capítulo se encerra destrinchando três diretrizes criativas extensivamente 

mencionadas pelo idealizador da série e alguns de seus críticos como fulcrais na condução do 

seriado, bem como as concepções de realismo com que estas diretrizes dialogam. Conforme 

mencionamos, a hipótese nuclear da tese é que estas três diretrizes – o abraço a um impulso 

jornalístico, a tentativa de emular a estrutura de romances nas temporadas e o foco temático na 

dialética entre instituições e indivíduos – são centrais tanto para a estilização (e singularização) 

do mundo projetado no seriado quanto para os modos como ele convoca efeitos de real.  

O Capítulo 4, por sua vez, também realiza um esforço analítico, mas aqui ele já se 

constrói focado no próprio material semiótico da obra, e não mais em dados contextuais. Tal 

capítulo apresenta o modo como o trabalho dos roteiristas arquiteta O tecido narrativo de The 

Wire. Ali, trazemos os fios narrativos e tramas engendrados na obra e o debate teórico-

metodológico de como dissecamos sua narrativa de longo prazo. Os Apêndices A e B, por sua 

vez, esquematizam este esforço ao trazer dados sobre cada episódio (Apêndice A) e as 

estruturas de ação de cada fio narrativo da série (Apêndice B). 

Enfim, a terceira parte da tese investiga o modo como as diretrizes criativas que nascem 

do projeto autoral de The Wire atravessam o tecido narrativo que este projeto engendra para 

efetivar A Poiese do mundo ficcional realista de The Wire. De tal maneira, no Capítulo 5 

conduzimos o exame das Dinâmicas temporais da série, investigando especificamente suas 

estruturas episódicas e a arquitetura de sua intriga. Ali, observamos como as dinâmicas 

temporais da obra são organizadas de forma a fazer crer que os acontecimentos explorados nela 

são incontáveis, altamente aleatórios e guiados mais pela linearidade diacrônica do que por 

desígnios narrativos, de forma a emular uma ideia de como supostamente se organizam os 

próprios eventos reais. Neste esforço, no entanto, demonstramos como The Wire não deixa de 

cair justamente em dinâmicas inversas àquelas que simula, criando um mundo em que mesmo 

os acontecimentos que aparentam ser mais insignificantes têm profunda relevância; os eventos 

se organizam em hierarquias claras e o tempo é em si não linear, mas cíclico. Além disso, 

demonstramos ainda como as diretrizes criativas de abraçar um impulso jornalístico e organizar 

as temporadas da obra conforme a estrutura de romances marcam tanto as ilusões de 
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aleatoriedade e linearidade da série quanto a efetiva dinâmica temporal cíclica e marcada por 

eventos significativos que ela constrói.  

 Já no Capítulo 6 é apresentada a análise da Psicogeografia sentimental que The Wire 

conjura com seus padrões de construção dos ambientes, personagens e atmosferas. Ali, nos 

dedicamos a observar como todos estes elementos buscam, a partir de diversas estratégias 

composicionais, a um só tempo criar fortes e opressivas instituições e contrapô-las aos 

indivíduos que habitam o mundo ficcional. No caso das personagens, por exemplo, examinamos 

como a série as compõe em núcleos institucionais rígidos, prioriza a caracterização social sobre 

as outras e articula um conjunto de recursos narrativos para que várias das suas figuras 

dramáticas se apaguem frente ao apreciador, sendo vistas como pouco mais do que os vínculos 

que estabelecem com certas instituições. A despeito disso, porém, verificamos como o seriado 

ainda assim busca destacar algumas protagonistas e garantir-lhes individualidade. 

Já do ponto de vista dos ambientes, observamos como a série enfatiza os espaços 

públicos sobre os privados, usando tais espaços para evocar as próprias instituições que balizam 

a sua narrativa e tornando a urbe ali construída um lugar de vigilância e violência, sem contudo 

matar de todo as possibilidades de articulações entre as áreas urbanas e identidades individuais 

e de grupo. Atmosfericamente, por seu turno, vemos como tudo isso busca criar um sufocante 

senso de opressão e apagamento institucional dos indivíduos na série. Em conclusão, enfim, 

resumimos os achados da tese não só à luz de The Wire, mas de uma proposta metodológica 

que emerge ao longo do texto para a análise de mundos ficcionais como um todo, e daqueles de 

caráter realista em particular. Fechando o escrito, o Apêndice C traz ainda a lista de séries 

citadas, com um pequeno resumo de cada uma delas.
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PARTE I – DISCUSSÕES PRELIMINARES 
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1. ALGUNS PROBLEMAS TEÓRICOS DE BASE 

A questão de pesquisa que orienta esta tese é sustentada sobre dois pilares conceituais 

com os quais se fez necessário de antemão lidar para que equívocos e desvios sejam evitados 

durante a condução das análises. Estes dois pilares – os conceitos de mundo ficcional e realismo 

– têm cada um deles uma longa tradição teórica em diversos domínios do conhecimento, embora 

o estatuto de cada um deles seja bastante singular. Isso porque a noção de mundo ficcional é 

razoavelmente estável, de linhagem clara na história do pensamento, podendo ser retraçada até 

as otimistas considerações de Leibniz (Theodicity) sobre este ser o melhor de infinitos mundos 

possíveis que Deus teria concebido. A despeito de sua origem religiosa, no entanto, a ideia de 

mundo possível logo se secularizou na lógica formal, campo em que ganhou força. De tal forma, 

antes mesmo de teóricos da ficção se interessarem pelo tema dos universos projetados em obras 

expressivas, Kripke (1972) já se indagava sobre o que manteria a identidade de um indivíduo 

em vários mundos alternativos, enquanto Lewis (1978) debatia a composição interna dos 

mundos configurados na literatura, e Hintikka (1983) levantava a possibilidade de ver tais 

mundos como constructos limitados em suas dimensões, e não só domínios lógicos infinitos. 

Assim, quando o conceito de mundo possível passa a ser adotado por autores mais 

interessados em semiótica e poética do que em lógica, estes autores partem de uma herança 

comum de premissas. Curiosamente, tais premissas parecem, inclusive, ecoadas até mesmo por 

pensadores que criaram abordagens similares sem dialogar diretamente com a lógica formal, 

como Ricoeur (1979, 1994) em seu estudo sobre as relações entre a ficção e a realidade ou 

Cândido (et al., 1995) em suas considerações sobre o que tornaria uma personagem única. De 

tal forma, os desvios de compreensão são poucos, e os estudiosos dos mundos ficcionais mais 

avançam onde o trabalho do outro é lacunar do que discordam com veemência, criando um corpo 

teórico heterogêneo, mas entrosado. 

Já o conceito de realismo tem um estatuto bem mais disputado, de forma que é pervasiva 

nos trabalhos sobre o tema citados ao longo desta tese a consideração de que o termo é instável 

e marcado por pontos de vista por vezes irreconciliáveis, sendo este talvez o único grande 

consenso que perpassa os escritos sobre o assunto. Com efeito, em um livro razoavelmente 

recente sobre o realismo, Fredric Jameson (2015) repara como tal instabilidade conceitual levou 

a um predomínio de definições dialéticas ou negativas do vocábulo, tratado sobretudo a partir de 

suas antinomias. Deste modo, o realismo é variavelmente visto como o “outro” do naturalismo, 

do modernismo, do melodrama, do idealismo, do épico, da tradição oriental e assim por diante, 

em uma lista praticamente interminável de oposições, uma constatação que anteriormente levou 
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o próprio Jameson (1992) a se questionar sobre a validade ou necessidade de uma definição da 

palavra em um contexto poético-estético. Por tentadora que seja a ideia de abraçar a imprecisão 

conceitual que circunda os usos da palavra nos contextos que nos interessam, porém, este é um 

caminho perigoso, que pode trazer danos irreversíveis a um esforço acadêmico. 

De fato, este perigo se torna ainda mais claro quando se observa as ponderações iniciais 

de Robert Stam na sua Introdução às teorias do cinema (2003). Ali, o interesse de Stam não 

recai especificamente no realismo, mas sim em pontuar que os estudos fílmicos não surgem em 

um vácuo, precisando então levar em conta as heranças de tradições intelectuais anteriores em 

vários tópicos (dos quais o realismo é apenas um). Ainda assim, em poucas páginas o autor 

transita entre entendimentos do realismo que o relacionam a tentativas de enxergar os fatos sem 

idealizações (o que o tornaria marcado por um certo modo de olhar a realidade), uma escola ou 

tradição genérica específica (perspectiva na qual o realismo seria interpretado como um gênero 

ou movimento), e ora uma intenção, ora um conjunto de técnicas e procedimentos ilusionistas 

no fazer poético. Como se vê, a polissemia da palavra é por certo estonteante, e embora abraçar 

irrestritamente esta polissemia possa ter sido produtivo aos objetivos de Stam – cujo interesse, 

como dissemos, era mostrar o fôlego que os debates sobre o tema têm fora dos estudos fílmicos 

– ela pode se provar deletéria a qualquer trabalho de investigação singular mais focado. 

Assim, o esforço deste capítulo, que lida com alguns problemas teóricos de base para 

esta tese, é o de não só apresentar algumas ponderações pertinentes sobre o conceito de mundo 

ficcional e alguns de seus correlatos, mas explorar uma possibilidade de definição do próprio 

realismo que sustente seu caráter ilusionista mencionado na Introdução. Ademais, a ideia é 

conduzir este esforço teórico de um modo que abarque ao máximo as diferentes considerações 

e visões sobre o tema, sem com isso abrir mão de um ponto de vista consistente e operacional. 

Ou seja, o nosso interesse é o de definir o realismo de uma maneira que abrace a polissemia do 

vocábulo sem com isso deixar de sustentar a própria definição proposta em um alicerce teórico 

sólido, que não gere desvios ao longo da tese. Neste sentido, cabe, antes de operar este empenho 

conceitual, desfazer certos equívocos e efetivar algumas distinções importantes para nós. 

Primeiramente, reconhecemos que a palavra “realismo” pode ser usada para se referir a 

um gênero, estilo ou movimento. Assim, não vemos um problema em descrever um certo 

conjunto de criações da literatura e das artes plásticas do século XIX por esta denominação, quer 

se entenda que elas se ligam por partilhar uma mesma escola, dinâmica de composição formal 

ou somente época. Por conseguinte, o uso de expressões como realismo soviético, realismo 

fantástico, hiper-realismo e afins para se reportar a um grupo de criações expressivas não é 

questionado aqui. Ainda assim, a perspectiva com que trabalhamos considera que, em sentido 
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lato, o conceito se refere a algo mais do que marcas genéricas ou estilísticas (THOMPSON, 

1988) e envolve questões pertinentes a obras que não se restringem a um único período histórico 

(PELLEGRINI, 2009). Para perceber isto, basta reparar que cotidianamente usamos o adjetivo 

“realista” para aludir desde a uma cena da Ilíada a uma telenovela.  

É neste sentido que a definição construída nas próximas páginas nem se alicerça nos 

usos genéricos e estilísticos do termo, nem os rejeita de todo, de modo que no próximo capítulo 

levantamos algumas matrizes culturais com que The Wire dialoga na criação do seu mundo e 

produção dos seus efeitos de real. Os termos da própria reconciliação entre uma mirada mais 

ampla para o realismo e estes usos mais restritos da palavra, é claro, também são explorados ao 

longo das próximas páginas. Neste mesmo sentido, dado que em sua acepção mais abrangente 

uma proposta realista pode ser localizada em obras de qualquer mídia e que um de nossos 

interesses é ver como The Wire toma de empréstimo convenções do cinema neorrealista ou 

espaços cênicos das pinturas do realismo americano, o conceito buscado tenta ainda lidar com 

a abrangência transmidiática do vocábulo, recorrendo a textos sobre várias formas expressivas. 

Enfim, compreendemos também que o realismo é entendido de maneiras distintas em 

contextos ficcionais e não ficcionais, embora reconheçamos as interfaces entre o realismo 

histórico dos documentários ou dos jornais e o realismo ficcional (Cf. NICHOLS, 1991). Ao 

longo deste capítulo, certos meandros destas interfaces entre as concepções ficcionais e não 

ficcionais do realismo são trazidos à baila quando úteis para aclarar a mirada ilusionista desta 

tese. Isso é feito, mais uma vez, também por motivos pertinentes à pesquisa. Afinal, dado que 

na análise observamos como certas convenções estilísticas que David Simon traz desde a sua 

produção jornalística são reconvertidas em The Wire, ao menos algumas ponderações sobre o 

realismo histórico merecem espaço nas próximas páginas para que se possa entender em que 

termos esta reconversão de marcas autorais é possível – e em que termos ela não é35. 

1.1. O realismo como uma questão estética 

Os autores que se dedicaram a escrever sobre o realismo são numerosos, e algo comum 

nos textos sobre o tema é o caráter altamente específico das definições que por vezes são dadas 

ao conceito. Alvarenga e Lima (2010), por exemplo, veem o realismo no cinema como algo que 

se destaca pela produção de imagens que podem ter impacto de forma desarticulada das tramas 

dos filmes, valendo por si mesmas. Deste modo, para eles o realismo fílmico tem antes de tudo 

 
35 Certamente, exceto pelos momentos em que o contrário for especificado, “realismo” é usado ao longo desta tese 

no sentido estreito de “realismo ficcional”, e não em seus usos genérico-estilísticos ou históricos. Ademais, 

tratamos aqui apenas do realismo pertinente às criações expressivas, e não daquilo que se entende pelo termo 

em contextos como a filosofia, a ciência política e campos afins, nos quais ele tem suas próprias acepções. 
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a ver com uma autonomia imagética em relação aos conteúdos narrados, uma força própria da 

imagem que serviria em si como forma de comunicação autônoma – definição que a rigor 

parece distante mesmo das ponderações dos autores que citam, como Bazin (1991) ou Barthes 

(2012). Ainda assim, eles ao menos têm o cuidado de limitar sua leitura ao cinema, pois neste 

mesmo sentido algumas outras definições do realismo que ao menos em certa medida lidam 

com aspectos formais incorrem ainda em outro problema: o de assumir que o conceito tem 

caráter mormente literário. Este é o caso, por exemplo, de uma das maneiras como Jameson 

(2015) aborda o assunto, vendo o cerne do realismo no tensionamento entre dois polos – um dos 

quais marcado pelos sumários providos por um narrador e o outro pelas descrições e diálogos. 

Isso, para o autor, revela em verdade uma tensão de fundo entre duas temporalidades: o presente 

absoluto das cenas e a distensão cronológica com que trabalha o relato narratorial na literatura. 

Outros autores, por sua vez, deslocam a contenda da abordagem formal para a abordagem 

temática, vendo a força do realismo no eixo dos conteúdos e não dos modos de expressão. 

Nestes casos, a parcialidade do olhar infelizmente ainda tende a se fazer visível, mostrando-se 

na eleição de um único tema ou modo de leitura temática visto como realista. Assim, o realismo 

estaria na escolha por retratar homens comuns ao invés de grandes heróis (FRYE, 2000) ou em 

uma certa “sordidez” ou “crueza” mais indefinidas na maneira de tratar quaisquer que sejam os 

assuntos escolhidos, um olhar que já Bazin (1991) rejeitava completamente para a questão. 

Aqui, parece válido evocar as colocações de Aumont (1995), para quem tanto o realismo visto 

nos materiais expressivos quanto aquele enxergado nas escolhas temáticas têm em comum um 

caráter arbitrário e historicamente localizado, de forma que o debate precisa a um só tempo 

reconhecer a pertinência destes temas e formas históricos e superar a obsessão com eles. 

Seguindo na esteira de outro argumento de Aumont no mesmo livro, acrescentaríamos 

que ademais de mover o debate sobre o realismo para além dos temas e dimensões formais, é 

preciso ainda refutar a perspectiva que vê nele um caráter ontológico de base, como se as obras 

realistas tivessem um acesso especial à realidade (LUKÁCS, 1969, 1980) ou a imagem 

fotográfica/cinematográfica tivesse um vínculo indisputável com o real (BARTHES, 1984; 

BAZIN, 1991). Como atesta Thompson (1988), estas perspectivas também são equivocadas. 

No caso de um vínculo com o real, ela repara que hoje é amplamente reconhecido que o realismo 

é um efeito criado por dispositivos convencionais.  Retomando Chklovski, a autora traz ainda à 

tona o caráter produtivo dos objetos de mídia, sua habilidade poética de criar uma realidade, 

muito mais do que de imitar a natureza, e esta crítica parece inclusive ir ao encontro dos 

argumentos normalmente utilizados para derrubar a noção barthesiana ou baziniana de que a 

própria imagem fotográfica teria um vínculo ulterior com o real. Nas palavras de Rouillé, 
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Barthes falou muito sobre a fotografia, mas ele se desviou a largo da compreensão 

dela. Seu pensamento se constrói ao redor da noção de impressão. Claro, a fotografia 

é, primeiramente e antes de tudo, uma impressão luminosa em uma superfície 

sensível. E daí? Faz vinte e cinco anos que afirmamos isso! Dizer isso é parar no 

dispositivo fotográfico. Agora é preciso ir mais longe na análise. Barthes vê apenas a 

coisa fotografada, impressa nos sais de prata. Ao fazer isto, ele negligencia a escrita 

fotográfica. Para ele, a imagem é transparente. É um documento. Mas a fotografia não 

é somente um reflexo das coisas, um registrador, é acima de tudo uma reconstrução 

da realidade. Isso é o que Barthes jamais disse. Não importa qual seja a imagem, 

sempre há uma troca dialógica com o mundo das coisas, uma composição, uma 

estética (ROUILLÉ; NASSEF, 2013, tradução nossa)36. 

Esta noção casa-se com o argumento de base da teoria dos mundos ficcionais, segundo 

o qual a ficção vai ainda “um passo adiante” em sua poiese, criando não só uma reconstrução 

do nosso mundo, mas um mundo novo. Nos próprios estudos sobre documentário este argumento 

é levantado, como atestam os escritos de Nichols (1991) sobre realismo. Para o autor, do ponto 

de vista formal, ficção e documentário podem usar as mesmas técnicas e recursos na produção 

de seus realismos, que diferem sobretudo em intenção e resultado junto ao apreciador, não em 

configurações plásticas ou mesmo em caráter – sendo ambos ilusionistas. Assim, Nichols cita o 

uso da montagem invisível e de encenações por documentaristas, bem como a emulação de 

certos modos de documentário no cinema ficcional desde ao menos o neorrealismo italiano, que 

incorporou uma “lógica do acaso” associada a planos ponto de vista que parecem sugerir um 

repórter atrás da câmera captando dadas situações por pura sorte. Conforme o autor, porém, não 

reside aí o centro da questão do realismo, pois ela não é estilística e sim estética37. 

Segundo Nichols, enquanto no documentário a ideia de realismo concerne a estratégias 

que visam garantir veridicidade ao relato e tornar um dado argumento persuasivo em relação 

ao mundo em que vivemos, na ficção tal ideia diz respeito a fazer um mundo narrativo parecer 

 
36 No original: “Barthes a beaucoup parlé de la photographie, mais il en a largement dévié la compréhension. Sa pensée 

se construit autour de la notion d’empreinte. Certes, la photographie est, d’abord et avant tout, une empreinte 

lumineuse sur une surface sensible. Et alors? Ça fait vingt-cinq ans qu’on l’affirme! Dire cela, c’est s’arrêter au 

dispositif photographique. Maintenant il faut aller plus loin dans l’analyse. Barthes ne voit que la chose 

photographiée, imprimée sur les sels d’argent. Ce faisant, il néglige l’écriture photographique. Pour lui, l’image est 

transparente. C’est un document. Mais la photographie ce n’est pas seulement un reflet des choses, un enregistreur, 

c’est surtout une reconstruction de la réalité. C’est ce que Barthes ne dit jamais. Dans n’importe quelle image, 

il y a toujours déjà un rapport dialogique avec le monde et les choses, une composition, une esthétique”. 
37 Aqui, cabe pontuar que ao longo desta tese o termo “estética” é compreendido na linhagem de Dewey (2010), 

Pareyson (1989) e boa parte dos autores representados nas duas coletâneas organizadas por Leal, Mendonça e 

Guimarães (2006; 2010) em virtude das edições do Simpósio Internacional Comunicação e Experiência Estética, 
a despeito das diferenças de acepção entre eles. Assim, adjetivamos como “estético” o que é da dimensão do 

afetivo, sobretudo nas compreensões que entendem a experiência estética/sensível como sendo um fenômeno que 

não é claramente separável da vida cotidiana nem concerne apenas ao domínio das artes. Nesta medida, poderia 

ser adjetivada de estética qualquer experiência que engaja, em maior ou menor nível, nossa sensibilidade. Por 

conseguinte, obras em si jamais seriam “estéticas”: só nossa relação com elas (e quaisquer outros fenômenos do 

mundo) pode ser adjetivada desta forma, de modo que obter prazer estético da arte e das mídias depende de uma 

participação sensível ativa – embora nem sempre deliberada – do apreciador. Obras, nesta perspectiva, apenas 

tentam convocar nossa sensibilidade de uma certa maneira. De tal modo, entender o realismo ficcional como 

uma questão estética envolve reconhecer que as obras realistas podem no máximo propor-nos um certo tipo de 

engajamento sensível, e é a natureza deste tipo (realista) de engajamento que exploramos nas próximas páginas. 
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real. Isto é, torná-lo crível, e até iludir sensivelmente o apreciador a fruir o mundo narrado como 

se fosse aquele que habitamos, embora nunca o seja. Isso por que, no caso da ficção, Nichols 

entende que o estilo de um realizador realista emerge não do enquadramento de uma realidade 

prévia, mas dos ritmos e texturas de um mundo imaginário – mundo este que, para ele, sempre 

nasce das próprias dimensões expressivas que compõem a obra ficcional. 

Inversamente, no telejornalismo, imagens captadas em tecnologias domésticas, circuitos 

de vigilância, dispositivos de gravação montados em helicópteros policiais ou telefones 

celulares indicam uma fortuita coincidência entre uma câmera que por acaso “estava lá” e um 

acidente aberrante, espontâneo (WEST, 2005). Para West (2005), este tipo de imagem lança, 

na tevê factual, a ideia de que há “um mundo lá fora”, captável por pura sorte por qualquer um. 

Por certo, não deixa de haver uma ilusão em jogo aí. A título de ilustração, após os atentados 

às Torres Gêmeas, dezenas de gravações amadoras foram utilizadas por diversos telejornais, e 

é de se imaginar que muitas daquelas câmeras não estavam ali “por acaso”, sendo provável que 

muitas das filmagens foram feitas por pessoas que correram ao local. Mas como atesta Nichols 

(1991), mesmo ilusionistas, imagens deste tipo sempre apelam em contextos documentais para 

uma pessoa real em um momento histórico. Já na ficção, para ele, mesmo imagens entendidas 

fora da obra como históricas, a exemplo das captadas in loco, já nada devem à realidade, sendo 

puxadas pela força centrípeta das ficções para a urdidura da trama. Nas suas palavras, enfim, 

O realismo histórico não apoia a mesma estética que o realismo ficcional mesmo que 

ele use muitas das mesmas técnicas, nem necessariamente apoia as mesmas formas de 
subjetividade. Pelo mesmo motivo, o estilo realista no documentário tem uma função 

um tanto diferente da que tem na ficção. O realismo ficcional foi com mais frequência 

celebrado pela sua qualidade auto-apagadora. Ela permite acesso desimpedido ao 

mundo da representação. E ainda assim diretores diferentes têm diferentes estilos que 

são notavelmente distintos. Estas distinções contribuem para um senso de visão 

pessoal, perspectiva individual, ou ponto de vista único sobre um mundo imaginário. 

Quando nós encontramos uma predominância de planos ponto de vista em um mundo 

ficcional altamente centrado no fascínio e perigo das relações heterossexuais, nós 

entramos no mundo de Alfred Hitchcock (...). O estilo realista passa por uma inversão 

no documentário. Ao invés de trazer as sensibilidades e visão do realizador à frente, 

ele situa o realizador no mundo histórico. Os olhares desamparado, acidental, humano, 

intervencionista e profissional testemunham menos sobre uma visão metafórica do 
mundo do que sobre a presença real do realizador no mundo histórico (NICHOLS, 

1991, p. 180–185, tradução nossa)38. 

 
38 No original: “Historical realism does not support the same aesthetic as fictional realism even though it uses many 

of the same techniques, nor does it necessarily support the same forms of subjectivity. By the same token, realist 

style in documentary plays a somewhat different function from the one it has in fiction. Fictional realism has most 

often been celebrated for its self-effacing quality. It allows unimpeded access to the world of representation. And 

yet different directors have different styles that are noticeably distinct. These distinctions contribute to the sense 

of personal vision, individual perspective, or unique point-of-view on an imaginary world. When we encounter 

a predominance of point-of-view shots within a fictional world heavily centered around the fascination and danger 

of heterosexual relationships, we enter the world of Alfred Hitchcock (…). Realist style undergoes an inversion 

in documentary. Rather than bringing the sensibilities and vision of the filmmaker to the fore, it situates the 

filmmaker in the historical world. The helpless, accidental, humane, interventionist, and professional gazes testify 

less to a metaphorical vision of the world than to the real presence of the filmmaker in the historical world”. 
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Estilos e técnicas são assim intercambiáveis entre obras ficcionais e históricas, e The 

Wire pode ter elementos estilísticos inspirados no jornalismo ou documentário sem que seu 

estatuto ficcional vacile. Isso porque na série estes elementos sempre estão a serviço de construir 

um mundo imaginário e iludir-nos sobre sua realidade, não de aludir factualmente ao nosso 

mundo, como deixa ver Nichols. Notavelmente, os textos que abordam o tema dos mundos 

ficcionais com mais profundidade parecem concordar com esta diferença entre ficção e 

documentário apoiada não em marcadores estilísticos como querem alguns pós-estruturalistas 

(Cf. RYAN, 1997), mas no engajamento sensível com mundos de tipos distintos, por mais que 

ficções utilizem estratégias para tentar fazer-nos crer que se referem primariamente à realidade. 

Nesta perspectiva, ganham relevo os escritos que como o de Nichols buscam deslocar a questão 

do realismo para o domínio estético, superando o dilema ontológico-formal ao ver o núcleo da 

imaginação realista no eixo obra/recepção, algo que em outras oportunidades fazem inclusive 

os próprios Barthes e Bazin, baluartes da mirada ontologizante das imagens fotográfica e fílmica. 

No caso de Barthes (2012), por exemplo, em uma ocasião na qual escreve sobre o 

realismo em si e não sobre a imagem fotográfica, ele  atesta que nas ficções ditas realistas o real 

nunca é denotado, mas entra como certa conotação/metáfora, de modo que obras realistas 

conotam o real, causando um “efeito de realidade” no apreciador, uma vaga e abstrata impressão 

de que “esta é a realidade” e de que o que vemos é “autêntico”. Já Bazin (1991) faz uma 

abordagem da estética realista no cinema tão sofisticada que não deixa de merecer exploração 

detida, já sendo consenso nos estudos fílmicos que a despeito de sua problemática visão 

ontológica do realismo, o autor casa a ela uma oposta e elegante abordagem ilusionista pensada 

a partir da espectatoridade (ALVARENGA; LIMA, 2010; THOMPSON, 1988). 

Conforme Bazin (1991), o realismo em arte só pode proceder de artifícios interessados 

em produzir a ilusão do real, criando uma tensão a um só tempo vista como inaceitável – posto 

que todo realismo sempre busca de algum modo restituir a realidade – e necessária – posto que 

ele nunca consegue alcançar este objetivo, sempre operando através de mecanismos artificiais. 

Em seu ponto de vista, devido a isso devemos entender que qualquer convenção tanto rejeitada 

quanto abraçada pelos modos tradicionais de uso da técnica cinematográfica pode ser usada quer 

a serviço, quer às custas do realismo em um filme. Do mesmo modo, quaisquer avanços nos 

modos de expressão tidos como realistas em uma mídia para Bazin implicam por si sós em um 

progresso no repertório técnico disponível àqueles que trabalham nela como um todo, a despeito 

do realismo almejado ou rejeitado em suas intenções. Isso porque em sua visão, no contexto das 

obras expressivas, o problema da questão realista não é técnico. Ao contrário, não há para Bazin 

realismo que não seja iminentemente estético, operando necessariamente a partir de escolhas 
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que segmentam a realidade e introduzem aquilo que dela foi segmentado em uma forma poética 

que já separou o segmento daquilo que nele poderia haver de real. De fato, aqui o autor parece 

contradizer seu argumento ontológico e ecoar uma das principais ideias dos teóricos interessados 

nos mundos ficcionais: a de que qualquer elemento da realidade, ou o que Doležel (1998a) 

chamaria de “realema”, posto em uma ficção, já perde seu vínculo primário com o nosso mundo. 

Apesar da arrojada abordagem baziniana do realismo cinematográfico, pioneira nos 

estudos fílmicos, o autor infelizmente nunca rejeita de todo sua mirada ontologizante, e enxerga 

a imagem fotográfica/fílmica como necessariamente realista. Não só isso, ele também vê maior 

capacidade de deixar o real entrar no filme em alguns usos expressivos dos recursos audiovisuais 

do que outros, com o epítome sendo os planos abertos com ampla profundidade de campo. 

Como repara Aumont (1995), no entanto, mesmo argumentos que privilegiam certas técnicas 

fílmicas ou veem no cinema uma mídia mais apta que outras a capturar a realidade denunciam-

nos que em termos plásticos o realismo cinematográfico nada deve à realidade. Isso por que 

tais argumentos são formulados sempre comparando mídias e técnicas entre si, não ao real. Isto 

é; se as próprias imagens do cinema – ou, entre elas, os planos abertos em ampla profundidade 

– seriam “mais” realistas, cabe perguntar: mais realistas em relação ao quê? O parâmetro de 

comparação nunca é o nosso mundo, mas sim convenções sempre arbitrárias do que se prefere 

no jogo interno às formas expressivas e aos esquemas intersubjetivos de percepção imagética. 

Nas artes plásticas, por exemplo, Gombrich (1995) nota que tanto a perspectiva quanto 

a técnica do chiaroscuro criam uma sensação de tridimensionalidade em uma tela bidimensional. 

Uma delas, porém, privilegia volumes; a outra, profundidades, e embora possam ser associadas, 

qualquer comparação entre as duas em termos de qual é “mais realista” vai sempre envolver 

uma escolha arbitrária do que priorizar. Tal escolha, contudo, só faz sentido em relação ao que 

pede uma obra, não ao que pede a realidade. Igualmente, na tevê já foram vistas como realistas 

as abordagens opostas de granular a imagem do vídeo e de usar película (CALDWELL, 1995).  

Também na tevê, Ien Ang (1985) notava já em seu estudo seminal sobre Dallas uma 

pletora de definições de realismo em embate nas disputas entre aqueles que elogiavam a série e 

os que a criticavam. Ali, a autora reparava que alguns falavam no apagamento dos dispositivos 

de narração, outros em certa configuração psicológica, outros na verossimilhança narrativa, e 

outros ainda em certos índices de época e lugar nos sotaques, roupas e assim por diante, não 

havendo para ela reconciliação possível entre estas definições. Mais recentemente, Sohn-Rethel 

(2015) nota como a mesma dinâmica continua a operar nas discussões sobre soap operas – por 

um lado criticadas por seus detratores em cima de demandas por caracterização consistente, 

locações autênticas e verossimilhança, e por outro defendida como capaz de articular uma forma 
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de realismo única na televisão ao usar a própria exibição diária para fazer os eventos simularem 

uma temporalidade cotidiana. O próprio Bazin (1991) já via este embate, notando que o apoio 

em certas articulações imagéticas para criar uma ilusão de real implicava o sacrifício de outras. 

Além disso, para Aumont (1995), é preciso lembrar que os mecanismos de produção de 

sentido no audiovisual não se devem só à câmera, sofrendo exigências genéricas, dramatúrgicas 

e estéticas que precisam inclusive ser negociadas com dificuldades efetivas de acesso de alguns 

realizadores a certos recursos. Conforme ele, tudo isso implica a exigência de um vasto conjunto 

de códigos assimilados pelo público para que a imagem fílmica sequer seja percebida como 

semelhante ao real, códigos estes que não deixam de ser cambiantes. Em suas próprias palavras,  

É preciso lembrar que nem sempre o cinema foi sonoro, nem sempre foi colorido e 

que, quando conquistou som e cores, seu realismo se modificou singularmente com o 

correr dos anos: a cor dos filmes dos anos 50 parece-nos, hoje, bem exagerada, mas a 

dos filmes desse início dos anos 80, com seu recurso sistemático ao pastel, deve muito 

à moda. Ora, a cada etapa (mudo, preto e branco, colorido), o cinema não cessou de 

ser considerado realista. O realismo aparece, então, como um ganho de realidade em 

relação a um estado anterior do modo de representação. Esse ganho, porém, é 

infinitamente renovável, em conseqüência das inovações técnicas, mas também 

porque a própria realidade jamais é atingida (AUMONT, 1995, p. 135). 

 De fato, mais uma vez o próprio Bazin (1991) mostra em diversas ocasiões consciência 

absoluta de que o “real” cinematográfico só é avaliado em relação ao estado do próprio cinema. 

Notavelmente, ao falar sobre o uso de não atores ou atores não profissionais pelo neorrealismo 

cinematográfico italiano, Bazin atesta que não é a falta de atores treinados que dá realismo às 

obras, mas a negação do que chama de princípio da vedete. Assim, para ele, “o que importa é 

não colocar o profissional no seu lugar habitual” (p. 240). Na mesma perspectiva, a ausência de 

afetação dos não atores e a conformidade biográfica deles às personagens igualmente deve ser 

vista neste caráter dialógico, posto que no filme “a ingenuidade técnica de alguns se beneficia 

da experiência profissional de outros, enquanto estes aproveitam a autenticidade geral” (p. 241). 

Trazendo outros exemplos de Bazin, Aumont (1995) sumariza ainda que se para o autor o 

cinema neorrealista opera um ganho de realidade ao focar em externas e usar filmagens in loco, 

este ganho se dá em relação ao artifício das filmagens em estúdio; se tal ganho vem das estórias 

e heróis simples, é em oposição aos heróis extraordinários e intrigas bem amarradas do cinema 

hollywoodiano, operando uma ilusão de realidade nesta dialética interna à própria mídia – ou, 

de forma mais ampla, ao próprio fazer midiático, sempre convencional e histórico. 

 Como se pode notar, esta mirada segundo a qual a percepção do ingresso da realidade 

nas criações ficcionais provém de um efeito (BARTHES, 2012) ou uma ilusão (BAZIN, 1991) 

provocados no apreciador a partir do uso convencional de recursos e técnicas que só são vistos 

como realistas em um exercício próprio ao fazer e perceber midiáticos desloca a abordagem 

rotineira do tema. Aqui, a questão não é mais de ontologia, plasticidade formal ou adequação 
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temática, mas relacionada às dinâmicas de como a obra busca afetar o apreciador. Este câmbio 

de abordagem é algo que os escritos de Gombrich (1995) e Wolf (2004, 2014) parecem também 

sublinhar quando se debruçam sobre o conceito de ilusão estética, que merece algum debate em 

seus próprios termos antes que possamos nos deter no que há de mais específico na ilusão 

realista, assunto sobre o qual as considerações de Bazin são, infelizmente, lacunares. 

1.1.1. Ilusão estética e ilusão realista 

Entre os autores que se debruçam mais detidamente sobre o problema da ilusão estética, 

é um consenso que o principal ponto de partida para os posteriores desenvolvimentos teóricos 

sobre o tema é o livro Arte e Ilusão, de Ernst Gombrich ([1960] 1995)39. No tomo, Gombrich 

explora o desenvolvimento de técnicas esquematicamente utilizadas para produzir uma ilusão 

de real na pintura do Ocidente desde a Renascença até os vários modernismos, e ele argumenta 

que este esforço ilusionista atingiu seu ápice no impressionismo. Isso por que, para Gombrich, 

na pintura impressionista a direção das pinceladas na tela não fornece mais um guia para os 

caminhos que o próprio olho deve seguir na percepção das formas. Ao contrário, é sem apoio 

da estrutura que o apreciador é convocado a mobilizar sua memória do mundo visível e construir 

em sua mente a imagem evocada pelo mosaico de manchas. Tal imagem, assim, não se ancora 

na obra, mas na mente do apreciador, que guiado pelas sugestões do quadro efetiva uma espécie 

de “projeção dirigida” (GOMBRICH, 1995, p. 170, grifo nosso) no espaço sugerido pela tela. 

Aqui, o autor reconhece que pode parecer paradoxal este apelo à subjetividade no discurso sobre 

um movimento como o impressionismo, tido por seus entusiastas como o triunfo da objetividade 

nas artes plásticas. Para ele, no entanto, a verdade é que qualquer estrutura representacional 

depende deste tipo de projeção, adjetivada como “dirigida” para marcar que embora o processo 

seja mental, os artefatos semióticos trabalham com padrões de convocação imersiva que guiam 

por mecanismos convencionais as expectativas do público. Tais mecanismos convencionais, é 

claro, podem adentrar a obra tanto por desígnio autoral quanto por questões de época, mídia etc. 

Inspirado em Gombrich, Wolf (2014) vê proximidade entre o conceito de ilusão estética 

e vários outros, como os de participação psicológica (WALTON, 1993), criado para lidar com 

nosso engajamento com os jogos de faz-de-conta propostos pelas obras; recentramento ficcional 

(RYAN, 1991), que diz respeito à nossa capacidade de passar a raciocinar segundo as regras 

que regem um mundo imaginário enquanto fruímos uma obra de ficção; ou suspensão voluntária 

da descrença, termo cunhado por Samuel Coleridge ([1817] 2013) para lidar com a “fé poética” 

que permite que aceitemos fingir crer nas ditas “sombras” que as obras produzem em nossas 

 
39 Cf. Brinker (1977) e Wolf (2004, 2014). 
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mentes. Em outro momento, Wolf (2004) acentua ainda o caráter bipolar da ilusão estética, que 

no caso das ficções envolve a um só tempo ciência da ficcionalidade do mundo narrativo e um 

engajamento experiencial com ele. Neste sentido, muito antes de Wolf, Iser (1972) já marcava 

esta bipolaridade, vendo um processo dialético entre tal ilusão e a polissemia da obra. Para ele, 

A natureza polissêmica do texto e o engendramento da ilusão pelo leitor são fatores 

opostos. Se a ilusão fosse total, a natureza polissêmica desapareceria; se a natureza 

polissêmica fosse todo-poderosa, a ilusão seria totalmente destruída. Ambos os 

extremos são concebíveis, mas nos textos literários individuais sempre encontramos 

alguma forma de equilíbrio entre estas duas tendências conflitantes. A formação de 

ilusões, assim, nunca pode ser total, mas é essa mesma incompletude que de fato dá a 

ela o seu valor produtivo (ISER, 1972, p. 290, tradução e adaptações nossas)40. 

Em seu argumento sobre os modos de convocação estética da tevê seriada, Dasgupta 

(2017) traduz esta mesma dinâmica em termos familiares aos estudos de televisão anglófonos. 

Para ele, a estética da serialidade televisiva opera dialeticamente em um jogo entre o que 

identifica como a opacidade dos mecanismos de narração e a perfurabilidade das obras – sendo 

este último um termo cunhado por Mittell (2009a) para identificar as formas de convite imersivo 

que marcam sobretudo narrativas longas, segmentadas e com múltiplas camadas de significado. 

Em uma perspectiva que parece refletir as de Iser e Dasgupta, Wolf (2004) atesta que existem 

elementos que podem dificultar ou facilitar a ilusão estética nas ficções, como a consistência 

do mundo narrado ou o grau de metalinguagem da narração. Além disso, ele considera ainda 

que a ilusão estética está no centro do modo como tiramos prazer das obras expressivas. Aqui, 

Wolf se aproxima do conceito aristotélico de catarse, que parece estar na base do que Gombrich 

(1995) entende como ilusão estética e dos vários outros conceitos que Wolf (2004) levanta. 

Conforme Aristóteles (1448b), tiramos prazer da representação até daquilo que é 

repulsivo, como cadáveres e animais perigosos. Para ele, isso é possível justamente por conta 

de algo que é próprio do processo representacional: permitir que nos saibamos distantes o 

suficiente das representações para nos sentirmos resguardados delas, mas próximos o suficiente 

para que nos afetem. Aqui, é fácil localizar em Aristóteles a ascendência de conceitos como o 

de ilusão estética, que marcam justamente este jogo de proximidade e distanciamento primeiro 

observado pelo filósofo. Indo além, o Estagirista ainda vê neste jogo a possibilidade de obtermos 

gozo mesmo dos sentimentos negativos que certas obras buscam gerar em nós, posto que elas 

permitem que tais sentimentos sejam experienciados e expurgados de maneira segura. E é nesta 

produção de efeitos no apreciador que Aristóteles localiza a catarse, um processo de tal 

 
40 No original: “The polysemantic nature of the text and the illusion-making of the reader are opposed factors. If 

the illusion were complete, the polysemantic nature would vanish; if the poly-semantic nature were all-powerful, 

the illusion would be totally destroyed. Both extremes are conceivable, but in the individual literary text we 

always find some form of balance between the two conflicting tendencies. The formation of illusions, therefore, 

can never be total, but it is this very incompleteness that in fact gives it its productive value”. 
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importância para ele que em sua perspectiva as obras devem ser segmentadas justamente de 

acordo com os efeitos que buscam provocar (1447a-b). As tragédias, por exemplo, na visão 

aristotélica nos aproximam o suficiente daquilo que é representado para que possam mobilizar 

nosso terror e nossa piedade pelos destinos aterradores das suas personagens, mas ainda assim 

nos mantêm distantes o suficiente para que tais sentimentos sejam experimentados de forma 

prazerosa, estando na convocação de tais sentimentos o cerne desta forma poética (1453b). 

E aqui voltamos ao tema do ilusionismo realista: se um variado grau de ilusão estética 

é algo próprio de qualquer obra representacional, o que particularizaria o realismo? Isto é; qual 

seria o efeito provocado em nós pelas obras ou mesmo cenas realistas, qual seria a base da sua 

catarse? Gombrich (1995), mais uma vez, parece intuir uma resposta. Para ele, na tradição que 

busca construir ao invés de quebrar um efeito de realidade junto ao apreciador, o que está em 

jogo é a sensação de “vivacidade” da representação. Tal sensação é tão forte que é sentida quase 

à flor-da-pele (HAGGINS, 2013); mas é construída sempre de modo convencional, à revelia do 

que a obra tem de fragmentário e incompleto. Ou, como propõe a leitura de Gombrich feita por 

Brinker (1977), a ideia de uma representação ilusionista na pintura não diz respeito a uma 

aproximação ou semelhança com o real, mas a uma impressão de semelhança com o real 

evocada junto ao apreciador por convenções nos modos de representação. Assim, ao contrário 

do que se pode imaginar em uma leitura superficial do historiador da arte, as obras realistas não 

são exatamente as mais imersivas ou as que buscam levar a ilusão estética ao seu limite, embora 

algumas delas possam fazê-lo. Ou seja, o caráter do realismo não se encontra no grau de ilusão, 

mas no seu tipo ou em uma catarse específica: no realismo, a questão é evocar uma sensação 

de vivacidade, uma impressão que, mais do que remeter a uma realidade concreta, cria um senso 

abstrato e difuso de que a representação é autêntica, um certo efeito de real (BARTHES, 2012). 

Certamente, isso pode ser feito de muitas formas, e de fato algumas delas envolvem a 

busca por intensificar a imersividade. É o que fazem, por exemplo, tanto certa pintura ocidental 

ao tentar produzir a ilusão realista maximizando a ilusão estética quanto o cinema clássico ao 

mascarar os dispositivos de narração, tornando a montagem invisível, o som inconspícuo e 

assim por diante. Entretanto, como o que baliza o realismo é um efeito convocado de forma 

convencional e convenções sempre são avaliadas à luz da história, este mesmo cinema clássico 

é lido por muitos como irrealista, enquanto produções altamente salientes em seus usos dos 

dispositivos de narração podem ser vistas como epítome do realismo (THOMPSON, 1988).  

Algumas ilustrações disso podem ser encontradas nos próprios escritos de Bazin (1991) 

sobre o cinema neorrealista: o uso de não atores e atores não profissionais, por exemplo, poderia 

ser a princípio supostamente visto como disruptivo à imersividade dos filmes dada a negação 
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do princípio de vedete. Todavia, a presença deles nas obras ainda assim até hoje causa um senso 

de sobreposição entre o mundo projetado nelas e o nosso; isto é, uma sensação de vivacidade. 

De modo afim, no realismo psicológico das soap operas (e telenovelas), o foco é trazer tal 

vivacidade na caracterização psicológica, a impressão junto ao público de que a psicologia 

humana opera como naquelas obras, de que há pessoas como seus mocinhos e vilões, o que 

pode envolver a tradução em termos da realidade de modos de caracterização altamente 

esquemáticos (NICHOLS, 1991). Afinal, como qualquer outra, esta forma de realismo é 

construída convencionalmente, envolvendo procedimentos composicionais que derivam das 

próprias mídias e não da realidade. A elevação da moral ao grande eixo organizador de todos 

os outros caracteres psicológicos, por exemplo, se constrói nestas obras sobretudo em diálogo 

com o lugar da moralidade na tradição melodramática (WILLIAMS, 2014), e não há qualquer 

garantia de que ética é o princípio que estrutura as nossas mentes. Ainda assim, a familiaridade 

com vários códigos de apreciação permite que experienciemos o efeito de real, que traduzamos 

os esquemas em termos da realidade e apreciemos a representação como vivaz. 

Para Ang (1985), inclusive, é justamente a falta de domínio destes códigos que faz com 

que diversos apreciadores entendam produtos como as soap operas como essencialmente não-

realistas. Em sua perspectiva, há nestas obras certos modos sutis de produção de efeitos de real 

em meio a muito mais marcadas convenções melodramáticas, o que pode fazer com que aqueles 

sem domínio das competências de recepção requeridas pelo intenso melodrama muitas vezes 

não consigam ser afetados por estes efeitos. Longhurst (1987), na mesma direção, nota como 

algumas destas convenções realistas adotadas pelas soap operas dialogam com noções bastante 

tradicionais de realismo, e Sohn-Rethel (2015) repara que estas convenções realistas precisam 

ainda ser negociadas nestes produtos com outros efeitos previstos e demandas próprias do 

gênero para que o engajamento não sofra uma quebra. Nota-se, assim, que a ilusão realista ainda 

precisa ocorrer nos termos do engajamento, de uma mais ou menos intensa ilusão estética. Ao 

nosso ver, toda essa discussão demonstra mais uma vez o caráter convencional do realismo, que 

precisa ser configurado com equilíbrio para que a obra sequer possa ser apreciada em seus 

próprios termos. Para que possamos, por exemplo, sentir que aprendemos ou vislumbramos 

algo sobre os modos de funcionamento da própria psiquê humana ao consumir telenovelas. 

Aqui, começa a se desenhar uma outra questão subjacente ao efeito de real: dada a 

sensação de vivacidade da representação que provocam as obras realistas, como apontam 

Gomes (2004a) sobre o hiper-realismo e Jameson (1992) e Jaguaribe (2007) sobre o realismo 

de forma mais ampla, liga-se por vezes a tal sensação um efeito cognitivo-epistemológico forte 

de crença que as obras têm algo de importante a nos ensinar, informar ou levar a refletir sobre 
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o nosso próprio mundo. De que nos instruem ou por meio delas constatamos algo sobre a 

realidade. Lembramos, outra vez, que de forma ampla ficções fazem parte dos nossos modos 

de semiotização do real, mas aqui a questão é outra: o abraço de um prazer epistêmico associado 

a uma representação vivaz. Neste sentido, cabe pontuar que não é na acurácia informacional ou 

na sua efetiva importância para a nossa legibilidade do mundo que o realismo encontra o que 

tem de específico, mas sim na própria sensação de vivacidade e nos prazeres cognitivo-

epistemológicos eventualmente vinculados a tal sensação. Jost (2012) vê isso de forma bastante 

pronunciada no procedural televisivo: o senso de desvelamento dos mecanismos pelos quais 

operam os próprios procedimentos que governam um fazer profissional reificado/coisificado 

nos mínimos detalhes causa uma sensação de vivacidade e traz de forma indissociável um 

deleite cognitivo-epistemológico ligado a um senso de aprendizado. Tal prazer independe da 

efetiva “acurácia” no modo como se mostra o procedimento sendo conduzido. 

Este par de efeitos sensório-cognitivos, por seu turno, é sempre convocado de acordo 

com um conjunto de expectativas que temos sobre a obra e a mídia em que se plasma, além de 

diversos modos de arranjo do material expressivo que somos capazes de absorver e interpretar. 

Gombrich (1995) chama tais modos de arranjo expressivo de esquemas (quer sejam inovadores 

ou convencionais), e para ele temos uma capacidade cognitiva intrínseca de internalizar modos 

esquemáticos de organização expressiva das obras, permitindo que eles façam uma passagem 

de esquemas produtivos para esquemas perceptuais. Ao estruturar nossas percepções conforme 

os esquemas produtivos, por sua vez, somos capazes do engajamento pedido na ilusão estética, 

uma dinâmica verificável mesmo em uma obra singular. O filme Dogville (2003), por exemplo, 

traz cenários desenhados a giz. A desfamiliaridade com este esquema altamente expressionista 

de organização cênica pode tornar a ilusão estética difícil no início do filme, mas conforme o 

esquema é internalizado, ele se faz palatável e enfim imperceptível. No fim, é possível identificar 

inclusive efeitos de real na obra, a despeito do seu alto grau de abstração cênica. Neste momento, 

cabe pontuar que Thompson (1988) levanta para o cinema a partir dos conceitos de dispositivo 

e função um argumento semelhante àquele que Gombrich faz nas artes plásticas, já abrindo a 

partir das premissas teóricas levantadas aqui um caminho para a definição do realismo e uma 

possível abordagem metodológica da questão em nossa pesquisa, algo que endereçamos a seguir. 

1.1.2. A definição de realismo e suas implicações para a análise 

Em seu livro Breaking the Glass Armor, Kristin Thompson (1988) argumenta que todo 

elemento expressivo em uma obra audiovisual pode ser entendido como uma espécie de 

dispositivo do meio. Assim, cada movimento de câmera, flashback ou elemento da trilha de 
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ruído; cada raccord ou enquadramento; cada peça de figurino ou artefato de caracterização seria 

um dispositivo em uma narrativa audiovisual. Ainda segundo a autora, a despeito de haver 

recorrências, esses dispositivos adquirem particularidades em cada obra, ou mesmo cada cena, 

e é preciso que observemos as razões que estão em jogo no emprego deles para entendermos seus 

usos em produções singulares. É aí que entram as funções, modo como ela chama a organização 

estratégica dos dispositivos em torno de uma razão específica. Isto é, as funções são aquilo para 

que servem os dispositivos em uma determinada obra, episódio ou cena; e dispositivos idênticos 

podem ter funções diferentes em situações distintas. Para ela, inclusive, um dos principais 

trabalhos do analista é descobrir as funções que organizam os dispositivos da mídia em uma 

obra, desvelando os seus usos funcionais específicos em cada produto. Aqui, poderíamos 

compreender a noção de esquema em Gombrich como a colagem de um dispositivo ou conjunto 

articulado de dispositivos a uma dada função (ou o entendimento pelo apreciador desta colagem). 

De certo modo, esta perspectiva parece ter eco na leitura inspirada em Valéry (1999) 

que Gomes (1992, 2004a, 2004b) faz da Poética. Segundo ele, obras expressivas são compostas 

de dispositivos ou recursos estrategicamente organizados para produzir efeitos no apreciador, 

efeitos estes que são de ordem estética, encontrando seu foco no que suscitam em nós com base 

no arranjo dos recursos do meio. No audiovisual, tais recursos podem ser segmentados em 

visuais (como planificação e montagem); sonoros (música, ruídos e vozes); cênicos (cenários, 

figurinos e atuações) e narrativos (como enredamento e ambientação) (GOMES, 2004b). 

O filme pode ser entendido corretamente se é visto como um conjunto de dispositivos 

e estratégias destinadas à produção de efeitos sobre seu espectador. Tais dispositivos 

e estratégias podem ser identificados, isolados e relacionados com a família de efeitos 

procurados pelo realizador. A perspectiva metodológica que se deriva disto indica um 

procedimento analítico cuja destinação consistiria em assinalar os recursos e meios 
estrategicamente postos no filme (GOMES, 2004b, p. 90, tradução nossa, grifos do 

autor)41. 

Embora Gomes e Thompson concordem no que concerne aos dispositivos e estratégias, 

no terceiro nível de preocupações os interesses de cada um deles se distanciam, ainda que suas 

abordagens não se contradigam. Isso por que enquanto Gomes se interessa pelo modo como os 

recursos são estrategicamente organizados para produzir certos efeitos sobre o apreciador 

(1996) e configurar nele disposições cognitivas, sensoriais e emocionais (2004a), Thompson se 

interessa mais em seguir Tomaschevski (1976) e verificar como essa organização estratégica 

serve a certas motivações específicas, de forma que elas podem ser: 

 
41 No original: “el filme puede ser entendido correctamente si es visto como un conjunto de dispositivos y 

estrategias destinadas a la producción de efectos sobre su espectador. Tales dispositivos y estrategias pueden ser 

identificados, aislados y relacionados con la familia de efectos procurados por el realizador. La perspectiva 

metodológica que se deriva de esto indica un procedimiento analítico cuya destinación consistiría en señalar los 

recursos y medios estratégicamente puestos en el filme”. 
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1. Motivações composicionais → isto é, focadas na organização dos dispositivos do meio 

com a finalidade construir as conexões de causalidade, espacialidade e temporalidade da 

narrativa. Se encaixam aqui não só a exposição do drama, mas também a busca por 

veicular certas emoções e simbolismos com a cena ou obra, de modo que em certo nível 

podemos alinhar o interesse composicional com o da produção de um mundo narrativo. 

2. Motivações realistas → vinculadas ao apelo a uma ideia de “realidade”, ao cultivo de 

uma ilusão de que o mundo ficcional de uma obra é o nosso ou funciona exatamente 

como ele em algum aspecto (sendo socialmente ou psicologicamente próximo ao real, 

por exemplo). Para Thompson, esta ideia de “realidade” pode ser na obra evocada por 

cânones estéticos vinculados a certos tipos de realismo ou por esquemas nascidos de 

concepções que circulam sobre “o real” em dado contexto, podendo gerar novos cânones. 

3. Motivações transtextuais → interessadas em apelar para os mais diversos esquemas pré-

existentes, como os vinculados a certos gêneros, estilos, escolas, autores e até estrelas 

(espera-se alguns usos semelhantes de certos dispositivos, por exemplo, nos filmes de 

Greta Garbo). Conforme Thompson, nossas expectativas transtextuais são tão arraigadas 

que em muitos casos as aceitamos automaticamente, embora haja obras que brincam 

com estas recorrências genéricas, autorais ou ligadas a outros parâmetros, prometendo 

a princípio entregar o que já esperamos e mais tarde subvertendo estas expectativas. 

4. Motivações artísticas → determinadas em articular os dispositivos do meio em função 

de si mesmos, gerando exercícios dramatúrgicos, plásticos e autorais. 

A autora argumenta ainda que essas motivações podem ser variadas mesmo em uma só 

obra, e que dificilmente aparecem isoladas. Deste modo, certo uso de um recurso audiovisual 

pode ser prioritariamente um exercício artístico, por exemplo, mas ainda assim desenvolver o 

enredo; ou ser prioritariamente uma forma de evocar um gênero específico, mas ainda assim 

apelar para um ilusório vínculo do produto com o mundo real. E aqui chegamos à chave do 

modo como Thompson entende o realismo: para ela, qualquer uso estratégico de dispositivos 

do meio para produzir a ilusão de que o mundo da obra é de antemão o nosso, ou funciona como 

ele, tem motivação realista, e qualquer obra que como um todo busque densamente produzir 

uma ilusão forte de vínculo com o real pode ser caracterizada a partir deste adjetivo. 

Nesse sentido, na esteira de Bazin (1991), Aumont (1995), Nichols (1991) e Barthes 

(2012), a autora não enxerga um cânone narrativo ou plástico organizado em torno do realismo 

que justifique compreendê-lo formalmente. Ao contrário, ela nota que diversos estilos distintos 

foram historicamente justificados como realistas pelo público, pela crítica e pela academia; 

desde aquele de certa pintura abstrata que supostamente captura uma realidade emocional 
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interior até o das grotescas caricaturas políticas. Segundo Thompson, aliás, mesmo o 

surrealismo, em seu uso quer de técnicas canônicas na produção de paisagens oníricas, quer das 

teorias freudianas sobre o subconsciente para orientar a organização das obras, já foi visto como 

capaz de iludir o público acerca da sua suposta referência à “realidade do inconsciente”. 

Aqui, podemos enfim ensaiar uma definição de realismo ficcional. Em nossa perspectiva, 

o realismo pertinente às ficções é, antes de tudo, um efeito estético convocado por um constructo 

poético a partir do uso esquemático dos dispositivos de uma mídia com o objetivo de produzir 

junto ao apreciador uma ilusão de realidade sobre o mundo narrativo da obra. A natureza deste 

efeito concerne não ao grau de ilusão estética, mas ao seu tipo: ele é marcado pela sensação de 

vivacidade na representação, uma impressão de proximidade dela com o real. Além deste gozo 

sensório ligada à impressão de vivacidade em si, o realismo pode conduzir ainda a um segundo 

prazer, cognitivo-epistemológico, relativo à crença que as obras realistas nos informam, 

ensinam ou fazem refletir sobre o nosso próprio mundo. As catarses emocionais vinculadas a 

estes outros dois efeitos, por sua vez, são infinitamente variáveis de acordo com cada obra, na 

qual podem estar programados ainda outros efeitos/prazeres diversos. 

 Feito este esforço de estreitamento da definição para que ela possa se sustentar 

conceitualmente, cabe fazer o movimento inverso e tentar alargá-la sem que ela perca as bases 

conceituais em que se sustenta, de modo que possa abarcar a polissemia com que o termo é 

encarado. Nesse sentido, posto que o realismo é um efeito estético que pode ser convocado por 

uma infinidade de convenções, é preciso ter ciência de que os vários gêneros e estilos encarados 

como realistas através das mídias podem efetivamente ter na produção deste efeito um dos 

principais motivadores para as convenções que adotam e engendram. Não contradiz esta 

perspectiva, assim, falarmos em realismo poético francês ou realismo mágico. Nesta mesma 

direção, não há qualquer problema em especificar os elementos narrativos ou dramáticos que 

uma obra enfatiza na busca por estes efeitos, o que não interdita neste ponto de vista os discursos 

sobre realismo social, urbano, lírico, épico ou psicológico. Do mesmo modo, os mais variados 

tratamentos temáticos, temas, aspectos formais e usos expressivos de uma mídia podem ser 

contextualmente entendidos como realistas, levando-se em conta a abordagem esquemática 

destes elementos para produzir efeitos de real. No caso do cinema, por exemplo, se em um certo 

filme ou conjunto de filmes a desarticulação entre as imagens e a trama busca produzir este 

efeito de real (ALVARENGA; LIMA, 2010), naqueles filmes o uso esquemático desta 

desarticulação para produzir tais efeitos de fato se torna o epicentro do realismo. 

Enfim, até mesmo as abordagens ontológicas ganham novo relevo a partir desta 

definição, já que elas engendram em si mesmas convenções formais historicamente localizadas, 
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atribuindo assim usos esquemáticos a certos dispositivos do meio, observáveis em um esforço 

de análise. Bazin (1991), mais uma vez, fornece um excelente exemplo neste caso. O autor 

defende que a imagem fotográfica tem um vínculo forte com o real, e que assim é possível 

deixar a própria realidade entrar em cena em um filme, embora seleções – realizadas, por 

exemplo, na montagem – tendam a diminuir a força deste real no cinema ao introduzir nele algo 

que lhe é alheio. Assim, Bazin defende o plano-sequência com ampla profundidade de campo 

como necessariamente realista – uma associação cujo caráter arbitrário e contingente Bordwell 

(2008a) já demonstrou com suficiência, mas que não deixa de gerar, sendo um ponto de vista 

sobre o próprio realismo, certos esquemas convencionalmente lidos como realistas. 

Em termos metodológicos, tudo isso implica a necessidade de identificar que dispositivos 

são usados de forma esquemática em The Wire com a motivação composicional de criar o 

mundo projetado na obra, a motivação realista de lançar sobre ele uma impressão de vivacidade 

ou ainda estas duas motivações em simultâneo. Enfim, dado que certos esquemas estilísticos 

têm ainda motivação artística e transtextual, é necessária também a identificação de marcas de 

autoria dos criadores da série e matrizes culturais com que eles dialogam. Isso ocorre por tais 

marcas autorais e matrizes podem em si mesmas assinalar a construção interna do mundo da 

obra e/ou convocar nele efeitos de real. Por isso, nos próximos capítulos exploramos algumas 

matrizes culturais que The Wire reconfigura e marcas autorais de David Simon, recuperadas na 

terceira parte da tese. Finalmente, aqui cabe retomar ainda a hipótese deste trabalho. Como 

mencionado na Introdução e melhor desenvolvido no terceiro capítulo, tal hipótese é a de que 

as diretrizes do idealizador da série de aderir a um impulso jornalístico, emular a estrutura de 

romances e enfatizar tematicamente a contraposição entre instituições e indivíduos na cidade 

pesam, cada uma delas, tanto na singularização do mundo narrativo da obra quanto na sua 

convocação de efeitos de real. Testar esta hipótese nos termos ora apresentados envolve, é claro, 

posteriormente esmiuçar cada uma destas diretrizes e as concepções de realismo que trazem no 

seu bojo. Sobretudo, porém, importa identificar na análise como se associam a tais diretrizes um 

bom corpo de esquemas empregados na obra com motivações composicionais e/ou realistas. 

Enfim, fechada a discussão sobre o efeito de real, partimos para a outra dimensão chave 

da pesquisa que esta tese apresenta: a dos mundos possíveis. O tema é explorado aqui de forma 

a jogar luz sobre algumas questões que até agora ficaram em suspenso, como a do lugar da 

mimese ou da representação da realidade pela ficção em um tratamento da ficcionalidade 

interessado no conceito de mundo possível – e o que isso implica para o modo como definimos 

o efeito de real. Essa exploração teórica, mais uma vez, visa explicitar a origem de certas 

escolhas metodológicas, explicando alguns dos caminhos que são percorridos nas análises e 
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aparando algumas arestas. Enfim, dado que o conceito de mundo possível é bem menos 

disputado entre os teóricos que o estudam do que o de realismo, a exploração aqui pretende 

seguir o caminho inverso daquele tomado na primeira parte deste capítulo. Neste momento, 

nosso interesse é em abranger a leitura e promover associações frutíferas a partir de uma 

abordagem heurística, não em restringir o termo. Assim, nos aproximamos não só dos autores 

fechados no debate semiótico, mas também dos que se acercaram do conceito em outras 

tradições, como Paul Ricoeur (1979, 1994), cujo trabalho guia de perto esta exposição. 

1.2. A tríplice mimese e a poiese dos mundos ficcionais realistas 

Até aqui, um dos conceitos centrais a este escrito foi o de poiese; o ato e o resultado da 

criação das obras expressivas e dos eventuais mundos nelas projetados. A verdade, porém, é 

que é impossível compreender totalmente a poiese ficcional sem articulá-la a outra força 

descrita por Aristóteles: a da mimese, relativa às interfaces representacionais entre as criações 

poéticas e o nosso mundo. A mimese é o conceito que permite entender como é possível falar 

em mundos ficcionais autônomos e ainda assim dizer que ficções representam de alguma forma 

a realidade; e como assevera Jeha (1993, 2001), mimese e poiese são duas forças equipotentes 

e dialéticas nas ficções. Para nós, assim, incorporar uma teoria da mimese é fundamental a 

qualquer concepção ampla de ficcionalidade, e esta incorporação tem em nosso caso específico 

interesses metodológicos claros. Afinal, entre os empenhos analíticos desta pesquisa estão o 

exame de como The Wire transcria indivíduos e eventos reais e mesmo a própria cidade de 

Baltimore, articulando-os em um mundo único ao mesmo tempo que acena junto ao apreciador 

para as suas contrapartes no mundo que habitamos, criando efeitos de real. 

Além disso, interessa ainda à análise aqui efetivada observar as dinâmicas pelas quais a 

série pede que façamos dela certas leituras temáticas, e é impossível negar que obras que têm 

focos temáticos proeminentes buscam comunicar algo sobre nosso mundo, independentemente 

do seu grau de realismo. Assim, uma teoria da ficção que possa dar conta destes processos de 

troca entre os mundos imaginários e o real está incompleta sem uma teoria da mimese. De fato, 

em última instância, é só ao definir exatamente como o conceito de mimese é reposicionado pela 

ideia de que ficções criam mundos de referência próprios que podemos compreender o efetivo 

modo de existência dos mundos possíveis da ficção. Não só isso, uma teoria da mimese também 

permite por outro ângulo compreender o jogo que está no cerne do realismo, e o porquê de o 

termo ser tão associado à falsa percepção de que ficções realistas têm um vínculo mais forte 

que outras com a realidade, um debate que permite articular os dois conceitos centrais desta 

pesquisa. Esta reconciliação entre mimese e mundos ficcionais, porém, não é exatamente fácil. 
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Do lado dos estudos sobre mundos possíveis, a origem lógico-filosófica do termo 

implica que as discussões sobre sua pertinência à ficção se iniciaram fora da tradição poética. 

Não só isso, mas muitos dos primeiros escritos sobre o tema são de autores da lógica formal 

menos interessados na ficcionalidade em si do que no valor de verdade das frases de textos 

literários, sendo omissos até mesmo quanto às comparações entre os mundos projetados nestes 

textos e o nosso (LEVINSTEIN, 2007). Neste sentido, um bom exemplo é Truth in Fiction, de 

David Lewis (1978), um artigo seminal que aborda os possíveis mundos representados nos livros 

sobre Sherlock Holmes sem sequer citar o termo mimese. Mais tarde, mesmo quando a teoria 

dos mundos ficcionais já havia declarado independência da lógica, Doležel (1998a) rejeitaria 

de todo o que chama de “semântica mimética”: a abordagem da ficção para a qual personagens, 

ambientes e enredos ficcionais representariam diretamente quer pessoas, lugares e eventos 

reais; quer caracteres dotados de universalidade abstrata. Assim, no impulso de salientar a 

individualidade dos entes ficcionais, Doležel viria a elaborar uma teoria radical da poiese, na 

qual as relações entre o mundo da obra e o nosso são no mínimo secundárias.  

Este enlevo com a lógica formal em detrimento da tradição aristotélica se seguiria nos 

trabalhos de autores como Ryan (1991) e Eco (2008), que usam expressões emprestadas daquele 

campo, como “relações de acessibilidade”, para pensar o que Doležel (1998a) define como os 

comércios bidirecionais multifacetados e historicamente cambiantes entre realidade e ficção. 

Deste modo, mesmo quando não o rejeitam, autores sobre mundos ficcionais contornam o tema 

da mimese, ignorando uma ampla tradição que surgiu em seu entorno e se deixando tomar pelo 

que Ştefănescu (2007) define como um “fascínio” com a lógica. Isso é patente quando se 

observa, por exemplo, a abundância de fórmulas matemáticas de mais interesse a uma ortodoxia 

semiótica do que a estudiosos da literatura e das mídias em Lector in Fabula (ECO, 2008). 

Inversamente, de fato mesmo os mais arejados autores da teoria literária vinculados à 

chamada “semântica mimética” negam qualquer individualidade ou grau de independência aos 

enredos, personagens e ambientes ficcionais. Neste sentido, dado o nosso particular interesse 

no efeito de real aqui, vale exemplificar tal abordagem a partir de um dos textos mais celebrados 

em meio aos debates tanto sobre o tema da mimese quanto sobre o realismo – o livro Mimesis: 

a representação da realidade na literatura ocidental, de Erich Auerbach ([1946] 2013). 

Auerbach nos ajuda aqui menos por suas definições do que por seus métodos e pressupostos 

implícitos. Isso por que ele se destaca não pela precisão conceitual, mas sim pelas refinadas 

análises estilísticas através das quais opera um aprofundado estudo sobre como crê que a 

realidade vem sendo representada na literatura do Ocidente desde Homero até Virgínia Woolf, 

que muito inspiram os caminhos metodológicos traçados aqui. Mais especificamente, ele se 
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interessa pelos modos como elementos do cotidiano, relegados por uma retórica clássica aos 

gêneros baixos, vêm no Ocidente sendo incorporados nos ditos gêneros sérios, como a tragédia. 

Assim, Auerbach demonstra no livro como cenas prosaicas do dia-a-dia adentraram 

obras consagradas. Ali, a engenhosidade das análises consiste em associar questões formais a 

modos historicamente localizados do que entende como representações do real: visões ou 

modelos de mundo desenhados nas obras. Em sua primeira análise, por exemplo, Auerbach se 

dedica ao episódio da Odisséia em que Ulisses, ainda não reconhecido pela esposa, é hospedado 

por ela em sua casa como um estrangeiro após retornar a Ítaca. Na cena, a ama da casa pega 

uma bacia e começa a lavar os pés de Ulisses, falando-lhe sobre o seu senhor, que ela crê estar 

em condições semelhantes às do incógnito visitante: as de um forasteiro em terras estranhas. 

Ela então repara em uma cicatriz na coxa do homem, reconhecendo-o enfim, mas Ulisses a 

detém antes que possa chamar a atenção de Penélope, a quem ele ainda não deseja revelar-se. 

A seguir, o episódio é interrompido para que seja narrado o modo como Ulisses adquiriu 

a cicatriz, de maneira a distender a solução da cena, o que na visão de Auerbach ocorre sem a 

criação de um gancho forte de tensão narrativa. Para o autor, isso contrapõe bastante o estilo 

homérico, por exemplo, ao do relato bíblico do sacrifício de Abraão (em que toda a estória entre 

o momento em que Deus pede que Abraão sacrifique Isaque e o momento em que o sacrifício 

é interrompido distende temporalmente as ações para causar suspense). Na avaliação de 

Auerbach, essa contrastante ausência ou ao menos amortização da tensão se dá em Homero por 

um artifício simples, mas elegante: o uso do tempo verbal presente e da construção “acabada” 

e autônoma da cena para a qual a narração leva aquele que frui o poema. 

Segundo o autor, este é o grande ponto do estilo homérico – um impulso por “representar 

fenômenos acabadamente, palpáveis e visíveis em todas as suas partes, claramente definidos 

em suas relações espaciais e temporais” (p. 4). Em sua análise, na épica homérica as 

interpolações de cenas em meio a outras não só nesta ocasião, mas em várias, mantêm um 

presente absoluto justamente para não criar a perspectiva de suspense temporal que se poderia 

esperar delas, e nenhum discurso feito por uma personagem “é tão carregado de medo ou ira 

que nele faltem ou se desordenem os instrumentos de articulação lógica da língua”. Deste modo, 

Auerbach avalia que os poemas atribuídos a Homero apresentam um mundo acabado, estável e 

perfeitamente ordenado de fenômenos contínuos – um mundo no qual mesmo os deuses, quando 

aparecem em cena, vêm de algum lugar definido onde previamente estavam fazendo algo que 

em si mesmo é descrito. E aqui, novamente, o relato bíblico provém contraste, já que ali as 

aparições de Deus se dão em cenas que apagam as marcações de ambientação e temporalidade. 

O que é mais curioso sobre esta análise é que embora Auerbach admita estar interessado no que 
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chamaria de representações do cotidiano na literatura ocidental, o que ele efetivamente parece 

observar é a estruturação poética de um mundo com dinâmicas particulares em Homero. 

 Ainda assim, de fato, quando o autor vai apresentar as conclusões de suas leituras, para 

ele a única realidade apresentada no texto é sempre, já em primeira instância, a nossa. Neste 

sentido, Doležel (1998a) resgata diversas passagens de Auerbach que demonstram sua adesão 

ao que ele chama de uma “semântica mimética universalista” – isto é, uma abordagem segundo 

a qual os elementos apresentados em obras de ficção representam unicamente caracteres 

universais do nosso mundo, como aquela em que Auerbach (2013, p. 437) afirma, sobre Madame 

Bovary, que “o romance é a representação de toda uma existência humana sem escapatória”. 

Ali, não há espaço para uma Emma Bovary que possa ter qualquer existência imaginária 

enquanto um ente individualizado, ela é sempre e de antemão um universal. 

No entanto, como mencionamos, apesar desta perspectiva que nega uma individualidade 

aos entes ficcionais, o texto de Auerbach ilumina algumas questões basilares para nós, como a 

importância do estilo para a particularização do que ele entende como modelos de mundo e nós 

entendemos como mundos possíveis. De fato, dado o caráter altamente heterodoxo de alguns 

dos métodos propostos pelos autores que se debruçaram sobre os mundos ficcionais, a nossa 

metodologia nesta tese é mais debitaria de Auerbach do que de alguns dos outros autores citados 

aqui. Afinal, aquilo que pretendemos analisar é precisamente como os modos recorrentes de 

construir certas cenas, personagens, ambientes e componentes atmosféricos a um só tempo 

particularizam o espaço lógico interno a The Wire e por outro lado lançam sobre ele um efeito 

de real. Esse caminho advém de uma realidade básica sobre os mundos ficcionais: como foi 

pontuado em nossa Introdução, eles são estruturas altamente incompletas e fragmentárias. 

Todavia, exceto quando certos autores querem pontuar este aspecto, como Kafka faz com seus 

universos diegéticos radicalmente abstratos, em geral sentimos os mundos projetados nas obras 

como completos na apreciação. Isso ocorre por que nós somos capazes de depreender de modo 

quase inconsciente as regras de funcionamento de um mundo possível a partir da observação 

de recorrências nas obras, preenchendo muitas de suas lacunas a partir da compreensão destas 

regras e das informações que as narrativas de fato partilham conosco. Poucos autores têm uma 

perspectiva analítica que demonstra isso tão sistematicamente quanto Auerbach. 

Além disso, Auerbach defende ainda que a “função mimética” de representação do real 

nas ficções não seria particular às obras ditas realistas, ainda que seja nestes termos que o autor 

é às vezes lido (Cf. ANKERSMIT, 1999). Antes, para ele, desde a épica grega a ficção teria 

representado a realidade, de modo que em sua leitura este poder representacional não seria 

particular do realismo, como parecem crer alguns teóricos posteriores que veem em tal poder o 
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cerne do ânimo realista. Em verdade, embora certos escritos recorram a Auerbach para atribuir 

a ele este ponto de vista ontologizante sobre o tema, uma leitura cuidadosa da sua obra revela 

que nela a noção de realismo diz respeito à escolha por representar cenas do cotidiano baixo 

(como aquela em que a ama lava os pés de Ulisses), e não ao poder de representação em si 

mesmo. Assim, a perspectiva de Auerbach sobre o realismo é só mais uma entre tantas que 

enxergam o realismo apenas em um dado tema. Contudo, justamente por isso o autor nos deixa 

ver que a ideia de mimese não se limita às ficções realistas ou ganha nelas especial relevo. Desta 

forma, não se pode negar nem a força de suas análises estilísticas, nem o fato de que sua leitura 

da mimese a vê como uma força própria não das obras realistas, mas das ficções como um todo. 

De fato, desde Aristóteles (1447b) – que não tinha qualquer concepção de realismo, 

posto que o termo só entrou no vocabulário crítico em meados do século XIX (WILLIAMS, 

1977) – a mimese de ações humanas está no cerne das construções poéticas de forma geral, 

sendo inclusive um dos grandes conceitos em cima dos quais se alicerça a própria ideia de 

representação artística desde a Antiguidade clássica. Isso tudo reforça a necessidade de uma 

concepção de realismo que dispense defini-lo pela representação da realidade (algo que segundo 

a teoria da mimese toda ficção faria), mas que ainda assim possa dar conta da proposta estética 

realista de apontar diretamente para o real. Neste sentido, a importância de um conceito de 

mimese para nós se faz mais uma vez patente, mas ele precisa se articular de forma a garantir 

que possamos dar conta dos mundos imaginários que ficções efetivamente arquitetam. 

Felizmente, este caminho já foi traçado por autores que avançaram o argumento mimético 

desde Auerbach, como Lotman (1977) e Ricoeur (1979, 1994) – sendo deste último que nos 

aproximamos mais, por entendermos que sua abordagem tem maior escopo. Afiliado a uma 

perspectiva fenomenológica que em si mesma já abraça um paradigma de múltiplos mundos 

discursivos42, no seu trabalho Ricoeur dá à expressão “mimese” não um, mas três sentidos, além 

de deslocar a mimese do lugar de pura imitação ao de produção de realidades – associando-a 

inclusive a uma ideia de construção poética do nosso próprio mundo. Ao nosso ver, é nesta 

chave de leitura de Ricoeur que logo mais podemos enfim não só apreciar o que os mundos 

possíveis têm de específico, mas redefinir o realismo em termos miméticos/representacionais. 

De tal forma, é colada na perspectiva do autor que segue nossa exposição até o fim deste 

capítulo, sobretudo dado que ele a um só tempo abraça o conceito de mimese e rejeita aquilo a 

que Pavel (1986) viria a chamar de “combinatorialismo”: a ideia de que a ficção nada inventa, 

só efetiva combinações novas de elementos previamente conhecidos. Afinal, para Ricoeur, 

 
42 Cf. Schültz ([1967] 2002), Goodman ([1978] 1995) e Martínez-Bonati (1983). 
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O exemplo clássico do Centauro ou da Quimera mostra com que desconfiança a 

filosofia clássica da imaginação aborda a questão da ficção. Reminiscências do 

passado [de objetos ou ideias já conhecidos] devem ser encontradas a todos os custos 

nas novas ideias e imagens. Os componentes são velhos, só a combinação é nova (...). 

O problema [do combinatorialismo] é precisamente a novidade que ocorre na ordem 

de aparências. Mas a verdade é que esse pensamento não gosta do que é novo, e faz 

de tudo para reduzir o novo ao velho (RICOEUR, 1979, p. 125, tradução nossa)43. 

De tal forma, entes radicalmente distintos de qualquer coisa que existe no nosso mundo 

– como o Aleph de Borges, os horrores cósmicos de Lovecraft, a corte de Kafka ou a zona de 

Stalker –, não são, na abordagem de Ricoeur, reduzíveis ao familiar. Por extensão, para ele 

personagens ficcionais não são apenas representações de caracteres dotados de universalidade 

abstrata. Em sua perspectiva, mesmo um realismo clássico como o de Balzac não só representaria 

os tipos de uma época, mas os produziria, aumentando ao invés de apenas imitar a realidade 

(RICOEUR, 1979). No mesmo movimento, no primeiro volume de sua obra mais conhecida, 

Ricoeur ([1983] 1994) realiza um aprofundado estudo da Poética de Aristóteles e retrabalha 

completamente a ideia de mimese, que conforme mencionamos tem para ele não um, nem dois, 

mas três sentidos. É nestes três sentidos que a mimese adquire em Ricoeur que se ancora boa 

parte da perspectiva metodológica desta tese, e é a eles – e às suas articulações com conceitos 

e métodos que nos interessam mais detidamente – que nos dedicamos a seguir. 

1.2.1. Da imitação do real à poiese de um mundo 

O primeiro sentido que Ricoeur (1994) dá à mimese em sua leitura de Aristóteles é mais 

afim ao entendimento tradicional do termo, ligando a obra a inspirações que precedem o seu 

arranjo poético. Conforme o autor, quando Aristóteles afirma que a tragédia deve imitar homens 

de caráter elevado, por exemplo, o filósofo faz uma transposição da ética para a poética, do 

nosso mundo para o da obra, indicando o fato de que materiais da realidade devem sempre ser 

selecionados por um criador, no que Ricoeur chama mimese I, mimese imitação ou prefiguração. 

A poiese aqui estaria, no máximo, em um ato criativo de seleção de inspirações. Todavia, ainda 

que faça uma leitura canônica de Aristóteles neste ponto, mesmo nele Ricoeur já se separa de 

boa parte da tradição mimética aqui traduzida em Auerbach. Isto por que embora admita que a 

realidade fornece inspirações para os entes que os ficcionistas criam em suas obras, Ricoeur 

atenta-nos para não confundir os enredos, personagens ou ambientes nascidos da criação 

ficcional com os protótipos que lhes tenham servido de base. Desta maneira, ele tampouco 

acredita que o mundo resultante da obra é a priori uma representação do nosso. 

 
43 No original: “The classical example of the Centaur or the Chimaera shows with what mistrust the classical 

philosophy of imagination approaches the question of fiction. Reminiscences from the past must be found at all 

cost in all new ideas and images. The components are old, only the combination is new (…). The problem is 

precisely the newness occurring in the order of appearances. But the truth is that thought does not like what is 

new, and does its best to reduce the new to the old”. 
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Em verdade, para o autor o processo mimético sequer termina na imitação, e entra aí o 

seu segundo sentido de mimese, a mimese II, “mimese criação” ou configuração, que ele 

considera a função mimética central das produções ficcionais. Aqui, Ricoeur parece ecoar 

Doležel (1998a), para quem devemos diferenciar entre obras (não ficcionais) que representam 

entes pré-existentes e obras (ficcionais) que criam pelo próprio ato de representação os objetos 

representados, abrigando-os em um mundo imaginário. Doležel entende assim a ficção como 

uma força performativa inexorável: capaz de dar forma, pelo ato representacional, a mundos 

inteiros, povoando-os de entidades, eventos e lugares únicos. E é nessa mesma perspectiva que 

Ricoeur trabalha o segundo sentido que dá à mimese, embora aqui os insumos dos teóricos que 

escreveram sobre os mundos ficcionais a partir da herança lógica sejam mais sólidos que os do 

autor – que tem uma abordagem limitada da configuração destes mundos em si mesmos. 

Nos termos de Ricoeur, na mimese II os fatos da intriga são agenciados e a obra produz 

um mundo novo, que mostra a capacidade da ficção de criar realidades. Dito de outra forma, 

no agenciamento da intriga, os insumos do nosso mundo ou até de outros mundos ficcionais 

são, conforme Goodman (1995) e Herman (2009), decompostos, recompostos, suprimidos, 

completados, deformados e enfatizados. Isso permite, por exemplo, que versões ficcionais de 

cidades do nosso mundo estejam povoadas por zumbis como em The Walking Dead; e que 

variantes ficcionais de pessoas possam, nas ficções, viver eventos que os indivíduos que lhes 

serviram de inspiração jamais sonhariam experienciar. Na série House M.D., por exemplo, a 

personagem título pode de fato ser inspirada em Sherlock Holmes, mas ela ainda assim nasce 

da obra, e no contexto da série as imagens de Hugh Laurie criam e representam House, não 

Holmes. Em verdade, a rigor, no contexto da série tais imagens sequer representam o próprio 

Laurie, posto que no interior da obra é o ator que representa a personagem, não o contrário. Do 

mesmo modo, o Napoleão de Guerra e Paz ou as personagens interpretadas por não atores no 

cinema neorrealista não são em um primeiro nível representações das figuras do nosso mundo 

que as inspiraram, mas de versões alternativas delas criadas nas obras. Neste sentido, é central 

o conceito de contraparte (LEWIS, 1968), criado na lógica justamente para lidar não com a 

identidade de objetos de mundos distintos, mas relações precárias de semelhança entre eles. 

Onde alguns diriam que você está em vários mundos, nos quais você tem propriedades 

algo diferentes e coisas algo diferentes acontecem com você, eu prefiro dizer que você 

está no mundo real e em nenhum outro, mas você tem contrapartes em vários outros 

mundos. Suas contrapartes lembram você mais estreitamente do que as outras coisas 

nos mundos delas. Mas elas não são realmente você. Pois cada uma delas está em seu 

próprio mundo, e apenas você está aqui no mundo real. De fato, nós podemos dizer, 

falando casualmente, que suas contrapartes são você em outros mundos, que elas e 
você são iguais; mas essa igualdade não está mais próxima de uma identidade literal 

do que a igualdade entre você hoje e você amanhã. Seria melhor dizer que suas 
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contrapartes são homens que você teria sido, tivera o mundo sido diferente (LEWIS, 

1968, p. 114-115, tradução nossa, grifos do autor)44. 

Este processo de ficcionalização pelo qual entidades reais passam antes de adentrar às 

ficções, de certo modo, já é previsto em Aristóteles (1451b). Para o filósofo, na tragédia o uso 

de nomes da tradição se dá por estarmos dispostos a crer que o que já ocorreu é possível e assim 

plausível, mas ele lembra que muitas tragédias misturam personagens míticas a inventadas, e 

ridiculariza exigências de fidelidade ao mito. O filósofo lembra ainda que há obras que inventam 

tudo, inclusive as personagens e o argumento – algo que a noção de contraparte de Lewis (1968) 

também ecoa, posto que sua teoria assume que nem todo ente ficcional tem uma contraparte 

real45. Para Aristóteles, isso prova que o poeta é mais um fabulador do que um simples criador 

de falas/versos, na medida em que mesmo que imite ações reais, cria algo a partir delas. Neste 

sentido, ao distinguir a mimese I da mimese II, Ricoeur dá conta de duas apreensões do termo 

que de fato já são retiráveis de Aristóteles: por um lado, o filósofo afirma que a ficção 

imita/representa homens de caráter elevado, por exemplo. Mas em outro momento, o Estagirista 

também atesta que o poeta não representa o que aconteceu, mas o que poderia acontecer – ou, 

traduzindo em nossos termos, não o mundo histórico/real, mas um mundo possível. 

Desde Ingarden ([1931] 1965), tal separação entre o real e o possível é apresentada em 

termos de independência ontológica dos mundos das obras em relação ao nosso. Isso implica 

que as ficções não devem, ontologicamente, nada às entidades reais que possuem contrapartes 

nos mundos que elas projetam (DOLEŽEL, 1998a; KUŠNÍR, 2007). Assim, do mesmo jeito que 

a Paris de Balzac se superpõe abundantemente à cidade de mesmo nome que podemos visitar, 

uma animação francesa poderia construir uma Paris alternativa onde o Louvre só comportasse 

obras feitas de gelatina. Portanto, não nos espanta que a Nova Iorque de séries como Demolidor, 

Jessica Jones e Luke Cage seja povoada por pessoas com superpoderes, ou que o Gateway Arch 

de Saint Louis tenha sido parcialmente destruído no mundo privado de energia elétrica de 

Revolution. Quaisquer constrangimentos relativos à semelhança de mundos ficcionais com o 

nosso, assim, não são ontológicos – isto é, não dizem respeito à própria natureza da ficção, ao 

que cabe nos mundos que ela projeta – mas relativos a demandas éticas, políticas, estéticas, 

 
44 No original: “Where some would say that you are in several worlds, in which you have somewhat different 

properties and somewhat different things happen to you, I prefer to say that you are in the actual world and no 

other, but you have counterparts in several other worlds. Your counterparts resemble you closely in content and 

context in important respects. They resemble you more closely than do the other things in their worlds. But they 

are not really you. For each of them is in his own world, and only you are here in the actual world. Indeed we 

might say, speaking casually, that your counter-parts are you in other worlds, that they and you are the same; 

but this sameness is no more a literal identity than the sameness between you today and you tomorrow. It would 

be better to say that your counterparts are men you would have been, had the world been otherwise”. 
45 Isto é, embora a Chicago de The Good Wife seja uma contraparte da cidade real homônima, a firma de advogados 

Lockhart Agos, criada pela narrativa do seriado, só existe no mundo ficcional desta obra. 
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poéticas, estilísticas ou de gênero. Um exemplo claro disso pode ser visto na série O Mecanismo. 

Na obra, a personagem João Higino, contraparte ficcional do ex-presidente Luís Inácio Lula da 

Silva, emprega falas em nosso mundo atribuídas ao ex-senador Romero Jucá, falas que em si 

mesmas geraram indignação no mundo real. Nada impede, de um ponto de vista ontológico, a 

personagem de ter usado tais frases: ela efetivamente as usou, e na ficção isso é indisputável. 

Naquele mundo, João Higino fez aquelas assertivas. Entretanto, isso não impede este fato de 

gerar fortes reações no público, posto que esta independência ontológica não se converte em 

outras formas de independência: isto é, ela não deixa de trazer à luz uma dependência lógica, 

que, em certos casos, gera demandas de ordem ética; e em outros de ordem política, estética etc. 

Conforme Eco (2006, p. 89), “nenhum mundo narrativo poderia ser totalmente autônomo 

do mundo real, porque não poderia delinear um estado de coisas maximal e consistente, 

estipulando-lhe ex nihilo todo o mobiliamento de indivíduos e propriedades”. Assim, as regras 

que regem os mundos ficcionais podem ser únicas e os indivíduos, lugares e eventos que eles 

criam ou transcriam singulares, mas as próprias noções de “indivíduo”, “lugar” e “evento” já 

são em si ancoradas no nosso mundo, e as exigências éticas, estéticas, genéricas e estilísticas 

que imputamos às ficções também. Então, por um lado, mundos ficcionais são estruturas que 

irrevogavelmente dependem de vários conhecimentos pragmáticos derivados da realidade para 

fazerem sentido, inclusive aqueles relativos às linguagens das mídias em que se plasmam (como 

a montagem no audiovisual). Ainda assim, por outro lado, um ficcionista pode operar tantos 

desvios ontológicos absurdos e deliberados da realidade quanto queira no interior do seu mundo 

ficcional, desde que esteja disposto a lidar com os constrangimentos lógicos/sociais resultantes.  

Neste sentido, as próprias regras da lógica podem ser quebradas na ontologia dos 

mundos projetados em ficções, convertendo-os de espaços lógicos possíveis a impossíveis, e 

ainda assim a dependência lógica da ficção com a realidade se mantém. Basta observar, por 

exemplo, os absurdos e contradições operados nos filmes de realizadores como Buñuel e Lynch: 

personagens que morrem e aparecem vivas sem explicação, atrizes que trocam de personagem 

– tudo isso quebra princípios lógicos como os de não contradição e identidade. De toda sorte, 

nossa fruição destas obras ainda assim depende extensivamente de conhecimentos resgatados 

do mundo real, e o fato de estas obras serem lidas como disruptivas mostra que ainda recorremos 

logicamente ao nosso mundo para (re)construir os mundos narrativos. 

Isso posto, vê-se que é apenas por conta da sua busca por um ilusionismo realista que 

não admitiríamos um Louvre abarrotado de estatuetas de gelatina em um romance de Balzac. 

Mesmo assim, não nos sentimos desconfortáveis com a população de cerca de três mil 

personagens que o escritor acrescenta às múltiplas versões que constrói de Paris, e o processo 
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de ficcionalização inegavelmente opera como uma força individuadora. Na mesma direção, se 

pessoas fazem discursos considerados inapropriados em jornais, é delas que cobramos 

justificações, responsabilizando o veículo no máximo por possíveis deslocamentos de contexto. 

Se, ao contrário, contrapartes ficcionais de pessoas reais fazem discursos problemáticos, a 

intuição mais comum é de cobrar antes de tudo o ficcionista, que criou aquelas contrapartes. 

E aqui, ao postular às obras de ficção a possibilidade de criar seus próprios domínios 

discursivos, autores como Ricoeur (1994), Ingarden (1965) e toda a tradição dedicada a uma 

abordagem da ficcionalidade inspirada no conceito de mundo possível parecem superar o grande 

debate referencial que está na base tanto das discussões sobre ficção quanto, como apontam 

Jameson (1992) e Foster (2005), do realismo. Isso por que eles de uma só vez dão cabo daquilo 

que Pavel (1986) chama de visões segregacionistas da ficção, segundo as quais ficções seriam 

discursos vazios que a nada se referem; e suas visões integracionistas, segundo as quais só 

poderiam representar primariamente a realidade46. Como se vê, esta é uma premissa ontológica 

forte, baseada no entendimento de que os mundos imaginários projetados em ficções funcionam 

conforme regras particulares e possuem entidades diferentes daquelas do nosso próprio mundo, 

independentemente das figuras reais que transcriem. Apesar desta premissa ser central ao 

conceito de mundo possível da ficção, porém, ela curiosamente foi muito pouco explorada em 

termos dos seus potenciais poético-estéticos. Neste sentido, Bazin (1991) ainda hoje se mostra 

um bom guia em suas colocações sobre o uso de não atores no cinema neorrealista italiano. 

Para Bazin, o efeito de real que estas versões ficcionalizadas dos próprios não atores 

provocam tem a ver não com uma acurácia ou exatidão da correspondência biográfica em si, 

mas com um senso geral de autenticidade que beneficia inclusive os atores profissionais, 

advindo sobretudo do contraponto às normas do star system de Hollywood. Mais do que 

simplesmente ecoar as conclusões do autor e reconhecer a validade delas ainda hoje, o que sua 

intuição traz de interessante para a nossa análise é a inspiração para tentar verificar a que servem 

as contrapartes recriadas em The Wire. Isto é, cabe nesta tese averiguar que função exerce o 

emprego de não atores e a ficcionalização até mesmo de eventos reais especificamente em nosso 

corpus – não só no sentido do que garantem à obra em termos de ilusão de real, mas também do 

que trazem de singular ao mundo narrado, dado que nossa perspectiva metodológica aponta que 

muitas vezes os mesmos recursos são usados com motivações composicionais e realistas. 

 
46 No percurso introdutório da nossa dissertação (ARAÚJO, 2015), já exploramos mais detidamente as posturas 

segregacionistas que marcam o pensamento de autores como Frege (1993), Russell (1905), Ryle (2009) e Searle 

(2002), para os quais não há lugar para qualquer universo de discurso que não seja o nosso próprio mundo, e 

assim não há referência possível a entidades imaginárias como “Sherlock Holmes”; e também sobre a postura 

integracionista que marca as abordagens miméticas tradicionais, que entende que ficções só representam o real. 
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Mas aqui, é necessário reconhecer que a transcriação de lugares, eventos e pessoas reais 

só é um dos elementos que precisam ser observados no modo como se configura o mundo 

ficcional em si mesmo, sendo esta configuração que constitui uma das duas dimensões centrais 

do nosso problema de pesquisa. Neste ponto, cabe avançar e trazer uma definição poética clara 

para tais mundos. Nisso, seguimos Doležel (1998a), para quem mundos ficcionais são mundos 

narrativos: a) projetados por obras de ficção, b) nos quais se desenrolam sequências articuladas 

de eventos, e que c) são povoados por um número finito de indivíduos. Ingarden (1965) 

pontuaria ainda que tais mundos têm uma natureza dupla, sendo a um só tempo construídos no 

interior das obras e dotados de existência mental intersubjetiva – estruturas poéticas que nascem 

em produtos midiáticos e mundos imaginários reconstruídos pelo público. O conceito, assim, 

não se resume ao de ambientação, como pode parecer a princípio, incluindo ainda as estórias e 

personagens que as obras constroem poeticamente e nós reconstruímos imaginativamente. Nos 

termos de Eco: “um mundo consiste em um conjunto de indivíduos dotados de propriedades. 

Visto que algumas dessas propriedades ou predicados são ações, um mundo possível pode ser 

visto também como um curso de eventos” (2008, p. 109, grifos do autor). 

Ingarden (1965 § 48, p. 317-320) nota ainda que embora as nossas vidas ordinárias 

sejam no mais das vezes “cinzentas”, sem “qualidades metafísicas” que perpassam tudo ao 

nosso redor, as obras de arte criam o tempo inteiro atmosferas, contaminando todo o mundo 

projetado nas ficções com elas, o que o leva a posicioná-las como um elemento composicional 

das obras e um dos objetos apresentados nos seus mundos, junto aos ambientes, personagens e 

eventos. Não à toa, Eco (2008) descreve estes mundos como grávidos, prenhes de elementos 

que os mobíliam, e que temos o prazer de ir desvendando e conhecendo na fruição ficcional. 

Note-se, porém, que Doležel (1998a) atenta contra o possível impulso de ler estes mundos como 

coleções de objetos. Antes, eles devem ser vistos como macroestruturas globais imaginárias 

organizadas conforme regras particulares, o que acentua seu caráter de constructos mentais. 

Tais regras, por sua vez, vão sendo aos poucos dominadas pelo apreciador em uma dinâmica 

de extrapolação a partir da elucidação de certas recorrências gerais (WOLTERSTORFF, 1976). 

Analisar a construção interna de um mundo ficcional, assim, envolve observar como os 

recursos expressivos dos meios são articulados na criação dos elementos que compõem estes 

mundos narrativos (HERMAN, 2009). De tal forma, dado que eles são formados por indivíduos, 

eventos, lugares e aquilo a que Ingarden chamaria de qualidades metafísicas; sua análise passa 

pela dos modos de construção de personagem, enredo, ambientação e atmosfera, cada um dos 

quais felizmente já foi alvo de densas considerações metodológicas em seus próprios termos. 

Assim, a maneira como a análise destes elementos é operacionalizada é melhor explicada no 
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próximo capítulo, de caráter menos teórico e mais metodológico. Nele, também é explicado 

como a serialidade formal é convertida em um operador analítico nuclear para o exame de como 

cada um destes tipos de elemento diegético se configura em The Wire. Afinal, dado que mundos 

só emergem em mídias específicas e a serialidade é um elemento que articula a configuração 

poética de seriados de tevê, qualquer análise de um mundo possível arquitetado em uma série 

estaria incompleta se desconsiderasse este operador. Enfim, dada a necessidade de apreciar que 

os ambientes, personagens, enredos e atmosferas não são objetos isolados, mas componentes 

em uma macroestrutura global imaginária que organiza o modo como entendemos o mundo da 

obra (DOLEŽEL, 1998a), observamos como se arquiteta tal macroestrutura em nosso corpus. 

Neste último caso, conforme mencionamos no início deste tópico, Auerbach (2013) nos 

fornece a preciosa indicação de partir de recorrências para delas chegar a normas gerais. Desta 

forma, as análises partem de padrões de enredamento e costura da intriga; de caracterização e 

articulação das personagens em redes de protagonismo e antagonismo; de ambientação e criação 

de atmosferas, e a partir daí derivam as regras composicionais do mundo. Isto é, mais do que 

observar como um ou outro protagonista é caracterizado, os exames aqui empreendidos visam 

desvelar padrões gerais de caracterização que possam informar como são os indivíduos ou 

grupos de indivíduos que habitam aquele espaço semântico. Dada a dependência lógica que as 

ficções têm do nosso mundo, porém, é inegável que a construção dessas regras se dá ainda em 

diálogo não só com a linguagem específica da mídia em que a obra se plasma – o que inspira o 

olhar para questões de serialidade ao analisar uma série de tevê, por exemplo – mas também 

com códigos de construção poética relativos a certas matrizes culturais dominadas pelo público. 

Neste sentido, merece ser evocado aqui o conceito de “quadro de referência”, de Benjamin 

Hrushovski (1984), que pode nos fornecer uma ferramenta analítica útil. Conforme o autor, 

Um quadro de referência (qr) é qualquer contínuo semântico de dois ou mais 

referentes sobre os quais nós podemos falar: pode ser uma cena no tempo e no espaço, 

uma personagem, uma ideologia, um humor, um estado de coisas, um enredo, uma 

política, uma teoria, a psicanálise, o vento nas folhas de outono, as montanhas da 

Córsega etc. (HRUSHOVSKI, 1984, p. 230, grifos do autor, tradução nossa)47. 

Assim, qualquer indivíduo, grupo de indivíduos ou evento; qualquer lugar imaginário 

ou elemento atmosférico construído em uma obra de ficção pode ser lido para Hrushovski como 

um quadro de referência interno à obra, de forma que em certa medida tais quadros de referência 

internos podem ser identificados com os elementos de composição poética do mundo. Note-se 

que estes quadros não são vistos como unidades mínimas ou atômicas (um evento ou um lugar, 

 
47 No original: “A frame of reference (fr) is any semantic continuum of two or more referents that we may speak 

about: it may be a scene in time and space, a character, an ideology, a mood, a state of affairs, a plot, a policy, 

a theory, psychoanalysis, the wind in autumn trees, the mountains of Corsica, etc.”. 
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por exemplo), podendo incluir classes e grupos (como “a polícia” ou “os estivadores” em The 

Wire). Então, ao considerar os quadros de referência internos a uma obra, um analista deve 

sobretudo atentar para os vários elementos composicionais que, segundo Ronen (1988), ajudam 

a singularizar um mundo ficcional, algo que para Hrushovski é tão forte que ele propõe substituir 

o conceito de mundo possível da ficção pela ideia próxima de campo de referência interno. 

Hrushovski aponta ainda que na criação dos seus quadros de referência internos, a obra 

estabelece a todo o tempo diálogos com quadros externos a ela, potencialmente em interface 

com gêneros ficcionais, esquemas estilísticos que circulam socialmente, desígnios criativos e 

assim por diante, tudo para tornar a experiência ficcional reconhecível. De tal forma, mereceria 

ser observado, na perspectiva das teorias do autor, o modo como a própria construção ficcional 

que engaja estas referências externas vai aos poucos dando a elas sentidos particulares na obra, 

articulando a construção dos seus quadros de referência internos de forma única. Assim, por 

exemplo, a construção de uma dada personagem em um certo filme pode se dar evocando os 

tropos do melodrama ou as marcas pitorescas de Almodóvar, apelando para quadros de 

referência externos reconhecíveis no estabelecimento daquela personagem que, por mais que 

de antemão já seja ontologicamente uma habitante específica de um mundo específico, nada 

tem de poeticamente especial. Aos poucos, porém, à medida que aquela personagem vai 

vivendo eventos únicos, se articulando em redes de protagonismo e antagonismo com outras 

personagens, sendo marcada pelos ambientes nos quais circula e afetada por certas atmosferas, 

ela vai se tornando um quadro de referência cada vez mais poeticamente denso na obra. Isto é: 

ela vai se tornando uma figura dramática com sua própria estória e vivência, em um processo 

de singularização para o qual já Antônio Cândido (et al., 1995) atentava. 

É com tudo isso em mente que, na análise, observamos como The Wire se acerca de 

certas matrizes culturais reconhecidas, já ligadas a dadas convenções nos modos como costumam 

produzir mundos únicos e efeitos de realidade. Aqui, nos interessam mormente as matrizes do 

melodrama, do procedural policial televisivo e do neorrealismo cinematográfico italiano. 

Assim, o próximo capítulo explora um pouco a discussão sobre essas três matrizes, de modo a 

apresentá-las ao leitor antes que possam ser engajadas no exame da série empreendido na última 

parte deste escrito. A intenção, neste caso, é a de verificar como The Wire bebe destes quadros 

de referência externos para, por um lado, calcar seus efeitos de realidade em convenções 

culturalmente partilhadas pela audiência e, por outro, criar um mundo particular ao seriado, 

singularizando o seu universo ao mesmo tempo em que o torna reconhecível para o público. 

Neste mesmo sentido, como demanda a nossa hipótese, exploramos ainda na análise o 

modo como as diretrizes criativas de abraçar um impulso jornalístico, tentar emular nas 
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temporadas a estrutura de romances e enfatizar tematicamente a tensão entre instituições e 

indivíduos na cidade ajudam simultaneamente a convocar efeitos de real em The Wire e a erigir, 

estilizar e assim singularizar o mundo imaginário evocado na série. Melhor exploradas na 

segunda parte desta tese, estas três diretrizes se juntam às matrizes culturais e às contrapartes 

de eventos e pessoas de base real na lista de elementos ponderados no exame que fazemos da 

passagem que Ricoeur estabelece entre mimese I e mimese II. Isto é: para dar conta de como 

The Wire, para configurar um mundo único, o prefigura a partir de um mundo que lhe antecede, 

examinamos como a série: 1) se acerca de certas matrizes culturais, 2) traduz poeticamente 

visões criativas do seu idealizador e equipe e 3) transcria eventos, lugares e indivíduos pré-

existentes em sua articulação interna. 

Enfim, como o que mais nos interessa analiticamente é a configuração de um mundo 

único e de efeitos de realidade no corpus em si mesmos, juntamos a estas perspectivas a análise 

de como The Wire recorre a padrões na articulação de seus enredos, ambientes, personagens e 

atmosferas para arquitetar uma macroestrutura ficcional global governada por regras próprias. 

Isso tudo ainda não responde, porém, em que sentido pode-se falar – em termos de uma 

abordagem da ficcionalidade que abraça a noção de mundo possível – que a ficção representa 

a realidade, e como isso reposiciona o conceito de realismo estabelecido nesta pesquisa. Mais 

uma vez, aqui Ricoeur fornece um caminho, neste caso ao trazer o seu terceiro conceito de 

mimese, ou mimese III, ponto de chegada da composição narrativa. 

1.2.2. Da poiese de um mundo à catarse realista 

Na leitura que Ricoeur faz de Aristóteles, a passagem da Mimese II à III é uma espécie 

de transposição da poética para a retórica, e ela diz respeito à recepção da obra pelo apreciador. 

Ricoeur vê o maior indicativo da mimese III em Aristóteles na noção de efeito, de estruturação 

da obra em busca da criação de um prazer próprio, o que já exploramos anteriormente. Assim, 

pode-se dizer que os insumos do real que marcam a Mimese I (imitação, prefiguração) visam 

a arquitetura de um universo diegético na Mimese II (criação de um mundo, configuração) para 

os fins estéticos da Mimese III (persuasão). Dito de outra forma; a narrativa ficcional antes de 

tudo nasce de inspirações do nosso mundo. Dentre elas, ao nosso ver interessam sobremaneira 

de um ponto de vista poético: a) os protótipos que servem de base para as contrapartes de certas 

personagens e estórias, b) padrões de composição baseados em matrizes culturais, e c) certas 

diretrizes criativas. Tudo isso faz parte da Mimese I. Com tais insumos, a ficção compõe enredos, 

personagens, ambientes e atmosferas. Esta composição, por seu turno, se dá conforme regras 

globais implícitas, que articulam os elementos diegéticos em um mundo narrativo (Mimese II). 
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Tudo isso é feito para que a obra aja sobre um apreciador (Mimese III), que padece de certos 

efeitos e só aí tira leituras universalizantes da obra e de sua relação com o nosso mundo. Assim, 

para Ricoeur (1994), o efeito previsto em uma ficção só “assume sua envergadura quando a obra 

exibe um mundo do qual o leitor apropria-se” (p. 83-84, grifo do autor). Neste sentido, para ele 

uma estética da recepção não pode levantar o problema da comunicação sem levantar 

o da referência, na medida em que o que é comunicado, em última instância, é, para 

além do sentido de uma obra, o mundo que ela projeta e que constitui seu horizonte 

(RICOEUR, 1994, p. 118–119). 

Aqui, Ricoeur em certa medida ecoa Lotman (1977). Na visão do semioticista, toda obra 

é sempre um modelo finito de um universo infinito, uma imagem do todo no episódio, do 

mitológico no fabular. De tal modo, ela é sempre a tradução de uma realidade em outra por 

meio de uma linguagem. A linguagem da pintura, por exemplo – que busca representar o espaço 

multidimensional e ilimitado do mundo no espaço limitado e bidimensional do quadro –, é do 

seu ponto de vista marcada por convenções como a perspectiva. De modo a um só tempo 

análogo e distinto, a “linguagem” ficcional modeliza mundos narrativos que se tornam eles 

mesmos modelos do nosso, modelos estes que por associação só podem ser analisados 

observando-se a linguagem das mídias em que se plasmam. Neste sentido, a ficção seria 

apreciada primeiro por si mesma, a partir de suas próprias estruturas subjacentes, e então 

empurrada para uma estrutura extratextual cujo nível mais abstrato é o “tipo de visão de mundo”, 

a “imagem de mundo” ou o “modelo de cultura” que a obra propaga (p. 267)48. De tal forma, 

Todo texto individual simultaneamente modeliza um objeto tanto particular quanto 

universal. Assim, o enredo de Anna Karenina reflete, por um lado, um certo objeto 

específico – a vida da heroína, que nós somos completamente capazes de comparar 

com as vidas de indivíduos que nos circundam na vida cotidiana. Esse objeto, que tem 

um nome próprio e todas as outras pompas da individualidade, constitui apenas uma 

parte do universo refletido na arte. Neste sentido nós podemos estabelecer um vasto 

número de outras vidas lado a lado com a da protagonista. Mas esse mesmo sujeito, 

por outro lado, é o reflexo de outro objeto que tende a se expandir sem limites. Nós 

podemos considerar a vida da heroína como um reflexo da vida de qualquer mulher 

pertencente a certa época e certo milieu social, qualquer mulher, qualquer pessoa 

(LOTMAN, 1977, p. 211, grifos do autor)49. 

 Como se vê, as concepções de mimese mais fortes em Lotman são aquelas que marcam 

as mimeses II e III na teoria de Ricoeur, embora mesmo aqui este último vá um passo adiante. 

Isso por que, na abordagem de Ricoeur (1994), ficções realizariam o que poderíamos chamar 

de uma poiese do próprio mundo real, tornando-o maior do que era antes da obra. Essa 

 
48 Traduções nossas. No original: “type of world view”, “picture of the world” e “model of culture”. 
49 No original: “Each individual text simultaneously models both a particular and a universal object. Thus, the plot of 

Anna Karenina reflects, on the one hand, a certain narrow object – the life of the heroine, which we are fully capable 

of comparing with the lives of individuals who surround us in everyday life. This object, which has a proper name 

and all the other trappings of individuality, constitutes only a part of the universe reflected in art. In this sense we 

can set a vast number of other lives alongside the life of the heroine. But this same subject, on the other hand, 

is a reflection of another object which tends to expand without limit. We can regard the life of the heroine as a 

reflection of the life of any woman belonging to a certain epoch and certain social milieu, any woman, any person”. 
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perspectiva de Ricoeur se baseia na ideia, presente já nas considerações iniciais do autor sobre 

o tema da ficção (RICOEUR, 1979), de que embora em um nível mais imediato, denotativo, 

ficções representem mundos únicos, elas operam também em um segundo nível de referência, 

conotativo ou metafórico. Assim, mundos ficcionais poderiam ser lidos metaforicamente como 

o nosso, ainda que denotativamente sejam outros. 

A partir desta ideia, Ricoeur avança ao ir na teoria da metáfora, na qual há um consenso 

de que a referência metafórica opera justamente sobrepondo dois campos semânticos que são a 

rigor independentes, mas no contexto da metaforização se sobrepõem a partir de conexões que 

não são de todo arbitrárias, por haver certa associação aproximativa. Ele repara ainda que a 

metáfora nunca é apenas reprodutiva, mas produtiva de novos campos semânticos, novas 

formas de significação. Utilizando esta deixa para pensar a própria referência ficcional, Ricoeur 

defende que a referência metafórica das ficções ao nosso mundo provocaria um aumento 

icônico da própria realidade. É neste sentido que afirmamos que, em sua visão, ficções fariam 

uma espécie de poiese do real. Para Ricoeur, alguém como Balzac não só reproduz os tipos de 

uma época, mas os produz em seus livros50. Nestes termos, Ricoeur reconcilia a noção de 

mundo ficcional com a possibilidade de ficções, em um forte sentido, representarem a realidade. 

E nesta mirada, inclusive, o processo se mostra hermenêutico, circular, dado que uma vez lançada 

no mundo e consumida pelos apreciadores, a obra pode ter suas formas poéticas, temas, modos 

de construção de personagem, de metaforização e quaisquer outros aspectos lidos como parte 

do mundo, sendo capazes de atuar na prefiguração de outras obras, participando da mimese I. 

Neste ponto, Ricoeur parece encontrar eco em Nichols (1991), que pensa a questão nos 

mesmos termos; em Martin (2004), que traz várias reflexões sobre mundos possíveis e 

significados metafóricos na literatura; em Pavel (1986), para quem a relação entre mundos 

ficcionais e o real é afim àquela promovida pelo texto alegórico; e em Gumbrecht (2009), que 

reconhece uma crescente tendência ao pensar a representação ficcional como referência 

alegórica51. Aqui, pode parecer arbitrária a associação entre autores que falaram em referência 

metafórica e aqueles que falam em referência alegórica, mas não achamos ser este o caso. De 

fato, a rigor a alegoria nada mais é do que uma forma de conotação que torna toda a obra uma 

 
50 Do mesmo modo que as séries de Simon já foram vistas como cruciais para a (re)escritura dos sentidos de cidades 

como Baltimore em The Wire (CORKIN, 2017) e Nova Orleans em Treme (GRAY, 2012; PARMETT, 2012). 
51 Apesar de apontar esta perspectiva como bastante difundida, porém, Gumbrecht a rejeita, ainda que a alternativa 

oferecida por ele seja desanimadora. Para o autor, deveríamos deixar de debater representações e referências e 

pensar que ficções só comunicam efeitos e mais nada, um desvio que Wimmsatt e Beardsley (1954) já chamaram 

de “falácia afetiva”. Além disso, a crítica de Gumbrecht parece especificamente direcionada ao modo como a 

ideia de referência metafórica vem sendo utilizada para interpretar ficções como se fossem sempre alegorias de 

grandes conceitos filosóficos. A ideia de referência metafórica em si mesma, assim, é uma aposta conceitual 

sobre a interface entre ficção e realidade cuja produtividade ele não parece demolir diretamente. 
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grande metáfora, ao invés de tornar metafórica apenas uma frase em um texto, cena em um 

filme, ícone em um quadro etc. (CRISP, 2005). Com efeito, Crisp (2005) atesta que embora em 

um sentido forte e restrito a alegoria ficcional possa ser entendida como um tipo de construção 

poética em que um mundo narrativo é criado, em última instância, apenas ou principalmente 

para servir como metáfora, para ele, podemos falar de uma “alegoria fraca”, muitas vezes até 

não deliberada, que em sua visão opera em boa parte da ficção de gênero – e, ao nosso ver, em 

todo produto ficcional. As análises de representações sociais, ideológicas e temáticas da ficção, 

assim, seriam leituras alegóricas (alegoreses) das obras, interessadas não exatamente ou não 

somente na construção poética dos mundos ficcionais (mimese II), mas sim na sua retradução 

retórica na realidade (mimese III). 

Aqui, cabe lembrar as ponderações de Benjamin (1984) sobre o tema. Buscando restituir 

a alegoria a um lugar de importância após dois séculos de reflexões que a avaliaram como algo 

artisticamente inferior52, Benjamin faz uma apaixonada análise sobre como na alegoria barroca 

tudo tem uma ambiguidade de sentidos. Para ele, esta ambiguidade se dá por uma batalha entre 

intenções teológicas e intenções artísticas, que poderíamos dizer que em si mesma reflete o 

conflito barroco entre Deus e Homem. Em termos concretos, a batalha se traduz ainda em uma 

disputa entre tradição e inovação – ou, em outros termos, entre convenções esquemáticas e a 

intenção artística de criar novos esquemas. Segundo Benjamin, na alegoria barroca esta disputa 

produz não um artifício decorativo, mas um efeito de sentido. Os efeitos da obra, então, são 

para ele produzidos em uma tensão interna a elas, no jogo entre intenções artísticas individuais 

e convenções mais rígidas, e assim presumivelmente não em uma tensão externa entre a obra 

alegórica e o real alegorizado. Isto é, em Benjamin a categoria de “realidade” não parece pesar 

para os modos de alegorização. Traduzindo nos termos de Ricoeur, no barroco a representação 

alegórica do nosso mundo é mediada por efeitos estéticos a partir das tensões internas à própria 

configuração poética, não de uma referência direta da obra alegórica à realidade. 

 E aqui chegamos no que parece ser o cerne do realismo: se para Benjamin no barroco 

cada detalhe evoca infindos de sentidos, tornando muito mais óbvio o caráter alegórico da obra 

do que aquilo que é alegorizado; poderíamos caracterizar o realismo como um esforço de tentar 

ocultar o fato de que a obra só pode ser lida como representação do real em uma interpretação 

alegórica. Assim, usando convenções e inovações estilísticas na própria configuração poética e 

não referências diretas à realidade (que não entram na alegorização), o realismo busca esconder 

a própria natureza de metáfora da obra, o que pode se dar de múltiplas formas. No realismo 

 
52 Um esforço de reabilitação depois continuado por Gadamer (1997) nos mesmos termos. 
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psicológico, por exemplo, a ideia pode ser fazer parecer que o abstracionismo nas convenções 

revela mais verdadeiramente estados internos do que poderiam mecanismos “transparentes” de 

narração (ANG, 1985; NICHOLS, 1991). Já no realismo do cinema clássico, inversamente, o 

interesse pode muitas vezes ser o de ocultar a abstração da alegoria ao invisibilizar o aparato 

narrativo, tentando mascarar a artificialidade da narração. Tudo isso, claro, com o intuito de 

fazer crer que a obra remete à realidade não por uma sobreposição de campos semânticos 

independentes, mas de forma direta. Em qualquer caso, a intenção é dar ao artefato alegórico a 

impressão de semelhança com aquilo que ele alegoriza, um senso de vivacidade à representação. 

Não à toa, para autores interessados em formas sociais de realismo, questões como temas 

relevantes e perspectiva crítica são vistas como cerne do efeito de real: estes são elementos que 

mostram uma tentativa de fazer crer que a obra critica diretamente o nosso mundo, buscando 

dar ao artifício alegórico a aparência de referência direta ao que alegoriza. Em The Wire, isso é 

evidente. A série defende um conjunto de argumentos sobre o nosso mundo, tratando de assuntos 

correntes com pontos de vista fortes sobre eles, mas só pode fazer isso por meio de abstrações 

convencionais. Assim, por exemplo, como mais à frente mostra a análise, se o seriado busca 

criar um senso de que as instituições oprimem os indivíduos, ele só o faz por procedimentos 

artificiosos: cria enredos em que os protagonistas e antagonistas são esferas institucionais e não 

personagens, organiza as figuras dramáticas em núcleos institucionais rígidos, cria uma 

multiplicidade de figuras secundárias pouco memoráveis ligadas a algumas instituições, opera 

caracterizações “por classe” e assim por diante. Na obra, isso de fato leva à construção de um 

mundo em que as instituições são opressivas, mas sobre o nosso mundo efetivamente apenas se 

articula por artifício alegórico um argumento temático. Como as convenções usadas nesta 

articulação temática buscam se apresentar com uma aparência de semelhança com a realidade, 

contudo, há uma impressão de reflexo do nosso mundo na obra, um efeito de real. 

Ao analisar como uma ficção produz uma ilusão realista, nesta perspectiva, deve-se 

observar de que modo, mesmo criando uma esfera ontológica única, a obra constrói esta esfera 

de forma a nos iludir quanto à sua realidade. A teoria dos mundos possíveis da ficção, associada 

a algumas abordagens mais heurísticas do conceito como a que faz Ricoeur, assim, se torna 

uma grande chave analítica para nós. Ela se adequa perfeitamente ao objetivo de examinar como 

uma obra configura um espaço lógico singular ao mesmo tempo que faz ancoragens em um 

mundo prefigurado, persuadindo-nos a acreditar em uma ilusória referência imediata à realidade 

devido ao caráter realista do seriado. Nesta direção, o nosso próximo capítulo lida com os 

modos como propomos analisar em uma obra ficcional seriada de tevê a configuração específica 

dos elementos diegéticos que compõem este mundo e articulam sobre ele efeitos de real. 
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2. COMPOSIÇÃO POÉTICA E MATRIZES CULTURAIS 

Em termos empíricos, a escolha por uma abordagem poética implica nesta tese a 

operação de articulações entre aportes de áreas tão diversas quanto a narratologia, a dramaturgia, 

a estilística, os estudos de mídia e a sociologia da cultura, com cada uma delas contribuindo 

para que se dê amplo foco aos elementos formais do corpus. De tal forma, os três próximos 

capítulos se dedicam exatamente a explorar cruzamentos entre os insumos destas diversas áreas 

em um projeto metodológico que permita dar conta do exame de The Wire frente ao problema 

de pesquisa proposto. A partir da segunda parte desta tese, isso é feito já empregando as 

eventuais considerações teóricas realizadas em uma investigação da série; mas aqui, este esforço 

ainda se dá em termos gerais, visando apresentar alguns operadores analíticos em si mesmos. 

Assim, enquanto os capítulos 3 e 4 se dedicam a examinar algumas questões estilísticas 

relevantes para a obra e a arquitetura de seu tecido narrativo, neste o objetivo primário é o de 

debater a serialidade formal e o modo como ela atua na composição dos quadros de referência 

internos da série – isto é, como ela ajuda a articular seus elementos diegéticos centrais (estórias, 

ambientes, personagens e atmosferas). Desta forma, a ideia do capítulo é trazer uma proposta 

metodológica para o exame das estruturas seriadas de The Wire e do seu mundo narrativo. Por 

fim, dado que a construção destes elementos diegéticos sempre se dá em diálogo com quadros 

de referência externos, apresentamos também três matrizes culturais com que a série dialoga 

extensivamente, e que assim são evocadas na análise: o neorrealismo cinematográfico italiano, 

o melodrama, e o procedural policial de tevê. Neste sentido, é preciso ainda deixar claro que o 

interesse em todos estes insumos se orienta não apenas por permitir a investigação da própria 

poiese de um mundo possível único em The Wire, mas também dos mecanismos de produção 

de efeito de realidade na série. Afinal, como atesta Aumont, em obras realistas 

A impressão de realidade baseia-se também na coerência do universo diegético 

construído pela ficção. Fortemente embasado pelo sistema do verossímil, organizado 

de forma que cada elemento da ficção pareça corresponder a uma necessidade 

orgânica e apareça obrigatório com relação a uma suposta necessidade, o universo 

diegético adquire a consistência de um mundo possível, em que a construção, o 

artifício e o arbitrário são apagados em benefício de uma naturalidade aparente. Esta, 

como já notamos, deve-se muito ao modo de representação cinematográfica, ao desfile 

da imagem na tela, que proporciona à ficção a aparência do surgimento do factual, da 

‘espontaneidade’ do real (AUMONT, 1995, p. 150). 

Além da ênfase na construção dos elementos internos do mundo narrativo para criar uma 

diegese coesa e lançar sobre ela uma impressão de realidade, há outro ponto da assertiva de 

Aumont que merece destaque: o foco que ele põe no modo de representação cinematográfica, 

no desfile das imagens na tela. Aqui, o autor parece ecoar Ingarden (1965), para quem os objetos 

internos construídos em uma obra cinematográfica só podem emergir dos aspectos visuais do 
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filme; e Doležel (1998a), que atesta de forma mais ampla que mundos ficcionais só podem ser 

abstraídos das texturas tangíveis da obra, da sua superfície plástica. Em que pese o fato de tanto 

Aumont quanto Ingarden negligenciarem a importância do som nas criações poéticas que lidam 

com imagens em movimento, estes autores deixam antever a necessidade de salientar que, na 

análise da construção de um mundo possível, pesa não só o modo como a narrativa articula os 

elementos diegéticos narrados na obra, mas também o fato de que esta própria narrativa só 

emerge de certos modos de narração. 

A diferença entre os sentidos destes três termos e o que ela implica para uma análise já 

foi explicitada por Bordwell (2005). Conforme ele, quando falamos em um mundo imaginário 

ou em relações de contraparte, em temas comunicados e até em efeitos de real, estamos fazendo 

uma leitura semântica da obra; isto é: o nosso interesse é naquilo que ela representa e significa, 

no mundo e nas ideias que articula, naquilo que comunica. Os eventos, personagens, ambientes 

e componentes atmosféricos dos mundos projetados em ficções se encontram todos no nível 

semântico das obras, e por isso se fala em uma “semântica mimética” ou em uma “semântica 

dos mundos possíveis da ficção”: as expressões indicam pontos de vista sobre o que as obras 

representam53. As obras ficcionais, no entanto, não se resumem àquilo que está na ordem do 

representacional, mas possuem também modos de representação. Ou seja, elas não têm apenas 

dimensões semânticas, mas também sintáticas ou estruturais, relativas à sua composição. 

Ao apreciar uma obra, por exemplo, nunca temos acesso direto aos eventos narrados, 

mas sim a enredos que já organizam tais eventos em redes de protagonismo e antagonismo, 

possivelmente fora da ordem cronológica, cabendo a nós restituir uma cronologia. Igualmente, 

não temos acesso às características de personagens, mas sim a situações narrativas que permitem 

que tais características emerjam. Isto é: só somos capazes de chegar àquilo que é narrado pela 

mediação de uma narrativa. Em uma lógica inversa, partindo dos eventos de volta aos enredos 

e dos ambientes, personagens e atmosferas de volta aos modos de sua construção, absorvemos 

as regras gerais de um mundo narrativo, aprendendo a raciocinar conforme elas. O trânsito entre 

a narrativa e o narrado assim é de mão dupla: é por meio da narrativa que chegamos àquilo que 

é narrado, projetando mentalmente o mundo da obra; mas só entendemos as regras 

composicionais de tal mundo ao voltar daquilo que é narrado aos padrões recorrentes de 

organização narrativa, algo que fazemos de modo quase inconsciente no ato de fruição. 

O processo, porém, não acaba aí. Em verdade, a própria narrativa só chega a nós a partir 

de uma narração, que na tevê é feita por recursos visuais, sonoros e cênicos. Ou seja, é de um 

 
53 É neste sentido, portanto, que se pode ainda dizer que a diferença entre ficção e documentário é, acima de tudo, 

semântica e estética, ainda que apreciar como ficção ou documento seja uma decisão pragmática. 
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complexo mecanismo de perceptos espaciotemporais compostos por músicas, vozes e ruídos; 

cenários, figurinos e atuações; enquadramentos, ângulos e procedimentos de edição que temos 

acesso à estrutura narrativa da obra. Assim, é no âmbito da narração que se encontram as 

texturas tangíveis de que fala Doležel, o desfile de imagens (e sons) para que Aumont e Ingarden 

pedem que atentemos. Dito de outro modo, por meio das texturas tangíveis, que Bordwell vê 

no centro da dimensão pragmática da fruição de uma obra, nossos olhos e ouvidos são 

estimulados na narração audiovisual, abstraindo a partir daí a narrativa, por meio da qual 

reconstruímos aquilo que é narrado. E aqui fica clara a natureza dúplice dos mundos ficcionais: 

eles por certo emergem das obras, sendo neste sentido artefatos semióticos; mas também são 

constructos mentais por que, em um nível mais imediato, é a um conjunto de imagens e sons que 

temos acesso na fruição, sendo só a partir de um processo interpretativo que absorvermos destas 

imagens e sons uma estrutura narrativa a partir da qual se (re)constrói um mundo narrado. 

Esta diferenciação, que para os mais familiarizados com as teorias narrativas pode ser 

óbvia, de fato não é nova, e já foi articulada em múltiplas terminologias54. Ela nos interessa 

aqui, entretanto, por dois motivos. O primeiro deles, já marcado em nosso regaste a autores 

como Ingarden, Doležel e Aumont, concerne ao fato de não só a narrativa merecer consideração 

detida nesta tese, mas também a narração. Assim, embora as categorias de análise com que 

trabalhemos sejam as de enredo, personagem, ambiente e atmosfera; no exame de cada um 

destes elementos pesam também considerações sobre a materialidade plástica do corpus. O 

segundo motivo pelo qual esta divisão nos interessa é o uso que fazemos dela para compreender 

a própria serialidade enquanto categoria formal. Este é o tema que a seguir inicia as discussões 

deste capítulo, que além de debater a serialidade também operacionaliza o exame dos elementos 

diegéticos ou quadros de referência internos que nos interessam – exceto pelos enredos, mais 

detidamente explorados no Capítulo 4. Dado que estes quadros internos são construídos em 

articulação com quadros externos, sendo de especial interesse do ponto de vista poético aqueles 

trazidos por matrizes culturais e diretrizes criativas, é enfim a algumas destas matrizes que se 

dedica o fim deste capítulo, deixando a questão dos parâmetros criativos para o próximo. 

2.1. A serialidade formal 

O ganho de prestígio da tevê enquanto mídia, a renovada popularidade das estórias em 

quadrinhos e o cada vez maior interesse em processos de transmidiação vêm fazendo com que 

a serialidade ganhe destaque redobrado nas produções midiáticas das últimas duas décadas, e 

 
54 Eco (2006), por exemplo, resgata dos formalistas russos a mesma divisão nos clássicos termos de estória, enredo 

e discurso; embora prefiramos aqui os termos de Bordwell – menos focados na dimensão dos eventos e mais 

intuitivos no modo como deixam ver que personagens, ambientes e atmosferas passam pelo mesmo processo. 
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ainda assim ela permanece uma das questões menos estudadas entre os teóricos interessados 

em formas narrativas do ponto de vista acadêmico (MITTELL, 2018). Para uma pesquisa como 

esta, isso se mostra um entrave. Afinal, Ien Ang (1985) já definia a serialidade como o elemento 

responsável pela participação continuada do público na (re)construção dos mundos narrativos 

criados em produções televisivas; enquanto Sean O’Sullivan (2017) recentemente argumentou 

em outros termos que é impossível compreender os mecanismos de apreensão das regras de um 

mundo ficcional projetado na tevê sem pensar a serialidade. Para o autor, nas narrativas seriadas 

de televisão aquilo que somos capazes de prever como inevitável e aquilo que é capaz de causar 

surpresa depende não só de questões internas de verossimilhança ou extra/intertextuais de 

gênero ou autoria, mas diz respeito também às expectativas que a própria distensão serializada 

da obra é capaz de construir. Cândido (et al., 1995), por seu turno, já argumentava que a solidez 

de elementos diegéticos como as personagens de ficção depende do adensamento de cadeias 

referenciais em seu entorno à medida que novas características vão emergindo e vivências vão 

se acumulando ao redor delas, um processo na tevê indiscutivelmente ligado à serialidade. 

E ainda assim, as características textuais da serialidade são tão pouco compreendidas 

que Jason Mittell (2018) recentemente passou a defender que ela não tem nenhuma dimensão 

formal55. Na compreensão mais recente do autor, uma obra só é serializada “quando os leitores 

são forçados a esperar o lançamento de capítulos subsequentes, ou quando a próxima cena de 

um filme é retida do espectador até uma sequência” (p. 228, tradução nossa)56. Assim, em sua 

perspectiva, em produções como os romances compilados de folhetins e as séries que lançam 

temporadas de uma vez como Orange Is The New Black, “já que as lacunas [na apreciação] não 

são mais obrigatórias, o texto não é mais serializado” (p. 228, tradução nossa)57. Isso é tão firme 

na percepção de Mittell que para ele em séries televisivas já concluídas como The Wire ou 

conjuntos de livros de uma saga já completa como a de Harry Potter nada resta de serial. Em seu 

ponto de vista, isso implica que “a serialidade não é apenas a presença de lacunas no consumo, 

mas ela requer obrigatoriedade e agendamento em tais lacunas” (p. 230, tradução nossa)58. 

A partir daí, o autor então propõe um conceito estritamente operacional de serialidade, 

que diria em sua perspectiva respeito a uma prática de produção e consumo em que as lacunas 

 
55 Distanciando-se, dessa forma, radicalmente da postura que ele mesmo tinha um ano antes de adotar este ponto 

de vista  (Cf. MITTELL, 2017). 
56 No original: “when readers are forced to wait for the release of subsequent chapters, or when the next scenes of 

a film are withheld from viewers until a sequel”. 
57 No original: “since the gaps are not mandated, the text is no longer serialized”. O autor em verdade vê 

serialização em produções que lançam a temporada de uma vez, mas para ele ela só se dá entre temporadas, 

jamais entre episódios. 
58 No original: “seriality is not just the presence of gaps in consumption, but requires the mandating and scheduling 

of those gaps”. 
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são obrigatórias e previstas, dando vazão à emergência de paratextos criados tanto pela instância 

produtiva quanto pelos consumidores durante hiatos mandatórios, e à conversação em torno da 

obra até o lançamento de um novo segmento. Quando todos os segmentos são lançados, por sua 

vez, em sua ótica a obra deixa de ser serializada. 

A perspectiva de Mittell tem seus méritos. Desde ao menos o trabalho seminal de Omar 

Calabrese ([1987] 1999) sobre as ficções televisivas, há propostas de entender a serialidade 

como algo que opera não só no nível da obra, mas também nas muito menos estudadas práticas 

de produção e recepção serializadas. Mais recentemente, Metcalf (2012) dedicou um livro 

inteiro às transformações nos processos de criação e consumo das séries televisivas a partir da 

popularização de tecnologias como o DVD. Para o autor, a coleção de episódios curtos em um 

só “pacote” de discos digitais teria levado os produtores de seriados a preferir criar obras mais 

capitulares/progressivas, na perspectiva do relançamento de temporadas inteiras59. Metcalf vê 

nesta preferência crescente pelo capitular na televisão uma mudança semelhante àquela pelo 

qual os folhetins do século XIX passaram com o advento da prática de relançar os segmentos em 

formato de livro, quando os escritores adaptaram seus textos frente à possibilidade de consumo 

da obra compilada. The Wire, inclusive, é na visão do autor exemplar desta preferência 

renovada pelo capitular na tevê, e a despeito do seu excessivo viés de comparação com a 

literatura, o trabalho de Metcalf tem o mérito de notar – como mais recentemente faz o de 

Mittell – que há um nível operacional inegável em formas serializadas de produção e consumo. 

Ainda assim, em nossa perspectiva, a presunção de que não há nenhum nível formal em 

jogo nas produções seriadas desvia ao invés de encarar o tema da serialidade, sendo um viés 

tão problemático quanto aquele de que o fenômeno é estritamente ligado às formas narrativas. 

Ademais, ao nosso ver, esta abordagem só pode surgir de uma mirada que encara a serialidade 

como pura continuidade diegética e progressão de eventos entre segmentos temporalmente 

descontínuos.  Ou seja, uma mirada que só enxerga algo de serializado nos elementos narrados 

que seguem ou progridem entre hiatos, mas não nas também contínuas estruturas narrativas e 

de narração que governam até mesmo os elementos que variam sistematicamente entre os 

distintos segmentos – como os iterativos processos de inquérito que regem alguns procedurais 

 
59 A palavra “capitular” é usada aqui em referência ao termo “capítulo”, no sentido comumente empregado para se 

referir a segmentos unitários de telenovelas ou minisséries. Assim, enquanto formas episódicas são vistas como 

mais iterativas, com novos ambientes, personagens ou situações do dia a cada segmento; as capitulares seriam 

as que prezam por uma progressão maior nas estórias e uma estabilidade maior dos ambientes e personagens. 

Desta forma, embora ambas poderiam ter detetives, uma cidade e delegacia fixas, enquanto as séries policiais 

capitulares teriam possivelmente também uma mesma vítima, criminoso e local do crime por toda uma temporada 

ou mesmo ao longo de várias delas, as episódicas em geral lidariam com uma vítima, perpetrador e local do crime 

novos a cada segmento. A ideia de que há séries puramente capitulares ou episódicas é problematizada adiante, 

mas por ora os termos são úteis à exposição por trazer à tona o modo como a serialidade é usualmente pensada. 
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policiais através da mesma sequência de atos episódio após episódio60. Ocorre, porém, que este 

não é o modo mais frutífero de ver o termo. Aqui, cabe lembrar que mesmo quando formas 

episódicas e capitulares eram vistas como estanques, sempre houve uma compreensão de que 

elas eram ambas serializadas, ainda que herdeiras de dois modelos distintos de serialidade. 

Buonanno (2008), por exemplo, atesta que as séries (capitulares) tradicionais são 

legatárias do folhetim do século XIX, se caracterizando por um corpus midiático organizado em 

segmentos inacabados que funcionam em rígida ordem sequencial, de forma que cada segmento 

ocupa uma posição clara na narrativa. A distensão diacrônica, neste caso, tornaria tais séries 

lineares e evolutivas, baseadas em uma concepção progressiva e metamórfica do tempo interno 

aos mundos ficcionais. Já os seriados (episódicos) clássicos seriam oriundos da fórmula de 

aventuras cumulativas de heróis recorrentes, tendo como princípio organizacional segmentos 

autônomos e conclusivos autocontidos sem estrutura sequencialmente necessária. A fórmula 

seria, assim, acronológica, instituindo um regime de temporalidade cíclica que desaguaria em 

mundos ficcionais marcados por eventos iterativos e relativamente preservados de metamorfoses 

do tempo61. Esquenazi (2010), por seu turno, usa as expressões “imóveis” e “evolutivas” para 

descrever as obras destes dois paradigmas, nos quais ele já vê inúmeras variações possíveis. 

Mais do que formas concretas, porém, estes dois modelos são melhor entendidos como 

tipos ideais a que dificilmente mesmo uma obra de literatura do século XIX poderia aderir de 

todo. Se pensamos nos romances de Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, por exemplo, embora 

eles sejam vistos como epítome da forma episódica, há alguns casos de progressão ou ao menos 

ressonância entre certos livros. O mais célebre deles, talvez, concerne à aparente morte de 

Sherlock Holmes em O Problema Final e seu retorno posterior em A Aventura da Casa Vazia, 

que trazia explicações mirabolantes sobre como Holmes teria conseguido forjar sua morte. Já 

na tevê, Mittell (2012b, 2015) vem há algum tempo usando o conceito de poética histórica de 

Bordwell (1989) para afirmar que desde os anos 1990 os paradigmas episódico e capitular vêm 

se hibridizando, embora textos de autores como Calabrese (1999), Eco (1989) e Vilches (1984) 

indiquem que estas hibridizações são bem mais antigas do que se possa imaginar. De fato, em 

 
60 Mittell (2015) dá a entender que cai neste equívoco quando, por exemplo, contrapõe produções que são episódicas 

às que são serializadas já na segunda página do seu livro sobre a poética da televisão contemporânea, recaindo 

em um vício de linguagem comum que pensa serialidade como continuidade e progressão diegéticas. No mesmo 

livro, em outro momento o autor afirma que as soap operas e não as produções do horário nobre foram por muito 

tempo o locus da serialização na tevê – quando seria mais correto afirmar que soap operas e seriados adotaram 

por muito tempo modelos distintos de serialidade. Em artigo mais recente, o autor (2018) até nuança essa 

perspectiva ao afirmar que Law & Order SVU tem elementos serializados em personagens fixos e na cidade em 

que se ambienta, mas aqui, mais uma vez, para ele os elementos de serialização se centram naquilo que é narrado, 

de modo que Mittell ignora a existência de matrizes de serialidade na própria narrativa ou narração televisivas. 
61 Nesta tese, usamos os termos “série” e “seriado” intercambiavelmente, e não conforme esta dicotomia 

tradicional, aqui acentuada pelos termos “capitular” e “episódico” quando for útil para a exposição. 
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seus respectivos trabalhos, estes autores propõem tipologias as mais diversas, que a despeito de 

serem em si mesmas estanques e ideais propõem cada uma delas mais de dois ou três tipos de 

obra seriada, superando a dicotomia entre séries (capitulares) e seriados (episódicos) ao 

estabelecer várias formas intermediárias entre os dois, além de formas específicas de cada um. 

Notavelmente, alguns destes modos de configuração seriada propostos por estes autores 

são exemplificados em seus textos por obras que vão até os anos 1950, 60 ou 70 – o que já é 

indicativo de que em produtos concretos mesmo então a serialidade já era um fenômeno muito 

mais “complexo” do que qualquer perspectiva ideal binária poderia sugerir. Obviamente, 

atentar a isso não significa negar que nas últimas três décadas os exercícios em torno da 

serialidade se tornaram mais intensos e diversos. Ndalianis (2005), por exemplo, diria que os 

modelos de Calabrese parecem ter recentemente se colapsado uns sobre os outros, mas aqui cabe 

questionar a própria pertinência de um pensamento calcado em modelos para dar conta do 

fenômeno. Neste sentido, Mittell (2018), Allrath, Gymnich e Surkamp (2005) deslocam um 

pouco o debate ao descrever a serialidade contemporânea a partir de um espectro ou continuum 

que vai das formas mais episódicas até as de maior capitularidade. 

Ainda assim, mesmo este deslocamento não parece capaz de dar conta do fato de que 

serialidade e continuidade/progressão nos elementos narrados não são a mesma coisa, e ele 

tampouco avança a discussão para além dos termos em que é feita desde os anos 1980. Aqui, é 

significativo notar que ao descrever a serialidade como um continuum estes autores usam a 

mesma palavra que Eco (1989) utilizava para pensar a questão em um texto publicado 

originalmente em 1984. Isso, por um lado, reforça o argumento de que estes processos de 

hibridação não são tão novos quanto se parece crer, precedendo o fim dos anos 1980 por pelo 

menos tempo o suficiente para serem percebidos enquanto fenômeno discreto já em 1984. Por 

outro lado, porém, a persistência de alguns autores recentes em pensarem a serialidade a partir 

da ideia de um continuum mostra quão pouco o debate sobre o tema avançou desde então. Nesta 

perspectiva, é no intuito de avançar que preferimos aqui seguir a mesma linha do nosso mestrado 

(ARAÚJO, 2015) e entender, conforme Barreto (2015, p. 137), que “o drama seriado 

contemporâneo não está em nenhum ponto desse continuum, mas em uma linha paralela que é, 

precisamente, o ponto abstrato em que os dois extremos desse continuum se encontram”. 

Esse drama contemporâneo de que estamos falando ao mesmo tempo supera e unifica 

as experiências episódicas e folhetinescas, numa síntese complexa de estruturas 

dramáticas que retém em si e deixam escapar tanto a unidade concisa da trama 

episódica, centrada na emissão única, quanto a expansão da trama pela temporada para 

um deleite irresoluto. Ao não fazer nem uma coisa nem outra, o drama seriado 

contemporâneo faz as duas, escrevendo a sua história como um momento singular da 

narrativa dramática e do gênero televisivo (BARRETO, 2015, p. 137). 



85 

 

Assim, faz-se necessário de fato apreciar os aspectos formais da serialidade de outra 

forma que não a partir de modelos estanques ou linhas contínuas que vão das obras mais 

episódicas às mais capitulares. Afinal, este modo de encarar o conceito apenas reforça confusões 

entre serialidade e continuidade diegética/progressão das estórias, dando de fato espaço a um 

ponto de vista apenas operacional do tema, posto que nesta perspectiva a única coisa que 

diferenciaria um seriado televisivo de um livro com vários capítulos seria com efeito a presença 

ou ausência de hiatos entre os segmentos. Neste sentido, o que se faz necessário é construir 

modelos teórico-metodológicos a partir dos quais se possa verificar as interfaces entre os níveis 

episódico e de longo prazo das obras sem entender a questão da serialidade como profundamente 

ancorada em qualquer destes níveis, mas vendo-a nas conexões entre eles. Se os trabalhos de 

autores como Eco, Calabrese e Vilches parecem denunciar que isso é verdade mesmo para 

séries anteriores aos anos 1980, é indiscutível que os seriados contemporâneos demandam isso. 

Aqui, cabe lembrar ainda que categorias formais são em si mesmas constructos abstratos 

que usamos para dar sentido às obras, negociando discursos sobre elas. Forma não é essência, 

de modo que só faz sentido falar em montagem alternada no audiovisual ou narrador não fiável 

na literatura, por exemplo, a partir da emergência de técnicas que exploram estas possibilidades 

expressivas e discursos sobre elas. Utilizar categorias formais para lidar com a diferença entre 

o narrado, a narrativa e a narração, assim, não torna necessário ver estas três dimensões como 

estruturas essenciais, sendo possível a um só tempo adotar os conceitos e entender que eles são 

calcados em divisões epistemológicas a partir das quais damos sentido às obras. É importante 

pontuar isto por que um dos principais argumentos de Mittell (2018) para não ver qualquer 

dimensão formal na serialidade é o fato de hoje não percebermos mais qualquer mecanismo 

serializado em operação em romances de autores como Dickens ou Balzac. O fato da serialidade 

enquanto categoria formal não fazer mais sentido para o modo como apreciamos estes autores 

só se mostra problemático para uma visão formal da serialidade se pensamos forma como 

essência. E isso é algo contra o que o próprio Mittell (2004) alerta em seu livro sobre os gêneros 

televisivos, no qual atesta que a forma dos gêneros só tem relativa estabilidade contextualmente. 

Assim, pode-se adotar categorias formais e a um só tempo aceitar que são mutáveis. 

Neste sentido, por exemplo, o conceito de serialidade demanda de nós o entendimento de que 

este fenômeno não se dá do mesmo modo em mídias distintas, havendo uma interface grande 

entre a serialidade e as formas midiáticas específicas em que ela se configura (DENSON, 2014). 

Além disso, a serialidade também ganha configurações e compreensões distintas em sociedades 

e épocas diferentes (ECO, 1989). Considerando isso, ela claramente ainda é uma categoria pela 

qual entendemos a tevê contemporânea mesmo quando temporadas inteiras são lançadas de vez. 



86 

 

É muito mais comum para apreciadores fora de um fandom dedicado, por exemplo, discutir seu 

episódio preferido de certa temporada de uma série como Orange is the New Black do que seu 

capítulo preferido de algum livro específico, seja de Dickens ou J. K. Rowling. Episódio e 

estruturas distendidas como a temporada, assim, ainda são categorias pelas quais damos sentido 

às séries, e ao nosso ver é nesta interface entre o segmento episódico e a distensão de longo 

prazo que a serialidade da tevê encontra a sua especificidade formal, sobretudo hodiernamente. 

Neste sentido, cabe fazer aqui alguns apontamentos teórico-metodológicos acerca de 

como cremos ser possível avaliar a serialidade formal, e de como pretendemos fazê-lo em The 

Wire. O primeiro destes apontamentos retoma a diferença que Bordwell (2005) estabelece entre 

o narrado, a narrativa e a narração. Em nossa perspectiva, a serialidade opera em pelo menos 

dois destes três níveis, embora tendamos a misturá-los em análises específicas. Há, assim, uma 

serialidade discursiva ou narração seriada televisiva. Conforme Machado (2000), por exemplo, 

é preciso verificar a eventual organização dos episódios em blocos de exibição. Em um nível 

operacional, isso importa por que tais blocos marcam nodos de descontinuidade para a interação 

do público, afetando questões como as dinâmicas conversacionais, hipóteses interpretativas e a 

relação do espectador com o que Williams (2005) chamaria de fluxo de imagens que transita 

entre blocos de programação e intervalos na tevê. Mas isso também tem importância formal. 

A divisão dos episódios em atos, por exemplo, tende a ser muito mais invariável em 

séries exibidas com intervalos comerciais, com a duração de cada bloco coincidindo com a de 

um ato, criando uma estrutura um tanto rigorosa, algo que influencia na apreciação mesmo do 

espectador que consome a obra sem interrupções. A título de ilustração, Breaking Bad era uma 

série que a despeito do seu alto grau de continuidade tinha uma estrutura episódica clara, marcada 

por um teaser de abertura em geral confuso e desestabilizador (Cf. SÁNCHEZ-BARÓ, 2014) 

e quatro ou cinco atos a cada episódio, algo que o público não deixa de perceber com maior ou 

menor grau de consciência62. Prova disso é o fato de que as sinopses da série feitas no Wiki 

mantido pelos seus fãs são frequentemente organizadas conforme os atos que marcam os 

episódios na própria obra63. E aqui, os atos não são o único elemento que pesa. Linda Williams 

(2014), por exemplo, repara como 24 Horas usava certas âncoras visuais para indicar tempo 

real mesmo com os intervalos, retomando aquilo que havia sido mostrado antes da pausa 

quando a série retornava. Williams aponta que tais âncoras imagéticas seguem existindo 

enquanto elemento formal na apreciação em DVD, Blu-Ray ou streaming, ainda que para ela 

 
62 O termo teaser, que pode ser literalmente traduzido como “provocação”, é utilizado aqui e ao longo desta tese 

em referência a um pequeno segmento narrativo de uma série exibido antes dos seus créditos de abertura. 
63 Fonte: <https://breakingbad.fandom.com/wiki/>. Acesso em: 02 mar. 2019. 
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deixem de ter seu efeito climático nestas formas de consumo para ser apenas redundantes. As 

possíveis deixas operacionais, assim, podem desaparecer, mas a forma episódica segue a mesma. 

Williams também fala na duração mediana dos episódios como um elemento importante, 

e menciona como os formatos de meia hora e sobretudo uma hora se tornaram um elemento 

formal indissociável da serialidade televisiva, mesmo em séries em que a pressão do tempo não 

é marcada como em 24 Horas. Em suas palavras, há um certo “prazer da hora” em cada 

segmento episódico de uma série, seja a apreciação marcada ou não por intervalos. Esta 

regularidade temporal do episódio, ao seu ver, está no cerne da fruição televisiva. Concordando 

com a sua perspectiva, adicionaríamos que tal regularidade é mantida mesmo quando séries que 

em geral têm intervalos comerciais são assistidas sem eles, posto que o tempo médio de 23 ou 

45 minutos de conteúdo por episódio permanece nestes casos. Por certo, animações possuem 

suas próprias faixas de duração distintas destas e algumas minisséries extrapolam este tempo 

com episódios de uma hora e meia, enquanto produtos criados para internet têm muito mais 

poder de manobra neste sentido. Ainda assim, mesmo nestes casos a duração média de um 

episódio tende a seguir uma regularidade, com pouca variação em uma mesma série exceto em 

casos especiais. Balogh (2000), por exemplo, nota como pilotos podem durar mais que outros 

episódios, e o mesmo pode ser dito de season finales e season premières. 

Esta regularidade, que não é só temporal, é influenciada ainda por questões como número 

médio de cenas e planos em cada um dos episódios, a eventual presença e o posicionamento de 

sequências de abertura e de encerramento neles, as estratégias usadas em sua titulação e o uso 

ou não de recapitulações e antecipações extradiegéticas pela obra (do tipo “anteriormente em” 

ou “no próximo episódio”). No nível distendido, pesam na narração seriada questões como o 

número de episódios que costuma ter cada uma das temporadas e as regularidades visuais, 

sonoras e cênicas que marcam a série como um todo. Além disso, nas próprias variações dentro 

desta estrutura há elementos de serialidade formal. Aberturas distintas das demais por uma 

razão narrativa, por exemplo, ou um padrão de cor distinto daquele com que a série trabalha: 

muitos são os modos pelos quais episódios específicos podem se destacar na série no nível da 

narração – e como este destaque é sempre relativo àquilo que é regular, ele se dá na interface 

entre o episódico e o distendido. Essas todas são questões que mais ou menos explicitamente 

de alguma forma percebemos tanto em séries com intervalos comerciais quanto nas que não os 

têm, tanto naquelas que vemos de forma comprimida quanto nas que vemos semana a semana, 

de modo que estes são parâmetros que não deixam de ter dimensões formais. 

Como se pode ver, a narração seriada televisiva diz respeito não à mera continuidade de 

elementos diegéticos e progressão das estórias, mas ao que já Calabrese (1999) identificava 
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como a construção de um arcabouço episódico que se repete com variações e que ainda assim 

é atravessado por elementos contínuos. Um jogo de variáveis e invariantes, progresso rítmico e 

repetição esquemática. Mas o debate sobre a serialidade televisiva, certamente, não termina no 

nível da narração. Há, ainda, uma narrativa seriada, para a qual interessam padrões de 

enredamento, construção de personagem, ambiente e atmosfera. É neste nível que serialidade e 

continuidade/progressão diegética costumam ser confundidas, sobretudo em obras que evitam 

enredos episódicos e preferem construir apenas aqueles de longo prazo, como é o caso de The 

Wire. Aqui, porém, é preciso lembrar que, mesmo no nível da narrativa, os enredos não são o 

único parâmetro que importa. Williams (2014), mais uma vez, é uma autora que pontua essa 

questão. Resgatando um texto do pesquisador Sean O’Sullivan, ela aponta como as dinâmicas 

de serialidade de The Sopranos usam os episódios para criar contrastes, paralelos e assim por 

diante, de modo a tornar impossível não ver o segmento como segmento. 

Ao nosso ver, isso não é verdade apenas sobre The Sopranos. De fato, espera-se das 

ficções seriadas televisivas alguma coerência narrativa no nível do episódio, mesmo quando não 

no enredo. Situações tipo, possíveis ganchos finais, articulações temáticas, leitmotive, modos 

típicos de recapitulação diegética e redundância informativa, avanços claros nas narrativas de 

longo prazo, alternância nos núcleos de personagens focados a cada segmento: são muitos os 

modos como um episódio pode ser marcado narrativamente, e dificilmente estes elementos não 

ganham significância junto ao apreciador. Em termos de exemplos específicos, poderiam ser 

citados vários, como a tendência de Six Feet Under de iniciar cada episódio com uma morte, o 

foco em flashbacks de personagens diferentes a cada segmento em seriados como Lost ou 

Orange is the New Black, a ênfase em um “tema da semana” em Desperate Housewives, a nova 

fita ouvida a cada episódio na primeira temporada de Thirteen Reasons Why ou a alternância de 

núcleos de personagens entre os episódios de Game of Thrones. Por certo, cada obra tem suas 

próprias estratégias para lidar com a serialidade, mas independentemente do grau de progresso 

nos fios narrativos em si, tais estratégias seguem envolvendo variáveis e invariantes, ritmo e a 

repetição, esquema e acúmulo. Isso tudo não só no nível da narração, mas também da narrativa. 

O mesmo pode ser dito para as séries que evitam enredos de longo prazo e contam com 

uma estrutura episódica forte. A despeito do seu foco em um arcabouço esquemático e sua ênfase 

no segmento, estas obras não deixam de ser atravessadas por elementos estáveis. Mittell (2018) 

já repara nisso ao mencionar que procedurais policiais altamente iterativos ainda assim tendem 

a ter personagens recorrentes e ser ambientados em uma única cidade ou região. Para além 

disso, até seriados antológicos como Black Mirror, em que nem os ambientes e personagens se 

repetem, são atravessados por algo de contínuo, ainda que nunca no nível diegético do mundo 
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narrado. Afinal, mesmo antes de Black Mirror propor uma mitologia única em suas temporadas 

mais recentes, o tom apocalíptico, pessimista e opressivo; o gênero de ficção científica; a ênfase 

temática na nossa relação com as tecnologias e a recorrência de mundos ficcionais distópicos 

garantiam identidade à obra. Não à toa, episódios específicos do seriado que parecem transpor 

os limites deste conceito são recebidos com forte reação do público, e a discussão que isso 

suscita paradoxalmente reforça ao invés de esfacelar a identidade de longo prazo do seriado, 

amplificando discursos que refletem sobre o que o distingue em meio a estórias diferentes. 

Ademais, na interface entre as dimensões episódica e distendida da narrativa de uma 

série, certos episódios ganham particular destaque. Mittell (2015), por exemplo, nota como o 

piloto tem a dupla função narrativa de ensinar o espectador a ver o seriado e a um só tempo 

encantá-lo para que siga assistindo. Neste sentido, o autor atesta que bons pilotos devem a um 

só tempo ser educativos e inspiradores, orientando o apreciador a conhecer algumas das normas 

implícitas que a obra irá empregar e apresentando as suas estratégias narrativas, muitas vezes 

já nos seus primeiros minutos. De modo simétrico, pode-se dizer ainda que as season ou series 

finales e season premières das ficções seriadas também merecem observação analítica, posto 

que com frequência exercem funções claras em produções específicas, fechando tramas e 

apresentando novas, trazendo novos temas, personagens, conflitos e assim por diante. Enfim, 

como a narrativa não se resume ao enredo, a economia da introdução e remoção de personagens 

e ambientes recorrentes, o balanço entre cenas externas e internas, diurnas e noturnas: tudo isso 

marca ainda a serialidade narrativa da tevê quer na dimensão episódica, quer em sua dimensão 

de longo prazo, podendo sofrer amplas variações na interface entre os dois.  

Finalmente, é só no nível daquilo que é narrado que a serialidade é de fato substituída 

pela possível continuidade diegética e progressão dos eventos. Afinal, na interface com o 

interior do mundo narrativo, a serialidade só lida de fato com eventos que progridem ao longo 

do tempo ou não, personagens capazes ou incapazes de aprender, ambientes que podem ou não 

ser marcados pelo curso das estórias e as experiências das figuras dramáticas. Obviamente, a 

questão não é tão binária e envolve múltiplos níveis possíveis de continuidade e progressão, 

mas ainda assim, aqui de fato só estes parâmetros restam, salvo potencialmente em séries tão 

metalinguísticas que as próprias personagens reconheçam viver episódios. Nesta veia, não há 

elementos diegéticos que garantam continuidade ao mundo narrado em produções totalmente 

antológicas. Todavia, quando se considera também os níveis da narrativa e da narração seriadas, 

como se pode perceber a cabo do que foi exposto, verifica-se que não é na garantia de 

continuidade diegética que a serialidade formal se define. Para além dela, ficções seriadas 

televisivas encontram algo de contínuo ou progressivo nas próprias estruturas narrativas e de 
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narração. Ademais, elas também são marcadas por esqueletos que organizam ao menos algumas 

de suas variantes no nível episódico e por vezes também em níveis maiores, como o da 

temporada. Nestes casos, embora tais esqueletos sejam de certa forma em si fixos/contínuos, 

aqui a lógica não é mais de estabilidade ou progresso rítmicos, mas de repetição esquemática. 

Certamente, é inegável que séries contemporâneas encontram novas formas de hibridizar 

o esquemático e o rítmico. Elas o fazem, por exemplo, quando criam estruturas que a um só 

tempo mesclam enredos do tipo “caso do dia” e tramas distendidas. No entanto, esta interface 

híbrida entre nexos diagramáticos de um lado e permanências e progressões de longo prazo do 

outro não é algo que diz respeito a uma época, e sim aquilo em que a serialidade televisiva 

encontra o que lhe distingue formalmente. Isto é, o seu núcleo não está no que é diegeticamente 

contínuo ou progressivo entre segmentos, mas na dialética tanto narrativa quanto “narracional” 

entre duas formas de continuidade identificadas já em Calabrese (1999): o ritmo e o esquema. 

Mais do que encontrar um modelo para encaixar seu corpus, assim, um analista interessado na 

arquitetura poética de mundos ficcionais erigidos em séries de tevê precisa dissecar os nexos 

episódicos e duradouros que distinguem a produção que examina, qualquer que seja a época do 

seu lançamento. Nisso, cabe observar o que marca estruturalmente os segmentos e como se 

articulam os mecanismos de narração e os ambientes, personagens, tramas e tons de longo prazo 

da obra. Não só isso, mas também o modo como certos episódios se destacam em meio a tal 

estrutura, e as maneiras como ela mesma evolui ao longo do tempo, possivelmente cambiando 

os regimes de serialidade de uma única produção ao longo de suas múltiplas temporadas. 

De tal forma, além de decompor os enredos progressivos de The Wire no Capítulo 4, 

dissecamos suas estruturas episódica e distendida no Capítulo 5, já de forma atenta aos processos 

de singularização do mundo ficcional e criação de efeitos de realidade. Os ambientes, atmosferas 

e personagens, por sua vez, são igualmente analisados frente ao conceito de serialidade na 

terceira parte da tese, e a seguir já exploramos alguns dos modos de operacionalização desta 

análise. Além de dar conta dos modos de construção de mundo e evocação de efeitos de real 

em The Wire, esperamos com isso ajudar a lançar luz no fato de que em qualquer regime que 

se configure, a serialidade formal na tevê opera não só na narrativa, mas também na narração; 

concerne ao que a obra tem não só de estável e progressivo, mas também de esquemático. 

2.2. A análise dos elementos diegéticos 

2.2.1. Personagens 

Em uma perspectiva afim à teoria dos mundos possíveis, personagens de ficção podem 

ser definidas como seres ficcionais dotados de vida interna que existem como artefatos criados 
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comunicativamente, constructos poéticos que emergem de palavras, imagens e sons mas não 

podem ser reduzidos ao conjunto das texturas que lhes dão origem (MITTELL, 2015). Assim, 

conforme atesta Ien Ang (1985), a despeito de sua construção artificial baseada em técnicas 

padronizadas, as personagens ficcionais nos parecem similares a pessoas de carne e osso, dando 

a impressão de uma vida autônoma fora das obras – sobretudo em ficções que constroem suas 

figuras dramáticas com ancoragem em fortes parâmetros ilusionistas e evitam a óbvia abstração. 

Na perspectiva de Ang, essa capacidade de imaginar as personas ficcionais como 

pessoas é necessária para o nosso envolvimento emocional com elas e com as obras em que 

surgem, sendo a colagem nas personagens uma das maiores fontes de prazer narrativo. Ecoando 

a autora, Buonanno (2008) atesta que na fruição ficcional com frequência criamos relações 

parassociais com as figuras dramáticas. Para ela, estas relações são marcadas por vínculos 

afetivos verdadeiros e pela impressão de conhecermos intimamente as personagens de quem 

nos afeiçoamos com mais força, a despeito da óbvia impossibilidade deste investimento ser 

reciprocado. A convocação de todo este engajamento, é claro, depende de um conjunto de 

estratégias dramáticas. Assim, os modos de construção de personagem de uma obra oferecem 

um bom ponto de entrada para o desvelamento das regras que governam seu mundo narrativo, 

nos informando sobretudo – mas não apenas – acerca do tipo de indivíduo que habita aquele 

mundo. Por este motivo, questões relativas à construção de personagem são centrais a esta tese. 

Neste sentido, um dos parâmetros mais óbvios a se observar são os modos ou padrões 

de caracterização a que a obra recorre. Mittell (2015), por exemplo, argumenta que as mídias 

audiovisuais tendem a comunicar estados internos apenas a partir do acúmulo de marcadores 

externos relativos ao que vemos e ouvimos de uma personagem e sobre ela. Assim, em sua 

perspectiva, a aparência, as ações, os diálogos e afins vão evidenciando as personagens, sendo 

estes os únicos modos que temos de conhecê-las – uma argumentação, ao nosso ver, no mínimo 

incompleta. Em verdade, o audiovisual permite o uso de inúmeras técnicas na caracterização, 

particularmente dos estados internos das figuras dramáticas. Six Feet Under, por exemplo, já 

em seus primeiros episódios emprega com este objetivo: filtros de cor na imagem para indicar 

emoções específicas de certas personagens, a contaminação da imagem e som pela percepção 

dos protagonistas64, números musicais, sequências oníricas, diálogos imaginários com figuras 

mortas, monólogos, flashbacks, voz over e música extradiegética. Como se vê, em uma única 

série os modos de caracterização podem ser variados, e eles com frequência podem ser usados 

para convocar efeitos de realidade e informar o apreciador sobre um mundo ficcional e os 

 
64 Algo que Gaudreault e Jost (2009) chamam de ocularização e auricularização. Um caso típico é quando a obra 

tremula a imagem enquanto uma personagem está bêbada, por exemplo, ou corta o som quando ela é surda. 
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indivíduos que o habitam de forma ampla, sendo de especial interesse para nós. Nessa mesma 

perspectiva, Bal (1997) atesta ainda que os modos de caracterização interessam sobretudo à 

medida em que se mostram recorrentes ou redundam um só atributo de maneiras diversas, de 

modo que recorrência e acúmulo são duas lógicas centrais a serem observadas na análise.  

Ademais, além dos modos de caracterização, interessa perceber como as personagens 

interagem com os outros elementos diegéticos fundamentais na poiese de um mundo possível. 

Letwin, Stockdale e Stockdale (2008), por exemplo, convocam-nos a observar a relação das 

jornadas das personagens com os próprios modos de composição do enredo das obras, enquanto 

Rimmon-Kenan (2002) convida o analista a verificar a relação delas com certos ambientes e a 

maneira como a construção dos espaços e a caracterização das figuras dramáticas se afetam 

mutuamente. Na mesma medida, a relação entre as personagens e as atmosferas merece ainda 

mais intensa apreciação analítica, dado que os padrões de construção de personagens são um 

dos principais mecanismos de evocação de conotações e humores nas obras. 

Além disso, como em nosso mestrado (ARAÚJO, 2015), aqui seguimos defendendo que 

Rimmon-Kenan (2002) oferece uma boa entrada para a análise das figuras dramáticas ao 

repensar a dicotomia entre personagens planas e tridimensionais de uma forma menos binária. 

Para a autora, ao invés de simplesmente adjetivar as personagens como planas ou não, a melhor 

forma de operacionalizar o conceito de tridimensionalidade é a partir de uma observação de três 

aspectos: 1) a propensão que as personagens mostram para mudança frente a desenvolvimentos 

do enredo, cambiando suas personalidades, objetivos, características e ações a partir dos rumos 

que a narrativa toma; 2) o nível de interesse que a narrativa mostra na vida psicológica e afetiva 

das personagens, explorando seus estados internos e sua vida pessoal; 3) a existência ou não de 

múltiplas camadas nas vidas das personagens, algo marcado pela presença ou ausência de 

atributos, dimensões pessoais ou interesses multíplices e até mesmo contraditórios. 

Neste último quesito, é interessante ainda ter em mente a típica diferenciação entre 

características físicas, psicológicas, sociais e assim por diante. Isso nos permite verificar a que 

espectros de características das personagens a obra dá ênfase, mas não só isso. Como argumenta 

Pallotini (1989), contradições e/ou hierarquias entre as camadas de uma figura dramática podem 

ser evocadas por estratégias diversas. Pode haver, por exemplo, aspectos contraditórios nos 

atributos psicológicos ou sociais de uma personagem, garantindo-lhe múltiplas camadas. Mas 

contradições ou sobreposições também podem se dar entre caracteres de tipos distintos, como 

ilustra O Corcunda de Notre Dame. Na estória de Victor Hugo, expectativas criadas por 

preconceitos ancorados nos caracteres físicos são subvertidas na psicologia da personagem-

título. Inversamente, ao invés de contradições, uma obra pode certas priorizar hierarquizações 
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– garantindo, por exemplo, tanto uma vida social quanto uma vida pessoal à personagem, mas 

enfatizando uma sobre a outra. Observar estas dinâmicas nos permite verificar os parâmetros 

de construção de personagem de uma obra, e o que elas dizem sobre um mundo narrativo. 

Por fim, Eder, Jannidis e Schneider (2010) atentam ainda para a necessidade de observar 

as personagens não apenas de forma isolada, mas também em termos das constelações ou 

núcleos em torno de que se organizam. Para eles, é através destes núcleos que as obras de ficção 

relacionam as personagens umas às outras dentro de um mesmo mundo ficcional, revelando 

princípios organizacionais mais amplos sobre os habitantes destes mundos. Conforme os 

autores, a partir da identificação dos núcleos, várias relações entre as personagens podem ser 

investigadas, como as similaridades e distinções que a obra cria entre elas, bem como as suas 

hierarquias internas e funções dramatúrgicas. Neste sentido, Bal (1997) traz ainda a sugestão 

de ver quais parâmetros são usados para distinguir os indivíduos ficcionais de um mesmo 

núcleo, algo que muitas vezes é feito por eixos de oposição binária como “bom” e “mau”, 

“qualificado” e “não-qualificado” e assim por diante; enquanto Rimmon-Kenan (2002) pede 

que se observe os tipos de analogia que são feitas entre as núcleos distintos. 

Assim, na análise das personagens e do seu lugar na construção de um mundo ficcional 

em The Wire, nos interessam padrões recorrentes e redundantes de caracterização; as interfaces 

entre a construção das figuras dramáticas e a composição dos enredos, ambientes e sobretudo 

atmosferas; a capacidade de mudança, vida interna e sobreposição de camadas demonstrada 

pelas personagens da série; as classes de características que a obra tende a enfatizar e sobrepor; 

e os parâmetros em cima dos quais o seriado compõe núcleos e relaciona as figuras dramáticas 

do mundo ficcional entre si, agrupando-os em redes de relação que permitem comparações 

específicas entre personagens de um mesmo núcleo ou núcleos distintos. Tudo isso, é claro, 

atentando ainda para a distensão seriada da obra e os efeitos de real que ela busca construir com 

base em seus modos de construção de personagem – com a já mencionada ênfase, por exemplo, 

no modo como a obra lida com contrapartes de pessoas reais ficcionalizadas nela. 

2.2.2. Ambientes 

Em termos narrativos, o espaço ficcional pode ser compreendido como um meio ou 

domínio que envolve os objetos e personagens de um mundo possível, servindo de palco aos 

seus eventos (RONEN, 1986). Nesta medida, é o espaço que medeia as relações entre os outros 

elementos denotativos/concretos do mundo ficcional, pondo-os em perspectiva junto ao 

apreciador. É preciso, no entanto, entender que o conceito de ambiente não se resume ao de 

espaço narrativo, presumindo ainda a incorporação nestes espaços de certas regras de 
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funcionamento mais amplas, significados sociais, ideologias, padrões relativos a que ações 

cabem e não cabem ali e assim por diante. Por meio da passagem da mera espacialidade à 

ambientação, assim, os constructos espaciais deixam de ser apenas mediadores que põem as 

personagens em ação para ser tematizados (BAL, 1997) e ganhar conotações atmosféricas. Isto 

é, eles deixam de ser apenas locais para se converter em lugares ou ambientes junto ao 

apreciador, quer as personagens invistam-nos com os mesmos significados que a obra busca 

que invistamos neles ou não. Neste mesmo sentido, os ambientes são unidades não só mais 

significativas, mas também mais amplas que os espaços, podendo subsumir vários deles. 

Por exemplo, em The Wire uma dada rua de Baltimore pode aparecer em uma só cena, 

sendo palco para uma ação, e não mais ser vista. Todavia, como várias ruas passam pelo mesmo 

processo, as próprias “ruas de Baltimore” ganham corpo como um constructo ambiental maior, 

ainda que cada uma delas seja um espaço distinto. E ainda assim, em meio a este ambiente, 

pode haver algumas ruas que ganhem destaque frente às outras, se constituindo como segmentos 

ambientais específicos. Ou seja, um mesmo conjunto de espaços pode ganhar a um só tempo a 

força de um ambiente único e de vários segmentos não só espaciais, mas também ambientais 

menores. Sadek (2008), por exemplo, repara como a serialidade permite pela repetição e 

estabilidade de certos espaços domésticos que o apreciador construa diagramas mentais das 

residências de personagens, e em nossa dissertação (ARAÚJO, 2015) já vimos como isso pode 

ser usado para tornar cada cômodo um ambiente em si, marcado por certos significados sociais, 

ações típicas e estórias particulares; ainda que a própria residência seja também um ambiente.  

Em sentido mais amplo, pode-se afirmar que a composição de diversos ambientes em 

uma série como The Wire ajuda na articulação da própria cidade narrada enquanto constructo 

ambiental. Nesta linha, Giuliana Bruno (2008) repara como a própria ideia de “cidade” nas 

mídias audiovisuais pode ser entendida como um conjunto de paisagens tangíveis e móveis 

marcadas não por limites espaciais claros, mas por um mapa de situações que criam uma certa 

cartografia experiencial e sentimental na obra. Nesta cartografia, os espaços se tornam lugares 

a partir do uso do aparato fílmico na construção de uma psicogeografia narrativa que os monta 

em um todo. A autora pede ainda atenção às maneiras específicas como a obra enfatiza a própria 

mobilidade entre estes espaços, conectando-os entre si, permitindo a articulação de constructos 

ambientais menores em uma ideia mais ampla de cidade com características próprias. Em uma 

perspectiva similar, ecoando a própria teoria dos mundos possíveis, Penz (2008) observa como 

os mecanismos de inferência e extrapolação pelos quais sentidos maiores são dados a certos 

lugares ficcionais permitem a reimaginação criativa das geografias urbanas, com as cidades 

audiovisuais devendo mais à própria obra do que a possíveis contrapartes em nosso mundo. 
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Assim, são sobretudo os ambientes que nos propomos a investigar aqui: constructos 

espaciais já em si dotados de significação atmosférica, posto que é em grande parte por meio 

destas camadas atmosféricas que as ambientações produzem regras maiores pelas quais são 

governadas as macroestruturas que organizam os mundos possíveis narrativos. Neste sentido, 

também aqui seguimos a intuição do nosso mestrado (ARAÚJO, 2015) e apostamos no conceito 

bakthiniano de cronotopo como categoria capaz de permitir a operacionalização da análise destes 

ambientes. Conforme Bakhtin (2014), o cronotopo pode ser entendido como uma categoria 

conteudístico-formal que permite verificar como os elementos espaciotemporais em uma ficção 

se aportam no que aqui viemos chamando de quadros de referência externos, ancorando-se em 

noções fluidas como o de “cidade”, “lar” ou “estrada” e também no significado que estas noções 

ganham em certos gêneros narrativos. 

Mennel (2008), por exemplo, repara como o noir trata “a cidade” como um lugar de 

alienação, isolamento, perigo, decadência moral e sexualidade reprimida, sendo cada uma 

destas características construídas audiovisualmente a partir de padrões narrativos específicos 

elencados pela autora. A título de ilustração, o elemento isolador e alienante é nos filmes do 

gênero marcado pelo perambular noturno e solitário de personagens em ruas desertas, bem 

como por um estilo distanciado de atuação que se baliza por expressões faciais mínimas e um 

movimento sobretudo dos lábios. Para Mennel, neste gênero de filmes, este desengajamento 

corporal com o mundo e perambular urbano solitário à noite sob a chuva enfatizam a distância 

entre o detetive e a sociedade diurna da qual não participa. Assim, observar a ambientação de 

uma obra que se ancore nas marcas do noir a partir da perspectiva bakhtiniana envolveria ver 

como os modos de construção da cidade em tal obra incorporam e transformam as expectativas 

do gênero. Na mesma direção, poderíamos ampliar a perspectiva de Bakhtin para pensar ainda 

como uma obra se ancora não só em marcas de gênero, mas matrizes culturais as mais diversas 

na construção de seus cronotopos – o que permitiria observar, por exemplo, como a mirada do 

movimento neorrealista sobre a cidade influi a maneira como The Wire constrói sua Baltimore. 

Mas não é só aos quadros de referência externos que Bakhtin pede atenção analítica. 

Sua perspectiva é de que o cronotopo diz respeito à interligação fundamental das relações 

temporais e espaciais em uma narrativa, promovendo interfaces entre tempo e espaço. Aqui, 

fica clara a porta de entrada que o conceito oferece para uma interface com a serialidade quando 

usado para analisar produções ficcionais televisivas. Afinal, tanto o esquema quanto a distensão 

de longo prazo permitem que certos cronotopos se tornem mais densos. No primeiro caso, este 

adensamento se dá pelos elementos que se repetem esquematicamente em vários espaços do 

mesmo tipo (como os padrões na construção de “locais do crime” em séries policiais iterativas, 
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por exemplo, ou das mencionadas ruas de Baltimore em The Wire). Já no caso da progressão 

distendida, o cronotopo pode se adensar a partir das transformações espaciais que reconfiguram 

uma mesma localidade ao longo do tempo, à medida que os eventos e personagens da narrativa 

deixam marca ali. Assim, merecem apreço analítico tanto recorrências na construção de espaços 

do mesmo tipo cronotópico mais amplo quanto o modo como um só ambiente fixo é marcado 

concreta e atmosfericamente pela narrativa da obra a longo prazo, transformando-se a partir das 

ressonâncias mútuas entre os elementos diegéticos. Ademais, no que concerne especificamente 

aos eventos, cabe verificar também como certos tipos de ação se mostram vinculadas a certos 

lugares na obra. Ou seja, se em The Wire “as ruas” ou “os espaços de socialização pofissional” 

se mostram cronotopos importantes, é preciso na perspectiva bakhtiniana investigar como a 

construção destes cronotopos é marcada por certas ações típicas. 

Enfim, cabe mencionar ainda que para Bakhtin o conceito de cronotopo possibilita 

sobretudo verificar os modos de incorporação de constructos espaciotemporais derivados da 

realidade na narrativa. Ou, conforme propõe em termos mais neutros Sacramento (2013), o 

conceito auxilia no exame de como certos efeitos de real são configurados na obra a partir da 

sua própria organização cronotópica. O adensamento serializado dos ambientes, as ancoragens 

em matrizes culturais, a tipificação de ações e as ressonâncias entre os espaços e os outros 

elementos diegéticos, assim, são cada um deles chaves fundamentais para que se desvelem 

também os efeitos de realidade articulados em uma narrativa seriada a partir dos seus ambientes. 

Por certo, este exame dos caracteres ambientais solicita ainda que se verifique em um 

nível mais imediato a arquitetura típica dos próprios espaços sobre os quais se articulam estes 

sentidos mais amplos. Para dar conta desta dimensão espacial dos ambientes, assim, seguimos a 

intuição de Bordwell (1985), para quem os espaços no audiovisual são abstraídos sobretudo de 

padrões composicionais relativos aos enquadramentos (escala de planos, composição dos atores 

na imagem e assim por diante), montagem e sonorização. Avançando a partir daí, Gaudreault e 

Jost (2009) reivindicam também a necessidade de atentar aos espaços que a narrativa apenas 

sugere, por exemplo, mostrando apenas parcialmente, ou evocando de outras formas. Enfim, 

Bal (1997) atesta ainda a importância de ponderar as dicotomias expressivas centrais à 

construção e apresentação dos espaços, como as entre espaços internos e externos, apresentados 

diurna ou noturnamente. Aqui, porém, é preciso atentar para o fato de que mesmo estes 

parâmetros mais diretos pelos quais se apreende as espacialidades já em si podem trazer 

significados ambientais mais amplos, sendo prenhes de significação. A escala de planos, por 

exemplo, não só compõe os atores nos espaços, mas ao fazê-lo já põe as personagens em relação 

com eles, criando hierarquias entre distintas figuras dramáticas. Do mesmo modo, Pollachi 
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(2008) repara que o som constrói não só o espaço narrativo, mas também sentidos sociais mais 

fortes vinculados a eles, de modo que a nossa própria concepção de “cidade”, por exemplo, 

envolve certos elementos sonoros associados às paisagens urbanas. 

De tal forma, na análise da construção dos ambientes em The Wire cabe atentar para o 

modo como seus espaços são tanto construídos audiovisualmente quanto sugeridos ao longo da 

obra, e também verificar como estes elementos audiovisuais já são em si mesmos carregados 

de significação ambiental. Além disso, a partir do conceito bakhtiniano de cronotopo, cabe 

investigar como a série: 1) se ancora em matrizes culturais na construção dos seus ambientes, 

2) torna tais ambientes atravessados pela própria serialidade, e 3) espacializa certas ações e 

contamina certos espaços por dadas atmosferas. Reciprocidades possíveis entre caracterização 

e ambientação, conforme argumentado em nossa discussão sobre personagens, também 

importam. Enfim, a categoria conteudístico-formal do cronotopo pede ainda que verifiquemos 

4) como toda essa articulação cronotópica permite que a obra convoque certos efeitos de 

realidade. Ademais disso tudo, nos interessa ainda o modo como categorias ambientais se 

organizam para conter outras, de modo que um grande mosaico delas constrói a cidade de 

Baltimore no seriado que nos serve de corpus. 

2.2.3. Atmosferas 

Em geral, os autores ligados aos estudos sobre mundos possíveis da ficção não elencam 

os componentes atmosféricos de uma obra como elementos composicionais destes mundos, 

sendo essa uma aposta feita sobretudo por Ingarden (1965), um dos precursores do conceito. 

Conforme o autor, embora haja momentos transformadores em nossas vidas, epifanias nas quais 

podemos sentir todo o mundo ao nosso redor contagiado por uma mesma carga sentimental, 

tais momentos são infrequentes. De fato, os atentados de 11 de setembro, os grandes torneios 

esportivos e, recentemente, a ascensão da extrema direita mundo afora, por exemplo, podem 

ser vistos como geradores de “qualidades metafísicas” que impregnam porções consideráveis do 

nosso mundo experiencial. Tais momentos, porém, são para Ingarden infrequentes – o que ele 

vê com bons olhos, posto que nos sentiríamos completamente oprimidos não fosse este o caso, 

ficando a todo tempo à mercê de sentimentos que não nascem exatamente em nós. 

Já nas obras expressivas, para o autor, estas qualidades metafísicas que contagiam tudo 

são evocadas o tempo inteiro, contaminando todo o mundo projetado nas ficções de forma não 

a nos esmagar ou exaltar, mas a fazer certos convites estéticos. Em seu ponto de vista, nossa 

abertura para aceitar tais convites está justamente ligada à distinção ontológica entre os objetos 

artísticos e os reais, de modo que a arte apenas simula estes estados no interior de seus mundos. 
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Ainda na tradição alemã da qual Ingarden faz parte, o conceito de atmosfera é com frequência 

associado a um outro, o de Stimmung, expressão cara a autores como Gumbrecht (2009). 

Mas o que significa, exatamente, Stimmung? A primeira tradução oferecida pelos 

dicionários é “humor”, no duplo sentido de, primeiramente, um sentimento tão interior 

e subjetivo que não pode ser transmitido por conceitos, mas também, e em segundo 

lugar, no sentido mais objetivo de “clima” (...). [Aquilo] que também podemos evocar 
como o “tom”, a “atmosfera” ou o “sabor” de um texto. Mas minha questão é que 

tons, atmosferas e sabores textuais nunca se desdobram em independência completa 

dos componentes materiais do texto (...). Pensemos em Morte em Veneza, de Thomas 

Mann. Nenhum leitor lembra-se desta novela porque ele ou ela se surpreendeu em 

descobrir que Aschenbach e Tadzio não se tornariam amantes no final, ou que 

Aschenbach estava, de fato, destinado a morrer. Antes, é a evocação da Stimmung fin 

de siècle de decadência em toda sua complexidade e suas nuances, é a evocação de 

cheiros, cores, barulhos, e, acima de tudo, do clima em constante mudança que tornou 

este texto famoso (...). [Assim, pode-se reparar que] enredo e narrativa se tornam-se 

(sic) secundários, por exemplo, na complexa impressão de decadência que Morte em 

Veneza, de Mann, evoca (GUMBRECHT, 2009, p. 107–110, grifos do autor). 

Como Ingarden, Gumbrecht associa a ideia de atmosfera/Stimmung à própria ontologia 

da obra e àquilo que ela comunica. Igualmente, os dois autores a veem como algo que emerge 

da materialidade plástica das produções criativas, de modo a contagiar o apreciador afetivamente 

– embora Gumbrecht rejeite qualquer abordagem hermenêutica que vise interpretar o Stimmung 

e entender seus modos de operação, negando qualquer leitura dele que não seja altamente 

impressionista. A despeito de rejeitarmos aqui essa perspectiva anti-interpretativa de 

Gumbrecht, a chave de que os Stimmungen de uma obra nascem fortemente vinculados à sua 

superfície plástica nos é útil nesta tese, ainda que seja também útil expandir a noção de “humor” 

para englobar ainda questões narrativas e dramáticas, como faz Smith (2003). Conforme o 

autor, os humores evocados em uma obra são construídos a partir de deixas emocionais que 

podem ser redundadas em aspectos não só plásticos, mas também narrativos. Assim, a atmosfera 

aventuresca de Indiana Jones e a Arca Perdida (Raiders of the Lost Ark, 1981), por exemplo, 

seria sem dúvidas, na visão Smith, debitária de certo uso da música e de escolhas de planificação 

e montagem. Todavia, para ele também pesa a própria construção dramática, com sua ênfase 

em certos tipos de cena e personagem. De tal forma, o que parece merecer relevo, tanto no nível 

da narração quanto da narrativa, é o uso dos recursos poéticos de modo a evocar sentimentos e 

trazer à tona simbolismos e até mesmo articulações temáticas. 

Neste sentido, é interessante notar, como pedem Letwin, Stockdale e Stockdale (2008), 

o fato de que temas não são simplesmente assuntos, mas perspectivas já subjetivizadas sobre 

eles, marcadas por pontos de vista e disposições afetivas específicos. Deste modo, a nossa 

ênfase na possibilidade de conexão entre atmosferas e temas não é exatamente arbitrária. Duarte 

(2007), por exemplo, atesta que o “tom” de uma obra é justamente uma inflexão sobre aquilo 

que ela comunica e de forma mais ampla sobre a própria realidade que ela plasma. Ou seja, em 
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seu ponto de vista, a atmosfera ou humor tonaliza – e assim, argumentamos, em alguns casos 

tematiza – aquilo que é abordado e comunicado. Jameson (1992) parece partir de uma visão 

similar quando atesta que o Stimmung melancólico de O Poderoso Chefão (The Godfather, 

1972) deriva do dilema da personagem de Al Pacino, da sua recusa em se envolver com os 

negócios da máfia e sua incapacidade de manter a distância desejada. O dilema é apenas um 

assunto na obra, tematizado pelo tom melancólico. Aqui, cabe evocar ainda Emil Staiger (1977), 

para quem o Stimmung sempre revela uma disposição anímica ligada a uma perspectiva autoral, 

carregando em si algo de lírico não só por sua profunda associação aos humores evocados em 

uma obra, mas também por estar vinculado a um ponto de vista sobre aquilo que é abordado, 

ponto de vista este que Staiger identifica com a instância da autoria. 

Cândido (et al., 1995) também dá indicações dessa importância central da atmosfera 

para as articulações temáticas em sua obra sobre a personagem ficcional. Conforme o autor, a 

apreensão de mundos ficcionais é acompanhada de intensas tonalidades afetivas, marcada por 

disposições anímicas que a tudo impregnam. Altamente influenciado por Ingarden, em sua 

análise de Morte em Veneza, Cândido afirma que na cena da morte de herói o acúmulo de certos 

ditongos, as orações coordenadas assindéticas, as aliterações e o ritmo acelerado evocam o som 

de flautas e o ulular do séquito dionisíaco, trazendo aspectos táteis e olfativos que sugerem o 

pânico de um mundo primitivo. Para ele, tudo isso reforça a impressão de êxtase frente à 

presença embriagadora de um deus estranho. Aqui, se torna claro como há uma forte associação 

da atmosfera não só com os aspectos plásticos da obra, mas também com aquilo que é 

comunicado nela; ou seja, com outros elementos diegéticos (como as personagens e ambientes) 

e com o assunto com que a obra como um todo ou dada situação específica lida. Assim, para 

Cândido, nesta cena de Morte e Veneza o humor extático e ébrio é evocado por meio de certas 

construções fonéticas e frasais, mas se associa a certos insumos da cena: a morte da personagem 

e a presença de um deus estranho. Ao imbuir certos elementos diegéticos e assuntos plasmados 

em uma cena de disposições anímicas a partir de atributos plásticos e narrativos, assim, pode-

se dizer que a obra muitas vezes tematiza estes elementos e assuntos de dada forma. 

Obviamente, os temas aqui não são compreendidos como grandes questões universais 

comunicadas de forma quase didática. O dilema da personagem de Al Pacino em O Poderoso 

Chefão, a morte do herói em certa cena de Morte em Veneza ou a decadência fin de siècle que 

marca amplamente tal livro: todos estes são assuntos ou elementos diegéticos comunicados nas 

obras que, balizados por certo Stimmung, ganham força temática. Aqui, cabe evocar novamente 

Ricoeur (1994), para quem no nível retórico das obras o que elas nos comunicam de sentido é 

indissociável do que elas nos comunicam de afetos. Assim, se no interior dos mundos ficcionais 
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os Stimmungen se convertem em qualidades metafísicas, sendo disposições anímicas que a tudo 

contaminam; frente ao apreciador, eles se tornam estratégias retóricas que permitem a 

retradução afetiva e, com frequência, a leitura temática da obra ou de determinados ambientes, 

eventos, personagens, ou cenas65. 

Desta forma, no exame aqui realizado de The Wire, a pretensão é verificar como certos 

humores são convocados pelos aspectos plásticos e, conforme a deixa de Smith (2003), também 

narrativos da série, balizando suas articulações temáticas e a construção dos seus regimes de 

serialidade, mecanismos de enredamento e padrões de construção de personagem e ambientes. 

As atmosferas, assim, não ganham um “tópico” específico em nossa análise, mas orientam a 

consideração dos elementos importantes a ela a partir de conotações, sentimentos e articulações 

temáticas que a série associa a eles. Isto é, posto que as “qualidades metafísicas” evocadas por 

meio destas atmosferas em geral tendem a contaminar todo o mundo da obra, elas são aqui 

entendidas como um forte elemento de singularização destes mundos como um todo, 

configurando-os como diegeses marcadas por qualidades sentimentais e conotações únicas. Em 

sentido contrário, porém, a possibilidade de tematizações na obra por meio das atmosferas 

oferece ainda uma chave interessante para verificar vínculos possíveis entre tinturas atmosféricas 

e efeitos de real – dado que na perspectiva de Ricoeur a retradução da obra no nosso mundo se 

dá justamente por metaforizações, como aquelas que permitem as leituras temáticas. 

2.3. Algumas matrizes culturais que reverberam em The Wire 

2.3.1. O neorrealismo cinematográfico italiano 

Como argumenta o capítulo anterior, a despeito de o realismo em sentido lato não ser um 

gênero ou estilo, a busca por produzir efeitos de real engendrou convenções as mais díspares, 

muitas delas associadas a matrizes culturais diversas. Como não poderia deixar de ser, algumas 

destas matrizes encontram ecos em The Wire como quadros de referência externos aos quais a 

série apela, como o realismo americano na pintura ou o chamado “novo filme de gueto urbano”, 

evocados nas análises. Em meio a todas elas, no entanto, há três que merecem destaque maior 

aqui devido à prevalência da associação entre elas e The Wire em discursos críticos, a primeira 

das quais sendo o neorrealismo cinematográfico italiano. De fato, um bom número de críticos 

tanto acadêmicos (CORKIN, 2017; GARCÍA, 2017; WILSON, 2014) quanto de jornal 

(LIGHT, 2014; TSOURGIANNIS, 2016) veem o realismo da série como próximo àquele da 

filmografia da Itália do fim dos anos 1940 e início dos anos 1950. Estes críticos veem na obra 

 
65 Aqui, o caso não é de pensar que as atmosferas estão sempre ligadas a temas. Afinal, criações abstratas como os 

quadros de Pollock têm Stimmungen mesmo sem ter caráter mimético. O que se verifica é o contrário: temas é 

que são matizados por atmosferas, como já intuía Tomaschevski ([1925] 1976). 
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uma atualização do estilo fílmico de algumas produções canônicas do movimento para a tevê 

dos anos 2000, com os necessários câmbios solicitados pela diferença de ambientação entre a 

Itália do pós-guerra e os Estados Unidos pós 11 de setembro. De tal forma, exploramos um 

pouco aqui os aspectos poéticos associados ao estilo neorrealista. 

Durante muito tempo encarado pelo público e pela crítica especializada apenas como um 

movimento organizado de cineastas socialmente preocupados, hoje o neorrealismo tende a ser 

mais percebido como o nascedouro de uma forma particular de fazer cinema, que ainda nos 

anos 1950 faria escola em diversos outros países (BORDWELL; THOMPSON, 2003). Vistos 

como realistas sobretudo em comparação com a produção italiana precedente, reconhecida em 

toda a Europa por seus magníficos cenários artificiais e intrigas mirabolantes, os filmes italianos 

do pós-guerra são frutos de uma época em que os estúdios da Cinecittà estavam arrasados pelos 

ataques das potências Aliadas. Por conta disso, a indústria do cinema havia perdido seu centro 

organizacional junto à queda do governo de Mussolini, de modo que muitos dos realizadores 

tiveram que se concentrar em produções de baixo orçamento e filmar nas ruas. 

Neste sentido, Fabris (1996) vê um amplo foco dos cineastas neorrealistas na interação 

entre as personagens e a paisagem, capturada não apenas em seus elementos pitorescos, mas 

como algo de vivo e determinante à ação. Assim, o cinema da Itália do pós-guerra se destaca 

em seu ponto de vista pela filmagem do ambiente urbano importando um estilo até então 

profundamente associado ao documentário, de modo que cada obra é uma crônica sobre uma 

cidade. Seguindo os modos de uma narrativa naturalista, há a descoberta de uma Itália proletária, 

suburbana, anti-heroica, periférica e não enfeitada; feita de rostos populares, becos e salões. 

Nisso, além das filmagens in loco ajuda ainda o uso de não atores e atores não profissionais em 

papéis importantes no elenco; a influência documental (com o uso das biografias dos mesmos 

não atores como base para os enredos, por exemplo); as iluminações naturais; o recurso aos 

dialetos das regiões específicas onde a obra era filmada na criação das falas; uma ideologia 

marcada pela descrença em instituições como a igreja, o Estado, os partidos e sindicatos e uma 

decupagem que a um só tempo empregava recursos clássicos e quebrava com a lógica da 

montagem hollywoodiana (BORDWELL; THOMPSON, 2003; FABRIS, 1996). 

Dentre estes elementos, Fabris (1996) põe especial foco no uso de dialetos, anteriormente 

tidos como uma força desagregadora da almejada unidade nacional pelo regime fascista, tendo 

sido banidos das telas, mas voltando a aparecer com os neorrealistas. Apesar de muito criticado 

na Itália, o uso que os cineastas da época faziam dos dialetos criava uma noção de estreito 

vínculo entre aqueles modos de falar e as realidades tradicionais de certas regiões, evocando 

uma ideia de que aquelas estórias não poderiam ter qualquer outra ambientação. 
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Já o uso de não atores e atores não profissionais era, para Fabris, feito não só por razões 

econômicas, mas também estéticas. A ideia era que a identificação das personagens com os 

rostos não familiares daquelas pessoas seria maior pelo desconhecimento delas pelo público. O 

uso das histórias dos próprios não atores na construção dos enredos, neste sentido, parecia 

aumentar ainda mais esta identificação entre eles e as personagens, amplificando a ilusão de 

realidade da obra. Para provar o seu ponto, Fabris comenta que o próprio Rossellini dizia usar 

atores não profissionais porque eles não representavam, mas sim eram conduzidos pelo diretor 

de volta à sua natureza mais verdadeira. Tinham devolvidos a si seus gestos mais habituais. 

Curiosamente, porém, os papéis que assumiam nem sempre eram aqueles das personagens que 

suas histórias inspiravam. Em Roma, Cidade Aberta (Roma, Città Aperta, 1945), por exemplo, 

Fabris atesta que ex-prisioneiros alemães de um campo de concentração foram utilizados para 

representar nazistas, e o efeito de realidade era produzido não apenas pelas atuações em si e 

desconhecimento dos atores, mas pelo próprio conhecimento deste dado pelo público. 

Junte-se a isso a inclinação política à esquerda que tinham estes cineastas, e o resultado 

são filmes marcados pela ficcionalização da história recente nos seus enredos e pela abordagem 

de problemas sociais, como o faccionalismo partidário, a alta inflação e o desemprego elevado 

(BORDWELL; THOMPSON, 2003). Neste sentido, Wilson (2014) afirma que o uso do 

realismo fílmico com pretensões jornalísticas era um dos motes do movimento. Apesar disso, 

Bazin (1991) tem o cuidado de explicitar que nos filmes neorrealistas os acontecimentos nunca 

são solicitados em um sentido de tese social, de forma que as “teses” dos filmes aparecem 

armadas na própria costura da intriga e dos elementos diegéticos. Nesta mesma direção, a 

despeito do ímpeto jornalístico dos realizadores, tanto Bazin (1991) quanto Thompson (1988) 

veem nos filmes da época um gosto pela intriga popular. Incidentes ordinários na vida de pessoas 

de classes subalternas, a recorrência a personagens que nem sempre exercem função narrativa 

clara e somente “estão lá” e o gosto pelo cômico, o satírico e o lírico marcam os filmes do 

movimento, criando a ideia de que antes de ser condenável, o mundo apenas “é” (BAZIN, 1991). 

Neste sentido, a construção temporal de alguns dos filmes neorrealistas mais canônicos 

é também tanto para Bazin (1991) quanto para Thompson (1988) marcada por uma forte ilusão 

do acaso. Sucedem-se eventos que não têm força dramática própria, só ganhando motivação 

pela conjuntura social (e não psicológica ou estética) dos envolvidos no drama. A cronologia 

não é anedótica, mas tratada de forma a criar uma ilusão de integridade fenomênica aos eventos 

conforme ocorrem. Assim, produz-se nestes filmes mais canônicos uma forte impressão de que 

os acontecimentos carregam verdade factual, e de que as produções abandonam deliberadamente 

os imperativos espetaculares, nada concedendo à tensão dramática. Thompson (1988), porém, 
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repara como essa ilusão de acaso e falta de estrutura narrativa é costurada cuidadosamente, com 

cada evento trivial pensado para criar detalhamento e verossimilhança, trazendo significados 

simbólicos e sociais para os filmes. A ideia, segundo ela, é a de não parecer que se produz um 

espetáculo que se assemelha real, mas sim de que a própria realidade é espetacular e desfamiliar. 

Isso é ajudado ainda pelo fato de a edição dos filmes neorrealistas que aderem a esta 

estrutura temporal ser a um só tempo “invisível” em seus cortes e raccords, se aproximando do 

estilo clássico hollywoodiano; e supostamente governada mais pela aleatoriedade do tempo 

linear do que pela força narrativa, se distanciando neste aspecto das produções estadunidenses. 

Isto é: enquanto a edição clássica é subjetiva, pontuada por elipses, exclusão daquilo que não 

importa para o drama e um racionamento da duração dos planos, alguns filmes neorrealistas 

abundam em tempos mortos e em eventos aparentemente desimportantes para a estória. Tais 

eventos parecem assim aleatórios do ponto de vista da causalidade, sendo ainda por vezes 

organizados com uma completa ausência de flashbacks e flashforwards. Desta forma, cria-se 

uma impressão de que um decurso meramente temporal – e não lógico – dos eventos guia a 

montagem, a despeito dessa impressão ser cuidadosamente construída (THOMPSON, 1988). 

É preciso notar, porém, que nenhum filme abrangia todos estes atributos, e que os 

cinemas internacionais que abraçaram a matriz lançada pelo neorrealismo italiano muitas vezes 

abandonaram uma ou outra destas escolhas em troca de outras, além de transformar os traços 

que adotavam do movimento. Ademais, filmes italianos específicos ainda mesclavam estas 

marcas a outras mais tradicionais. Ladrões de Bicleta (Ladri di Biciclette, 1948), por exemplo, 

misturou locações reais em Roma a cenários em estúdio e até projeções de fundo, a despeito do 

discurso de que tudo havia sido feito nas ruas (THOMPSON, 1988), que chegou a ser comprado 

por Bazin (1991). Enfim, dadas as dificuldades de captação sonora in loco e a estrutura de 

sonorização que a Itália havia construído com a prática de dublar filmes estrangeiros, muito do 

som – inclusive os diálogos – era classicamente pós-sincronizado em alguns filmes, o que 

Bordwell e Thompson (2003) veem como exemplar da natureza convencional do realismo. 

2.3.2. O melodrama 

Conforme Thomasseau (2005), o termo “melodrama” teve origem na Itália do século 

XVII, indicando inicialmente um “drama melodioso” ou cantado, embora menos de cem anos 

mais tarde o léxico tenha perdido este sentido com sua adoção no teatro francês – no qual da 

matriz italiana restava apenas o esmero com a música e alguns arroubos de falas rimadas. Assim, 

a despeito do contexto de surgimento da palavra, aquilo a que convencionou-se chamar de 

poética e estética melodramáticas tem na verdade origem no século XVIII na França, nascendo 



104 

 

de um conjunto de transformações que afetaram vários dos gêneros tradicionais de arte com a 

Revolução Francesa. A partir daí, o melodrama permaneceu em um estatuto ambíguo, a um só 

tempo amado pelo grande público e desprezado por críticos e historiadores que o tratavam com 

certa ironia e condescendência. A forma, contudo, passou por inúmeras transformações, se 

mostrando mais elástica do que seus críticos ou adoradores poderiam imaginar a princípio. 

Assim, Thomasseau repara que apesar de em sua origem o melodrama ser marcado por 

uma estreita unidade de tempo, espaço e ação clássicos em três atos; uma profunda causalidade 

narrativa; um sem número de monólogos que recapitulam as peripécias e revelam o perfil 

psicológico das personagens; a opressão dos inocentes como temática; a interpolação entre o 

cômico e o dramático e uma divisão clara de mocinhos e bandidos no elenco, logo alguns destes 

atributos foram subvertidos. Ainda no início do século XIX, por exemplo, o chamado melodrama 

romântico quebraria com a causalidade narrativa, a unidade dramática e a divisão clássica em 

três atos que marcava as gerações anteriores, apostando ainda na multiplicação dos episódios. 

Este novo melodrama também é balizado pela reiteração dos leitmotive; soma de coincidências, 

implausibilidades e paralelismos improváveis na trama; maior ênfase na construção dos espaços 

narrativos; e maior relatividade moral, mesmo mantendo a opressão dos justos e a perseguição 

da inocência como um tema importante, bem como o destaque ao melos; isto é, ao som. 

Com o tempo, vieram novas transformações, mas permaneceu essa ambiguidade na 

recepção, com o melodrama ganhando cada vez mais interesse do público e rejeição da crítica. 

Nesta perspectiva, ele foi paulatinamente associado a um conjunto de clichês, como música 

afetada, vítimas patéticas, vilões estereotipados, ação pitoresca, tendência ao eterno triunfo da 

virtude e finais felizes pouco motivados (WILLIAMS, 2014). Todos estes clichês, por sua vez, 

levam-no a ser via de regra compreendido como um gênero marcado pelo excesso. Xavier 

(2003), por exemplo, associa profundamente o melodrama ao estetismo camp, definido pela 

glorificação da personagem, a teatralização do cotidiano e o artificialismo (SONTAG, 1987). 

Neste mesmo sentido, autores como Thomasseau (2005) reparam que a crítica ao melodrama é 

com frequência feita em termos que o posicionam como uma forma degenerada da tragédia. 

Partindo do fato de que uma miríade de convenções muitas vezes contraditórias já foi 

associada ao melodrama e de uma visão menos negativa desta comparação com o trágico, Linda 

Williams tenta redefini-lo não como um gênero, mas como um modo ou uma proposta estética 

específica. Conforme Williams (2014), da mesma forma que o realismo, o melodrama não se 

define pela estonteante variedade de convenções que foram associadas a ele ao longo do tempo. 

Para ela, ao contrário, o cerne do modo melodramático está na sentimentalidade trágica adaptada 

aos tempos modernos que ele propõe ao apreciador. Ao invés de vê-lo como tragédia degenerada, 
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porém, Williams vê o melodrama como tragédia democratizada, uma releitura do sentimento 

trágico frente ao ideal moderno de que todos temos certa igualdade enquanto sujeitos sociais. 

Assim, em sua perspectiva, enquanto heróis trágicos podem ser dignos de piedade por 

seu sofrimento, na tragédia o herói é sempre um outro, socialmente mais elevado do que o 

público, e tem um destino em si inevitável. De tal forma, ao apreciador não cabe combater tal 

destino com revolta ou esperança, apenas temê-lo. Em contraste, no melodrama os protagonistas 

são antes de tudo humanizados, sejam deuses, reis ou estivadores. Deste modo, a identificação 

melodramática é para a autora horizontal, havendo a possibilidade de passarmos da mera 

piedade à empatia por aqueles que são ou inocentes ou ao menos iguais a nós em humanidade. 

Já a mudança no entendimento do destino, não mais visto como inevitavelmente trágico mesmo 

quando os discursos das personagens fazem parecer que o é, permite a passagem do temor para 

a esperança de que os infortúnios e injustiças sejam superados. Isso, por vezes, pode levar uma 

estética do ressentimento e da autojustificação moral, embora Williams ateste que isso nem 

sempre se verifica. O que se verifica, no entanto, é que o melodrama concerne ao sofrimento e 

à moralidade de protagonistas, antes de tudo, humanos – isto é, sejam eles inocentes ou falhos, 

já não são mais a aristocracia ou o Estado por ela representado, e sim indivíduos. 

Assim, em sua apreciação, a diferença entre melodrama e tragédia são suas posições em 

relação à justiça e às personagens, de forma que em obras melodramáticas o que vemos são 

figuras humanizadas com as quais devemos empatizar e pelas quais devemos torcer em sua luta 

contra injustiças ou infortúnios. Como se pode reparar, a definição é bastante ampla e perfaz 

um montante significativo da produção cultural desde o século XIX. Isso é algo que Williams 

(2014) reconhece, sendo esta a razão pela qual a autora propõe pensar o melodrama não como 

gênero, mas como uma proposta estética essencialmente moderna em torno da qual vários 

gêneros se articularam, com frequência engajando formas específicas de realismo66. 

Em uma perspectiva similar à da autora, Ien Ang (1985) afirma que o melodrama propõe 

uma estrutura de sentimento trágica adaptada à vida comum, o que leva a um reconhecimento 

do lado patético que a dor de todo indivíduo pode ter. Assim, seguindo Brooks, Ang vai chamar 

de imaginação melodramática a estratégia psicológica de superar a insignificância da vida 

cotidiana a partir da noção de que o sofrimento humano é em si significante e digno de empatia, 

e de que injustiças devem ser combatidas. Neste sentido, Klein (2009) repara como o 

melodrama é convocado para lidar com questões morais de um ponto de vista empático, muitas 

 
66 Para Williams (2012), inclusive, o próprio cinema clássico hollywoodiano é em si melodramático, de modo que 

uma das compreensões mais tradicionais do que seria o realismo no audiovisual – a busca por invisibilizar o 

aparato fílmico – concerne a uma convenção já em seu nascedouro ligada a uma forma específica de melodrama. 
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vezes focando-se em vítimas inocentes que não merecem os abusos a elas imputados, de forma 

a gerar ultraje e indignação junto ao público. Nesta perspectiva, Xavier (2003) atesta que é 

preciso lembrar que há melodramas de pretensão conservadora e revolucionária, contrários ou 

favoráveis ao poder constituído. Desta forma, a questão não é exatamente ideológica, sendo no 

próprio embate moral que o melodrama encontra seu cerne, não em uma moralidade específica.  

Williams (2014), por seu turno, também menciona este aspecto moral do melodrama, 

uma proposta estética que segundo a autora se atualiza justamente ao encontrar novas 

abordagens e convenções poéticas para tematizar problemas sociais e questões ligadas à virtude 

e a uma moralidade que cabe não mais só a aristocratas, mas a todos nós. Assim, as convenções 

e abordagens melodramáticas em geral visam lidar com problemas e controvérsias sociais 

pertinentes aos momentos em que surgem, sendo em si amplamente variáveis. Essa perspectiva 

parece ecoada ainda por autores como Thorburn (2000) e Huppes (2000), com o primeiro 

enxergando as convenções melodramáticas não como regras, mas condições de habilitação que 

permitem que o melodrama opere; e a última atestando que tais convenções são voláteis, a 

despeito de algumas delas ganharem relativa estabilidade em certas mídias e formas poéticas. 

Deste modo, não são só convenções que pesam no exame de como certos caracteres 

formais de The Wire se apoiam em referências melodramáticas na configuração do seu mundo 

narrativo e seus efeitos de real. Mais que isso, importa sobretudo seguir o caminho da análise 

que a própria Williams (2014) faz da série e observar como a obra se torna legível nos termos 

do melodrama ao solicitar leituras morais e criar mecanismos de empatia com as personagens e 

possibilidades de esperança utópica na quebra de ciclos de infortúnio e injustiça. Aqui, interessa 

também como o seriado mantém uma estrutura de sentimento trágica a partir de uma visão 

democratizada da tragédia, para a qual qualquer ser humano é sujeito a padecer e toda injustiça 

precisa ser corrigida. Já em termos de convenções tipicamente associadas ao melodrama, como 

aqui não é possível explorá-las de forma ampla devido ao seu caráter fragmentário e muitas 

vezes contraditório (afim ao das próprias convenções associadas ao realismo), o resto desta 

exposição só traz algumas delas, focando-se naquelas que interessam a esta tese. 

Neste sentido, uma destas convenções diz respeito ao próprio tratamento do som. 

Observando a evolução e permanência de algumas características associadas ao melodrama ao 

longo do tempo, Williams (2014) nota que, nos palcos do século XVIII, não era o uso excessivo 

da música que se via como melodramático, mas sua mera presença, tão incomum até então que 

em si mesma se tornava perceptível. Por conseguinte, o uso clássico da trilha musical no cinema 

e na tevê a que estamos acostumados é em si mesmo herdeiro da tradição melodramática. De 

tal modo, pode-se dizer que mais do que por escolhas musicais afetadas, o melodrama se marca 
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no uso do som sobretudo por dois parâmetros: 1) a adesão ao que Gorbman (1987) chama de 

princípio da “inaudibilidade”; ou seja, a um uso “transparente” da massa sonora, que prefere 

padrões naturalistas e empáticos; e 2) um cuidado nas escolhas musicais. Assim, tais princípios 

(inaudibilidade e esmero) parecem ser mais importantes para o melodrama ao longo do tempo 

do que a busca por provocar choro. Desta forma, em certa medida o próprio uso que The Wire 

faz do som é para Williams melodramático, a despeito de quase não haver música extradiegética 

no seriado. Isso por que para ela a ausência de música diegética leva na série à criação de uma 

paisagem sonora tão rica que ganha qualidade melodiosa, de modo que não se pode equacionar 

a economia musical em The Wire à falta de melos, uma intuição que seguimos em nossa análise. 

Outra convenção melodramática que nos interessa analiticamente é a da multiplicação 

dos episódios, que conforme Thomasseau (2005) emergiu com o melodrama romântico. Tal 

multiplicação é lida pela própria Williams (2012) face a um gosto pelo suspense – isto é, por 

manter a ação suspensa e adiar a solução de conflitos, como fazem as soap operas. Já Thorburn 

(2000) interpreta que este elemento do melodrama se atualiza na tevê em verdade nas estruturas 

iterativas das séries vistas como mais episódicas. De tal modo, associando a perspectiva dos 

dois autores, poderíamos de certa forma entender que a própria serialidade formal televisiva é 

em si melodramática em origem. Indo além dessas considerações, porém, nos interessa observar 

o modo como The Wire engendra uma multiplicidade de situações narrativas, descolando a ideia 

de “episódio” dos nexos esquemáticos ou de longo prazo da própria serialidade e entendendo-

o em seu sentido dramático mais amplo. Ou seja: a multiplicação e repetição de situações é o 

que importa para nós, tenha a ver com iteratividades episódicas e nexos de longo prazo ou não. 

A interface entre o drama e a comicidade que marca o modo melodramático em uma 

perspectiva de alívio de tensões por vezes insustentáveis (HUPPES, 2000) também ganha relevo 

aqui, posto ser esta uma das estratégias mais óbvias de engajamento articuladas em The Wire. 

Neste mesmo sentido, pesam ainda para a série as coincidências, simetrias, implausibilidades e 

leitmotive que marcam certas formas melodramáticas. Nos dramas românticos, estes elementos 

tendem a criar uma impressão de pandeterminismo, como se tudo conspirasse pelo amor ou 

contra ele. Em outras matrizes melodramáticas, porém, estes elementos podem adquirir outras 

funções, e até mesmo quebrar com a lógica aristotélica da necessidade, trocando-a por uma 

lógica do acaso na busca por efeitos de real. Desta forma, é de particular interesse nesta tese as 

ancoragens de The Wire neste gerenciamento dos ciclos e coincidências. 

Do mesmo modo, nos interessa ainda o foco em ambientes onde grupos profissionais se 

socializam como centros de ação, algo que Thorburn (2000) vê no cerne de muitos melodramas 

televisivos, que deslocam ou estendem o debate moral do ambiente doméstico para o lugar de 
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trabalho e os espaços de congregação de núcleos profissionais. Nestes melodramas centrados 

em ambientes profissionais, reflete-se não só sobre os papéis de “pai”, “mãe” ou “filho”, mas 

também ou mormente de “médico”, “policial” ou “advogado”, debatendo-se o que constituiria 

“bons” e “maus” agentes nestas profissões. Isso é algo que Metcalf (2012), inclusive, vê no 

centro de uma masculinização do melodrama no horário nobre da tevê estadunidense. Para o 

autor, ao manter muitas das convenções melodramáticas e o foco na moralidade que marcam 

as soap operas, mas expandir ou deslocar a ação do espaço doméstico para o profissional – e 

de conflitos afetivos para ideológicos – alguns seriados televisivos deram vazão à emergência 

de melodramas orientados para um público masculino67. Seja como for, o foco em ambientes 

de trabalho se soma a certo uso do som, à multiplicação dos episódios, à intrusão do cômico em 

meio ao drama e ao gerenciamento de implausibilidades, paralelismos e leitmotive entre as 

convenções melodramáticas que pesam no nosso exame de The Wire. 

2.3.3. O procedural policial televisivo 

Na literatura sobre as estórias policiais, é consenso quase absoluto que elas derivam da 

categoria ainda mais ampla e imprecisa conhecida como crime fiction, um termo por si só 

escorregadio. Conforme Silver e Ursini (2010), as obras que lidam com crimes e sua possível 

resolução, mesmo quando focamos apenas nas mídias audiovisuais, dificilmente podem ser 

agrupadas sob uma única rubrica. Fosse este o caso, por exemplo, esta rubrica teria que abranger 

do noir ao Western, das estórias de vampiros aos seriados policiais. Assim, por contraintuitivo 

que pareça, não é na criminalidade ou no combate a ela que a ficção criminal encontra sua força 

motriz (RZEPKA, 2010). Antes, tal força parece se centrar na presença de enigmas, em geral 

efetivamente criminais, que engendram um mistério, investigado nas obras seja por detetives 

particulares, entusiastas, profissionais de polícia ou pelos próprios perpetradores sem ter ciência 

da sua culpa. Mas como nota Rzepka (2010), aquilo que consiste em um enigma para o 

investigador não precisa consistir para o público, e muito do que compreendemos como ficção 

criminal parece inclusive mais próximo das estórias de aventura do que de mistério. De tal 

forma, o que parece importar para diversos autores68 de fato é o mecanismo enigmático que 

pede um pensamento duplo do apreciador, posto que a própria estória da investigação espelha 

o tempo inteiro aquela dos eventos investigados, seja esta também seguida no curso da obra ou 

 
67 Por certo, isso se tornou mais nuançado com o tempo, tanto pela emergência de cada vez mais séries profissionais 

de protagonistas femininas quanto pelo surgimento de melodramas familiares protagonizados por homens, ainda 

que o foco em conflitos melodramáticos em espaços predominantemente masculinos siga em várias obras. Em 

sua leitura feminista, Williams (2014) inclusive chega a hipotetizar que a ênfase em “homens difíceis” em certos 

produtos e nos discursos de legitimação da tevê se deve em parte a uma negação do melodrama destas séries. 
68 Cf. Cawelti (1972), Todorov (2003), Rzepka (2010) e Malmgren (2010). 
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não. A partir desta fórmula, um conjunto estonteante de gêneros foi se derivando e desviando, e 

é comum a assertiva de que tais inovações genéricas com frequência nasceram de demandas 

cambiantes pelo que se via como realismo em períodos e encarnações midiáticas distintos69. 

Assim, é em meio a este labirinto de formas genéricas apenas relativamente estáveis que 

nascem as estórias de detetive, a partir das quais deriva aquilo que conhecemos como narrativa 

policial. No pós-guerra, uma nova derivação se consolidou quando as estórias policiais 

ganharam fôlego no rádio e na tevê, mídias nas quais o que se entende como procedural policial 

adquiriu corpo e popularidade (KNIGHT, 2004). Diferentemente de outros tipos de estória 

investigativa, os procedurais policiais enfatizam os processos de inquérito e os modos como 

tais processos permitem solucionar crimes, dando mais destaque a eles do que aos casos 

específicos. Neste sentido, o procedural se adequa desde cedo às séries marcadas por enredos 

iterativos governados por uma estrutura de investigação episódica que se repete, posto que é 

precisamente nesta estrutura de inquérito que ele encontra sua especificidade. Métodos e 

técnicas de coleta de pistas, desta maneira, mais do que o gênio inexplicável de um indivíduo 

extraordinário, interessam ao procedural (SCAGGS, 2005). Por isso, o gênero tende a deslocar 

a ênfase em um detetive único para uma dupla ou grupo de policiais. Assim, conforme Howell 

(1998), o procedural com frequência subverte a presunção de que é uma inteligência singular 

que permite a solução dos crimes, ao invés disso enfatizando os próprios métodos usados pela 

polícia.  Desta forma, detetives individuais se destacam muitas vezes não por uma intuição 

inata, mas pelo seu domínio dos procedimentos que efetivamente funcionam. 

Tais procedimentos, é claro, nem sempre são os oficiais, e um embate entre métodos de 

investigação legitimados e deslegitimados é uma das marcas frequentemente associadas ao 

gênero (SCAGGS, 2005). Outra destas marcas, segundo Scaggs (2005), é a multiplicação das 

possibilidades nos modos de construção das personagens. Derivada do próprio fato de que a 

ênfase não mais recai sobre um único detetive, esta multiplicação de heróis possíveis permitiu 

uma maior ênfase em investigadoras mulheres e em policiais ligados a grupos minoritários. 

Assim, embora McMillan (2009) repare que os procedurais na tevê foram por muito povoados 

por protagonistas virtuosos que não questionavam a validade das leis que vigiavam e que saiam 

triunfantes episódio após episódio, este padrão nunca foi rígido. Sheehan e Sweeney (2009), 

por exemplo, atestam que à medida que o gênero se desenvolveu ao longo das décadas, suas 

personagens se tornaram cada vez mais psicologicamente complexas, dotadas de vidas pessoais 

problemáticas, pouco aptas para lidar com o contrato social e moralmente ambíguas. 

 
69 Cf. Littlefield (2011), Moody (2003) e Priestman (2003). 
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Neste sentido, é curioso notar que a moralidade do gênero em si é um tema constante 

entre aqueles que escrevem sobre ele, sendo um mantra repetido aquele de que o policial como 

um todo é inerentemente conservador, alinhado a uma perspectiva de controle público por meio 

do combate ao crime (PYRHÖNEN, 2010). McMillan (2009), por exemplo, afirma que apesar 

das narrativas policiais procedurais televisivas terem se tornado mais tolerantes com anti-heróis 

e personagens moralmente ambíguas com o passar dos anos, ele seguiu sendo dominado por 

uma moralidade marcada por uma divisão essencial entre a lei, identificada com o bem; e a 

iniquidade, representada por aqueles que a ela escapam. Scaggs (2005), por sua vez, afirma que 

o gênero se embasa no medo de que a destruição da sociedade virá de dentro, de modo que as 

obras mostram um impulso para restaurar a ordem social. Howell (1998), porém, vê certo 

enviesamento nestas leituras, e como ele acreditamos aqui que há mais nuances morais nas 

obras investigativas do que estas abordagens totalizantes deixam ver. 

Ainda assim, seguindo Williams (2014), é impossível não enxergar o debate moral 

associado à criminalidade como basilar para o gênero, de forma que para a autora ele é em si 

uma forma de melodrama. Neste sentido, Thorburn (2000) vê a própria ênfase nos procedimentos 

como melodramática, posto que ela engendra um “princípio de multiplicidade” que garante um 

caráter iterativo aos enredos episódicos. Na mesma direção, o autor lembra que a proceduralidade 

típica dos policiais se torna um princípio amplamente difundido no melodrama televisivo, 

penetrando das séries médicas às legais. E como mencionado em nosso capítulo anterior, Jost 

(2012) atesta ainda que o prazer cognitivo do desvelamento das técnicas procedimentais 

relativas a campos do saber profissional se vincula a efeitos de realidade, pouco importando 

para isso a efetiva acurácia dos procedimentos apresentados. 

Enfim, um outro aspecto que é comumente mencionado na literatura sobre o procedural 

policial é a ênfase nos conhecimentos de distintas personagens sobre os ambientes urbanos. 

Para Howell (1998), esta ênfase deriva da própria multiplicação dos protagonistas e retirada de 

foco em um detetive singular, o que permite que a narrativa se torne mais descentrada. Qualquer 

que seja a validade desta hipótese, o autor estipula que em geral nestas narrativas a cidade se 

apresenta como fragmentária, parcial e cheia de camadas sobrepostas. Os protagonistas das 

narrativas policiais procedurais, assim, em geral não são para Howell como Sherlock Holmes, 

cujo conhecimento de Londres parecia beirar certa onisciência em relação à cidade. Antes, aqui, 

via de regra, há espaços que distintos detetives conhecem e outros que eles desconhecem, de 

forma que a cidade nem é incompreensível, como em algumas narrativas pós-modernas; nem 

dominada, como em várias das estórias de detetives tradicionais. Howell, entretanto, atenta 

contra o impulso de ver estas narrativas como representações mais acuradas da vida urbana. 
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Para ele, apesar destes modos parciais de construção da cidade visarem em si mesmo uma busca 

por maior realismo e naturalismo, não há razão para supor que a forma é mais próxima ou 

distante da realidade do que qualquer outra. 

Finalmente, além da preocupação com o lugar, Scaggs (2005) fala em uma preocupação 

com a época, o que tende a levar a um presenteísmo. Ao nosso ver, porém, este nem sempre é 

o caso, e o cuidado com os elementos não só espaciais, mas também temporais do cronotopo 

parece ser o que realmente pesa aqui. São uma constante, assim, marcadores de época, como 

tecnologias específicas, gírias transitórias, a ficcionalização de controvérsias acentuadas e assim 

por diante. Como todas as outras, porém, esta marca do gênero também é cambiante e guarda 

aspectos contraditórios, sendo melhor lida como um esquema convencional do que uma regra70. 

Tudo isso posto, ao observar as marcas procedurais de The Wire na análise, nos interessa 

sobretudo verificar os modos específicos pelos quais a série dá ênfase aos procedimentos 

investigativos que ela explora e que elementos e questões ela busca destacar na maneira como 

constrói seu mecanismo enigmático. Além disso, a análise identifica ainda como os modos de 

construção de personagem do nosso corpus partem de uma perspectiva que permite variedade e 

nuances psicológicas. Enfim, pesam também para nós os modos como o seriado dá ênfase a 

leituras morais a partir da discussão sobre as leis e o seu policiamento, mostra as visões parciais 

de distintas personagens sobre a urbe na construção da cidade e um foco presenteísta. 

Associadas àquelas vinculadas ao neorrealismo e ao melodrama, as convenções que a 

série busca no procedural policial para construir seu mundo e produzir efeitos de real nos ajudam 

a verificar como The Wire articula seus quadros de referência externos, uma das perspectivas 

metodológicas centrais para nós. Como alguns destes quadros dizem respeito ainda a certas 

diretrizes autorais, é enfim a elas que se dedica o nosso próximo capítulo. Nele, exploramos a 

noção de estilo, a trajetória de David Simon até a idealização de The Wire e também as diretrizes 

criativas adotadas na série de seguir um impulso jornalístico, emular a estrutura de romances 

nas temporadas e enfatizar tematicamente a dialética entre instituições e indivíduos na cidade. 

Como explicitado anteriormente e melhor argumentado a seguir, estes parâmetros estão no 

centro da nossa hipótese, que é a de que tais diretrizes pesam extensamente tanto para a 

singularização do mundo ficcional de The Wire quanto para os efeitos de real do seriado.

 
70 Mittell (2004), por exemplo, repara que uma das maiores inspirações para os primeiros procedurais na tevê eram 

filmes que ficcionalizavam crimes efetivos. Tais filmes buscavam marcadores de autenticidade calcados em 

eventos específicos, apelando para um senso de base em fatos. No entanto, já no primeiro procedural televisivo 

(Dragnet), os crimes reais deram lugar à fórmula genérica, levando a noções de autenticidade mais universais 

ligadas aos procedimentos e a certas ideologias de combate ao crime. Desta forma, desde a primeira série do 

gênero o interesse recorrente em ambientações contemporâneas não necessariamente gera formas de 

presenteísmo que se interessam também por ficcionalizar crimes reais e atuais, por exemplo. 
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PARTE II – ESTILO, REALISMO E ESTRUTURA NARRATIVA NO PROJETO 

AUTORAL DE THE WIRE 
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3. O PROJETO AUTORAL DE THE WIRE 

Iniciada aqui, a segunda parte desta monografia procede das ponderações realizadas na 

primeira e já faz um mergulho no seriado que nos serve de corpus, prontamente direcionando 

a uma apreciação mais detida da obra as considerações teórico-metodológicas que cada um dos 

dois próximos capítulos realiza. A ideia, assim, é articular os esforços complementares de 

exame das questões autorais importantes para a abordagem estilística do seriado neste capítulo e 

de esquadrinhamento da sua narrativa de longa duração no próximo. Isso visa tornar claros ao 

leitor os tratamentos preliminares de ordem contextual e textual que se fez da série investigada 

de forma ampla frente aos esforços de seus criadores. Este é mais um passo importante para a 

pesquisa empreendida nesta tese, que investiga como um seriado televisivo ficcional de 

proposta estética realista cria um mundo possível que lhe é próprio ao mesmo tempo que lança 

sobre ele a miragem de que aquela seria em algum nível a realidade, ou ao menos funcionaria 

como ela. De tal forma, toda esta seção da tese prepara o terreno para a análise mais focada da 

última parte do manuscrito, com a questão do estilo sendo o tópico motor já deste capítulo. 

Acerca deste tema, de antemão é preciso estabelecer que, como os de mundo ficcional e 

realismo, ele também é caro a domínios de estudo tão diversos quanto a estética, a teoria literária 

e a história da arte, áreas nas quais autores como Gombrich (1995), Baxandall (1991, 2005), 

Goodman (1995) e Vinogradov (1976) avançaram diversas proposições em muitos aspectos 

irreconciliáveis. A despeito de suas especificidades, no entanto, tais proposições partilham uma 

perspectiva de que o próprio conceito de estilo concerne a modos de fazer específicos, decisões 

no processo de criação marcadas nas obras, uma mirada em alguns casos central à própria 

metodologia de análise estilística. Assim, estudiosos como Gombrich (1995) e Baxandall 

(1991, 2005) clamam por um olhar para problemas particulares na criação cujas soluções 

encontradas por artistas específicos em contextos determinados levam a inovações que podem 

mais tarde ser repetidas de forma razoavelmente sistemática, configurando-se em esquemas. Já 

outros autores, como Vinogradov (1976), entendem que mesmo uma perspectiva histórica de 

exame do estilo deve interessar-se quase exclusivamente pela análise formal dos objetos 

expressivos. Ainda assim, até para Vinogradov, em tal análise deve estar presente – mesmo que 

como mera premissa – a ideia de uma instância criadora, de um dinamismo que só pode ser 

dado a um conjunto de obras pelo que o autor chama de uma “consciência individual” (p. 90). 

Neste sentido, Letwin, Stockdale e Stockdale (2008) exploram como obras dramáticas 

permitem ver marcações estilísticas em seus elementos internos sob a responsabilidade das mais 

diversas “consciências individuais” com agência produtiva, havendo para eles estilização quer 
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nas recorrências dramatúrgicas, quer na mise-en-scène; quer no trabalho do ator, quer no do 

cenógrafo. Deste modo, não deixa de ser curioso que nos estudos fílmicos o conceito de estilo 

tenha vindo a ser quase exclusivamente relacionado aos aspectos plásticos das obras, em uma 

perspectiva cega às dimensões estilísticas da própria dramaturgia, informada pela “consciência 

individual” de um roteirista71. O estilo se torna, assim, quase “o outro” da narrativa, em uma 

investida que apaga qualquer possibilidade de haver parâmetros estilísticos na estória e no 

enredo em si mesmos (que poderiam, por exemplo, ser vistos nas escolhas temáticas e genéricas, 

bem como nos modos de composição do diálogo, organização temporal e assim por diante). 

Obviamente, este desvio conceitual não ocorre em um vácuo. Por certo, por exemplo, a 

consolidação da figura do diretor em detrimento da do roteirista como figura autoral reconhecida 

no cinema tem sua cota de influência nesta abordagem peculiar do estilo nos estudos fílmicos, 

a despeito desta consolidação ter historicamente suscitado embates (BERNARDET, 1994). 

Afinal, esta abordagem parte da ideia de que só os aspectos de um filme sob responsabilidade do 

realizador seriam passíveis de ser dotados de alguma estilização. Nesta perspectiva, ao roteirista 

caberia dar conta da estória, mas não lhe garantir um traço pessoal – uma postura estranhamente 

distante daquela que domina os estudos de obras para teatro, que costumam considerar aspectos 

estilísticos dos textos das peças, inclusive com parâmetros muito próximos àqueles usados para 

avaliar textos literários (AUERBACH, 2013; FRYE, 2000). Isso é tão marcado em relação ao 

teatro, aliás, que ao longo da história da análise do drama a encenação está longe de sequer ser 

o aspecto das criações teatrais a que se dispensou maior peso estilístico72. 

De toda sorte, é curioso reparar que com o tempo foi se tornando cada vez mais estreita 

nos estudos fílmicos a associação entre o termo “estilo” e as dimensões plásticas do audiovisual. 

Mais ainda quando se percebe que justamente nos anos 1970, quando os escritos sobre o estilo 

cinematográfico começaram a ganhar corpo (BORDWELL, 2013), a crescente abstração na arte 

impulsionou quebras nos consensos acadêmicos pertinentes a tal abordagem. É nesta época, por 

exemplo, que autores como Goodman ([1978] 1995) vão denunciar as falhas na fórmula 

segundo a qual o tema diria respeito ao que é dito e o estilo diria respeito ao modo de dizê-lo, 

debruçando-se em exemplos da arquitetura, pintura abstrata e música de concerto, que em 

 
71 No dicionário de estudos fílmicos da Universidade de Oxford, por exemplo, mesmo após afirmar que qualquer 

padrão distintivo no uso de técnicas midiáticas que o cinema pode empregar recai no escopo do estilo, Khun e 

Westwell (2012) restringem as dimensões pertinentes ao estilo fílmico àquelas sob a alçada do realizador, como 

encenação, enquadramento, sonorização, iconografia, planificação, paleta de cores e montagem. Já David 

Bordwell, que em outras ocasiões resiste a esta armadilha, divide o seu livro The Way Hollywood Tells It (2006) 

em uma seção sobre narrativa e outra sobre estilo, dicotomizando os dois termos. 
72 Ao contrário, graças à influência de Aristóteles (1450b) – que vê o espetáculo como menos importante que o 

texto trágico –, por muito só os textos das peças foram avaliados dignos de análise, gerando um problema inverso 

àquele que acomete os debates sobre cinema. 
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sentido literal nada “dizem”, mas não deixam de ter estilo. No audiovisual, porém, um câmbio 

de perspectiva só viria mais tarde, no fim dos anos 1990 e início dos 2000, nos trabalhos de 

autores como David Bordwell ([1997] 2013, [2005] 2008) e Michel Aumont ([2005] 2006). 

No caso de Bordwell, é clara, ainda que tímida, a guinada feita pelo autor em Sobre a 

história do estilo cinematográfico ([1997] 2013). No tomo, Bordwell não abre de todo mão do 

ponto de vista tradicional do tema nos estudos fílmicos, vendo o estilo como “a textura das 

imagens e dos sons do filme, o resultado de escolhas feitas pelo(s) cineasta(s) em circunstâncias 

históricas específicas” (p. 17). Mas ele também estabelece uma apreensão mais ampla do termo 

como o “uso sistemático e significativo das técnicas da mídia cinema em um filme”, abrindo a 

possibilidade de falar do estilo no audiovisual em outros sentidos, alguns dos quais englobam 

também dimensões narrativas e dramatúrgicas. 

O estilo, neste sentido [mais estreitamente vinculado à massa visual e sonora] afeta o 

filme individual. Naturalmente, podemos falar do estilo em outros sentidos. Podemos 

falar do estilo individual – o estilo de Jean Renoir, de Alfred Hitchcock ou de Hou 

Hsiao-Hsien. Podemos falar em estilo grupal – o estilo de fazer filmes da Montagem 

Soviética ou dos estúdios de Hollywood. Em qualquer um dos casos, estaremos 

falando, minimamente, sobre escolhas técnicas características, só que, agora, na 
medida em que estas se mostram recorrentes em um corpo de obras. Podemos também 

estar falando sobre propriedades, como estratégias narrativas ou assuntos ou temas 

preferidos. Assim, poderíamos incluir como parte do estilo de Hitchcock sua 

propensão para tratar dos diálogos com suspense ou uma persistência do tema da 

duplicação. Contudo, características recorrentes de encenação, filmagem, cortes e som 

continuarão a ser uma parte essencial de qualquer estilo individual ou de grupo” 

(BORDWELL, 2013, p. 17, grifos do autor). 

Este salto de Bordwell na compreensão das dimensões estilísticas das obras audiovisuais 

permite pensar o estilo relacionado não só às texturas plásticas de um produto que lida com 

imagens em movimento, mas também às outras dimensões que possam eventualmente manejar 

– como as mecânicas nos videojogos ou, no caso que nos interessa, suas dimensões narrativas. 

Esta é uma abertura que, embora realizada nos estudos fílmicos, tem talvez potencial de efetivar 

ainda mais impacto para a análise da tevê, meio no qual a atribuição da autoria sempre foi muito 

mais variável conforme realidades locais, mas tende a ressaltar mais o papel dos roteiristas73. 

Ainda no que concerne à especificidade da ficção televisiva, nos últimos anos a maneira 

de pensar o estilo proposta por Bordwell vem ganhando força entre autores que se dedicam com 

 
73 Assim, embora conforme as especificidades francesas a televisão na França herde da política dos autores do cinema 

a ideia de que o diretor é o maior responsável pela realização de uma obra; em outros países da Europa, como a 

Inglaterra, a forte tradição teatral leva a um maior reconhecimento dos roteiristas (BOYD-BOWMAN, 1990). 

De modo similar; no Brasil, país cujo principal produto televisivo é a telenovela, também se costuma atribuir 

uma maior força autoral na mídia ao roteirista-titular, embora o diretor venha ganhando destaque desde os anos 

1990, tornando visível ao público o caráter compartilhado da autoria na tevê (SOUZA, 2004). Na programação 

diurna dos Estados Unidos, por sua vez, um roteirista-titular igualmente costuma deter o maior controle criativo 

sobre a obra (SANDEEN; COMPESI, 1990), embora na programação do horário nobre, ao contrário do que 

ocorre com as soap operas, o forte modelo gerencial faça com que o reconhecimento de autoria seja dado a um 

produtor executivo, que quase sempre atua como roteirista, e às vezes como diretor (TOUS-ROVIROSA, 2009). 
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particular interesse às dimensões estilísticas da televisão, como Picado e Souza (2018). Em 

observância ao caráter compartilhado da autoria nesta mídia, à importância dos roteiristas no 

meio televisivo e ao fato de que o estilo decorre de escolhas e modos de fazer específicos, estes 

autores marcam a necessidade de um entendimento mais amplo do estilo na tevê. Para eles, o 

conceito dá conta não só da encenação, sonorização e visualidade das obras, mas também de 

seus aspectos narrativos e de como são trazidos a uma série pelos seus roteiristas – vistos como 

responsáveis pela “ênfase na criação dramatúrgica do mundo ficcional, segundo regimes de 

serialidade específico” (PICADO; SOUZA, 2018, p. 55), com suas próprias escolhas poéticas. 

Aqui, é possível apontar continuidades e rupturas dos autores destes textos mais recentes 

com o modo como o estilo vem sendo predominantemente pensado no audiovisual, bem como 

uma aproximação deles com a história da arte, a estética e a teoria literária. Isto por que ao 

ampliar a ideia de estilo no audiovisual trazendo para ela a consideração de recursos midiáticos 

sob a alçada de outros ofícios que não o do diretor, tais estudiosos aproximam-se de campos afins 

e rompem com a postura antiexpressiva que vem dominando o tópico nas teorias do cinema. Por 

outro lado, ao não negligenciar aspectos visuais, sonoros ou cênicos em seu olhar para o estilo, 

estes pesquisadores mantêm um frutífero intercâmbio com a tradição dos estudos fílmicos.  

Tal intercâmbio se mostra sobremaneira em aspectos nos quais os estudos de cinema já 

se aproximavam da história da arte, como nos seus modos de pensar as junturas possíveis entre 

o exame das configurações amplas e pormenorizadas do estilo em uma obra e entre a análise 

formal e a análise histórica. Neste sentido, conforme Picado e Souza (2018), ao analisar a 

dramaturgia ou a plasticidade de um produto ficcional televisivo com um olhar atento a questões 

estilísticas, é preciso observar de forma sensível os detalhes recorrentes de uma obra, aquilo 

que emerge na experiência continuada de recepção. Padrões gerais não só de intencionalidade 

autoral, mas de conformação dramatúrgica, visual, sonora e cênica. Aqui, cabe lembrar as 

considerações de Butler (2010) acerca da função diferenciadora do estilo televisivo. 

Ampliando uma discussão funcional do estilo iniciada por Bordwell no cinema, Butler 

estabelece quatro funções do estilo próprias da tevê, uma das quais respectiva à criação de uma 

identidade estilística que acompanha os vários episódios de um programa, marcando-se como 

o estilo “daquele produto” – como o uso de sépia para evocar um certo contexto histórico em 

Deadwood; a iluminação natural, as cores dessaturadas e o pouco movimento de câmera que 

criavam uma atmosfera particular em Six Feet Under (MCCABE; AKASS, 2008); os longos 

planos contemplativos que destacavam a paisagem em Pantanal (BALOGH, 2000) ou os 

enquadramaentos abertos de Lado a Lado, que ressaltavam a ambientação de época daquela 

telenovela (ROCHA; ALVES; OLIVEIRA, 2013). 
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Além das grandes recorrências, porém, é preciso atentar também  aos pormenores, uma 

necessidade metodológica já reiterada entre historiadores da arte (PICADO, 2019), e que exige 

a análise detida de algumas situações que sirvam para ilustrar as recorrências ou até apontar 

desvios significativos a elas. Assim, nota-se que a apreciação do estilo mesmo em uma só obra 

se mostra dialética e multidimensional, com o pormenor sublinhando o todo, e sendo sublinhado 

de volta por ele. Útil para a consideração de criações pictóricas e fílmicas, esta abordagem se 

torna imperiosa no exame de seriados televisivos, posto que o próprio volume de material a ser 

analisado pede um paradigma que permita atentar ao todo e considerar exemplarmente algumas 

situações, observando padrões sistemáticos e certos detalhes exemplares em cada obra, inclusive 

em relações de adesão ou quebra com padrões consagrados. Neste sentido, esta abordagem 

ressalta como técnicas dramatúrgicas e elementos visuais, sonoros e cênicos podem ganhar 

funções e significados próprios em cada criação singular, bem como em certos gêneros, autores 

épocas ou escolas, ao invés de terem sentidos universais dados a priori (THOMPSON, 1988)74. 

De tal forma, cada análise permite apreciar que longe de ser cristalizados nas suas funções 

e em seus sentidos, usos específicos de recursos narrativos, visuais, sonoros ou cênicos são 

soluções encontradas por agentes concretos para problemas técnicos, estéticos ou orçamentários 

particulares. Tais soluções, por sua vez, são muitas vezes repetidas por outros agentes que se 

deparam com problemas semelhantes ou até mesmo distintos, gerando esquemas estilísticos 

reconhecíveis que pela sua repetição passam a fazer parte do repertório técnico destes agentes 

e cognitivo do público, engajados de forma a se tornar distintivos de certas obras ou grupos de 

obras. Bordwell (2008a) chama este modo de enxergar as circunstâncias dos agentes envolvidos 

com as obras de paradigma problema-solução, e aqui outra vez o autor parece inspirado nos 

historiadores da arte, dado que a ideia de esquema estilístico é herdada de Gombrich (1995), 

enquanto o paradigma em si parece inspirado tanto no próprio Gombrich quanto em Baxandall 

(2005). De maneira mais ampla, a proposição também encontra ecos até mesmo na estética e 

na teoria da literatura, campos em que autores como Jauss (1994) e Ricoeur (1994) defendem 

que as próprias obras são respostas a problemas que inquietam seus autores e, de forma mais 

geral, as sociedades em que vivem. 

 
74 Para ilustrar com um tipo de emissão televisiva que escapa ao domínio da ficcionalidade, por exemplo, embora 

o ângulo em plongée (de cima para baixo) tenha se consagrado pelo seu uso esquemático para diminuir o objeto 

filmado, tornando-o vulnerável ou desprezível, nas transmissões esportivas é consenso que ele tem a função de 

mostrar o máximo possível do estádio em um só plano, e não de diminuir os atletas frente ao telespectador. Algo 

semelhante é feito em Lost, que emprega várias vezes este mesmo ângulo para dar destaque à densa vegetação 

ao redor de onde as personagens se encontram, mostrando mais do cenário natural da ilha. Já em Titanic (1997), 

este modo de angulação é por vezes utilizado para destacar não amplitude, mas o nível da água no navio – o que 

deixa claro que diminuir o objeto em frente à lente é só um uso esquemático recorrente para esta angulação, de 

modo nenhum universal como muitas vezes assume-se. 
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Por certo, pensar a análise poética a partir do paradigma problema-solução traz alguns 

desafios, a começar no que concerne ao repertório do analista. Antes de tudo, é preciso conhecer 

(e saber reconhecer) esquemas estilísticos os mais diversos para trabalhar desta forma, e em 

alguns casos até mesmo ser capaz de retraçar sua origem. Não à toa, as análises de Bordwell 

são ricas na nomeação de técnicas audiovisuais que já se tornaram esquemáticas, posto ser essa 

uma necessidade do próprio modelo que ele reivindica. Secundariamente, como já mencionado, 

é preciso ainda desnaturalizar estas técnicas e observar seu emprego em cada obra, ou mesmo 

cada sequência. Isso por que um recurso ou técnica pode ser deslocado da sua utilização comum 

e ser usado como solução para problemas distintos daqueles contra os quais é normalmente 

empregado, enquanto inversamente agentes diversos podem encontrar soluções alternativas para 

problemas semelhantes. De tal forma, para empreender com rigor o exame estilístico de uma 

obra audiovisual e apreciar a sua singularidade, um analista deve ter ciência de que os esquemas 

estilísticos não são fixos, mas contingentes. Isto é, mesmo que o interesse de um pesquisador 

recaia apenas na análise formal, a ciência da não-universalidade destes esquemas ajuda a 

desnaturalizá-los e ver que por mais convencionais que sejam as soluções empregadas em uma 

obra, elas ainda existem dentro de um conjunto de alternativas possíveis75. 

Obviamente, as mencionadas exigências de repertório e capacidade de desnaturalização 

de técnicas exigem tempo e treinamento. Todavia, é só ao entender que agentes específicos fazem 

escolhas a cada sequência de uma obra audiovisual, e ao se capacitar a reconhecer esquemas 

recorrentes e emergentes, que um analista pode de fato empreender uma análise estilística que 

dê conta tanto da especificidade de cada obra quanto do lugar que os agentes envolvidos na 

realização dela dão à tradição e à inovação. Isso é algo que por si só dota a análise formal de 

uma consciência da contingência histórica dos produtos audiovisuais que se examina.  

Em direção oposta, é curioso observar que, a partir da consideração do papel de agentes 

específicos na arquitetura poéticas das obras, a própria análise histórica do estilo no audiovisual 

se torna uma análise da emergência e declínio de esquemas singulares. Isso traz uma forte 

dimensão de análise formal para a historiografia do estilo nas mídias audiovisuais e permite 

evitar a armadilha de encontrar fora das obras e no “espírito do tempo” ou nas condições sócio-

históricas justificativas para os padrões estilísticos que se mostram dominantes em uma época 

(BAXANDALL, 2005; BORDWELL, 2008a). Neste sentido, por exemplo, Bordwell (2006, 

2008a) demonstra que ao longo de todo o século passado a duração média dos planos em um 

filme várias vezes se tornou mais rápida ou mais lenta com o passar das décadas, de forma que 

 
75 Em Lost, por exemplo, teria sido possível destacar a vegetação (e indicar aquilo que se desejava com isso, como 

isolamento ou mistério) pela montagem, por uma maior abertura do plano ou mesmo apenas pelo som. 
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não se sustentam as hipóteses de que a atual aceleração nos padrões de montagem deve ser 

justificada a partir de uma supostamente crescente aceleração do nosso próprio ritmo de vida. 

Por certo, é preciso admitir que alguns deslocamentos provocados por este modo de 

abordar o tema podem causar a falsa impressão de que não há parâmetros sólidos de análise nos 

quais o pesquisador possa se apoiar – como as forças sócio-históricas amplas que são caras a 

outras aproximações historiográficas do estilo, ou a universalidade que certas correntes atribuem 

a alguns usos esquemáticos de elementos da linguagem audiovisual. Esta impressão de que a 

ausência de grandes causas ou uma gramática rígida implicam em uma falta de subsídios sólidos 

nos quais ancorar a análise, porém, é enganosa. Como defende Bordwell sobre o cinema (2008a), 

a criação de artefatos midiáticos é uma atividade transcultural, e nossas estruturas cognitivas 

absorvem, interpretam, internalizam e se treinam a reconhecer os esquemas de que as obras 

lançam mão, motivo pelo qual entendemos as ênfases emocionais que a música cria para certas 

cenas ou mesmo nega a outras, e pelo qual os procedimentos de montagem nos são inteligíveis. 

Assim, embora o esforço da análise estilística se torne deste ponto de vista menos uma 

tarefa classificatória e mais uma diligência na explicitação de esquemas que muitas vezes são 

naturalizados, é preciso entender que tais esquemas são inconscientemente apreendidos já no 

ato de consumo das obras. Não à toa, eles influenciam no modo como somos cognitiva e 

afetivamente capturados por elas, sendo sólidos o suficiente para estruturar nossas percepções 

e leituras dos conteúdos audiovisuais e, portanto, os modos como eles operam esteticamente. 

Ademais, esta abordagem traz ainda francas vantagens, várias das quais já mencionadas – como 

sua competência para dar conta de produtos de longa duração como o nosso corpus ao pôr em 

relevo a dialética entre a recorrência e o pormenor.  

Acima de tudo, porém, esta perspectiva se mostra adequada para nós quando se nota a 

força com que ela marca as interfaces entre o formal e o histórico, o particular e o esquemático. 

Neste sentido, sua adequação frente ao nosso problema de pesquisa se dá por conta de esta 

abordagem oferecer uma entrada direta nele ao permitir-nos operacionalizar o exame do jogo 

entre a especificidade das texturas formais de The Wire (e, por extensão, do mundo ficcional 

que a série desenha) e a convencionalidade dos esquemas com que este seriado produz realismo 

(quer sejam eles consagrados ou inventivos). É por conta disso, inclusive, que o paradigma 

problema-solução não só é metodologicamente adotado aqui, mas se encontra na base da 

hipótese que esta tese defende. Mencionada anteriormente, tal hipótese é a de que algumas 

diretrizes criativas adotadas por David Simon e sua equipe – a saber, a de abraçar certo impulso 

jornalístico, a de estruturar as temporadas da obra de forma afim a romances e a de enfatizar o 

tema da contraposição entre instituições e indivíduos na cidade ao longo do seriado – estão na 
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base de vários dos problemas e das soluções esquemáticas encontrados na série que incidem 

diretamente na singularização de seu mundo narrativo e/ou convocação de efeitos de real.  

Aqui, porém, cabe pontuar que o uso da noção de estilo para criar pontes entre questões 

autorais/produtivas das séries de tevê e seus aspectos internos não é exatamente nova, vindo ao 

menos desde os escritos de John Caldwell sobre o tema (1995). Caldwell argumenta que modos 

de produção, relações de trabalho e tecnologias impactam a dinâmica estilística dos seriados, e 

ele faz suas colocações sem recorrer à história da arte. Apesar disso, ao fazer a mesma ponte de 

um modo que traz a ideia de estilo nos estudos de produtos audiovisuais – e por metonímia nos 

estudos de mídia – para perto das contribuições daquele outro campo, é possível estabelecer 

uma aproximação não só teórica, mas também metodológica entre as duas áreas. Neste sentido, 

o intercâmbio com a história da arte continua válido aqui. Isso por que no resto deste capítulo 

buscamos retraçar até o momento de concepção da obra a trajetória do idealizador de The Wire. 

Além disso, destrinchamos ainda as três diretrizes chave na base da nossa hipótese, retomadas 

na terceira parte da tese de modo a tornar clara a natureza estilizada/singularizada do mundo da 

série e convencional de seus efeitos de realidade. E neste esforço tomamos de empréstimo alguns 

elementos do método idiográfico de Baxandall (2005) para a análise das criações poéticas. 

Apresentado a seguir, tal método nos é útil por enfatizar justamente as diretrizes criativas por 

trás das obras. Neste sentido, seguindo na esteira de Picado e Souza (2018), no esforço de pensar 

tais diretrizes operamos ainda uma junção entre as ponderações de Baxandall e as de Bourdieu. 

A começar pelo primeiro autor, o seu método idiográfico para a análise das criações 

expressivas é desenvolvido por ele sobretudo em seu livro Padrões de Intenção. No tomo, 

Baxandall (2005) estabelece um modo específico de explicação histórica das obras em que se 

faz necessário que o investigador busque conhecer contextos de produção particulares a fim de 

reconstruir o que chama de encargos e diretrizes por trás das criações poéticas. Na visão do 

autor, grosso modo o conceito de encargo concerne àquilo que se deve ou deseja realizar com 

um empreendimento criativo, sendo bastante geral. Aqui, a ênfase é posta no verbo desejar por 

que o próprio Baxandall pensa que embora na construção de diversos objetos que demandam 

conhecimentos profissionais especializados o encargo seja externo (alguém, por exemplo, 

contrata um engenheiro para construir uma ponte), no caso dos produtos culturais e obras de 

arte os encargos tendem a ser não só um tanto vagos, mas muitas vezes autoimpostos, relativos 

a impulsos criativos internos. Como este é o caso em The Wire, para deixar claro que o encargo 

não é algo que a HBO impõe a David Simon, mas algo que ele propõe à emissora, usamos aqui 

sobretudo o termo proposta e expressões afins para se referir aos parâmetros mais gerais que o 

idealizador da série apresenta ao canal quando tenta convencê-lo a comprar sua ideia. 
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As diretrizes, por sua vez, são as orientações específicas atreladas a um encargo singular. 

Novamente, como os encargos, elas podem ser autoimpostas, embora diretrizes externas 

também possam ser imputadas à obra. Neste sentido o conceito de diretriz parece-nos facilmente 

associável à noção bourdieusiana de projeto criador. Conforme Bourdieu (1967), o projeto 

criador é o nodo onde se mesclam e às vezes se contradizem a necessidade intrínseca da obra, 

que precisa perseguir-se, melhorar-se, terminar-se; e as restrições sociais que a orientam de fora. 

Pode-se dizer, então, que é no projeto criador que convergem as diversas diretrizes que incidem 

sobre uma obra, tanto as que concernem às imposições prévias quanto aquelas respectivas à 

visão criativa dos idealizadores do produto. Pensadas nos termos do que Bordwell (2008a) vem 

nomear como Paradigma Problema-Solução, as diretrizes podem ser entendidas como linhas 

guia que orientarão diversos dos problemas e soluções encontrados em uma mesma obra, e por 

isso muitas vezes sublinham o poder decisório dos que operam na cadeia produtiva. Assim, se 

a criação de uma ponte pode ser um encargo para um engenheiro, entre as diretrizes vindas de 

fora a incidir sobre ela estariam a necessidade de se ter em mente a quilometragem a ser 

ultrapassada, os possíveis constrangimentos orçamentários ou a qualidade do solo do rio. Já 

entre as autoimpostas poderiam ser enumeradas a opção do profissional em trabalhar com aço 

ou ferro, suas eventuais inspirações e sua preferência por estruturas longilíneas ou largas. 

Enfim, como uma das questões sopesadas na análise no escopo dos quadros de referência 

externos com que a série dialoga são algumas marcas autorais que vêm de experiências passadas 

dos realizadores, exploramos aqui ainda as experiências criativas anteriores de David Simon, de 

modo a trazer à luz alguns padrões recorrentes em suas produções que são mais tarde evocados 

na análise. Nisso, mais uma vez, nos associamos a uma perspectiva avançada por Pierre 

Bourdieu (2005), neste caso a partir do conceito de trajetória. Para Bourdieu, a ideia de trajetória 

é vinculada não a um relato biográfico, mas ao percurso de sanções e incentivos, sucessos e 

fracassos, encorajamentos e advertências e mecanismos de consagração e exclusão, e ela traz 

uma das principais mediações a partir das quais é possível compreender um projeto criador. 

Assim, é a partir da trajetória de David Simon que começamos nossa abordagem 

preliminar de The Wire. Nela, exploramos a experiência criativa anterior de Simon, e o modo 

como se deu o contato entre ele e o canal que produziu a série, a HBO. A partir daí, não só 

identificamos alguns traços da produção anterior de Simon que marcam autoralmente The Wire 

(e, portanto, são retomados nas análises, sendo ali entendidos como quadros de referência 

externos), mas chegamos ao encargo que orientou a criação do próprio seriado, à proposta que 

ele apresentou á emissora. Então, partimos para aquelas que compreendemos como as três 

principais diretrizes impostas à obra pelos seus criadores, e que estão na base da nossa hipótese, 
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a saber: o abraço a um impulso jornalístico, a emulação da estrutura de romances nas 

temporadas e a tematização do modo como instituições e indivíduos se relacionam na cidade. 

Aqui, já fazemos o esforço de apontar algumas características da série que parecem fortemente 

inspiradas nestas diretrizes, e que nas análises demonstramos ser de grande importância para 

singularizar o mundo na obra. Além disso, como demanda nossa hipótese, identificamos ainda 

como cada uma das três grandes diretrizes que cremos centrais ao nosso corpus se vinculam a 

certas noções sobre o próprio realismo, de modo que a análise permita ainda observar como tais 

diretrizes pesam nas convenções com que a série dialoga para produzir os seus efeitos de real. 

3.1. A trajetória de David Simon até a proposta da série 

Reconhecidamente, a figura autoral mais importante de The Wire é David Simon, 

criador, roteirista-titular e showrunner ou produtor-executivo chefe da série76. Formado em 

jornalismo pela Universidade de Maryland, após concluir os seus estudos, Simon trabalhou no 

The Baltimore Sun por mais de uma década, permanecendo empregado no jornal entre 1982 e 

1995 – boa parte deste tempo como correspondente de polícia do periódico. Ali, Simon logo se 

tornou contrário às mudanças introduzidas na estrutura dos impressos estadunidenses com as 

fusões corporativas dos anos 1990. Isso porque ele enxergava na promoção de editores externos 

trazidos pelas empresas matrizes a cargos de chefia e no aumento considerável nas margens de 

lucro tidas como aceitáveis – e não na internet – a razão para o declínio do jornalismo tradicional 

(SIMON, 2004, 2009; SIMON et al. 2016). Por conta disso, perto do fim do seu período como 

repórter, o descontentamento de Simon com o trabalho foi piorando, o que o levou a pedir 

licença por um ano para produzir um livro-reportagem, sendo esta, alegadamente, uma maneira 

que encontrou para deixar a redação sem perder o emprego (BLACKWELL, 2007). 

A ideia de realizar um trabalho jornalístico mais denso, porém, não marca exatamente 

um ponto de ruptura em sua carreira, mas sim a culminação de uma tendência crescente que 

Simon vinha cultivando de escrever reportagens longas, densas e serializadas em estilo literário 

– reportagens estas que geraram embates com os seus editores, a quem, mesmo após a fama, 

Simon não mede as palavras para criticar abertamente (WILLIAMS, 2014). Neste sentido, o seu 

primeiro trabalho que merece um exame mais detido aqui não é o livro publicado após a sua 

licença, mas uma produção anterior: a primeira das suas séries de reportagens a demonstrar esta 

vocação literária. Na série, Simon traça o perfil de um dos maiores traficantes de drogas da 

história de Baltimore, “Little” Melvin Williams – figura que viria tanto a atuar em The Wire 

quanto a servir de inspiração para o criminoso que é alvo do inquérito que marca a primeira 

 
76 Fonte: <https://www.metacritic.com/person/david-simon-ii>. Acesso em 08 jan. 2019. 
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temporada da série, Avon Barksdale. As reportagens (SIMON, [1987] 2015a), já analisadas 

com certo fôlego em termos distintos daqueles em que fazemos aqui (Cf. WILLIAMS, 2014), 

saltam aos olhos por mostrar grande admiração pelo homem perfilado. Nelas, Simon refere-se 

a “Little Melvin” como uma lenda, exaltando sua inteligência e vaidade e destacando o caráter 

racial da condução de alguns aspectos dos processos contra ele. A despeito disso, ele reconhece 

a alegada responsabilidade do perfilado em estabelecer uma cultura das drogas em Baltimore, 

mostrando um olhar que a um só tempo humaniza Williams e não esconde os seus crimes. 

Os textos mencionam ainda outras personalidades do mundo do tráfico cujos nomes, 

sobrenomes ou apelidos Simon viria a usar em The Wire. Um claro exemplo disso é Nathan 

“Bodie” Barksdale, sendo Barksdale o sobrenome que a série dá à personagem Avon, inspirada 

no próprio Williams, e “Bodie” o apelido do traficante Preston Broadus na obra. Mais do que 

estas curiosidades anedóticas, porém, interessam no escrito alguns dos seus aspectos formais, 

como a tendência a caracterizar opiniões como pertencendo a grupos de pessoas e não a fontes 

nomeadas, o tom coloquial (indicado, por exemplo, por mudanças no tempo verbal no meio do 

texto) e o gosto metalinguístico por interpelar o leitor, como ilustra o trecho abaixo. 

Pergunte a policiais de ronda ou detetives sobre Little Melvin e eles falarão de um 

homem que revolucionou a cultura de drogas de Baltimore nos anos 1960, vendendo 

heroína em vastas quantidades, semeando uma indústria que agora amassa mais de 81 

milhões por dia só em venda de heroína e é vista como responsável por 25 a 30 por 

cento dos homicídios da cidade. / É Melvin Williams, eles te dirão, cuja reputação e 
autoridade cruzam fronteiras estaduais, que estabeleceu o padrão para os traficantes 

de narcóticos do Oeste de Baltimore. Em Nova Iorque, as autoridades contendem, a 

indicação de um comprador de Baltimore por Williams pode abrir as portas aos 

importadores de narcóticos que fornecem para a Costa Leste. / Mas fale de Little Melvin 

com os amigos e apoiadores do homem – ou com o próprio Williams, que firmemente 

alega sua inocência de trás dos muros de uma penitenciária federal – e você ouvirá a 

história de um sobrevivente que se ergueu sozinho, um astuto apostador e homem de 

negócios que criou poder e dinheiro em um gueto onde não existiam (SIMON, 2015a, 

p. 1, tradução e grifos - que indicam mudança no tempo verbal - nossos)77. 

Em outros momentos da série de reportagens, a citação a fontes é reduzida e o texto 

ganha um caráter efetivamente literário, narrando estórias como se tivessem sido testemunhadas 

pelo próprio Simon, tornando esparsas ou inexistentes as referências a possíveis declarações de 

corroboração do relato. Deste modo, além do seu coloquialismo, gosto por caracterizar grupos 

e não só indivíduos específicos no escrito e pendor metalinguístico indicado por instâncias de 

 
77 No original: “Ask beat cops and detectives about Little Melvin and they’ll speak of a man who revolutionized 

Baltimore’s drug culture in the 1960s, marketing heroin in vast quantities, seeding an industry that now grosses 

more than 81 million a day in heroin sales alone and is thought to be responsible for 25 percent to 30 percent of 

the city’s homicides. / It is Melvin Williams, they will tell you, whose reputation and authority cross state lines, 

who has set the standard for West Baltimore’s narcotics traffickers. In New York, authorities contend, William’s 

word on behalf of a Baltimore buyer can open doors to the narcotics importers who supply the East Coast. / But  

speak of Little Melvin to the man’s friends and supporters – or to Williams himself, who staunchly maintains 

his innocence from behind the walls of a federal penitentiary – and you will hear the story of a self-made 

survivor, a shrewd gambler and businessman who created power and money in a ghetto where neither existed”. 
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interpelação do leitor, o texto tem ainda um forte presenteísmo descritivo na construção de 

algumas cenas, economizando as declarações autenticadoras. Apesar disso, o número de fontes 

nominalmente citadas ainda é amplo e o recurso a dados e análises sistêmicas não estão ausentes 

das reportagens, como demonstra o fluxograma no qual Simon apresenta em detalhe a estrutura 

da organização de Williams na primeira metade dos anos 1980. Nele, o próprio Melvin é trazido 

no topo, seus tenentes e então eventuais subtenentes logo abaixo dele, e abaixo destes ora 

distribuidores de nível médio e então traficantes de rua, ora os soldados da facção (Figura 1). 

 

Figura 1: A organização Williams entre 1980 e 1984. Fonte: Simon (2015a, p. 6). 

Cada vez mais comuns na carreira de Simon, séries de reportagens como esta foram, 

segundo seu relato, gerando desgastes com a redação do jornal (WILLIAMS, 2014), culminando 

no seu afastamento voluntário por um ano para produzir um livro e na consequente publicação 

de Homicide: a year in the killing streets (SIMON, [1991] 2015b). Narrado em terceira pessoa, 

escrito em tempo verbal presente, dotado de uma estrutura multiperspectivista colada sobretudo 

em distintos policiais e com uma abundância de diálogos transcritos, o volume tem a estrutura 

de um romance de não ficção. Além disso, o tomo não se esforça em ocultar os nomes dos 

agentes envolvidos em suas estórias nem recua ao apresentar as falhas dos detetives. Nesta 

direção, Simon chega inclusive a retratar certos policiais como indiferentes aos assassinatos que 

investigam, e constantemente atribui aos oficiais que segue um vocabulário profano, ainda que 

tenha uma visão sobretudo simpática a eles e ao seu trabalho. Além disso, o tomo se destaca 

ainda por um humor ácido e uma tendência em penetrar na mente das personagens a partir de 

solilóquios internos que exploram pensamentos íntimos – mesmo sendo um trabalho de não 

ficção, o que indica uma persistência na metalinguagem, ainda que por novos métodos. 
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Neste sentido, outras continuidades notáveis entre o volume e o trabalho jornalístico 

prévio de Simon são a manutenção da coloquialidade no tom, do interesse na construção vívida 

e presenteísta de cenas e das caracterizações de grupo. Isso é demonstrado pelo seu foco 

procedural que observa não só os modos de investigação, mas os pressupostos segundo os quais 

detetives operam. A título de ilustração, ao longo do tomo Simon se refere a um conjunto de 

dez regras ditas como aceitas por qualquer policial de homicídios de Baltimore, como a de que 

a vítima morre só uma vez, mas uma cena de crime pode ser assassinada centenas de vezes 

(SIMON, 2015b, p. 50), ou a de que as dez a doze horas iniciais após um assassinato são críticas 

a um inquérito (p. 85). A regra de número nove, inclusive, chega a ter adendos A, B e C, 

aludindo à burocracia bizantina que marca a mentalidade policial, e o trecho abaixo traz um 

bom exemplo de várias das características mencionadas aqui. 

“Ó o que aconteceu”, diz James. “Você estava aqui dentro brincando com uma arma 

e seu irmão levou um tiro. Agora, se você começar a dizer a verdade, cê não vai ser 

preso. Onde tá a arma?” / “Que arma?” / “Jesus Cristo, onde tá a porra da arma?” / 

“Sei de arma nenhuma não” / “Seu irmão tem uma arma. Vamos pelo menos tirar a 

arma do caminho” / “Derrick levou um tiro no ponto de ônibus” / “Uma porra que ele 

levou”, diz James se enraivando. “Ele tava fazendo merda aqui dentro e você ou seu 
irmão ou outra pessoa atirou nele por acidente. Cadê a porra da arma?” / “Tem arma 

nenhuma” / Clássico, pensa Worden, olhando para o garoto. Realmente clássico. Um 

exemplo primaz da Regra Número Um do guia da investigação de homicídios, a 

entrada da página 1 no léxico de um detetive: / Todo mundo mente. / Assassinos, 

ladrões, estupradores, traficantes de drogas, usuários de drogas, metade de todas as 

testemunhas em grandes crimes, políticos de todas as persuasões, vendedores de carros 

usados, namoradas, esposas, ex-esposas, policiais acima da patente de tenente, 

colegiais de dezesseis anos que atiram acidentalmente nos seus irmãos e então 

escondem a arma – para um detetive de homicídios, a terra (sic) gira em um eixo de 

negação e em uma órbita de mentiras. Diabos, às vezes nem a polícia é diferente 

(SIMON, 2015b, p. 34–35, tradução nossa)78. 

Como se pode imaginar, o livro gerou alguma repercussão no departamento de polícia 

de Baltimore, sobretudo devido ao vocabulário pouco sutil atribuído a alguns policiais, de forma 

que sanções disciplinares chegaram a ser cogitadas; mas a questão logo evanesceu (SIMON, 

2015b; SIMON et al. 2016). Ademais, apesar de menos romântica do que era padrão nos Estados 

Unidos (ao menos até a emergência de movimentos como o Black Lives Matter), a visão que o 

autor mostra ter da polícia no volume ainda assim é majoritariamente positiva. Desta forma, o 

 
78 No original: “‘Here’s what happened,’ says James. ‘You were in here playing around with a gun and your brother 

got shot. Now if you start telling the truth, you’re not going to get locked up. Where’s the gun?’ / ‘What gun?’ / 

‘Jesus Christ. Where’s the goddamn gun?’ / ‘Don’t know about no gun.’ / ‘Your brother has a gun. Let’s just get 

the gun out of the way.’ / ‘Derrick got shot at the bus stop.’ / ‘The fuck he did,’ says James, simmering. ‘He was 

fucking around in here and you or your brother or someone else shot him by accident. Where’s the fucking gun?’ 

/ ‘Ain’t no gun.’ Classic, thinks Worden, looking at the kid. Truly classic. A prime example of the Rule Number 

One of the guidebook of death investigation, the page 1 entry in a detective’s lexicon: Everyone lies. Murderers, 

stickup artists, rapists, drug dealers, drug users, half of all major-crime witnesses, politicians of all persuasions, 

used car salesmen, girlfriends, wives, ex-wives, line officers above the rank of lieutenant, sixteen-year-old high 

school students who accidentally shoot their older brother and then hide the gun—to a homicide detective, the 

earth spins on an axis of denial in an orbit of deceit. Hell, sometimes the police themselves are no different”. 
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texto é mais focado no dia-a-dia dos investigadores e no processo de trabalho nos casos do que 

na corrupção institucional, na manipulação de estatísticas ou em episódios de brutalidade. Assim, 

apesar dos detetives terem inicialmente mostrado certo choque com algumas das falas e 

informações que foram efetivamente publicadas (GLENNY, 2008), Simon diz não ter chegado 

a perder a confiança dos seus informantes nem passado a ser recebido de forma diferente pelos 

policiais ao voltar ao trabalho no The Baltimore Sun (SIMON, 2015b). Em termos de acolhimento 

crítico, por sua vez, o livro chegou a ganhar o Edgar Allan Poe Award para melhor obra policial 

factual em 1992. Além disso, ele contribuiu em parte para que Simon eventualmente ganhasse 

uma bolsa da fundação MacArthur, prestigiada e seletiva recompensa concedida anualmente a 

entre 20 e 30 indivíduos nativos ou residentes dos Estados Unidos que se destacam em qualquer 

trabalho intelectual, já tendo sido concedida a figuras como Tim Berners-Lee e Octavia Butler. 

Apesar disso, no posfácio das edições mais recentes do tomo, Simon (2015b) ajuíza que 

foi apenas após a adaptação televisiva de 1993 que Homicide passou de fato a atrair uma atenção 

mais intensa, e curiosamente o autor avalia que os detetives se mostraram mais desconfortáveis 

com sua ficcionalização na tevê do que com o relato jornalístico do escrito. No mesmo posfácio, 

o autor se diz ainda ambivalente a respeito da série, cujo mérito reconhece em ter catapultado a 

obra em visibilidade e feito ela vender mais cópias, mas na qual enxerga uma falta de atenção 

à acurácia nas tecnicalidades procedurais que vê com maus olhos. Convidado para escrever o 

piloto de Homicide, Simon inicialmente declinou a proposta, preferindo se aventurar na escrita 

ficcional para tevê apenas quando o formato do seriado estivesse mais delineado, o que o levou 

a trabalhar em um episódio posterior da obra. Na tarefa, empreendida após Simon ler os 

primeiros scripts, ele teve ainda a companhia do amigo e colega de faculdade David Mills, que 

já trabalhava como roteirista. Considerado pela NBC muito lúgubre para ser exibido ainda na 

primeira temporada, o roteiro escrito por Simon e Mills só foi filmado na segunda, e apenas por 

conta de Robin Williams ter aceitado um papel secundário nele (SIMON, 2015b). 

O episódio foi um sucesso, rendendo um prêmio de roteiro da Writer’s Guild of America, 

mas Simon (2015b) o considerou um fracasso, dado o número de mudanças que precisaram ser 

introduzidas em seu texto para que ele fosse considerado filmável. Todavia, incentivado pelo 

amigo David Mills, que após coautorar o episódio logo passou a trabalhar em NYPD Blue, o 

jornalista ainda assim continuou tentando, e na quarta temporada passou a integrar a equipe de 

roteiristas da série (SIMON, 2015b). No que diz respeito à adaptação em si, Homicide foi criada 

para televisão por Paul Attanasio, mas de fato conduzida por Tom Fontana (que mais tarde viria 

a criar o seriado Oz para a HBO) e Jim Finnerty. A produção teve 122 episódios distribuídos 

ao longo de sete temporadas entre 1993 e 1999, e se fechou em um telefilme que lhe serviu de 



127 

 

series finale. Ela se destacava por mesclar estórias episódicas e continuadas, tanto do ponto de 

vista investigativo quanto no que concerne às vidas pessoais dos detetives que protagonizavam 

a obra, e por trazer um grupo relativamente robusto (oito, já no piloto) de policiais trabalhando 

vários casos simultaneamente. Assim, ela fugia ao padrão mais comum em séries procedurais 

de ter um núcleo menor de detetives protagonistas e um ou dois casos por episódio. Apesar da 

ambivalência que Simon (2015b) afirma ter sobre o projeto, a série de fato se destacou entre as 

produções de rede aberta à sua época de exibição, sendo tida por alguns críticos (HAGGINS, 

2013) como legatária da tradição de procedurais policiais da própria NBC, herdando a propensão 

a estórias continuadas de Hill Street Blues e a construção plástica ousada de Miami Vice. 

Haggins (2013) vê ainda na combinação de humor mordaz, casos policiais densos, uma 

inclinação realista e uma abordagem moral nuançada da obra características que supostamente 

a tornariam precursora de The Wire, embora esta seja uma asserção que precisa ser considerada 

com cautela. Visualmente, por exemplo, Homicide adota uma forma muito mais clara daquilo 

que Bordwell (2008a) chama de continuidade intensificada do que sua sucessora, contando com 

uma edição rápida, abuso de planos próximos e movimentos de câmera intensos. Isso tudo torna 

o seu ritmo bem mais frenético que o de The Wire, mais comedido. Abunda em Homicide, por 

exemplo, o uso de câmera de mão nem sempre estabilizada por equipamentos, denunciando a 

presença de um corpo por trás da lente, e o recurso a técnicas de edição arrojadas mais comuns 

no cinema de vanguarda e jornalismo televisivo do que em séries, como o falso raccord ou jump 

cut 

79. Ainda assim, é inegável que The Wire herda algumas características da primeira série em 

que Simon trabalhou, e elas são abordadas mais a fundo na terceira parte desta tese. 

Enquanto adaptação, por sua vez, Homicide tem uma abordagem pouco fechada do livro 

em que se baseia. Ela não poupa esforços, por exemplo, em ficcionalizar os detetives, mesclar 

reinterpretações de casos ali trazidos e outros novos e transformar a descrição de pensamentos 

dos investigadores e as passagens autorais de Simon em falas de personagens, todos estes sendo 

elementos que se mostram já no piloto. Enfim, narrativa e plasticamente, a série de fato parece 

um empreendimento arriscado para a NBC. Não à toa, a sua primeira temporada teve somente 

9 episódios e a segunda 4, e ela só passou a aderir ao padrão de entre 20 e 23 episódios por 

temporada com que a rede em que foi originalmente exibida em geral trabalha a partir da terceira. 

 
79 Também chamado de “salto”, o jump cut é marcado por uma sucessão de dois planos entre os quais a câmera 

não chega a ter uma mudança significativa de eixo, dando a impressão de que foi “desligada” e “ligada” 

novamente ou de que uma parte do vídeo foi cortada propositadamente na montagem. Disruptiva, a técnica é 

comum na edição de entrevistas pelo telejornalismo, nas quais o espectador percebe exatamente onde o vídeo 

foi cortado e pedaços de falas distintas de uma mesma entrevista foram emendados sem que a câmera tenha se 

movido. No cinema narrativo ficcional, por sua vez, o falso raccord foi consagrado em filmes como Acossado 

(À bout de souffle, 1960), de Jean-Luc Goddard. 
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Apesar da pesquisa para o volume ter sido feita ainda em 1993, foi no seu período como 

roteirista em Homicide que Simon publicou seu segundo livro de não ficção, The Corner: a 

year in the life of an inner-city neighborhod, co-autorado por Edward Burns ([1997] 2010). A 

parceria deu certo, e Burns também viria a colaborar com Simon na criação de The Wire. De 

escopo mais modesto do que Homicide, The Corner segue um grupo menor de pessoas, 

centrando sua narrativa no jovem traficante em idade escolar DeAndre McCullough e sua 

família estendida, incluindo os seus pais Gary McCullough e Fran Boyd. Os McCullough  foram 

aparentemente encontrados em uma esquina escolhida ao acaso pelos autores, que optaram por 

fazer um mergulho imersivo em um cruzamento qualquer para falar de um problema maior de 

Baltimore: as suas dúzias de mercados de drogas a céu aberto, nos quais narcóticos são vendidos 

livremente em regiões em que os moradores precisam adaptar suas vidas a esta realidade. 

Em termos formais, o volume não se diferencia muito do anterior, sendo narrado em 

terceira pessoa e no tempo verbal presente, mantendo ainda o recurso copioso a falas transcritas. 

Além disso, ele herda muitas das características que Simon traz desde seu trabalho no The 

Baltimore Sun, como a metalinguagem (aqui, como em Homicide, explorada pela descrição de 

pensamentos íntimos em uma obra de não ficção), a coloquialidade, o foco no estabelecimento 

de cenas e as caracterizações em grupo. Todavia, como mencionado, o foco aqui não é na 

polícia, mas em uma família devassada pelo tráfico, e devido a este fato o tom da obra é bem 

mais soturno que o de Homicide. Possivelmente por este motivo, questões raciais e relacionadas 

à brutalidade policial são bem mais proeminentes no volume coautorado com Burns do que no 

livro anterior, abandonando a visão mais positiva sobre o trabalho policial que marca o primeiro 

romance, como se nota de forma bastante acentuada no trecho transcrito abaixo. 

Por volta do fim dos anos setenta e início dos oitenta, um departamento de polícia 

predominantemente branco adquiriu consciência racial o suficiente para ser cauteloso 
quanto aos atos mais escandalosos de brutalidade. Mas nas esquinas da Rua Fayette 

hoje, é uma nova geração de policiais negros que vem se provando violentamente 

agressiva. Um patrulheiro branco na Zona Oeste de Baltimore precisa ao menos levar 

em consideração a ótica racial, reconhecer o fato de que ele está mexendo com gente 

negra em uma cidade majoritariamente negra. Mas os policiais negros nem tanto, pois 

para eles as reclamações de brutalidade podem ser desconsideradas – não só por que 

a vítima era um noiado de esquina, mas por que o aspecto racial é neutralizado. Não 

surpreendentemente, alguns dos mais temidos e mais desprezados oficiais do Distrito 

Oeste ao longo da Rua Fayette – Shields, Pitbull, Peanuthead, Collins – são negros. 

Eles parecem provar quão realmente divisiva e alienante a guerra contra as drogas se 

tornou, e como a consciência de classe mais do que a raça propeliu a polícia de rua da 
cidade em direção ao absoluto desprezo pelos homens e mulheres das esquinas. / Tome, 

por exemplo, a notável carreira de David Shields, um oficial negro que foi autorizado 

a acumular quatro queixas de brutalidade em pouco mais de dois anos, e ainda assim 

permanecer nas ruas por todo este tempo. Alguns meses mais e Shields reclamou seu 

primeiro corpo – um traficante de vinte e um anos da Rua Monroe que ele perseguiu 

até um beco e alvejou, o tiro fatal atingindo a vítima por trás. E apesar da avaliação 

policial ter absolvido Shields, não havia uma alma na Rua Fayette que acreditasse que 

a faca no chão de fato pertencia ao traficante, ou que o jovem estava morto por qualquer 
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outra razão que não o fato de que ele havia corrido de um dos mais duros e raivosos 

soldados da Zona Oeste (SIMON; BURNS, 2010, p. 165–166, tradução nossa)80. 

Não à toa, o livro foi bem mais contestado que o anterior, rendendo críticas mais densas 

e gerando mais mal-estar com a própria polícia, posto que ainda que muitos detetives tenham 

visto legitimidade no volume, outros o consideraram nada menos que uma traição. De fato, para 

muitos detetives o livro era um relato escrito do ponto de vista daqueles que viam como sua 

missão perseguir, e não dos próprios policiais (SIMON, 2015b) – sentimento que só deve ter 

sido amplificado dado o fato de que um dos seus autores trabalhara mais de vinte anos na polícia, 

escrevendo a obra pouco depois da sua aposentadoria, e o outro era um jornalista que conheciam 

de perto, e que os havia pintado em uma luz bem mais favorável no primeiro livro que escrevera. 

Coincidentemente, o volume foi publicado no exato ano em que estreava na HBO uma 

outra série de Tom Fontana, Oz, que explorava o dia a dia de uma prisão masculina, tratando 

de forma crua as ocorrências de violência racial e sexual que ocorriam ali. Simon (2015b) avalia 

que à época, por vir trabalhando sob supervisão de Fontana havia alguns anos em Homicide, já 

se sentia mais seguro na escrita televisiva. Então, ao assistir Oz e observar a abertura da HBO 

para conteúdos controversos, ele logo desistiu da oferta para trabalhar no The Washington Post 

que a aclamação de seus livros lhe rendera e se interessou pela ideia de adaptar o seu novo 

escrito em uma produção para a empresa, com a qual o próprio Fontana lhe pôs em contato. No 

encontro com os executivos do canal, Simon lhes explanou seu ambicioso plano de uma série 

que começasse se debruçando sobre o tráfico em uma esquina e logo se expandisse. 

A intenção, assim, era de aos poucos cobrir policiais, políticos e outras figuras associadas 

à guerra contra as drogas, uma ideia que só viria a se concretizar em The Wire, dado que a HBO 

só estava interessada em uma minissérie que adaptasse fielmente o livro (SEPINWALL, 2013). 

À época, Edward Burns, que só havia adiado os planos de ser professor ao se aposentar da 

polícia no início dos anos 1990 devido ao convite de Simon para que juntos escrevessem The 

 
80 No original: “By the late seventies and early eighties, a predominantly white police department acquired enough 

racial consciousness to be wary of the most egregious acts of brutality. But on the Fayette Street corners today, 

it’s a new generation of young black officers that is proving itself violently aggressive. A white patrolman in 

West Baltimore has to at least take into account the racial imagery, to acknowledge the fact that he is messing 

with black folk in a majority black city. Not so his black counterparts, for whom brutality complaints can be 

shrugged off—not only because the victim was a corner-dwelling fiend, but because the racial aspect is 
neutralized. Not surprisingly, some of the most feared and most despised Western District officers along Fayette 

Street – Shields, Pitbull, Peanuthead, Collins – are black. They seem to prove just how divisive and alienating 

the drug war has become, and how class-consciousness more than race has propelled the city’s street police 

toward absolute contempt for the men and women of the corner. Take, for example, the notable career of David 

Shields, a black officer who was allowed to run up four brutality complaints in little more than two years, yet 

stay on the street all of that time. A few months more and Shields claimed his first body—a twenty-one-year-

old slinger from Monroe Street whom he chased into an alley and shot, the fatal bullet striking the victim from 

behind. And though the police review of the shooting cleared Shields, there wasn’t a soul on Fayette Street who 

believed that the knife on the ground actually belonged to the slinger, or that the young man was dead for any 

other reason than that he had run from one of the Western’s hardest and angriest soldiers.” 
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Corner (SIMON, 2004), mostrou interesse em adaptar a obra para tevê junto a seu coautor. 

Todavia, dado o forte argumento racial do livro, a HBO preferiu que Simon – que, como Burns, 

é branco – trabalhasse na adaptação com David Mills, com quem já cooperara em Homicide. 

Dedicado a fazer da minissérie um sucesso para aumentar seu poder de barganha com o canal 

(e a partir daí poder propor a obra que de fato tinha em mente), Simon pediu que Burns fosse 

rascunhando o projeto do que mais tarde viria a ser The Wire enquanto se dedicava a mostrar 

competência em The Corner (SEPINWALL, 2013). 

Aqui, cabe um parêntese sobre o canal de tevê a cabo e as possíveis razões pelas quais 

David Simon pode tê-lo achado o locus certo tanto para a adaptação do livro quanto para a série 

que tinha em mente81.  No sistema de distribuição dominante na tevê comercial estadunidense, 

a HBO é o que se chama de um canal de tevê a cabo premium. No que concerne ao modelo de 

negócios, este tipo de emissora tem a particularidade de que suas subscrições precisam ser feitas 

pelo público, de forma que a assinatura de canais como a HBO não está incluída nos serviços 

básicos de tevê fechada do país. Assim, enquanto as redes abertas não utilizam sinal de cabo e 

um canal fechado básico é abarcado em pacotes genéricos oferecidos por provedores, lucrando 

meros centavos por domicílio a que o seu sinal chega82, ao negociar diretamente com os seus 

clientes os canais premium possuem uma base de lucro muito maior. Hoje, por exemplo, uma 

assinatura da HBO nos Estados Unidos custa entre cinco e quinze dólares por assinante (HALL, 

2019). E como distintos modelos de negócios tendem a desaguar em práticas gerenciais 

peculiares, o fato de ter no seu público e não em anunciantes ou provedores de cabo sua principal 

fonte de renda levou este tipo de emissora a adotar estratégias comerciais mais próximas 

daquelas abraçadas pelo cinema e o mercado livreiro do que pelo setor de radiodifusão. 

Assim, por exemplo, tais canais não costumam trabalhar com publicidade e precisam 

dobrar os esforços no sentido de se vender para o público, ao mesmo tempo em que se livram 

do peso de tentar vender esse público para terceiros (CASCAJOSA, 2006). Deste modo, para a 

HBO e congêneres, importam mais prêmios, aclamação crítica e imbuir na sua audiência a ideia 

de que o acesso à emissora lhe confere certo tipo de capital social, conectado a discursos de 

distinção e noções vagas de bom gosto, do que os números levantados pela Nielsen (SANTO, 

2008). Por conseguinte, mesmo que ainda levados em conta do ponto de vista de que programas 

serão cancelados e renovados ao fim de cada temporada, os dados de audiência são secundários 

 
81 A exploração da trajetória da HBO e do modo como funciona o seu modelo de negócios feita a seguir acompanha 

de perto, com alguns dados novos e adaptações necessárias ao nosso objetivo corrente, um esforço similar 

realizado em outra oportunidade (ARAÚJO; BIANCHINI, 2017). 
82 A AMC, por exemplo, mesmo após o sucesso que obras como Mad Men e Breaking Bad tiveram, passou a receber 

mensalmente dos distribuidores de cabo apenas cerca de 24 centavos de dólar por assinatura (SMITH, 2013). 
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para canais premium. E como estes canais não trabalham com publicidade e seguem recebendo 

o valor integral das assinaturas da sua clientela mesmo que cada cliente particular só interesse 

um ou dois programas da sua grade, a diversidade de programação, associada a uma marca 

distintiva e ao sucesso crítico, é para eles um guia de investimento mais seguro que a audiência. 

Na origem desse sistema, a maioria das emissoras premium apostava na ideia simples e 

rentável de exibir filmes hollywoodianos relativamente novos sem intervalos comerciais, e as 

incursões em programação original foram realizadas aos poucos, conforme a concorrência 

aumentava e o VHS se difundia. Uma das pioneiras neste modelo de radiodifusão, aos poucos 

a HBO também se aventurou: na transmissão de lutas de boxe; no financiamento e exibição de 

conteúdo documental biográfico sem censura em relação a temas ligados à sexualidade (muitas 

vezes com nudez explícita); e na produção de comédias stand-up de nomes de peso, como Chris 

Rock, marcadas pelo vocabulário profano. Isso arrastou o canal a uma série de batalhas judiciais 

com as agências reguladoras ao longo dos anos 1980, todas com decisão favorável à HBO, posto 

que ao contrário das redes abertas e dos canais básicos de tevê cabo, o conteúdo deste tipo de 

canal não está disponível para que qualquer um o acesse. Ao contrário, ele precisa ser 

ativamente comprado pelo público, sendo assim protegido pelo direito à liberdade de expressão 

garantido na primeira emenda da constituição do país (CASCAJOSA, 2006). 

Quanto ao conteúdo ficcional, dada a sua história com a exibição de documentários e 

longas-metragens, a HBO a princípio investiu em telefilmes biográficos, em particular sobre 

expoentes de grupos marginalizados, como líderes de minorias étnicas. Este foco também parece 

vir de uma estratégia comercial clara, posto que desde cedo a emissora foi caracterizada por 

uma base de assinantes largamente afro-americana, mais interessada em termos demográficos 

do que outros grupos étnicos em esportes como boxe e nas apresentações cômicas de humoristas 

negros do canal (MITTELL, 2012a). No que diz respeito à ficção seriada, Oz, estreada em 1997, 

marca o primeiro investimento mais sério da HBO, a despeito de incursões mais antigas no 

formato, como com The Hitchhiker nos anos 1980. De tal forma, com um elenco multiétnico e 

um tom crítico ao sistema carcerário do país, a despeito de marcadamente experimental, a um 

olhar mais próximo Oz se mostra ainda assim um investimento razoavelmente seguro. 

Leverette (2008) nota, por exemplo, que o intenso recurso à violência, nudez e diálogos 

fortes da série apelam, respectivamente, para o público que assinava o canal pelas partidas de 

boxe, os documentários sobre sexualidade e os stand-ups não censurados. Além disso, a escolha 

por um elenco diverso e um tom crítico se alinham claramente com a base de assinantes afro-

americana abastada e muito provavelmente de esquerda da HBO à época. Enfim, a ênfase em 

tipos marginalizados endereçava-se ainda à audiência dos telefilmes da emissora; do mesmo 
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modo que The Sopranos, que a seguiu na busca por conquistar também uma audiência branca, 

lidava com imigrantes italianos mafiosos, almejando ampliar a base de assinantes do canal a 

partir das séries originais de longa duração. Não à toa, todas estas séries estreiam em um 

momento em que a HBO começa a se marcar pelo slogan “It’s not TV”, ou “não é televisão”, 

em uma busca por diferenciar seu conteúdo no meio televisivo. 

É neste momento de riscos calculados com produções ousadas que a adaptação feita 

pelo próprio Simon de The Corner chega à HBO, somando-se em 2000 à já então respeitável 

cartela de minisséries da emissora. Com seis episódios, a obra é bem mais próxima ao tomo que 

lhe precedeu do que Homicide, mantendo os nomes das pessoas reais sobre as quais o volume 

se debruça e trazendo no início dos seus episódios intertítulos escritos sobre fundos pretos com 

os dizeres “Histórias verdadeiras” e “Baltimore, Maryland”. A despeito disso, um procedimento 

narrativo peculiar é realizado na obra: embora seja quase inteiramente fiel às estórias vividas 

pelas personagens no material escrito, a minissérie falseia seu próprio modo de produção. Sob 

controle criativo de Simon, ela é apresentada não como o resultado de um trabalho jornalístico 

dele e de Burns ou inversamente apagando qualquer realizador (como o próprio livro o faz), 

mas como um documentário produzido pelo diretor dos seus episódios, Charles Dutton. De fato, 

no início e final de cada episódio, uma contraparte ficcional de Dutton interpretada pelo próprio 

diretor pode ser vista (ou, no mais das vezes, ouvida) fazendo perguntas a personagens que 

reconhecem a presença da câmera e interagem com ela (e com ele) como se participassem de 

um documentário. Esta é paradoxalmente uma das maiores marcas da ficcionalização da obra – 

especialmente dado que a série traz flashbacks que nenhum documentarista poderia acessar. 

Apesar disso, diversos dispositivos convencionalmente realistas que marcariam as 

criações posteriores de Simon já são empregados aqui, como a participação como atores de 

pessoas reais cujas estórias são ficcionalizadas na obra, a opção por filmar in loco e um uso 

comedido dos recursos sonoros, que evita a manipulação afetiva por meio da música. Em termos 

visuais, The Corner também parece muito mais próxima ao que viria a ser The Wire do que 

Homicide. A minissérie recorre, por exemplo, a planos ponto de vista que indicam interações 

insuspeitamente observadas, além de ter uma preocupação em capturar os ambientes urbanos 

com ângulos abertos, como demonstram as comparações mais estreitas entre os trabalhos do 

autor e o nosso corpus, realizadas nos capítulos finais da tese. Por ora, todavia, cabe ainda 

mencionar que apesar de plasticamente mais próxima de The Corner, em termos narrativos, The 

Wire é um pouco mais epicena nos empréstimos que toma dos trabalhos anteriores de Simon. De 

fato, na sua narrativa, a série bebe indistintamente dos textos jornalísticos do autor, incluindo 

seus dois livros, e de ambas as séries em que ele trabalhou – como também demonstra a análise. 
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Ainda no que concerne a The Corner, cabe enfim pontuar que a obra foi um primeiro 

experimento no qual se juntaram profissionais que mais tarde viriam a trabalhar juntos em The 

Wire, como Simon, Burns e Robert Colesberry, estabelecendo uma parceria que seria repetida 

pouco mais tarde em nosso corpus (MITTELL, 2012a). Sucesso absoluto de crítica, The Corner 

venceu os Emmys de melhor roteiro, direção e minissérie, e foi também o objeto de uma matéria 

de capa do The New York Times, provando o valor de Simon para a HBO e tornando possíveis 

as negociações dele com o canal para o efetivo projeto de uma série mais longa (SEPINWALL, 

2013). E aqui finalmente chegamos em um ponto no qual é possível estabelecer a proposta do 

seriado que nos serve de corpus. Conforme Simon, desde o início seu objetivo com a série ainda 

era o mesmo que tinha quando primeiro tentou vender a adaptação de The Corner para o canal 

– qual seja, a de criar uma obra sobre o universo do tráfico cujo escopo aos poucos se ampliasse 

para incluir políticos, jornalistas e outros agentes relacionados à dita guerra contra as drogas, 

não se limitando aos representantes da lei e do crime (HORNBY; SIMON, 2007). Apesar disso, 

não foi esta a proposta apresentada à HBO (segundo ele, por conta das negociações anteriores 

já terem provado que uma obra com esta premissa não teria muitas chances de atrair a emissora). 

De fato, ao canal, que à época já tinha expandido sua cartela de séries para além de Oz 

com Sex and the City e The Sopranos e já vinha trabalhando na produção de Six Feet Under, 

Simon vendeu a ideia de fazer um seriado policial que fosse a antítese da configuração esperada 

para o gênero na tevê. A ideia, assim, era opor-se claramente ao viés proibitivo do policiamento 

antidrogas, subverter a abordagem moral clássica dos procedurais e a expectativa de restauração 

da ordem social a cabo das investigações (HORNBY; SIMON, 2007), e quebrar a premissa de 

heroísmo individual (ROSE, 2008). Com efeito, a bíblia da série previa que ela seria, em sentido 

estrito, “um procedural policial ambientado na cultura de drogas em uma cidade do cinturão da 

ferrugem estadunidense, uma estória de policiais e bandidos que existe dentro do mesmo 

vernáculo de outras produções televisivas” (SIMON, 2000, p. 2, tradução nossa)83. Mas o mesmo 

texto também estabelecia para a obra uma abordagem estilística hiper-realista e um escopo 

temático mais amplo, com ambientação em um departamento de polícia disfuncional e indiferente 

que, já de antemão, falhara em entender a natureza da cultura urbana de drogas e, assim, 

epitomaria a decadência dos grandes centros urbanos do país. Basicamente, então, a proposta 

para The Wire era a de criar uma série procedural policial com um viés crítico, enredo 

relacionado à guerra contra as drogas e inclinação realista, embora estes três últimos parâmetros 

já sejam uma ponte entre a generalidade de uma proposta e a especificidade das diretrizes. 

 
83 No original: “a police procedural set in the drug culture of an American rust-belt city, a cops-and-players story 

that exists within the same vernacular as other television fare”. 
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Ao receber a bíblia – e com ela o roteiro do primeiro episódio – a HBO ainda assim 

permaneceu hesitante, solicitando que fossem delineados ao menos dois episódios adicionais 

antes de concordar em filmar o piloto (SEPINWALL, 2013). Provavelmente, ao menos em 

parte isso se deu em razão de The Wire destoar um pouco do que o canal vinha então produzindo. 

Até ali, mesmo que se encontrasse em expansão, o número de séries originais da emissora ainda 

era relativamente pequeno, e o slogan “não é televisão” passava a ditar o que era ou não 

encomendado, de modo que uma série policial parecia ir contra os planos de branding da HBO 

no momento. Além disso, embora esta estratégia de distinção na mídia televisiva tenha levado 

o canal a abraçar produções de criadores que haviam feito sucesso em outros meios (SANTO, 

2008), a verdade é que mesmo tais criadores tinham uma boa experiência televisiva84, e o canal 

estava perfeitamente ciente da pouca experiência de Simon na televisão (MITTELL, 2012a). 

Apesar disso, a HBO aceita naquele momento abraçar a ideia do autor, possivelmente 

devido ao fato de a sua própria estratégia de diferenciação à época já prever em algum nível a 

possibilidade de experimentações formais com gêneros consagrados na tevê, como Six Feet 

Under fazia com o drama familiar (AUSTER, 2005). Ademais, a série proposta por Simon 

parecia já na sua elaboração abraçar dois parâmetros que marcam a produção original da 

emissora à época: o de diferenciar as suas produções daquelas vistas redes abertas (mesmo 

trabalhando com um gênero tão estabelecido) e a de ter espaço para o suposto “conteúdo 

adulto”85. Assim, logo passou a ser montada a equipe que viria a trabalhar em The Wire, seriado 

que finalmente estrearia em dois de junho de 2002. Desde a elaboração desta equipe, porém, e 

atravessando ainda toda a dramaturgia e organização visual, sonora e cênica da obra, três 

diretrizes parecem ter orientado densamente os criadores da série. Nossa hipótese nesta tese é 

que tais diretrizes pesaram sobremaneira tanto para a construção do mundo projetado na obra 

quanto para os seus modos de construção do realismo. Assim, estas diretrizes são destrinchadas 

a seguir, e densamente exploradas nas próprias análises que marcam a terceira parte da tese. 

3.2. Três diretrizes criativas e a sua relação com o realismo da obra 

3.2.1. O impulso jornalístico 

Com uma estrutura expansiva, a cada uma de suas temporadas subsequentes à primeira 

The Wire introduz um novo núcleo de personagens ligadas a situações e ambientes distintos, 

 
84 Como Ron Howard, que se consagrou no cinema, mas havia trabalhado em produções como Cotton Candy e 

Littleshoes na televisão antes de produzir Maximum Security entre 1984 e 1985 para a HBO; ou Robert Altman, 

que criou Tanner ’88 para o canal no fim dos anos 1980 já com uma vasta filmografia em seu portfólio, mas 

também alguns telefilmes em sua carreira, como Nightmare in Chicago e Rattlesnake in a Cooler. 
85 Isto é: vocabulário profano, violência explícita e exploração da sexualidade e da nudez 
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ampliando seu escopo para além do universo do policiamento ao tráfico de drogas que marca 

tão expressivamente a série. É assim que em sua segunda temporada a obra se debruça sobre o 

porto de Baltimore, em sua terceira sobre o corpo político administrativo da cidade e na quarta 

sobre o seu sistema educacional. Seguindo a mesma tendência, a quinta e última temporada do 

seriado apresenta o espectador a um grupo de jornalistas do principal diário da região, o The 

Baltimore Sun, os quais têm variado grau de investimento no trabalho que realizam. Desta forma, 

o seriado incorpora desde o ambicioso repórter Scott Templeton, um calouro no periódico que 

inventa informações dos mais diversos tipos em seus escritos, até o romântico editor de cidade 

Augustus “Gus” Haynes, apegado a valores tradicionais da profissão e à sua deontologia. 

Avaliada como a segunda pior da obra tanto pelo público não especializado quanto pela 

crítica86, a quinta temporada de The Wire tem entre as falhas que lhe são mais habitualmente 

atribuídas sua pendência alegadamente excessiva ao melodrama (WILLIAMS, 2014) e o fato 

de supostamente ser muito enviesada pela própria visão negativa de David Simon sobre o estado 

do jornalismo no momento em que a série foi feita (MITTELL, 2015). Ironicamente, em um 

ato que parece mais dar vazão às suspeitas de enviesamento do olhar que a temporada direciona 

aos jornalistas do que dissipá-las, cerca de uma semana após a series finale Simon (2008b) 

publicou no The Huffington Post uma virulenta resposta aos críticos de jornal que escreveram 

sobre a obra aquele ano. No escrito, ele faz uma apaixonada reprimenda aos colegas de profissão, 

criticando o que via como um desarrazoado foco na trama da série que seguiu a artimanha de 

um detetive que inventa um serial killer para conseguir recursos da prefeitura. Ali, o autor alega 

que poucos entre os que se dedicaram a escrever sobre a série teriam realmente entendido o maior 

tema com que ela efetivamente lidara em seu ano de encerramento: o de que não só naquele 

período, mas no curso de toda a narrativa, o jornalismo falhara em sua própria missão frente à 

sociedade. Esta falha se mostrava, para Simon, em sua omissão ao não reportar as grandes 

estórias que se desenrolaram na cidade durante o intervalo de tempo que o enredo abarcou. 

Em seu argumento, Simon lembra que, no curso das estórias tratadas na obra, pesados 

cortes orçamentários foram realizados por um prefeito que se elegera prometendo reformas, a 

polícia abandonou importantes inquéritos por conta de maquinações políticas, o sistema escolar 

de Baltimore mostrou uma completa falência, ocorreram várias disputas territoriais entre facções 

do tráfico e o mais importante criminoso da cidade foi assassinado. Na série, todos estes fatos 

eludiram a redação do principal jornal de Baltimore, que nada escreveu sobre eles. Indo além 

no argumento, o autor chega a estabelecer que à exceção de um arco, a temporada inteira se 

 
86 Fonte: <https://www.metacritic.com/tv/the-wire/>. Acesso em 12 nov. 2018. 
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resumiu a dez horas acompanhando a redação de um jornal que não mais conhece a cidade onde 

opera. Segundo ele, os enredos foram construídos assim face a um impulso metalinguístico, 

posto que, em sua percepção, nos últimos vinte anos, estórias muito semelhantes às narradas na 

série concretamente aconteceram na cidade de Baltimore, e o Sun igualmente as ignorou. Para 

ele, segundo quem o processo de pesquisa para a construção das estórias de The Wire envolvia 

“arrastar” tenentes de polícia, professores, procuradores e funcionários públicos a lanchonetes 

e bares e anotar informações importantes sobre o que diziam em guardanapos (SIMON, 2008a), 

É admitidamente fácil o suficiente, se você está escrevendo um programa ficcional de 

televisão, sentar-se em uma cabine de lanchonete ou em um banco de bar com um 

tenente de polícia ou um assistente de um diretor de uma escola, um procurador 

assistente ou funcionário político e ouvi-los te contar os grandes problemas, sabendo 

como eles sabem que a ficção é uma abstração segura. A ficção torna todo mundo 

confortável e falante; o jornalismo – o bom jornalismo investigativo – é uma tarefa 
muito mais difícil, muito mais rigorosa. Ele é demorado, caro, deliberado e exigente. 

Não seria fácil para um repórter veterano de polícia acessar todos os relatórios 

policiais no Distrito Sudoeste e descobrir exatamente de que maneira os roubos caíram 

tão dramaticamente (...). 

Esse tipo de confiança vem aos poucos. 

Mas sem este tipo de reportagem, nós logo viveremos em cidades e vilas onde políticos 

e burocratas se divertem livremente sem preocupações, onde nunca é arriscado polir 

merda e chamar de ouro. Um bom jornal cobre sua cidade e atinge não só o relato 

quantitativo dos eventos de um dia, mas a verdade e o significado qualitativos por trás 

destes eventos. Um excelente jornal faz isso rotineiramente com uma multiplicidade 

de temas, cobrindo toda a região em que atua (SIMON, 2008b, tradução nossa)87. 

Em um ímpeto semelhante, em carta escrita à mesma época não mais aos jornalistas, 

mas aos fãs, Simon (2008a) provoca ainda que as estórias reais que The Wire ficcionalizou estão 

apenas esperando para ser contadas por alguém disposto a gastar seu tempo com elas. Ali, ele 

afirma que acha perturbador que uma obra ficcional para televisão tenha tido que tomar o manto 

de articular argumentos que antes cabiam ao que chama de “mídias mais sérias”, em uma 

referência clara ao jornalismo. Neste ponto, a contenda do autor com os ex-colegas de profissão 

parece atingir seu cerne: ao menos discursivamente, Simon parece assumir em The Wire um 

impulso jornalístico, vendo quase como sua missão explorar os temas e defender os argumentos 

que em seu ponto de vista o periodismo profissional vem (ou vinha) consistentemente falhando 

em abordar. De fato, conforme o próprio Simon, é este impulso jornalístico e os valores que crê 

 
87 No original: “It’s admittedly easy enough, if you are writing a fictional television show, to sit in a diner booth 

or on a bar stool with a police lieutenant or an assistant principal, an assistant state’s attorney or a political 
functionary and have them tell you the good dirt, knowing as they do that fiction is a safe abstraction. Fiction 

makes everyone comfortable and talkative; journalism — good, probing journalism — is a much harder, much 

more rigorous task. It is time-consuming, expensive, deliberate and demanding. 

    It would not have been easy for a veteran police reporter to pull all the police reports in the Southwestern District 

and find out just how robberies fell so dramatically (…). 

    That kind of trust comes slow. 

    But absent that kind of reporting, we will all soon enough live in cities and towns where politicians and bureaucrats 

gambol freely without worry, where it is never a risk to shine shit and call it gold. A good newspaper covers its 

city and acquires not just the quantitative account of a day’s events, but the qualitative truth and meaning behind 

those events. A great newspaper does this routinely on a multitude of issues, across its entire region”. 
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centrais para a profissão que o levam a fazer tevê do modo que faz (TSOURGIANNIS, 2016). 

Não à toa, ecoando de maneira indireta este mesmo discurso ao discorrer sobre a série em outras 

ocasiões, ele tende a fazer assertivas como a de que seu objetivo com The Wire era contar 

estórias que ele cria verdadeiras sobre assuntos que importam (SIMON et al., 2006). Ou a de 

que pretendia abordar os temas levantados no seriado de uma maneira honesta, relevante e que 

talvez pudesse levar a políticas públicas, o que crê ser sua missão como repórter e autor (SIMON, 

2014). Em outras ocasiões, quando avalia o próprio trabalho na obra, Simon parece acreditar 

ainda que The Wire está tão sujeita a demandas de equanimidade jornalística quanto de força 

dramática (SIMON, 2008c), reverberando outra vez a ideia de um impulso jornalístico na série. 

Notavelmente, esta “mística” que faz Simon enxergar no seriado um esforço afim ao do 

jornalismo é alimentada ainda pelo fato de alguns escritos sobre a obra verem nela um viés quase 

premonitório. Isso é visível, por exemplo, no modo como certos textos atestam que a série 

“previu” o modo como o onze de setembro mudaria o foco do FBI da guerra contra as drogas 

para aquela contra o terror88. Já outros mencionam que a série parece ter antevisto o modo como 

a crise estrutural do trabalho e o ataque federal aos sindicatos empurrariam trabalhadores de 

colarinho azul para uma retórica desenvolvimentista anti-establishment. Até então pouco 

percebida concretamente, tal retórica hoje é vista como uma das grandes responsáveis pelas 

mudanças sociais que permitiram a recente eleição de Trump (FREYNE, 2017). 

Por vezes descrito em termos de um ímpeto documental (TSOURGIANNIS, 2016),  

sociológico (PENFOLD-MOUNCE; BEER; BURROWS, 2011) ou etnográfico (WILLIAMS, 

2014)89, para o próprio Simon e outros autores este “impulso jornalístico” pode ser visto em 

diversos elementos de The Wire, como o interesse da série em estórias “verdadeiras” (SIMON 

et al., 2006); seu foco em articular argumentos sobre temas importantes (SIMON, 2008a); sua 

propensão a dar voz a todos os atores relevantes a uma dada questão ao invés de tratá-las de um 

ponto de vista privilegiado (TSOURGIANNIS, 2016); sua veemência em mergulhar de cabeça 

nos temas que desenvolve com mais ênfase (PENFOLD-MOUNCE; BEER; BURROWS, 

2011) e – nos termos de Galen (2014) – sua busca por tratar uma dada realidade de modo total, 

assumindo o papel do jornalismo investigativo.  

Marcadamente, sobretudo neste último sentido de buscar uma visão não só “verdadeira”, 

mas supostamente total da realidade, esta eficaz associação entre um dito impulso jornalístico 

 
88 Filmada pouco após os atentados às Torres Gêmeas, a primeira temporada de The Wire já apresenta um FBI 

completamente desinteressado em casos de tráfico de drogas e dedicado aos de terrorismo, uma mudança de 

foco que não tinha ocorrido em nosso mundo à época de filmagem, mas já havia se efetivado nele à época em 

que a temporada foi exibida. Fonte: <https://thewire.fandom.com/wiki/The_Target>. Acesso em 02 ago. 2018. 
89 Na visão de Williams (2014), em verdade, o olhar de Simon para o próprio jornalismo já é em si etnográfico. 
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e uma proposta realista não é nova, sendo reconhecida pelo próprio Simon (et al., 2006) e 

mencionada por autores como Bazin (1991). Escrevendo sobre os filmes neorrealistas, Bazin 

afirma que eles são “antes de tudo, reportagens reconstituídas” que “apresentam um valor 

documentário excepcional” (p. 238) e deixam a realidade entrar na tela. No contexto acadêmico, 

porém, mais do que Bazin, Lukács é talvez o mais conhecido expoente deste entendimento do 

realismo como capaz de ter valor documental e lidar com a realidade de maneira totalizante. 

Notavelmente, Lukács cola este ponto de vista a algumas assunções sobre a natureza da realidade 

que não necessariamente precisam ser compradas por aqueles que veem o realismo desta forma, 

mas que estão na base das convenções que este ponto de vista sobre o realismo engendra ou 

adota – como a de dar conta de um grande número de enredos e personagens, criando a miragem 

de uma abordagem “total” ao fazer-nos tomar abrangência por totalidade. 

Na visão de Lukács (1980), em seu lugar de intelectual comprometido com uma postura 

marxista, cabe aceitar sem disputas uma noção da realidade que a compreenda como um todo 

contínuo, objetivo, unificado e constituído de forma material e não simbólica, a despeito das 

possíveis mudanças históricas que sistemas econômicos venham a imputar sobre o “real”. 

Assim, em sua perspectiva, só há espaço para uma abordagem da literatura – e, por extensão, 

das formas poéticas – que aceite o axioma de que ficções podem refletir a realidade como é. 

Deste modo, para ele uma teoria literária comprometida com o marxismo deve valorizar autores 

que ele chama de “autênticos realistas” (p. 33), isto é, empenhados em refletir o real de forma 

verdadeira e em sua totalidade, e não apenas como se apresenta em sua superfície. De tal forma, 

profundidade, atenção ao contexto social, insistência em um conhecimento completo e um olhar 

analítico são segundo ele (1980) as marcas dos realistas e suas criações. Para Lukács, então, as 

obras realistas se diferenciariam daquelas vinculadas aos vários modernismos por mergulhar 

sob a superfície da aparência dos fenômenos e investigar as suas causas, as forças sociais que 

os guiam. Com efeito, esta cisão entre a mera aparência de realidade e um mergulho efetivo no 

que nela há de total e verdadeiro compõe a base de todo o pensamento do autor sobre o realismo. 

É com foco nesta dicotomia, inclusive, que ele (1969) opera sua renomada contraposição entre 

a obra expressionista de Kafka, que rejeita; e a literatura realista de Thomas Mann. 

Por certo, como demonstra claramente o primeiro capítulo desta tese, não subscrevemos 

aqui a esta visão lukácsiana, suficientemente criticada mesmo por autores também marxistas 

contemporâneos a ele. Adorno (2002), por exemplo, ainda que compartilhe a ideia de que a 

literatura pode de fato refletir a realidade, acusa o outro teórico de enxergar as vanguardas 

modernistas de modo míope. Conforme revela sua crítica a Lukács, para Adorno a arte não dá 

a ver a realidade reproduzindo-a fotograficamente, mas a partir de uma construção poética 
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autônoma capaz de revelar aquilo que do real se encontra oculto a olhos nus ou cientificamente 

orientados. Já Brecht (1974) acusa a visão do autor de ser removida da própria realidade, posto 

que, conforme ele, para Lukács a única arte válida seria aquela que subscreve a um conjunto de 

princípios aparentemente imutáveis e por isso tirânicos, de modo que só caberia a novos autores 

emular um modo de fazer que não deixa de ser específico, e assim de forma nenhuma universal. 

Concordando em parte com as críticas levantadas nestes escritos, entendemos nesta tese as 

relações entre ficção e realidade de modo mais complexo do que jamais poderiam sugerir as 

ideias de reflexo ou reprodução. De tal forma, admitimos de partida que não só as possibilidades 

do fazer poético, mas mesmo do fazer realista são mais amplas do que parece sugerir Lukács. 

Conforme já pontuamos, todavia, não podemos face a isso ignorar que as considerações 

do intelectual marxista sobre o realismo revelam como este modo possível de enxergar o tema, 

por duro e enviesado que seja, engendra como qualquer outro um conjunto de dispositivos que 

se convenciona como realistas –  e, neste caso, os naturaliza, ignorando sua natureza convencional 

e assumindo que elas efetivamente revelam um acesso privilegiado da obra à realidade90.  

Tipicamente abraçadas pelos “realistas clássicos”, que buscavam primeiro adquirir competência 

em relação à matéria selecionada antes de ficcionalizá-la a partir de um acúmulo informacional 

(PELLEGRINI, 2009), as convenções queridas a este ponto de vista não deixam de poder ser 

desnaturalizadas e dissociadas de suas assunções ontológicas de base. Assim, os esquemas que 

convencionalmente associam o realismo a um impulso jornalístico, como quaisquer outros, 

podem ser usados por autores conscientes da sua natureza artificial, como parece ser o caso do 

próprio Simon. Com efeito, se Simon por um lado se diz explicitamente guiado por tal impulso 

jornalístico, por outro ele adverte que “ficção é ficção, e não deve de modo algum ser confundida 

com jornalismo” (SIMON, 2008a, tradução nossa)91.De fato, mais do que uma frase vazia de 

alguém que em outras ocasiões demonstra ingenuidade, esta declaração vem na esteira de várias 

outras ocasiões em que Simon mostra plena ciência dos processos de ficcionalização operados 

na série. Ele assim se distancia da visão de Lukács sobre a interface entre ficção e realidade e ao 

mesmo tempo abraça dispositivos convencionais e marcadores discursivos compatíveis com ela. 

Uma destas outras ocasiões em que o discurso de Simon acentua a dissociação entre 

mundo ficcional e realidade, por exemplo, pode ser vista em uma interação promovida em uma 

sessão de perguntas e respostas conduzidas por um site no ano de exibição da quarta temporada 

de The Wire. Aquele ano, a vida de uma importante personagem apresentada ainda nos 

 
90 Já mencionamos, por exemplo, entre as convenções queridas a esta abordagem a de gerenciar vários ambientes, 

enredos e personagens para que a grande dimensão do mundo narrativo seja tomada pelo todo do nosso mundo. 
91 No original: “Fiction is fiction, and it should in no way be confused with journalism”. 
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primeiros episódios da série passara por uma grande mudança. Anteriormente, um detetive de 

polícia, Roland “Prez” Pryzbylewski começara a dar aulas de matemática em uma escola da 

rede pública da Zona Oeste de Baltimore, enfrentando vários problemas do sistema educacional 

do seu país e da sua cidade enquanto tenta descobrir como ser um bom professor para os seus 

alunos. Diante disso, fãs e crítica não tardaram em apontar o fato de que Edward Burns, que 

coautorou The Corner com Simon, havia passado por uma mudança de vida semelhante alguns 

anos antes, tendo se tornado professor na rede pública de Baltimore após passar duas décadas 

trabalhando como policial na cidade92. Não por acaso, Burns foi o maior responsável por 

conduzir a linha narrativa que acompanha Pryzbylewski na quarta temporada, inspirando-se 

largamente em sua própria experiência. Ainda assim, diante da afirmação de que Pryzbylewski 

era a personagem que representava o roteirista aquele ano, feita por um dos fãs na mencionada 

sessão de perguntas e respostas, ao invés de responder à questão à qual a frase do rapaz 

pretendia levar, Simon simplesmente corrigiu a assertiva. Naquele momento, ele atestou que 

“Ed é Ed, Prez e Prez. Ambos foram policiais e ambos foram para o Sistema Escolar de 

Baltimore ensinar, mas as similaridades acabam aí” (SIMON et al., 2006, tradução nossa)93. 

De modo afim, na própria bíblia que escreveu para The Wire, Simon (2000) descreve a 

ambientação da série uma forma a deixar claro que – por mais baseada que seja na Baltimore 

real – a cidade ali descrita já é recheada de tinturas atmosféricas. Em outra ocasião, um jornalista 

chegou a afirmar ser de conhecimento comum que o autor alude constantemente ao mundo 

ficcional da série pelo apelido de Wire-world, aparentemente tendo em vistas chamar atenção 

para os processos de construção de mundo operados na obra (BOWDEN, 2008). Todavia, como 

o realismo se constrói justamente nesta busca por uma realidade que em uma produção ficcional 

não deixa de ser em primeiro nível ilusória e em segundo alegórica, cabe pontuar novamente 

que Simon não deixa de ter como uma diretriz que o guia por toda a série o abraço a este ímpeto 

alternadamente referido como jornalístico, sociológico, etnográfico ou documental. De fato, 

mesmo que o autor demonstre ciência de que produz um mundo ficcional e não um trabalho de 

jornalismo, esta busca inexorável por uma verdade que tensiona o aspecto alegórico da obra não 

deixa de estar presente em The Wire. Por conseguinte, não é difícil assumir que esta diretriz faz 

com que a obra adote um bom montante de convenções associadas ao ponto de vista lukácsiano, 

às quais tentamos identificar na análise. Tal identificação, é claro, é feita à medida em que tais 

convenções permitem ver os modos de estilização do seriado que singularizam o seu mundo 

 
92 Fonte: <https://thewire.fandom.com/wiki/Roland_Pryzbylewski>. Acesso em: 10 dez. 2018. 
93 No original: “Ed is Ed.  Prez is Prez.  They were both cops and they both went to the Baltimore School System 

to teach, but the similarities end there”. 
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ficcional e os efeitos de realidade que estes modos de estilização lançam sobre ele no processo, 

tendo em perspectiva a comprovação da nossa hipótese. 

Neste sentido, é curioso observar que este impulso jornalístico se mostra, em verdade, 

já na escolha da equipe de roteiristas, composta por pessoas que em geral tinham vivências em 

Baltimore (DOWLER, 2016) e não eram do circuito do entretenimento de Nova Iorque e Los 

Angeles (ROSE, 2008). Além disso, tais roteiristas tinham ainda experiências de primeira mão 

com muitos dos temas abordados na obra e vinham sobretudo do jornalismo e da escrita de 

romances de não ficção sobre crimes reais, no que parece ter sido feito em uma busca deliberada 

por uma aura investigativa típica da produção jornalística (WILSON, 2014). De fato, como 

mencionado, antes de se aventurar na escrita ficcional o próprio Simon era um repórter que 

trabalhara como correspondente de polícia na editoria de cidade do The Baltimore Sun por dez 

anos. Já Edward Burns havia sido um policial e o professor de uma escola na cidade antes de 

escrever para a série, que desde a primeira temporada se debruça sobre inquéritos investigativos 

e na quarta se dedica também ao universo escolar. Além deles, havia na equipe outros dois 

colegas de profissão de Simon, os jornalistas Bill Zorzi e Rafael Alvarez, sendo notável que o 

primeiro cobrira política municipal e estadual para o The Baltimore Sun por vinte anos antes de 

se juntar à equipe e que o último havia trabalhado no porto da cidade por um tempo e tinha um 

pai que o havia feito a vida toda (HORNBY; SIMON, 2007; MITTELL, 2012a; SIMON, 2004). 

Assim, exceto pelos traficantes, todos os grandes núcleos de personagens adultas da série 

(policiais, estivadores, políticos, professores e jornalistas) contavam com ao menos um nome 

na sala de roteiristas com vivências profissionais próximas às das personagens. 

Enfim, como repara Mittell (2012a), de resto o time de escritores era composto por 

nomes de peso na escrita de romances criminais de não ficção (como Richard Price, George 

Pelecanos e Dennis Lehane), sendo notável que quase ninguém na equipe sequer havia criado 

ficções ou trabalhado com tevê anteriormente. Efetivamente, as únicas ressalvas eram o próprio 

Simon, com sua parca experiência em Homicide e posteriormente em The Corner, e David 

Mills, que havia colaborado com ele nas duas séries e tinha uma carreira televisiva mais robusta. 

Ainda conforme Mittell, esta particularidade torna o grupo de roteiristas que escreveram para 

The Wire ainda hoje incomum mesmo para os padrões da tevê a cabo, e em uma outra ocasião 

o autor (2015) menciona que essa escolha de equipe levou vários espectadores a verem a obra 

como um ato de jornalismo ou sociologia “disfarçado” de série televisiva. 

Tudo isso ajuda a mostrar como este impulso jornalístico, documental, sociológico ou 

etnográfico era de fato uma diretriz de Simon para a série desde a concepção de sua equipe, 

montada a partir de parâmetros que priorizam não a experiência na tevê, mas a carreira 
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jornalística e não ficcional e as vivências pessoais. Por conseguinte, o modo como tal impulso 

perpassa a própria obra e ajuda a produzir nela um mundo a um só tempo único e marcado por 

uma ilusão de realidade a partir da adoção de certas convenções associadas a este ponto de vista 

sobre o realismo é um dos fatores cruciais da nossa análise. Nela, identificamos este impulso 

jornalístico, por exemplo, por trás de uma busca: a) pela incorporação de versões ficcionalizadas 

de estórias reais (“verdadeiras”), b) por uma saliência temática que produz uma reflexividade 

analítica sobre a própria realidade, c) por uma multiplicidade de pontos de vista adotados pelo 

foco narrativo para criar a ideia de equanimidade jornalística ou mergulho etnográfico e d) por 

uma abrangência nos enredos, personagens e ambientes da obra para criar a ilusão de totalidade. 

3.2.2. A emulação da estrutura de romances nas temporadas 

Uma das analogias mais constantemente evocadas para descrever The Wire é aquela que 

compara a série aos romances, relacionando sobretudo a sua estrutura à deste formato literário. 

O próprio Simon fez o paralelo em inúmeras ocasiões, com diferentes objetivos. Ao abordar as 

quebras que The Wire opera nos tropos televisivos convencionais do período que a série foi 

produzida e exibida, por exemplo, o autor argumentou que tais quebras se deviam ao fato da 

obra ser estruturada de forma a emular os romances modernos com pontos de vista variados, o 

que segundo ele se dava pelo fato dos criadores do seriado não serem por vocação ou exercício 

roteiristas de tevê (HORNBY; SIMON, 2007). Em outro momento, ao ser perguntado sobre sua 

relação com a HBO, Simon já chegou a descrever o canal como um espaço cujas criações ele 

sequer via como televisivas, enxergando-as como algo único que preferiria chamar de romances 

visuais (HARTLAUB, 2002). Enfim, ao tratar da questão da baixa audiência de The Wire, o 

autor chegou a reivindicar que justamente por parecer um romance produzido para tevê e ter as 

pretensões em geral atribuídas a esta forma literária, o seriado acabava tendo rejeição do público 

em um país tão desacostumado a ler quanto os Estados Unidos (SIMON et al., 2006).   

Notavelmente, tanto a crítica jornalística quanto a acadêmica parecem ter abraçado a 

metáfora, e Simon já foi dito digno de um Nobel de literatura (NANNICELLI, 2009) e chamado 

de “o Balzac de Baltimore” (SHEEHAN; SWEENEY, 2009), sendo comparado ainda por sua 

obra a escritores como Dostoievski, Melville, Tolstói, Tchekhov, Zola e sobretudo Dickens94. 

Por certo, em boa medida essas comparações são feitas em uma tentativa de elevar a obra, 

distinguindo o seu conteúdo no interior de uma mídia mesmo hoje desprestigiada em relação a 

meios tradicionais, e à época da produção e exibição do seriado considerada em ainda menor 

estima. Basta notar, por exemplo, a sinergia que o paralelo guarda com o discurso de distinção 

 
94 Cf. Sheehan e Sweeney (2009), Dowler (2016), Mittell (2009b), Klein (2009), Jameson (2010) e Williams (2014). 
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operado pela própria HBO no momento em que The Wire era exibida, quando o slogan “It’s not 

TV” era usado pela emissora – sinergia esta que se torna ainda mais clara quando se observa o 

elogio que Simon fez ao canal como o locus de produção de “romances visuais” e não de séries. 

De modo semelhante, o interesse na valorização do seriado a partir da analogia também se torna 

patente quando se repara o modo como o próprio Simon evocou a comparação para valorizar a 

série mesmo frente à baixa audiência, culpando o suposto parco letramento do público pelo 

interesse discrepante que espectadores e crítica tinham na obra, como mencionamos pouco antes. 

Neste mesmo sentido, a anedota que talvez melhor denuncie o caráter em boa medida 

interessado em distinção social das analogias entre a estrutura de The Wire e a dos romances 

seja a de como o seriado passou a ser visto por muitos como um candidato ao título de “o grande 

romance americano”95. O epíteto, cunhado pelo romancista John William De Forest (1868), foi 

criado para descrever obras literárias romanceadas que capturassem os modos de existência e 

os sentimentos cotidianos dos Estados Unidos. E ele já foi atribuído a The Wire em múltiplas 

ocasiões – algumas delas mesmo atualmente, uma década depois do encerramento do seriado96. 

Ainda assim, apesar do vínculo entre o título e The Wire já ser hoje arraigado, é curioso notar 

que, até 2007, a única série de tevê a que tal alcunha parecia ser deslocadamente atribuída era 

The Sopranos. De fato, em um artigo para o The Guardian aquele ano, o então presidente do 

Círculo Nacional dos Críticos Literários britânico John Freeman (2007) atesta que romancistas 

que iam de Gary Shteyngart a Norman Mailer vinham descrevendo The Sopranos por este 

termo. À época, note-se que Simon já comparava The Wire a um romance, discurso que ganhava 

força na crítica (Cf. HARTLAUB, 2002; HORNBY; SIMON, 2007; SIMON et al., 2006). 

Então, no terceiro episódio da quinta temporada da série, exibido originalmente em 

janeiro de 2008, uma personagem que é repórter sênior do The Baltimore Sun aceita um pacote 

de demissão voluntária oferecido como parte de um conjunto de cortes orçamentários realizado 

pelo jornal. Seu argumento é de que aproveitará a oportunidade para trabalhar no grande romance 

americano, em um claro aceno metalinguístico. Certamente, é difícil após tantos anos rastrear 

se o termo foi usado por algum crítico para se referir a The Wire antes do episódio. De toda 

sorte, o fato é que – ao menos no que concerne ao que hoje se encontra disponível para varreduras 

online – a partir de 2008, as antes disso inencontráveis menções ao seriado por esta alcunha se 

tornam pervasivas nos discursos que marcam a circulação social da obra, ainda que não tenham 

apagado a associação também feita entre The Sopranos e a expressão. A série, assim, impulsiona 

de modo metalinguístico sua “candidatura” ao título, criando, a partir daí, uma associação de 

 
95 No inglês: “The great American novel”. 
96 Cf. McNeilly (2009), Sepinwall (2013), Costa (2018). 
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caráter discursivo entre ela mesma e o epíteto, de um modo que revela o caráter também em 

alguma medida discursivo do próprio vínculo entre The Wire e a forma do romance. 

Esta não é exatamente uma observação inovadora, e em um artigo publicado apenas um 

ano após o término da série Mittell (2009b) analisa como vários dos aspectos poéticos de The 

Wire parecem em verdade distantes daqueles comuns em romances. Os modos de caracterização 

pretensamente objetivos da obra, por exemplo, para Mittell destoam da tendência literária de 

mergulhar nas personagens e explorar os seus estados internos – tendência essa que os livros-

reportagem do próprio Simon abraça. Do mesmo modo, a própria estrutura narrativa altamente 

continuada do seriado deve para Mittell ser avaliada no contexto da televisão, que vinha à época 

do lançamento da obra em um crescente pendor a mesclar enredos episódicos e capitulares, um 

argumento que Mittell não foi o único a fazer sobre The Wire aquele ano (NANNICELLI, 2009). 

Ainda assim, mesmo ressalvado o caráter motivado desta associação, é preciso por outro 

lado reconhecer que seria totalitário assumir a priori que a única ligação possível entre The Wire 

e a estrutura de romances é discursiva, sobretudo dada a insistência com que Simon argumenta 

que simular estruturas romanceadas era um objetivo explícito dos criadores ao trabalhar nas 

temporadas da obra (HORNBY; SIMON, 2007). Aqui, também pesa a frequência com que tanto 

ele quanto a crítica jornalística e acadêmica levantaram a metáfora, o que indica que a associação 

encontrava ecos na percepção de terceiros97. De tal forma, sustentamos aqui que a emulação 

estrutural dos romances era de fato uma diretriz dos criadores de The Wire, algo que mais uma 

vez se nota na própria composição da equipe de roteiro, que tinha um número expressivo de 

romancistas de não ficção. Neste momento, porém, é válido estabelecer que a nossa subscrição 

ao método idiográfico de explicação histórica das obras (BAXANDALL, 2005) na condução 

de uma análise que leva em conta as diretrizes que orientam uma criação poética evita que 

caiamos em uma falácia intencional (WIMSATT; BEARDSLEY, 2002). Isto é, aderir ao 

conceito de diretriz não implica tomar as explicações autorais como verdades sobre o produto 

que se analisa, como se os desígnios do autor pesassem mais do que a própria obra. 

Ao contrário, conforme o método adotado, encargos e diretrizes devem ser traçáveis ou 

retraçáveis na própria descrição analítica do corpus submetido a exame. Assim, afirmar que a 

emulação da estrutura de romances nas temporadas – ou, mais precisamente, de uma ideia do 

que seria esta estrutura, em si mesma muito maleável – é uma diretriz central na criação de The 

Wire não implica assumir que as temporadas da obra têm de fato tal estrutura. O que pesa é 

entender que esta tentativa de aproximação é um parâmetro que não deixa de orientar escolhas 

 
97 Cf. Simon e seus coautores (2006; 2007); Hartlaub (2002); Rose (2008); Sheenan e Sweeney (2009); Penfold-

Mounce, Beer e Burrows (2011); Sepinwall (2013) e Dowler (2016). 
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formais. Algumas destas escolhas, por certo, podem de fato promover um intercâmbio entre 

formas poéticas, como as próprias séries policiais fizeram ao levar novas possibilidades aos 

romances de detetive (SCAGGS, 2005). Este, afinal, é um tipo de intercâmbio que Bordwell 

(1972) e Aumont (2006) pedem que observemos em toda análise estilística. Essas inspirações 

em uma ideia que os criadores têm do que é o romance, contudo, precisam ser sempre traduzidas 

na linguagem própria da tevê. Isto é: como não poderia deixar de ser, como em qualquer produto 

de uma mídia cuja linguagem já tem uma história, em The Wire esta simulação de estruturas 

literárias concerne a escolhas possíveis entre os recursos convencionais do próprio fazer 

televisivo que podem no máximo dar a impressão de proximidade com a literatura. 

Entender a existência desta busca dos criadores de se aproximar dos romances é crucial 

para que possamos enxergar como isso em algum nível motiva a busca da obra por evitar 

redundâncias (SIMON et al., 2006)98; a criação de um total tão vasto de personagens recorrentes 

que alguns autores chegariam a afirmar que nenhuma outra série jamais teria a igualado em 

escopo (GARCÍA, 2017; MITTELL, 2015); a opção por um ritmo que evita ênfases episódicas 

(GARCÍA, 2017)99; a tentativa de fazer uma obra que demanda do espectador paciência e muita 

atenção ao detalhe pormenorizado (SIMON, 2008a); ou a busca por retratar cada situação por 

várias perspectivas (HORNBY; SIMON, 2007). Menos mencionadas, algumas outras técnicas 

específicas que a série emprega podem inclusive estar por trás das comparações com os realistas 

clássicos, como a de exposição concentrada (no início do “volume” ou temporada), multiplicação 

dos episódios (entendidos como situações narrativas), quebra da causalidade absoluta que 

marca a narrativa aristotélica em troca de um gosto pelo acaso, o ordinário e as coincidências, 

fechamento estrutural e epilogação. Todas estas técnicas, porém, certamente sempre usam a 

própria linguagem televisiva de para simular o que se espera de um romance. 

Em todo caso, quando se observa The Wire com alguma profundidade, é difícil negar 

que a imitação de estruturas daquela forma literária é uma das diretrizes que guiam os roteiristas, 

e redutor ver a busca por distinção social como único motivo para tanto. Antes, nos parece que 

a procura por tal aproximação com a forma literária vem associada a outras questões, e em certa 

medida ajuda a articular efeitos de realidade na série. Neste sentido, Jameson (2015) nota que 

a associação entre “romance” e “realismo” é tão forte que certa tradição intelectual chega a ver 

os termos como intercambiáveis. Já Bakhtin (2014) afirma que para além de ter uma retórica 

própria, ao hibridizar vários gêneros (confissão, diário, carta etc.) o romance cria uma forma 

 
98 Ou, como demonstramos adiante em nossa análise, por evitar tornar óbvias as suas redundâncias. 
99 Ou, como atesta nossa análise, interessado em disfarçar o fato de que os episódios da série com efeito seguem 

vários parâmetros recorrentes. 
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capaz de assimilar os diferentes aspectos da realidade. Menos radical, Watt (2010) argumenta 

que antes de autores como Defoe, Richardson e Fielding, os enredos e personagens da literatura 

quase sempre eram tirados da história ou de mitologias, e mesmo quando este não era o caso 

ora correspondiam a conceitos abstratos – como a Morte e o Homem dos palcos medievais –, 

ora possuíam nomes e/ou caracterizações pouco vulgares, como os animais falantes das fábulas. 

Segundo ele, é com a emergência do romance moderno que pela primeira vez as personagens 

são ordinárias, o tempo é presente e os temas são concretos e contemporâneos e não abstratos e 

universais. Watt menciona que isso era tão pouco usual que, mesmo escrevendo um século após 

os primeiros romancistas, Balzac era alvo de chacota por se preocupar com a realidade efêmera 

da época em que vivia, ao invés de confiar nas personagens e tramas consagradas pela tradição.  

Williams (1977) faz uma argumentação semelhante à de Watt ao propor que o realismo 

só pôde se desenvolver na literatura a partir de três ênfases: a) a ênfase na “extensão” dos tipos 

possíveis de serem abordados em uma obra, das figuras da história e das lendas para as pessoas 

comuns; b) a ênfase em uma ação que é contemporânea, ambientada no presente e assim 

concernida com questões presentes; e c) a ênfase em temas prementes e atuais, e não mais em 

metafísicos e teológicos. Em outros termos, Auerbach (2013) faz afirmações similares não em 

relação ao realismo mas ao próprio romance, ainda que tais ênfases tenham se tornado pervasivas 

com o tempo. Seguindo na mesma esteira, Bakhtin (1981) e Frye (2000) ainda afirmam que a 

progressão a longo prazo das estórias e jornadas de personagens é típico da literatura 

romanceada. Notavelmente, um olhar atento permite distinguir que estes câmbios operados com 

a ascensão do romance e tão bem sublinhados por estes autores são mormente conteudísticos, e 

não formais. Ainda assim, eles criaram uma tão forte associação suposta entre o romance e o 

realismo que as convenções não só de conteúdo, mas ligadas à própria ideia de romance passaram 

a ser vinculadas no imaginário coletivo a efeitos de realidade (JAMESON, 2015). Deste modo, 

tal vínculo convencional segue firme mesmo quando as “novidades” de conteúdo que marcam 

o romance em sua emergência se descolam da forma literária – quer por seu abandono no 

romance moderno, quer pela sua adoção generalizada em outras formas expressivas. 

Em consequência, a diretriz de emular formas romanceadas em The Wire certamente se 

articula às outras diretrizes chave que os criadores tinham para a série na produção de um 

mundo único e de efeitos de realidade na obra, conforme buscamos demonstrar de maneira 

empírica na própria análise que marca a terceira parte da tese. Isso, é claro, considerando que 

por mais que esta simulação seja baseada no uso de técnicas comuns da própria mídia televisiva, 

ela não deixa de ter impacto na apreciação por conta das associações convencionais entre o que 

se imagina como a estrutura dos romances e o realismo. E assim, pesa em nossa pesquisa a 
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observância de como são incorporados em The Wire alguns esquemas que buscam simular 

estruturas romanceadas. 

3.2.3. A exploração da dialética entre instituições e indivíduos na urbe 

No texto que escreveram para uma coletânea que organizaram sobre The Wire alguns 

anos após o fim da série, Kennedy e Shapiro (2012) afirmam que a ambição de Simon com a 

série era a de apresentar dramaticamente toda uma cidade. Com efeito, o idealizador da obra 

ecoa esta assertiva quando assevera, por exemplo, que o seriado não é sobre certas personagens 

e suas jornadas, nem sobre certos assuntos como crime, drogas, violência ou mesmo as tensões 

raciais no seu país, mas sobre Baltimore (SIMON, 2004). Em outra ocasião, reverberando o 

mesmo discurso, Simon (et al. 2006) afirma que a cidade é a sua personagem preferida da série, 

e ele diz adorar quando o que chama de sua “versão mítica de Baltimore” é autenticada nos 

mínimos detalhes. Já outras falas de Simon parecem especificar um pouco mais este interesse 

na construção da urbe, como quando ele (2008c) justifica não ter abraçado áreas como Roland 

Park ou Towson na sua Baltimore. Neste caso, Simon atesta ter evitado focar nas áreas da cidade 

que expressam um país mais abastado e viável mostrado em tantas outras séries, enquanto em 

outra ocasião afirma (2004) que seu interesse com The Wire não jazia no que podia ser exaltado 

ou havia sido salvo no seu país, mas no que ficou para trás nas cidades dele, e a que custo. E 

assim, esta ênfase no espaço urbano em relação com os ocupantes deste espaço se tornou tão 

marcada como importante para Simon que vários artigos de uma coletânea da Television & New 

Media sobre sua série posterior a The Wire, Treme, focaram-se exatamente nisso100. 

De fato, a tensão entre as mazelas da cidade e o seu custo humano – ou entre as instituições 

que nela falharam e os indivíduos que nela habitam – é um elemento dominante tanto nas falas 

de Simon sobre The Wire quanto nas dos críticos que se dedicaram a escrever sobre ele. Em 

verdade, na própria bíblia que idealizava a obra isso parece estar expresso quando Simon (2000) 

escreve que The Wire pretende explorar relações entre a condição humana e a natureza da cidade 

americana. Ou quando ele, na mesma bíblia, traz a tragédia grega como modelo inspiracional 

para a série, uma referência inicialmente um tanto vaga, mas que ganharia corpo em elaborações 

posteriores feitas pelo autor durante o curso da série – justamente a partir da sua visão sobre o 

modo como a obra contrapõe as instituições e os indivíduos no espaço urbano. Em suas palavras, 

The Wire é uma tragédia grega na qual as instituições pós-modernas são as forças 
olimpianas. É o departamento de polícia, ou a economia das drogas, ou as estruturas 

políticas, ou a administração escolar, ou as forças macroeconômicas que estão jogando 

raios e acertando as pessoas na bunda sem qualquer razão decente. Em muito do que 

se vê na televisão, e em um bom volume do nosso drama teatral, indivíduos com 

 
100 Cf. Parmett (2012), Fuqua (2012) Gray (2012) e George (2012). 
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frequência são retratados se erguendo sobre as instituições para atingir a catarse. Neste 

drama, as instituições sempre se provam maiores, e aquelas personagens com hubris 

o suficiente para desafiar o constructo pós-moderno do império americano são 

invariavelmente zombadas, marginalizadas ou esmagadas. Tragédia grega para o novo 

milênio, por assim dizer. Posto que muito do que se vê na televisão é sobre prover 

catarse e redenção e o triunfo da personagem, um drama no qual as instituições pós-

modernas trunfam a individualidade e a moralidade e a justiça aparenta ser diferente 

em alguns aspectos, eu acho (HORNBY; SIMON, 2007, tradução nossa)101. 

Como se vê, há um determinismo trágico no modo como David Simon enxerga o papel 

das instituições urbanas nas vidas das personagens. Tal determinismo é tamanho que Simon 

inclusive afirma ter havido um momento durante a exibição da série em que a direita libertária 

de seu país o tomou como um dos seus, vendo na sua crítica à decadência institucional de 

Baltimore uma validação do desprezo deles pela ação social (SIMON et al., 2016). Assim, é 

inegável que neste tensionamento entre a urbe e os cidadãos, as instituições e os indivíduos ou 

mesmo agência e estrutura dentro de uma cidade parece se localizar outra das grandes diretrizes 

que orientam a obra. Alguns críticos – possivelmente devido ao próprio determinismo com que 

Simon marca a influência das instituições nas vidas daqueles que habitam sua Baltimore – 

deram em seus discursos mais peso a estas do que às personagens em seus escritos sobre The 

Wire. Brooks (2009), por exemplo, vê na série uma dramatização dos efeitos do poder, 

praticamente um catálogo das mecânicas segundo as quais as instituições mantêm disciplina, 

enquanto Wilson (2014) enxerga na obra uma tragédia do sistema e não de indivíduos, de modo 

que para ele The Wire espera do espectador um luto pelo totalitarismo social de Baltimore. 

Sepinwall (2013), por seu turno, vê os policiais e criminosos da série como ferramentas através 

das quais a obra desenvolve vários argumentos sobre o estado decrépito da cidade americana. 

Em contrapartida, outros autores parecem perceber que a despeito do peso institucional 

do seriado, sua força reside justamente na tensão. Kinder (2012), por exemplo, atesta que The 

Wire não foi a primeira obra de ficção criminal a fazer uma análise sistêmica da corrupção, mas 

afirma que foi provavelmente a mais emocionalmente evocativa ao se recusar ao distanciamento 

afetivo que tende a marcar obras com este tipo de ênfase. Williams (2014), por seu turno, atesta 

que The Wire é uma série sobre indivíduos que lidam com instituições inflexíveis contra as 

quais, na melhor das hipóteses, clamam pequenas vitórias. Assim, para ela, a despeito da forte 

 
101 No original: “The Wire is a Greek tragedy in which the postmodern institutions are the Olympian forces. It’s 

the police department, or the drug economy, or the political structures, or the school administration, or the 

macroeconomic forces that are throwing the lightning bolts and hitting people in the ass for no decent reason. 

In much of television, and in a good deal of our stage drama, individuals are often portrayed as rising above 

institutions to achieve catharsis. In this drama, the institutions always prove larger, and those characters with 

hubris enough to challenge the postmodern construct of American empire are invariably mocked, marginalized, 

or crushed. Greek tragedy for the new millennium, so to speak. Because so much of television is about 

providing catharsis and redemption and the triumph of character, a drama in which postmodern institutions 

trump individuality and morality and justice seems different in some ways, I think”. 
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ênfase institucional do seriado, em The Wire a melodramática batalha entre o bem e o mal e a 

ênfase na moralidade do indivíduo ainda estão em jogo. Já Mittell (2009b), mesmo vendo mais 

foco nas instituições, afirma que cada uma destas instituições só ganha corpo enquanto textura 

narrativa a partir das personagens, de modo que o autor declara que em sua perspectiva a série 

em última instância sustenta o argumento de Simon de que ela é sobre instituições e indivíduos. 

Concordando em parte com a assertiva de Mittell102, entendemos aqui que o esforço 

nuclear para a obra de criar instituições e contrapô-las aos indivíduos, como notam o próprio 

Simon e vários críticos, é mais uma das grandes diretrizes a orientar a criação de The Wire, 

sendo também ao seu próprio modo relacionada à construção do realismo no seriado. Neste 

sentido, cabe evocar mais uma vez Raymond Williams (1958), para quem o realismo reside 

justamente na tensão entre homem e sociedade. Conforme Williams, nem obras que se debruçam 

apenas sobre as vidas das personagens nem aquelas que se empenham em avaliar somente as 

estruturas sociais e os modos de vida de um lugar e época podem ser ditas realistas, apenas as 

que empreendem os dois esforços dialeticamente. De fato, mesmo hoje esta ideia encontra ecos, 

e Pellegrini (2009) vê na luta sufocante do homem contra um mundo hostil um dos temas mais 

persistentemente identificados com obras ditas realistas, inclusive na contemporaneidade.  

Mais uma vez, cabe pontuar que não subscrevemos nesta tese a tal conceito de realismo, 

que como outros apresentados neste capítulo parece em nosso entendimento nascido em certas 

ideias sobre a realidade ou em obras identificadas como realistas e depois retrospectivamente 

alavancado a mote do efeito de real. Neste caso, o alavancar se dá não por uma visão ontológica 

sobre as relações entre ficções e nosso mundo ou por motivações formalistas, mas pela 

identificação de  uma persistência temática (PELLEGRINI, 2009). Ainda assim, como tal visão 

sobre realismo engendra suas próprias convenções a partir da ideia em si mesma convencional 

de que obras que contrapõem indivíduo e sociedade de dada forma são realistas, ela merece um 

olhar detido aqui. Em consequência, juntamente com o olhar para as diretrizes de seguir um 

impulso jornalístico que garantiria “verdade” e a “totalidade” ao relato e de simular a forma do 

romance, a identificação de convenções associadas à ênfase nesta contraposição entre indivíduo 

e sociedade em The Wire permeia nossa análise. Isso por que também elas deixam ver como 

certas diretrizes dos criadores e as concepções sobre o realismo que elas abraçam permitem que 

a obra a um só tempo estilize seu mundo de modo singular e convoque com ele efeitos de real, 

perspectiva que compõe o cerne da nossa hipótese de trabalho.

 
102 Que não vemos como equivocada, somente parcial, dado que nossas análises buscam demonstrar que não só as 

personagens, mas também certos ambientes, modos de costura do enredo, componentes atmosféricos e 

elementos visuais, sonoros e cênicos participam da construção de instituições na série. 
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4. O TECIDO NARRATIVO DE THE WIRE 

O capítulo anterior explorou a trajetória de David Simon e salientou a partir dela algumas 

diretrizes cruciais que ele mostra ter para singularizar The Wire. Ali, tais diretrizes também foram 

associadas a noções de realismo centrais para a produção de efeitos de real na série. Já agora, 

outro esforço necessário para a tese é empreendido: o de desenhar a arquitetura interna da obra, 

por meio da qual os padrões de construção de mundo e efeitos de realidade do seu projeto autoral 

se manifestam. Este esforço é feito por que o foco poético que guia este trabalho o inclina, dentre 

outras coisas, a mergulhar nos elementos narrativos do seriado, como seus enredos, personagens, 

ambientes e atmosferas – o que torna necessário esmiuçar e descrever o tecido narrativo criado 

pelos roteiristas da obra. Esta é uma etapa de pesquisa anterior à da demonstração de como tais 

elementos narrativos se articulam, a partir das diretrizes previamente elencadas, no duplo jogo 

de construção de um mundo narrativo com regras particulares e produção de efeitos de realidade 

na série. Assim, este capítulo apresenta os caminhos percorridos e os métodos e conceitos usados 

neste desvelamento da arquitetura narrativa montada em The Wire por Simon e sua equipe. 

Neste sentido, o passo inicial deste esforço foi a reconstrução por engenharia reversa 

das escaletas da série. Ferramenta comum na escrita criativa para mídias audiovisuais, conforme 

Flávio de Campos (2007) as escaletas são instrumentos de decupagem e descrição resumida das 

cenas que compõem um roteiro. Ele lembra ainda que tais resumos tendem a apontar as locações 

em que as cenas se ambientam, bem como se tais locações são internas ou externas, e se as cenas 

são diurnas ou noturnas. Por fim, o autor pontua também que, com as escaletas, pode-se verificar 

que cenas são pertinentes a quais dos enredos de uma obra. Em um argumento similar, Pamela 

Douglas (2007) assevera que uma cena sempre traz ao menos um ambiente, um avanço a uma 

estória particular, um possível grupo de personagens e, adicionaríamos, um tom; razão pela qual 

podemos considerar a cena a unidade narrativa global mínima de um produto audiovisual103.  

Por certo, porém, variações nas formas e encargos de uma cena existem. No que concerne 

à necessidade de avançar uma estória, por exemplo, Newman (2006) postula que nem toda cena 

o faz em sentido tradicional: várias delas trazem reações ao invés de ações, além de momentos 

de caracterização, recapitulação e cultivo de sentimentos. Comparato (2000), por seu turno, fala 

em “cenas de transição”, fragmentos que apenas trazem flashbacks, delírios de uma personagem, 

inserções curtas sugerindo certas ações ou eventos, ou indicações de fato cênicas de passagem 

de tempo. Por fim, tem-se ainda que, no audiovisual, técnicas como as de montagem paralela ou 

 
103 Seguramente, na descrição da cena como unidade narrativa global mínima, o uso do adjetivo “global” implica 

relevar a possibilidade de um ambiente, personagem, evento ou elemento atmosférico ocuparem esta posição, 

enquanto o adjetivo “narrativa” implica que de fato a cena, e não o plano (uma unidade plástica), ocupa este lugar. 
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alternada permitem que um único segmento de uma obra, mesmo que dramaticamente coeso, 

seja multíplice, trazendo vários ambientes ou situações de uma só vez. Assim, levando em conta 

a abrangência do conceito de cena e usando uma variação do modelo de escaleta fornecido por 

Campos adaptada às necessidades de uma análise e não da criação de um roteiro, empreendemos 

o esforço de desenhar episódio a episódio o arcabouço básico das cenas de The Wire, de modo 

que cada uma delas ficou estruturada aproximadamente da seguinte forma em nossas escaletas: 

Cena 1 (RUAS, EXTERIOR, NOITE) → O detetive Jimmy McNulty e um rapaz negro 

discutem a morte de um segundo rapaz, também negro, cujo cadáver a perícia trabalha 

naquele momento. O falecido – chamado SnotBoogie (“Meleca”) – jogava dados na 
vizinhança, roubando sempre o dinheiro das apostas; e a conversa trata de temas como 

o apelido do defunto e a permissão para que seguisse jogando mesmo após os furtos104. 

Tal empreendimento se provou frutífero. A partir das escaletas reconstruídas foi possível 

verificar, por exemplo, a variação na média de cenas com que The Wire trabalha por episódio 

e como isso afeta a obra, além dos ambientes mais recorrentes na série, a proporção entre cenas 

externas e internas, diurnas e noturnas, e mesmo as jornadas das personagens e o peso que as 

distintas estórias paralelas têm na composição final do seriado. Por certo, dado que em 

produções audiovisuais a cena traz apenas um recorte dramático, outros conceitos precisam ser 

evocados na descrição das macroestruturas narrativas da obra. Neste sentido, os operadores que 

engajamos nesta pesquisa foram os de programa, arco, fio, trama e tecido narrativos. Por si sós, 

tais termos tendem a ser abordados a partir de vários pontos de vista, e, portanto, é necessário 

deixar claro a partir de que ângulo eles são vistos nesta tese, a começar pelo programa narrativo. 

Elaborado por Greimas (1976) e adaptado para o estudo de obras televisivas por autores 

como Balogh (2000), o conceito de programa narrativo presume uma estrutura composta por três 

pares de agentes: sujeito e objeto, destinador e destinatário, e adjuvante e oponente105. Assim, a 

começar pelo primeiro par greimasiano, em qualquer programa narrativo há um sujeito que deseja 

cumprir algum objetivo (isto é, conjugar-se a algum objeto), e o programa nada mais é do que 

 
104 De exemplo, usamos a descrição que fizemos da primeira cena do piloto da série, embora nossos resumos tenham 

em geral sido ainda mais esquemáticos, posto que feitos para uso próprio e com recurso, na descrição estendida 

de cada cena a partir da divisão em cenas que nós fizemos, a resumos de episódios de vários sites. Isto é: apesar 

da repartição em cenas ter sido feita inteiramente por nós a partir do próprio exame da obra, para poupar 

trabalho na descrição miúda de cada cena, vários resumos completos de episódios foram cortados e adaptados. 
105 No modelo greimasiano, a expressão “actante” é em verdade usada em lugar do termo “agente”, o que ocorre 

justamente para indicar que os actantes não apenas agem para levar a narrativa adiante, mas o fazem a partir de 

uma dentre seis posições relacionais em uma estrutura definida. Conforme tal estrutura, os actantes podem ser: 

sujeitos que buscam algo, os próprios objetos buscados, adjuvantes que auxiliam os sujeitos, oponentes que lhe 

criam dificuldades, figuras que os destinam em suas buscas ou a quem elas se destinam a beneficiar. É em 

virtude desta própria visão estrutural de Greimas, inclusive, que tais actantes são ordenados em pares. Sujeito e 

objeto, assim, ficam conhecidos como o par no qual se encontram os investimentos do querer, por que o objeto 

é aquilo que o sujeito em um dado enredo deseja; uma meta ou objetivo a ser cumprido. Destinador e destinatário, 

por seu turno, são cunhados como investimentos do saber, posto que informam a busca do sujeito, destinando-

o a ela ou se beneficiando do seu resultado. Enfim, adjuvante e oponente se configuram como investimentos do 

poder, o que se dá por sua força para auxiliar ou impedir um sujeito de conjugar-se com o desejado objeto. 
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a jornada do sujeito nesta busca, culminando na sua conjugação com – ou falha em conjugar-

se a – aquilo que deseja, embora haja nuances; como nos casos de narrativas modernistas que 

esfacelam tal estrutura ao longo da obra. Conquanto The Wire não siga o padrão modernista, a 

série também matiza a ideia de que o cumprimento ou não cumprimento dos objetivos do sujeito 

são as únicas possibilidades para um programa narrativo. Por exemplo, muitos dos programas 

do seriado dizem respeito a investigações específicas: vistas como sujeitos, unidades ou forças-

tarefas da polícia de Baltimore objetivam desmantelar certas facções criminosas. Em geral, 

porém, este objetivo é apenas parcialmente cumprido – líderes e traficantes menores são presos; 

mas as penas são curtas, os bens das facções não são confiscados e assim por diante. 

Seguindo com o exemplo dos programas narrativos policiais de The Wire, no caso dos 

outros pares actanciais, quem destina as unidades/forças-tarefas a perseguir certos criminosos na 

série com frequência são ou membros da alta cúpula da polícia ou os próprios detetives, muitas 

vezes por interesses particulares e quase nunca tendo a segurança pública em vista. Desta forma, 

os destinatários das investigações em curso costumam ser não os cidadãos de Baltimore, que 

ficarão mais protegidos, mas indivíduos implicados no jogo de ação policial – membros da 

corporação com empenhos e rusgas pessoais, o prefeito, juízes e afins. Como na série a alta 

hierarquia do corpo de polícia tende a atrapalhar os inquéritos centralmente explorados tanto 

quanto os próprios traficantes que são alvo destas investigações, muitas vezes além de 

destinarem os sujeitos a buscar certos objetivos os membros do alto escalão da polícia tendem 

a se juntar aos criminosos no papel de oponentes das unidades investigativas. Já contatos dos 

detetives (como informantes, procuradores, juízes e outros policiais) costumam assumir o papel 

de adjuvantes, auxiliando os núcleos de inquérito106. Assim, vê-se como a estrutura greimasiana 

é articulada em um tipo de programa narrativo comum em The Wire: uma força-tarefa ou unidade 

policial (sujeito), por decisão própria ou do alto escalão da polícia (destinador), busca acabar 

com uma facção criminosa (objeto), em um inquérito em geral movido por interesses pessoais 

(destinatário). Neste processo, os detetives enfrentam resistência dos criminosos e de membros 

da alta cúpula da própria polícia (oponentes) e têm o auxílio de contatos diversos (adjuvantes). 

Ademais, um modelo recorrente – comparado às vezes a uma pirâmide (ALEXANDER, 

2013) e às vezes a um arco (NEWMAN, 2006) – em geral é seguido no desenrolar dos programas 

 
106 Novamente, enquanto posições em uma estrutura de ação e não agentes necessariamente antropomorfizados, 

nota-se ainda que actantes greimasianos não precisam ser indivíduos (HERMAN; VERVAECK, 2005), de 

maneira que “acabar com certa facção criminosa” é um objeto plenamente aceitável, do mesmo modo que uma 

força-tarefa inteira pode atuar como sujeito. Em dadas situações, inclusive, um só ente narrativo ocupa posições 

actanciais distintas no mesmo programa – como ocorre com a alta hierarquia da polícia na série, a um só tempo 

destinadora e oponente em vários programas que têm por mote investigações específicas. Algo semelhante 

ocorre também em estórias sobre buscas pessoais, nas quais o sujeito destina a si mesmo (automanipulação). 
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narrativos. Tal modelo é composto pelas etapas de exposição (apresentação das personagens 

envolvidas na estória e suas motivações, introdução dos ambientes nos quais o drama se dará, 

iniciação dos conflitos que serão explorados e assim por diante); desenvolvimentos ou ação 

crescente (no caso de um programa narrativo com ênfase investigativa, em geral relacionados 

à produção de pistas, ao levantamento de testemunhas, informantes e outros contatos); clímax 

(ponto alto da ação, em que o conflito finalmente culmina) e enfim ação declinante e/ou 

desenlace (resolução dos últimos conflitos e eventuais epílogos do arco narrativo)107. 

Cada programa narrativo tem seu arco (ou, de certo modo, é um arco)108, e alguns arcos 

se desenvolvem em uma obra de forma mais ou menos independente das estórias anteriores e 

posteriores a ele. Em The Wire, por exemplo, isso ocorre com um arco da segunda temporada 

que segue os jovens estivadores Nick e Ziggy Sobotka em seu envolvimento com o tráfico ilegal 

de drogas e mercadorias109. Primos, no início da temporada Nick e Ziggy se veem em situação 

financeira difícil dado o abandono do porto de Baltimore pelo poder público (exposição). Assim, 

eles passam a se envolver ativamente com o crime, inconscientes de que os seus contatos estão 

sendo vigiados por uma força-tarefa (desenvolvimentos). A situação da dupla chega ao clímax 

quando Ziggy mata um dos seus interceptadores e Nick é identificado pela polícia, e o desenlace 

apresenta Ziggy encarcerado e Nick colaborando com as autoridades, levando a mesma vida 

financeiramente desesperançada de quando a série originalmente o apresentou, mas vendo sua 

família destruída pelo tráfico (desenlace). Nenhum dos dois volta a participar de programas 

narrativos em temporadas subsequentes da série, e este arco tampouco deriva de anteriores, 

ainda que se articule a arcos paralelos no edifício de uma trama, conforme exposto adiante. 

Há, porém, programas narrativos que de fato se encadeiam uns nos outros; arcos que se 

associam a outros posteriores criando uma estrutura também arqueada maior. Por exemplo, na 

primeira temporada, The Wire acompanha a jornada do tenente Cedric Daniels, comandante de 

uma força-tarefa que busca desmantelar as operações de uma facção criminosa. Na exposição, 

 
107 Originalmente exposto por Freytag ([1869] 1900), “pirâmide”, e não arco, é a expressão primeiro utilizada para 

descrever este modelo, embora optemos aqui pela metáfora assumida no segundo termo, posto que a forma do 

arco mostra uma maior variação no grau de angularidade ou suavidade das suas linhas, dando melhor conta das 

nuances que existem entre narrativas de tensão mais ou menos acentuada, com clímaces mais ou menos fortes. 
Além disso, é preciso deixar claro ainda que a etapa de exposição nem sempre se resume à abertura do arco, 

sendo em geral mais distribuída ao longo dele. As redundâncias e recapitulações informacionais, por exemplo, 

são em si mesmas dinâmicas expositivas, e dado que personagens, motivações e informações novas sobre o 

drama podem ser apresentadas a qualquer momento em um produto narrativo, os modos como as obras 

gerenciam sua exposição merecem ser em si mesmos investigados. 
108 Assim, daqui em diante os termos “programa” e “arco” são usados intercambiavelmente, sempre presumindo 

ao mesmo tempo a estrutura actancial greimasiana e o modelo de progressão da abertura ao desenlace. 
109 Para evitar que este capítulo se torne burocrático, a estrutura actancial de todos os arcos narrativos da série, com 

seus sujeitos, objetos, adjuvantes, oponentes, destinadores e destinatários está incluída no Apêndice B da tese, 

e por isso actantes específicos só voltarão a ser explicitados aqui quando isso se fizer útil à exposição. 
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descobrimos que Daniels é subserviente à alta burocracia policial, e se recusa a desobedecer a 

qualquer pedido de seus superiores. Aos poucos, porém, à medida em que a investigação ganha 

fôlego, Daniels primeiro passa a contornar e no clímax chega a desafiar abertamente a alta cúpula 

da polícia. A partir daí, dá-se o desenlace, com Daniels sendo punido por sua insubordinação e 

transferido para a unidade de controle de evidências, na qual passa a fazer um trabalho ingrato 

no porão do departamento. Sujeito deste arco que acompanha sua vida profissional e o modo 

como ela impacta em sua vida pessoal, na segunda temporada Daniels participa como sujeito 

de um outro arco que também tem como mote sua carreira, cujo prestígio desta vez ele recupera. 

O mesmo ocorre nas terceira, quarta e quinta temporadas – todas elas têm programas narrativos 

com Daniels como sujeito e o avanço da sua carreira e os impactos pessoais disso como objeto. 

Ao final da série, Daniels se torna comissário de polícia, o mais alto posto na hierarquia, 

mas pede exoneração e vai atuar como advogado quando percebe que a classe política vinculada 

à prefeitura almeja pressioná-lo a cometer os mesmos desacertos dos seus antecessores. Deste 

modo, por um lado há cinco arcos/programas narrativos que acompanham a carreira de Daniels 

em The Wire, mas por outro todos eles se conectam em um macro-arco ou macro-programa. 

Tal macro-programa tem como exposição a apresentação no piloto de Daniels como submisso 

à alta hierarquia policial; como desenvolvimentos seus casos de insubordinação, aprendizado 

acerca do jogo político da polícia e eventuais promoções; como clímax a ameaça que vem após 

sua efetivação no mais alto cargo do departamento; e como desenlace sua mudança de carreira. 

Mark Wolf (2012) chama de fio narrativo a estrutura que conecta as situações dramáticas 

que seguem uma mesma entidade (como um ambiente ou personagem) em torno de uma mesma 

situação ao longo de uma obra. Mas nem todas as entidades de uma narrativa organizam tais 

fios, e Wolf atesta que o termo é melhor reservado para sequências de eventos que pareçam ter 

causalidade e caminhar para algum ponto, levando ao cumprimento ou não cumprimento de um 

objetivo. Assim, em certa medida as noções de fio e programa narrativos se justapõem, mas só 

em certa medida. No caso de Nick e Ziggy Sobotka, por exemplo, como sua jornada pessoal 

com o tráfico envolve um só arco, o fio narrativo que acompanha a dupla se resume a este arco. 

Já em casos como o de Daniels, parece prudente só chamar de fio narrativo o macro-programa 

que segue sua carreira por cinco temporadas – isto é, ao longo da obra –, enquanto os arcos 

menores que compõem tal fio narrativo seriam não mais que fragmentos dele. 

Certamente, isso nem sempre é tão linear. Para seguir ilustrando com The Wire, no caso 

do detetive Jimmy McNulty, dois fios narrativos singulares (um relativo à sua vida profissional 

e outro à pessoal) se desenrolam ao longo da série, de forma que o espectador acompanha tanto 

a indisciplina dele na polícia quanto suas tentativas de fazer seus relacionamentos afetivos 
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darem certo. Estas duas situações, embora próximas e com múltiplos pontos de contato, são de 

fato distintas, cada qual com seus modelos actanciais e movimentos de exposição a desenlace. 

Todavia, na quarta temporada estes dois fios se sobrepõem antes de voltar a separarem-se na 

quinta, desenvolvendo-se temporariamente a partir de um mesmo arco que segue a carreira e a 

vida doméstica do detetive. Situações afins povoam a obra: fios narrativos diferentes parecem, 

por vezes, articular-se, partilhando arcos menores por um período. Isso não é uma surpresa: em 

séries que seguem as vidas afetivas de várias personagens, por exemplo, duas delas podem se 

relacionar por um tempo, e é natural que os fios narrativos que seguem os afetos de cada uma 

partilhem um mesmo arco menor durante o relacionamento, permitindo que tal arco articule dois 

macro-programas narrativos díspares. Já que cada personagem terá outros pares românticos, 

porém, tais fios seguem ainda assim distintos – e estes outros pares românticos podem até mesmo 

ganhar fios que sigam seus próprios afetos se suas vidas afetivas ganharem robustez na obra110. 

Partindo de tais ponderações, contando cada caso investigativo trabalhado ao longo da 

série como um fio narrativo independente por conta de todos eles terem muitas particularidades 

actanciais mesmo quando um alvo é retomado, identificamos um total de 35 fios narrativos ao 

longo de The Wire (Apêndice B). Por temporada, entre 14 e 18 destes fios são explorados, 

indicando que a obra tem um enredo bastante expansivo111. Apesar desta expansividade no enredo 

da série, porém, a verdade é que os fios que correm em paralelo em The Wire não o fazem sem 

hierarquia entre eles, e há ao contrário grandes aproximações entre programas narrativos que se 

desenrolam concomitantemente. Para lidar com elas, é possível engajar o conceito de trama. 

Segundo Wolf (2012), fios que partilham materiais dramáticos como eventos, ambientes, 

personagens ou até temas podem se “entramar”; e cada trama se sustenta com base em elementos 

distintos, embora recorrências e regras gerais surjam em dadas obras ou gêneros. Em telenovelas, 

por exemplo, a segmentação do elenco em grandes núcleos pode facilitar a construção de tramas 

com base nas situações que se desenvolvem em dados ambientes, e este é o caso de uma das 

tramas de The Wire, que explora eventos relativos ao universo escolar na quarta temporada. 

Reconhecidamente, porém, é mais comum que tramas sejam estruturadas em torno de enredos 

ou personagens – como se observa nos jargões “plot-driven” e “character-driven”, correntes em 

círculos criativos e usados até em manuais de roteiro (DOUGLAS, 2007). No caso específico do 

 
110 Ainda que a mera presença como interesse romântico de dado protagonista em um arco do fio narrativo que 

segue os afetos de tal protagonista pareça carecer de força actancial independente para garantir às vidas afetivas 

destas personagens fios próprios – caso contrário o total de fios a ser contados em qualquer obra se multiplicaria 

a ponto do conceito perder seu caráter de ferramenta para acompanhar situações narrativas, e não personagens. 
111 Para se ter uma ideia, em nossa dissertação (ARAÚJO, 2015), identificamos um total de 13 fios narrativos em 

Breaking Bad, não muito mais que um terço do total de The Wire. No caso daquela série, um máximo de 6 ou 

7 destes fios se fazia presente a cada ano de exibição, também menos da metade dos 14 a 18 de The Wire. 
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tecido narrativo de The Wire, exceto por aquela construída em torno do ambiente escolar, todas 

as suas tramas têm por mote o enredamento de dadas situações, como certo inquérito ou os jogos 

e disputas na governança política da cidade. A título de ilustração, a primeira temporada da 

série tem uma só trama, que acompanha um inquérito sobre uma facção criminosa, com o fio 

que segue o caso em si sendo o mais destacado, e os outros se entramando a ele de várias formas. 

No que concerne ao tenente Daniels, por exemplo, na primeira temporada a crescente 

indisciplina da personagem diz respeito ao seu envolvimento com a investigação que serve de 

mote ao fio narrativo que acompanha o inquérito, pela qual o tenente compromete a própria 

carreira. Já o detetive Roland “Prez” Pryzbylewski vai de um desajeitado e violento policial de 

rua a um astuto detetive que usa sua habilidade matemática para seguir rastros documentais e 

desvendar códigos graças ao seu trabalho em tal investigação. De modo semelhante aos casos 

de Daniels e Pryzbylewski, todos os outros fios narrativos da primeira temporada se associam 

de perto àquele que segue o inquérito, e tal fio é sem dúvida basilar à trama da temporada112. 

Wolf (2012) nota ainda que: 1) cada fio narrativo pode se amarrar em múltiplas tramas, 

até mesmo de modo concomitante113; 2) em uma mesma trama, nem sempre há hierarquia entre 

fios narrativos; e 3) em uma obra, nem sempre há hierarquia entre tramas. Na televisão, porém, 

estruturas hierarquizadas são mais comuns, e os próprios manuais de roteiro para a mídia 

tendem a enfatizar uma preferência por elas (CAMPOS, 2007; DOUGLAS, 2007). Sem fugir a 

este padrão, a estrutura narrativa de The Wire se organiza sobre uma forte hierarquia. Na série, 

exceto pela trama central da quinta temporada, todas as tramas têm só um fio narrativo basilar, 

e os outros fios que se amarram a elas são auxiliares. Já em relação à possível hierarquia entre 

as próprias tramas, na primeira temporada há só uma delas, mas da segunda em diante há sempre 

uma central (via de regra investigativa, salvo na quinta temporada, em que a trama investigativa 

perde força) e uma ou duas secundárias, criando a dinâmica exposta ao longo deste capítulo. 

As próximas páginas, assim, se dedicam a descrever detidamente a organização narrativa 

de The Wire, o que é feito a partir de uma apresentação esmiuçada dos fios narrativos basilares 

de cada uma das nove tramas do seu tecido narrativo, com os fios auxiliares sendo apresentados 

 
112 Como correntemente tende-se a hierarquizar tramas paralelas entre central e secundárias, nesta tese escolhemos 

arbitrariamente utilizar as expressões basilar e auxiliares para hierarquizar os próprios fios narrativos dentro 

de uma mesma trama, de forma a tentar evitar que o leitor pudesse confundir os dois níveis hierárquicos. 
113 Em Breaking Bad, por exemplo, isso é comum: com tramas guiadas pelos protagonistas e não pelos enredos, a 

série vê a maioria dos seus fios narrativos participarem de várias destas tramas paralelamente, já que situações 

acompanhadas em fios distintos costumam engajar vários protagonistas de uma vez (ARAÚJO, 2015). The 

Wire, por seu turno, segue outro padrão: salvo por alguns fios da quarta temporada que são partilhados entre a 

trama que segue o ambiente escolar e a de caráter investigativo que corre simultaneamente a ela, todos os fios 

narrativos da série participam de uma só trama por temporada. Todavia, dado que na obra muitos fios seguem 

por vários anos, mas quase nenhuma trama o faz, tais fios de longo prazo tendem a se enlaçar em novas tramas 

em temporadas subsequentes, se tornando basilares ou auxiliares segundo sua relevância na trama da vez. 
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em tabelas. Este é um esforço que visa sobretudo resumir os enredos da série e trazer algumas 

conclusões preliminares sobre eles, mas almeja também tornar mais compreensíveis os capítulos 

finais da tese, que presumem uma familiaridade com a arquitetura narrativa da obra114. 

4.1. Primeira temporada 

O fio narrativo basilar da única trama da primeira temporada de The Wire se inicia já no 

piloto e tem uma exposição inicial que se estende até o segundo episódio. Ele se abre quando o 

audacioso detetive Jimmy McNulty incentiva o juiz Daniel Phelan a pressionar o departamento 

de polícia de Baltimore a abrir um caso contra o traficante Avon Barksdale, líder de uma facção 

criminosa dominante na Zona Oeste da cidade. Isso logo direciona animosidades a McNulty, 

que passa a ser alvo da fúria de seus superiores, posto que não só ele falou com um juiz sem o 

conhecimento dos altos escalões da polícia sobre um criminoso de quem ninguém sequer ouviu 

falar; como boa parte dos assassinatos que McNulty atribui aos Barksdale foram cometidos em 

anos passados, que já tiveram suas estatísticas de solução de crimes computadas e assim não 

são prioritários como os crimes do ano atual – o que já é indicativo do modo burocrático como 

até crimes graves como o de assassinato são vistos pela polícia na série. Dada a força política 

que tem a figura de um juiz, porém, o alto escalão da polícia decide que o caso será efetivamente 

levado adiante, e passa a ser montada uma força-tarefa com detetives de várias divisões da 

corporação para investigar os Barksdale – força-tarefa esta a ser coordenada pelo tenente Cedric 

Daniels, da divisão de narcóticos, escolhido a dedo por ser fiel à alta hierarquia policial. 

Já de início, os superiores informam a Daniels que o caso deve ser simples e rápido, e sua 

equipe vai sendo apresentada. Da própria divisão de narcóticos, ele leva consigo três detetives:  

Shakima Greggs, ou “Kima”, uma inteligente mulher negra e lésbica que cultiva informantes e 

sabe construir casos; Thomas “Herc” Hauk, um homem inculto e pouco sagaz que crê na 

brutalidade como método efetivo de policiamento; e Ellis “Carv” Carver, um detetive negro a 

princípio apenas levemente menos estúpido e violento do que Herc. Da divisão de homicídios, 

são delegados à força-tarefa o teimoso e arrogante McNulty, que já na primeira reunião afirma 

que o caso só será resolvido com aquilo que a corporação quer evitar (o lento cultivo de contatos, 

longas escutas e afins) e um segundo detetive, bem menos competente. Também parecem a 

princípio bem menos competentes os investigadores enviados à força-tarefa pelas chefias de 

outras divisões, todos eles vistos como pesos mortos por suas respectivas unidades de origem. 

 
114 O esforço analítico que permitiu a existência deste capítulo, por sua vez, é esquematizado em dois apêndices: 

enquanto o Apêndice A traz a lista dos episódios do seriado, com título, epígrafe (como uma particularidade, 

cada episódio de The Wire traz uma epígrafe após os créditos iniciais) e um sumário de dados brutos mormente 

colhidos de nossas escaletas; o Apêndice B indica os fios narrativos da série e remonta a estrutura greimasiana. 
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Da divisão de roubo de automóveis, por exemplo, a equipe recebe Roland “Prez” 

Pryzbylewski, um rapaz que aparenta não saber sequer usar uma arma e que, não fosse por ter 

parentes importantes na polícia, teria sido indiciado após disparar várias vezes contra o próprio 

veículo e fingir estar sob o certo de bandidos – aparentemente para tentar encobrir um primeiro 

disparo acidental contra o carro. Já da unidade de penhores, que praticamente só faz registros 

de itens penhorados para que queixas sejam possíveis em caso de roubo ou desacordo entre as 

partes, a força-tarefa recebe Lester Freamon, um homem de meia-idade que tem por hobby 

fazer móveis em miniatura para casas de bonecas. Por fim, da divisão de propriedades (que lida 

com o armazenamento de bens confiscados), o grupo recebe Augustus “Auggie” Polk e Patrick 

Mahon, dois beberrões preguiçosos perto da aposentadoria. Finalmente, além de seguir a força-

tarefa, este fio narrativo acompanha ainda a própria facção, e já nesta fase expositiva é mostrada 

também a cautela e a seriedade dos métodos de trabalho dos Barksdale (t01e01 - t01e02). 

Terminada a exposição inicial, é com a equipe pronta que começa o desenvolvimento do 

fio narrativo basilar da única trama da série na primeira temporada, tendo por sujeito a própria 

força-tarefa, cujo objetivo é desmantelar as operações dos Barksdale, seus principais oponentes, 

e trazê-los a julgamento. Quem coloca a força-tarefa no curso desta investigação (destinador) é 

o departamento de polícia de Baltimore, embora ele se mostre um oponente quase tão forte ao 

progresso do caso quanto os próprios Barksdale, e o destinatário de um bom resultado do 

inquérito pareça ser bem menos a população da cidade do que o juiz Phelan. No curso da 

investigação, contatos como testemunhas, informantes, outros policiais, a promotoria e de certo 

modo até o juiz servem de adjuvantes, agindo em várias frentes para levar o inquérito a cabo. 

Neste sentido, há um padrão nos fios narrativos basilares de quase todas as tramas da 

série que já se mostra aqui: o de seguir não só os sujeitos dos programas narrativos, mas também 

os outros actantes. A obra acompanha o trabalho dos Barksdale para eludir a polícia, os caprichos 

da alta cúpula policial, as pressões do juiz Phelan e adjuvantes diversos. Outro padrão que já 

emerge aqui é o de apresentar o enredo de um único arco a partir de várias sequências paralelas 

de eventos que só se tocam em dados pontos até eventualmente se fundirem. Menos comum 

que o de explorar toda a estrutura actancial, este segundo padrão é visto não nos fios narrativos 

basilares de todas as tramas, mas apenas nos das investigativas (e em alguns fios ligados à trama 

que acompanha o ambiente escolar na quarta temporada). No fio narrativo que segue o caso 

Barksdale, tal fragmentação do arco se inicia no seu desenvolvimento, e é assim efetivada: 

1. Estabelecida a força-tarefa, o tenente Daniels passa a atuar junto ao departamento por 

condições operacionais melhores e até por licenças para escutas telefônicas. Em paralelo, 

a investigadora integrada à equipe Kima Greggs trabalha com um contato, o carismático 
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dependente químico Reginald “Bubbles” Cousins, para identificar traficantes de rua que 

atuam para os Barksdale e fotografar suas operações. Sabendo disso, a alta cúpula da 

polícia precipitadamente ordena batidas em uma área onde a facção atua, o que só leva à 

prisão de subordinados menores da gangue, nenhum dos quais sequer se converte em um 

informante. Todavia, o detetive Lester Freamon – indicando que é um talentoso 

profissional apesar do hobby de fabricar móveis em miniatura – consegue o número de 

um bipe pertencente ao traficante D’Angelo Barksdale, primo do líder da gangue, em 

um dos lugares onde ocorrem as batidas policiais (t01e02 - t01e04). Enfim, com a pressão 

do juiz Phelan e o trabalho político de Daniels, a força-tarefa acaba sendo autorizada a 

clonar o bipe, mas logo os detetives descobrem que as mensagens enviadas a ele estão 

cifradas. Então, Roland “Prez” Pryzbylewski, detetive da força-tarefa a priori tido como 

estúpido, quebra o código, descobrindo sua aptidão investigativa (t01e05). Enquanto isso, 

os Barksdale vão se tornando mais cautelosos por medo de estarem sendo investigados 

ou delatados, suspeitas que surgem face às batidas policiais (t01e05 - t01e06). 

Mais tarde, partindo do bipe, a força-tarefa ganha autorizações para escutas telefônicas, 

e a partir daí várias ações são realizadas por detetives e bandidos (t01e07 - t01e08), mas 

quando os detetives apreendem uma grande quantia em dinheiro sendo transportada pelo 

motorista de um deputado estadual, o alto escalão da polícia critica o tenente Daniels e 

o ordena a devolver a quantia e a cessar as escutas, embora a pressão do juiz Phelan as 

mantenha ativas (t01e08). E com a escuta rendendo frutos, a força-tarefa eventualmente 

descobre até mesmo a localização do centro de estoque dos Barksdale (t01e10). 

2. Ainda no piloto, o parceiro do detetive McNulty, Bunk Moreland, passa a investigar a 

morte de um homem que testemunhara em um caso contra o traficante cujo bipe é 

clonado, D’Angelo Barksdale. A polícia, porém, hesita em explorar a hipótese de a vítima 

ter sido morta por seu depoimento, já que a notícia de que o estado não protege suas 

testemunhas impactaria a corporação. Ao notar isso, McNulty recorre ao juiz Phelan para 

que pressione seus superiores a permitir o interrogatório de D’Angelo, o que dá certo. 

O caso, contudo, ganha a imprensa (t01e02), e erroneamente tido como responsável por 

vazar a notícia aos jornais, McNulty ganha mais antipatia da alta cúpula da polícia. 

Em um ato a princípio não relacionado, os detetives McNulty e Greggs tentam converter 

o ladrão de alto perfil Omar Little em seu informante. Omar costuma roubar os estoques 

de traficantes para revendê-los, e uma de suas vítimas recentes são os Barksdale (t01e03). 

É Omar quem provê à polícia a identidade do assassino da testemunha contra D’Angelo 
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Barksdale, um matador apelidado de Bird (t01e05); e quando a gangue mata o namorado 

do ladrão em vingança pelo roubo que cometera, Omar se torna um informante da força-

tarefa, oferecendo-se até para depor contra Bird (t01e06). Assim, como Omar se faz 

crucial à investigação (t01e07), McNulty chega até mesmo a despistar um colega que 

vinha investigando um assassinato no qual ele estava implicado (t01e08). Por fim, o 

ladrão também chega a gravar uma conversa com o braço-direito de Avon Barksdale, 

uma suposta negociação de trégua entre ele e a gangue, que pretende traí-lo – sem 

perceber a traição do próprio Omar, que registra a conversa para a polícia (t01e10). 

3. Após serem roubados por Omar, seu namorado e outro cúmplice (t01e03), os Barksdale 

buscam os três para se vingar. Então, um jovem traficante de 16 anos chamado Wallace 

encontra o namorado de Omar em um fliperama, reconhecendo-o como um dos autores 

do roubo (durante o qual Wallace estava presente). O jovem telefona para os Barksdale 

em seguida, informando-os do paradeiro do rapaz (t01e05), e no dia seguinte o namorado 

de Omar é encontrado torturado e morto numa área vizinha à casa de Wallace. Sentindo-

se responsável, o jovem fica cada vez mais perturbado pela culpa (t01e06 - t01e09). Após 

ouvir na escuta os traficantes fazerem comentários sobre o estado de Wallace, o detetive 

McNulty o procura, e ele entrega o que sabe sobre a gangue. Sem verba para proteção a 

testemunha, os detetives o levam à casa da avó, em uma área rural próxima (t01e10). 

4. No início dos trabalhos da força-tarefa, os policiais sequer conhecem a aparência do líder 

da gangue que investigam, Avon Barksdale. Assim, uma das primeiras ocupações da 

equipe é tentar encontrar uma foto que ajude a identifica-lo, embora a tarefa seja difícil. 

Todavia, provido apenas da informação de que Avon era pugilista quando mais jovem, 

o astuto detetive Lester Freamon adquire uma foto dele com seus contatos em academias 

de boxe (t01e03). Mais tarde, tal foto permite que a força-tarefa identifique Avon em um 

tradicional jogo de basquete entre traficantes das zonas Leste e Oeste da cidade (t01e09). 

5. Em dado momento, o detetive Jimmy McNulty e seu parceiro Bunk Moreland revisam 

arquivos de homicídios abertos em um esforço para identificar quais possíveis casos não 

solucionados podem ter relação com os Barksdale. Por conta da necessidade de melhorar 

as estatísticas, a dupla é forçada por seus superiores a incluir entre os arquivos que revisa 

o do assassinato de uma jovem, um caso cuja única ligação possível com a gangue é o 

fato de uma amiga da vítima ter entrado em contato com a polícia para informar que ela 

vinha saindo com um certo “D” – que remotamente poderia ser D’Angelo Barksdale, o 

primo de Avon, líder da facção (t01e04). Por pura coincidência, porém, a balística mostra 
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que D’Angelo é de fato “D”, e os detetives falam com a amiga da vítima, descobrindo 

que um clube de strip tease chamado Orlando’s é um front para a gangue (t01e05). 

Ao saber do resultado da balística, o major da unidade de homicídios tenta obrigar a 

força-tarefa a registrar acusações contra D’Angelo Barksdale pelo assassinato da jovem, 

mesmo sem evidências admissíveis em um tribunal. O tenente Daniels, contudo, usa sua 

força política para que isso não ocorra (t01e06). Assim, a força-tarefa segue seu trabalho 

em várias frentes, uma das quais nova: investigar as empresas detentoras dos fronts dos 

Barksdale, como a boate Orlando’s, levantando seus bens e contribuições a políticos 

feitas por elas. Além disso, os detetives também decidem converter alguma das garotas 

que trabalha na casa noturna em informante (t01e08). Por puro acaso, a garota escolhida 

acaba sendo a nova namorada de D’Angelo Barksdale, Shardenne Ines (t01e09).  

6. Cuidadosos, os Barksdale não mantêm os bens da facção nos nomes de seus membros, 

usando laranjas. Um destes laranjas é Orlando Blocker, “dono” da boate Orlando’s, que 

secretamente deseja entrar para a lucrativa atividade do tráfico (t01e 05 - t01e07). Posto 

a par disso, Avon Barksdale fica furioso, já que laranjas devem ter nomes limpos para 

evitar confiscos no caso de investigações (t01e08). Não satisfeito, Orlando Blocker tenta 

comprar drogas com um distribuidor que conhece, apenas para descobrir que se trata de 

um policial disfarçado. Preso, ele logo decide colaborar com a polícia por imunidade e, 

sabendo disso, a cúpula da corporação ordena que a força-tarefa monte uma armadilha 

usando Orlando. A equipe pondera que, cientes da prisão, os Barksdale não cairiam no 

ardil, mas as ordens precisam ser cumpridas. Assim, a detetive Greggs vai como 

namorada de Orlando a um encontro que seria gravado em áudio. Desconfiados, contudo, 

os Barksdale os recebem com assassinos, matando Orlando e ferindo Greggs (t01e10). 

Como se pode ver, terminada a exposição inicial e aberto o inquérito, o fio narrativo que 

segue o caso Barksdale se desenvolve não de forma linear, mas a partir de seis sequências semi-

independentes de eventos que progridem em paralelo antes de se refundirem no clímax. Apesar 

disso, seria errôneo dizer que além de participar no desenvolvimento do fio narrativo basilar da 

trama da temporada cada uma destas seis sequências ajuda ainda a constituir um fio auxiliar 

independente, pois isso não é uma regra, ainda que de fato ocorra em algumas instâncias 

(aquelas em que a narrativa é seguida também do ponto de vista dos informantes, com estrutura 

actancial, exposição, clímax e outros desenvolvimentos próprios). De todo modo, todas estas 

sequências de eventos participam no desenvolvimento do fio narrativo basilar da trama central 

da temporada, levando o inquérito a cabo a partir da exposição e se amarrando no clímax. 
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Em tal clímax; entre os Barksdale, a descoberta de que a suposta namorada de Orlando 

era uma policial disfarçada leva a uma mobilização para amarrar pontas soltas e eliminar 

possíveis informantes da polícia – incluindo Wallace, o jovem que passou a colaborar com a 

força-tarefa após a morte do namorado do ladrão Omar Little. O próprio Omar, por sua vez, deixa 

a cidade por um tempo, preocupado com a sua segurança. Os outros informantes, porém, são de 

mais ajuda. Dependente químico em recuperação, por sua amizade com Greggs –  hospitalizada 

após o atentado –, Bubbles volta a se drogar para obter informações sobre quem são os assassinos 

que mataram Orlando e a feriram, ajudando a polícia a custo de si próprio. Além disso, em uma 

demonstração de poder junto tanto aos criminosos quanto à imprensa, a cúpula da polícia decide 

fazer batidas em todas as áreas que a equipe identificou, mesmo que isso atrapalhe a força-tarefa, 

que ainda colhe dados e provas com tais lugares. O que importa para a corporação, assim, não é 

um trabalho que leve a prisões, mas mostrar muitas armas e drogas apreendidas para a imprensa. 

Enfim, após as batidas realizadas nos locais identificados pela força-tarefa, a polícia informa 

ao tenente Daniels que encerrará a investigação, mas ele enfrenta os superiores. De tal modo, o 

caso segue com uma equipe reduzida, e Shardenne Ines, a ex-namorada de D’Angelo Barksdale 

tornada informante, é crucial aqui. Identificando Avon como um dos homens que frequentam 

o clube de strip tease Orlando’s a partir da fotografia da academia de boxe encontrada pela 

equipe, ela ainda ajuda na instalação de uma câmera no local, graças à qual ele é captado falando 

sobre narcóticos com o primo D’Angelo, levando à prisão dos dois. O braço direito de Avon, 

Russell “Stringer” Bell, todavia, permanece solto por falta de provas (t01e11 - t01e12). 

Finalmente, após o período de ação declinante que começa no clímax, se dá o desenlace: 

Kima Greggs acorda no hospital, e um dos homens que cometeu o atentado contra ela é preso, 

estando o outro já morto. D’Angelo Barksdale pensa em delatar sua facção, mas acaba voltando 

atrás por um apelo de sua mãe, enquanto os membros restantes da gangue tentam reerguê-la. 

Os traficantes presos, em especial Avon Barksdale, têm sentenças mínimas dada a ausência de 

provas, posto que o inquérito foi terminado cedo demais pela cúpula da polícia, iniciando o 

padrão de investigações de resultados insatisfatórios que marca a série (t01e13). Além deste, 

como dito, outro padrão que se inicia nesta temporada é o de seguir o fio narrativo basilar da 

trama investigativa a partir de sequências paralelas de eventos (seis na primeira temporada, três 

na segunda, duas nas seguintes e três novamente na última), ampliando a expansividade do 

enredo. Enfim, ademais do fio narrativo basilar, a única trama da primeira temporada de The Wire 

conta ainda com quinze auxiliares, dez dos quais seguem adiante (oito deles por toda a série), 

se ligando a novas tramas. Tais fios se debruçam sobre as vidas de informantes, detetives e 

criminosos e, nesta temporada, também sobre os impactos do caso Barksdale nelas (Tabela 1).
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Tabela 1: Fios narrativos auxiliares à trama do primeiro caso Barksdale (única trama da primeira temporada) 

Mote do fio narrativo Descrição ampliada do fio narrativo 

Vida profissional de McNulty A começar pelo seu papel na abertura do caso Barksdale, o detetive Jimmy McNulty desafia cada vez mais os seus superiores, de modo que ao fim da temporada 

é punido com uma transferência para a unidade marítima da polícia: a que mais detesta, dado que o cheiro de óleo do motor dos barcos lhe provoca náuseas. 

Vida pessoal de McNulty Abandonando qualquer um pelo trabalho, McNulty é negligente com a ex-esposa e os próprios filhos, chegando a ser intimado judicialmente a abrir mão da 

guarda parcial das crianças. Sob suas promessas, porém, a esposa aquiesce, mas a cabo da temporada fica claro que apesar de tais promessas ele não muda.  

Carreira de Cedric Daniels Tenente responsável pela força-tarefa, com o auxílio dos conselhos de sua esposa, Daniels vai navegando a burocracia policial. Com o tempo no caso, contudo, 

ele vai deixando de ser alguém obediente aos seus superiores e se tornando alguém que contorna e, finalmente, enfrenta a burocracia, sendo punido por isso. 

Greggs entre a carreira e os afetos A detetive Greggs sofre pressão da cônjuge para concluir o curso de direito e deixar o perigoso trabalho policial, até que um atentado dos Barksdale a hospitaliza, 

aumentando a tensão entre elas. Cedendo parcialmente, Greggs começa a temporada seguinte em um papel mais burocrático na polícia. 

A guinada na vida de Freamon Um talentoso investigador, por sua recusa a fazer favores políticos, Freamon fora abandonado por 13 anos na unidade de penhores da polícia, tornando-se 

solitário; mas seu trabalho na força-tarefa lhe rende uma namorada na informante Shardenne Innes e faz com que os atuais burocratas, insuspeitos do seu passado 

e vendo-o apenas como esquisito por fabricar móveis em miniatura, percebam o seu talento o levem de volta à divisão de homicídios, onde trabalhava antes115. 

Vida profissional de Pryzbylewski Conhecido como “Prez”, Roland Pryzbylewski vai de um incompetente, estúpido e violento policial de rua a um talentoso investigador quando deixa o 

policiamento ostensivo e passa a se dedicar ao trabalho minucioso de monitorar escutas, rastrear registros documentais, identificar padrões e assim por diante. 

Carreira e moralidade de Herc Dois fios narrativos distintos seguem o progresso das carreiras (e o respectivo progresso moral) dos policiais Herc e Carv, partilhando os mesmos arcos nas três 

primeiras temporadas. Neste primeiro arco partilhado, tais fios seguem as mudanças que eles sofrem com seu trabalho na força-tarefa a partir de vários eventos 

pelos quais passam juntos, como um caso de violência policial no qual se envolvem, a tentativa de converter um traficante de rua ligado aos Barksdale em 

informante por meio de agressões, o dilema de embolsar ou não parte de um dinheiro apreendido e sobretudo o exame para a promoção ao posto de sargento. A 

cabo da temporada, Carv trai a força-tarefa e se torna informante da alta cúpula da polícia sobre o caso Barksdale, ganhando a desejada promoção; enquanto 

Herc, se educando melhor sobre o trabalho policial, é preterido. Nas temporadas seguintes, porém, as posições morais de cada um lentamente se invertem. 

Carreira e moralidade de Carv 

A saga de Polk e Mahon Os dois detetives mais sêniores da força-tarefa, Polk e Mahon são dois alcoólatras que não fazem muito, até que um deles tem a “sorte” de ter um problema de 

coluna ao ser golpeado em uma batida policial ligada ao caso, podendo aposentar-se, deixando o colega contemplando o que fazer para poder seguir o amigo. 

O conflito de D’Angelo Barksdale Sem o sangue frio do seu primo Avon, na primeira temporada o traficante D’Angelo Barksdale enfrenta uma incapacidade crescente de lidar com a brutalidade 

do modo de funcionamento do tráfico. Ao fim da temporada, ele pensa em delatar a família Barksdale em troca da chance de uma nova vida dentro de um 

programa de proteção à testemunha, mas acaba pegando a pior das penas de todos os membros da organização quando a mãe o convence a não delatar a família. 

Ação de Shardenne como informante Trabalhadora da boate de strip tease Orlando’s, Shardenne Innes acaba namorando D’Angelo Barksdale, mas decide deixá-lo e delatar sua facção quando 

descobre que uma amiga morreu de overdose e teve seu corpo jogado no lixo por membros da gangue. Cada vez mais próxima do detetive Lester Freamon, a 

cabo da temporada Shardenne se envolve com o policial, e em temporadas subsequentes a série mostra relances da relação dos dois e da sua mudança de vida. 

As rivalidades de Omar Little Ladrão de traficantes, após roubar os Barksdale e ter seu namorado assassinado em vingança, Omar Little entra em guerra com eles, buscando matar membros 

da organização e se tornando informante da polícia. A cabo da temporada, o ladrão é obrigado a deixar Baltimore para fugir da perseguição da gangue. 

Ação de Wallace como informante Jovem de 16 anos que atua como traficante em uma das esquinas dos Barksdale, Wallace é o garoto que – ao encontrar o namorado de Omar nas ruas – diz aos 

criminosos onde ele está, mas ao ver o cadáver do rapaz no outro dia, sente-se culpado. Convertido em informante, Wallace é assassinado por falta de proteção. 

“Bubbles” entre o vício e a delação Contato da detetive Kima Greggs, o dependente químico Bubbles a procura para informá-la sobre os Barksdale após ter seu protegido das ruas hospitalizado 

por apanhar de membros da gangue. Com o tempo, Bubbles decide deixar as drogas, mas volta o vício para ajudar a polícia quando Greggs sofre um atentado. 

Ação de Orlando como informante Em dado momento, Orlando Blocker, laranja dos Barksdale, mostra interesse em entrar para o tráfico a partir de um fornecedor. Ele é então punido, já que os 

laranjas devem manter seus nomes limpos. Orlando vai ao suposto fornecedor mesmo assim, e quando descobre se tratar de um policial, vendo-se abandonado 

pela facção, colabora com a polícia. É então que uma armadilha é montada, mas vendo o artifício, a gangue o mata e fere sua “namorada”, a detetive Greggs. 

 
115 Apesar de Freamon ter uma extensa jornada pela série, participando de todas as suas temporadas e se vendo transferido entre a unidade de homicídios e a de altos crimes vez ou outra, o fato 

é que além de enredos episódicos apenas este arco e muito tangencialmente um dos que estruturam a trama central da quinta temporada lidam com a personagem enquanto indivíduo e não 

parte de uma equipe, de forma que a despeito de sua longa participação na narrativa da obra, o fio narrativo que lhe acompanha mais de perto efetivamente parece começar e acabar aqui. 
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4.2. Segunda temporada 

A narrativa da segunda temporada de The Wire se inicia quase um ano após o fim do caso 

Barksdale. Nela, duas tramas são acompanhadas: a central, envolvendo um caso de tráfico de 

bens, drogas e mulheres pelo porto de Baltimore; e uma secundária, seguindo os esforços dos 

Barksdale para se reerguer. Na season finale, um novo fio narrativo se esboça, embora ele só 

ganhe corpo quando a série retorna um ano depois, inaugurando um novo padrão em The Wire 

– o de ofertar até o fim de cada temporada um vislumbre do que virá na próxima, permitindo 

que a partir da terceira temporada os arcos investigativos se iniciem in media res; ou seja, já 

em desenvolvimento. Por fim, além do número de tramas, outra diferença em relação à primeira 

temporada é notável aqui: nesta, o fio narrativo basilar da trama investigativa já se vê 

segmentado em múltiplas sequências de eventos (neste caso três, não seis) desde a season 

première, ao invés de se dar no curso dos episódios. Assim se dá tal divisão: 

1. A série introduz o espectador a Frank Sobotka, líder do sindicato de estivadores do porto 

de Baltimore. Pago por um grupo criminoso, Frank usa falhas no sistema de registros de 

carga e descarga do porto para apagar registros de containers sobre os quais os bandidos, 

chamados de “os gregos”, lhe avisam de antemão. De origem polonesa, Frank busca 

conhecer políticos, chegando a doar um vitral representando os estivadores de sua etnia 

a uma igreja frequentada por poloneses para ter acesso a legisladores ligados à paróquia. 

2. Também de origem polonesa, o major de polícia Stan Valchek encomenda um vitral 

representando os policiais daquela origem para doá-lo à mesma igreja, porém ao chegar 

lá descobre a doação de Frank, de modo que o seu vitral não cabe no mesmo espaço. 

3. Transferido para a unidade marítima da polícia por sua insubmissão, em uma de suas 

rondas de barco o detetive McNulty encontra um cadáver boiando. Por revanchismo, 

ele faz cálculos relativos à correnteza para que a polícia de Baltimore (que odeia as 

estatísticas de criminalidade), e não a autoridade portuária, seja responsável pelo caso. 

Expostas as três sequências paralelas de eventos, o primeiro encontro entre elas se dá já 

entre o fim do primeiro e meados do segundo episódio, quando: o major de polícia Stan Valchek 

se irrita com o líder sindical Frank Sobotka e o confronta, acusando-o de financiar ilegalmente 

o vitral e passando a perseguir os estivadores com multas. Enquanto isso, Frank se prepara para 

descarregar de um navio um container dos gregos, mas se surpreende ao ver que, ao invés de 

levar a carga, os traficantes a deixam no porto. Horas depois, a agente portuária Beatrice 

“Beadie” Russell encontra o container abandonado com o selo alfandegário violado, e o verifica, 

imaginando se tratar de um caso de roubo de mercadoria. O que ela descobre ali, porém, são os 
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cadáveres de treze mulheres, indicando se tratar de um caso de tráfico humano – descoberta que 

choca Frank e o leva a uma desavença com os gregos. As autoridades, contudo, parecem menos 

perturbadas, e sua preocupação é apenas garantir que as mortes foram sufocamentos acidentais, 

para não prejudicar as estatísticas de assassinatos não resolvidos. Todavia, com a ingerência de 

McNulty, fica provado que o sufocamento foi proposital e que os casos se relacionam com o do 

corpo que ele encontrou, e ele trabalha ainda para que na disputa entre agências, as investigações 

recaiam sobre a polícia de Baltimore, tudo por afronta aos seus superiores (t02e01 - t02e02). A 

partir daí, as três sequências de eventos (a que acompanha Frank e sua relação com o tráfico, a 

que segue Valchek e sua irritação com a doação à igreja, e a que se pauta pela investigação das 

mortes das moças) passam a desenvolver-se separadas, fundindo-se no sétimo episódio. A saber: 

1. Ao longo do tempo, Frank negocia com os criminosos, realiza contribuições políticas 

para melhorar a situação dos estivadores e dá dinheiro a trabalhadores da categoria com 

problemas financeiros. Assim, fica claro que o uso que ele faz do suborno não é pessoal: 

ele participa do tráfico para ajudar sua categoria trabalhista, em franca crise, inclusive 

brigando com parentes que roubam em benefício próprio (t02e03 - t02e07). 

2. Com a possível promoção do adjunto de operações da polícia Ervin Burrell ao cargo de 

comissário, o rancoroso major Stan Valchek troca seu apoio político por uma força-tarefa 

contra Frank. Burrell cede, mas como fizera com o juiz Phelan no caso Barksdale, monta 

uma equipe incompetente só para apaziguar o major (t02e02). Valchek, porém, descobre 

a situação, e pressiona Burrell a pôr o tenente Daniels – famoso após o caso Barksdale 

– no comando da força-tarefa (t02e03). Ocorre, contudo, que Burrell estagnara a carreira 

de Daniels por desafiá-lo, de modo que o tenente está prestes a deixar a polícia. Ainda 

assim, e mesmo sabendo que a razão da força-tarefa é uma rusga pessoal, o tenente 

aceita comandá-la – desde que possa montar sua equipe e ser promovido a major a cabo 

das investigações, passando ao comando de uma nova unidade, dedicada a altos crimes. 

Sem opção, Burrell cede (t02e04). A nova força-tarefa tem quase os mesmos detetives 

da anterior, com McNulty como maior exceção, dada a persistência dos superiores em 

puni-lo (t02e04 - t02e05). Apesar da equipe estar buscando literalmente qualquer coisa 

que possa vir a incriminar Frank Sobotka (já que o inquérito só existe para satisfazer 

Valchek), eles não encontram nada nas finanças de Frank ou do sindicato, nem conexões 

entre os estivadores e traficantes de rua que atuam próximos ao porto (t02e06 - t02e07). 

3. A investigação acerca das mortes começa, mas é lenta: os trabalhadores do navio em que 

veio o container onde foram achados os corpos fingem não falar inglês (t02e02 - t02e03); 
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os documentos da carga são falsos, de modo que não há traços reais de seus remetentes e 

destinatários (t02e03); os estivadores do porto não cooperam (t02e04 - t02e05); e apesar 

do container não ter sido apropriadamente registrado em sua chegada a Baltimore, não 

só dúzias de pessoas trabalham na descarga de cada navio, como erros acidentais de 

registro abundam. Deste modo, os detetives precisam não só achar uma consistência em 

tais erros, mas estudar anos de padrões nestes registros de carga e descarga para sequer 

vislumbrar quem poderia estar envolvido no desvio deliberado de containers. 

Assim, sabendo que o tenente Daniels vem trabalhando em uma investigação relacionada 

ao porto, os detetives do caso pedem para que ele incorpore os assassinatos ao trabalho 

da força-tarefa. Ciente de que – em caso de não resolução das mortes – as estatísticas 

negativas cairiam sobre ele, Daniels recusa, mas deixa os detetives trabalharem na sede 

da força-tarefa e partilharem informações com ela (t02e05). Enfim, os investigadores 

acabam por identificar um padrão: o mesmo trabalhador portuário parece estar envolvido 

no desaparecimento de diversos containers de uma mesma linha ao longo de vários anos 

(t02e06). Assim, quando um novo navio daquela linha vai chegar no porto, eles montam 

uma operação para observá-lo, notando um container não registrado ser retirado do 

navio e levado a um depósito onde mais tarde chegam traficantes de alto perfil. É o que 

eles precisam para finalmente convencer Daniels a fundir os dois casos (t02e07). 

É só a aí que fica clara a estrutura actancial deste fio narrativo: por vingança, o major 

Valchek e o detetive McNulty (um por meio da força política, o outro do trabalho detetivesco) 

levam ao início de dois inquéritos que acabam por se fundir, no centro dos quais está o porto de 

Baltimore. Os oponentes são Frank Sobotka (com quem o major Valchek tem uma rusga) e seus 

comparsas no porto e na facção criminosa dos gregos, grupo que está por trás do tráfico das 

mulheres cuja morte é alvo de um dos inquéritos. Os destinatários parecem, aqui, os próprios 

destinadores: Valchek e McNulty em seus planos de vingança, e embora as estatísticas policiais 

também pesem, a segurança pública não parece preocupar ninguém. Como adjuvantes, tem-se 

a agente portuária Beatrice “Beadie” Russell e a partir de certo ponto o FBI. Enfim, também 

nas ingerências de Valchek e no próprio FBI, que tem nos gregos informantes em casos de 

terrorismo, a força-tarefa encontra oponentes. 

Uma vez fundidos os inquéritos, tanto Frank quanto os gregos mostram cada vez mais 

medo de estar sendo vigiados, o que leva a medidas que atrapalham o caso. Já Daniels consegue 

trazer McNulty ao inquérito, e a investigação vai tendo sucesso. Escutas são montadas (t02e08), 

uma infiltração nas operações de prostituição dos gregos é efetivada (t02e09), o FBI passa a 
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ajudar nas investigações (t02e10) e o assassinato das mulheres é resolvido, embora, mesmo com 

sua perseguição no clímax os gregos consigam fugir no desenlace, antes matando Frank – já 

prestes a delatá-los (t02e11 - t02e12). Além disso, o já alquebrado sindicato dos estivadores 

sofre um forte golpe, e assim, exceto pela abertura da unidade de altos crimes a ser comandada 

por Daniels como lhe fora prometido, o caso não deixa bons resultados permanentes (t02e12). 

Conforme explicitado na Tabela 2, nove fios narrativos auxiliares se unem a este basilar 

na trama central da temporada, sete dos quais vêm desde a anterior. Observa-se, contudo, que 

a série agora traz também uma trama secundária. Nesta trama, o fio narrativo basilar segue a 

gerência dos Barksdale por um novo líder: Russell “Stringer” Bell (antigo braço direito de Avon, 

chefe da facção no início da série)116. Ao longo da temporada, assim, este fio segue o sujeito Bell 

na gerência da gangue a partir de um arco cuja exposição mostra os fornecedores dos Barksdale 

cortando laços com a gangue (t02e01). A partir daí, Bell segue o objetivo de contornar problemas 

relativos à ausência de um bom produto e enfim encontrar um novo distribuidor. Ele é destinado 

a isso pela perda dos fornecedores, e suas ações almejam retomar a força do grupo (destinatário), 

de modo que no processo ele tem adjuvantes em seus subordinados e oponentes na concorrência. 

A princípio, Bell lida com problemas organizacionais menores (t02e01 - t02e04), aplica 

teorias econômicas que aprende na universidade ao tráfico (t02e05) e encomenda mortes que 

julga necessárias (t02e06 - t02e07); até que, eventualmente, um dos mais poderosos traficantes 

da Zona Leste de Baltimore se oferece para revender sua mercadoria aos Barksdale. Chamado 

Joseph “Proposition Joe” Stewart, ele em troca requer que Bell aceite dividir consigo os pontos 

de venda da gangue, os melhores da Zona Oeste da cidade (t02e07). Bell quer aceitar a oferta 

de Joe, em especial por que agora concorrentes tentam tomar suas desabastecidas esquinas, mas 

mesmo na cadeia Avon se recusa ao acordo (t02e07 - t02e09). Enfim, cansado de argumentar 

com o parceiro, Bell então firma o pacto e inventa ao amigo que os traficantes da Zona Leste 

estão em verdade invadindo seus territórios (t02e09). O clímax se dá quando, chocado, Avon 

contrata um assassino de nome “Brother Mouzone” para expulsar aqueles que crê serem invasores 

(t02e09 - t02e10). Sem saída, Bell então ilude o ladrão Omar Little, levando-o a crer que foi 

Mouzone quem matou seu namorado no ano anterior, tudo para que Omar dê cabo do assassino. 

O ladrão, porém, nota a artimanha a tempo (t02e11), e no desenlace tanto Mouzone quanto Omar 

recuam e passam a alimentar uma sede de vingança contra Bell. Por ora, contudo, o recuo de 

Mouzone leva Avon – cuja resistência acaba o tornando um oponente em si mesmo – a aceitar 

a proposta de Joe (t02e12); e a trama é robustecida ainda por cinco fios auxiliares (Tabela 3). 

 
116 Como a gerência da facção por Bell ainda é explorada na terceira temporada, este fio narrativo segue até ela, 

embora lá se torne auxiliar à trama central (que outra vez investiga os Barksdale), não basilar em uma secundária. 
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Tabela 2: Fios narrativos auxiliares à trama do caso Sobotka (trama central da segunda temporada) 

Mote do fio narrativo Descrição ampliada do fio narrativo 

Nick e Ziggy Sobotka no tráfico Nick é o sobrinho e Ziggy o filho de Frank Sobotka, líder do sindicato dos estivadores. Em péssimas condições financeiras dada a decadência do porto de 

Baltimore, ambos acabam se envolvendo com o tráfico. A cabo da temporada, Ziggy é preso por assassinato e Nick colabora com a polícia contra os gregos. 

Tentativa de identificar uma vítima Antes dos treze cadáveres serem encontrados no container do porto, McNulty acha o de uma outra mulher boiando no mar. Incomodado pela ideia de que todos 

os corpos serão mandados para a faculdade de medicina e então descartados, o detetive tenta descobrir a identidade ao menos desta vítima para que seus restos 

mortais possam voltar à família, mas após ver que o aparato legal dos Estados Unidos relativo à imigração torna isso praticamente impossível, ele desiste. 

Vida profissional de McNulty Iniciado na temporada anterior, em seu segundo arco este fio narrativo acompanha a cada vez mais infeliz vida de McNulty na unidade marítima da polícia de 

Baltimore, até que Daniels consegue trazê-lo para a nova força-tarefa. 

Vida pessoal de McNulty Também iniciado na primeira temporada, em seu segundo arco este fio narrativo segue McNulty enquanto ele obtém um progressivo, mas lento, sucesso na sua 

tentativa de retomar o casamento, embora sua impaciência e alcoolismo estimulados pela vida desagradável na unidade marítima desfaçam todo o progresso. 

Greggs entre a carreira e os afetos Outro dos fios narrativos principiados um ano antes, o segundo arco deste fio se inicia com Greggs fazendo um trabalho burocrático na polícia a pedido da sua 

parceira. Agora, tal fio acompanha desentendimentos progressivamente piores entre ela e sua cônjuge à medida em que uma se mostra cada vez mais insatisfeita 

com as escolhas da outra (de um lado, ingressar em uma nova força-tarefa após ter sido baleada; do outro, a decisão de ter um filho). Este arco menor do fio 

que segue Greggs não chega a ser fechado ao fim da temporada, de modo que ele segue aberto para a terceira, onde se conclui com a efetiva separação das duas. 

Vida profissional de Pryzbylewski Mais um fio narrativo vindo da primeira temporada, aquele que segue Prez acompanha em seu segundo arco a tentativa do detetive de conseguir fazer um 

trabalho policial de qualidade. Seu oponente é o sogro, o major Stan Valchek, que controla sua carreira. Apesar das desavenças (que chegam a levar a um soco), 

é graças a Prez que Valchek requisita Daniels para investigar Frank Sobotka, o que permite a reunião da equipe do caso Barksdale em uma nova força-tarefa. 

Carreira e moralidade de Herc Dois fios narrativos distintos seguem o progresso das carreiras (e o respectivo progresso moral) dos policiais Herc e Carv, partilhando os mesmos arcos nas três 

primeiras temporadas. Em seu segundo arco partilhado, tais fios seguem Herc e Carv enquanto tentam ganhar algum respeito na força-tarefa, onde são tratados 

quase como peões. Ao fim da temporada, o arco se fecha com os dois pedindo transferência para outro distrito e deixando o comando de Daniels. Carreira e moralidade de Carv 

Carreira de Cedric Daniels Também principiado um ano antes, em seu segundo arco este fio narrativo segue Daniels enquanto ele recupera sua carreira e o destaque na polícia por meio da 

investigação do tráfico no porto, coordenando a força-tarefa responsável pelo caso – transformada em uma unidade permanente da polícia ao fim da temporada. 

 

Tabela 3: Fios narrativos auxiliares à trama da gerência dos Barksdale por Bell (trama secundária da segunda temporada) 

Mote do fio narrativo Descrição ampliada do fio narrativo 

O retorno de Avon Barksdale Agora preso, Avon tem problemas com um agente carcerário que vende drogas no presídio. Sabendo disso, ele manda seus subordinados adulterarem o produto 

para causar overdoses, aproveitando a situação para – fingindo inocência – se oferecer como delator em troca da antecipação de sua audiência de condicional. 

O conflito de D’Angelo Barksdale Estabelecido na temporada anterior, em seu segundo arco este fio narrativo acompanha D’Angelo completamente deprimido, sem mostrar qualquer interesse 

em sua gangue ou família. Temente que ele possa voltar atrás e novamente cogitar uma delação, Stringer Bell então encomenda sua morte sem que Avon saiba. 

As rivalidades de Omar Little Outro fio narrativo encetado na primeira temporada, em seu segundo arco este fio acompanha Omar Little enquanto volta a Baltimore e a roubar os Barksdale. 

Fingindo propor uma trégua, Stringer Bell tenta usar Omar para se livrar de um assassino contratado por Avon para expulsar os traficantes da Zona Leste dos 

seus territórios, o que vem atrapalhando seus planos de firmar um acordo com o traficante Joseph “Proposition Joe” Stewart, mas o ladrão e o assassino percebem 

a artimanha a tempo e separadamente passam a alimentar planos de vingança contra Bell. 

Julgamento de “Bird” Derivado do fio narrativo basilar da única trama da primeira temporada, este fio acompanha o esforço da polícia em localizar Omar Little para depor no caso 

da testemunha morta por depor contra D’Angelo Barksdale, culminando no próprio depoimento de Omar no julgamento, e na condenação do matador “Bird”. 

“Bubbles” entre o vício e a delação Também principiado na temporada anterior, neste seu segundo arco tal fio narrativo acompanha o dependente químico “Bubbles” em uma relação menos 

voluntária com a polícia: pego em pequenos furtos, ele faz favores e passa informações para evitar problemas com a lei, mostrando-se safo. Assim, é Bubbles 

que localiza Omar Little para depor no julgamento de “Bird”, e ele ainda conta aos detetives sobre o trato entre facções do leste e oeste de Baltimore. 
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4.3. Terceira temporada 

A rigor, o fio narrativo basilar da trama central da terceira temporada de The Wire tem 

sua exposição ainda na season finale da segunda. No episódio, os detetives McNulty e Greggs 

descobrem que os Barksdale vêm dividindo territórios com traficantes da Zona Leste, indicando 

um acordo entre o novo líder da gangue, Stringer Bell, e o chefe do tráfico do outro lado da 

cidade, Proposition Joe. Assim, os detetives convencem Daniels a abrir um novo caso contra os 

Barksdale agora que terão não uma força-tarefa, mas uma unidade autônoma sob comando do 

tenente (t02e12). Fica, então, já aqui posta a estrutura do fio narrativo basilar da trama central 

da terceira temporada da série: por decisão dos próprios detetives insatisfeitos com o resultado 

do caso Barksdale (destinador), a unidade de altos crimes que surgirá da força-tarefa agirá como 

sujeito em um novo inquérito objetivando abater a facção. A esta altura, já é deduzível que a 

equipe terá ajuda de contatos diversos, e que não só os bandidos, mas também membros da 

própria polícia dificultarão o caso. De tal modo, este fio narrativo já abre a temporada in media 

res, em desenvolvimento, com o inquérito sobre a aliança entre os traficantes das Zonas Leste 

e Oeste de Baltimore em curso na unidade de altos crimes, padrão repetido no caso policial das 

duas últimas temporadas. Nesta, tal caso se desenrola em duas sequências paralelas de eventos: 

1. Logo de início, dois fatos levam Stringer Bell a decidir que os Barksdale passarão a atuar 

sem território, o primeiro sendo a demolição pela prefeitura dos prédios onde o grupo 

operava na Zona Oeste e o segundo sendo o poder que a facção agora tem, sendo uma 

de muitas gangues da cidade a ter Proposition Joe como fornecedor, em um acordo que 

tem trazido um período de paz ao submundo do crime. Frente a tudo isso, Bell quer ser 

apenas um distribuidor, repassando o produto de Joe às outras gangues da Zona Oeste – 

plano do qual discorda o próprio Avon Barksdale, que acha crucial ter controle das 

esquinas (t03e01). A ideia de Bell é levada a cabo ainda assim, mas enfrenta resistência 

de uma gangue da área que recusa sua oferta: a do implacável traficante Marlo Stanfield 

(t03e02 - t03e03). Enfim, em paralelo, Bell passa ainda a se envolver em vários negócios 

lícitos, sobretudo projetos imobiliários. Isso vai sendo revelado ao espectador a partir dos 

olhos do detetive Jimmy McNulty, que segue o criminoso por um tempo e acaba por 

assumir que ele não mais administra diretamente atividades ilegais (t03e04 - t03e05). 

2. Na unidade de altos crimes, o inquérito sobre Bell e Joe está estagnado, e grampos nos 

telefones de traficantes da Zona Leste vêm rendendo pouco (t03e01). Para piorar, os 

detetives aludem às escutas no interrogatório de um atento criminoso, deslize que leva 

os suspeitos a descartar seus celulares, fazendo os grampos perderem seu valor (t03e02). 
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Frustrado, o tenente Daniels arquiva o caso, decidido a trabalhar em outro (t03e03), o 

que revolta não só o soberbo McNulty, mas também a detetive Greggs. Assim, o par segue 

secretamente investigando Stringer Bell e Proposition Joe, voltando outra vez a atenção 

à Zona Oeste, dado que os traficantes da Zona Leste descartaram seus celulares.  

Já no antigo território dos Barksdale, os detetives veem os conhecidos membros da facção 

ocupando as mesmas ruas que alguns traficantes novos, os quais erroneamente tomam 

por jovens recrutas – ignorando que de fato são membros da gangue comandada pelo 

traficante Marlo Stanfield, com quem os Barksdale vêm enfrentando tensões (t03e03). 

McNulty e Greggs pedem que o seu informante nas ruas, o dependente químico Bubbles, 

cheque o tráfico nas esquinas, e assim descobrem o novo método de comunicação dos 

Barksdale: eles não mais usam bipes e telefones públicos, mas celulares pré-pagos com 

chips sem registro, substituídos periodicamente para evitar grampos (t03e04 - t03e05).  

Então, como na segunda temporada, as duas sequências de eventos se tocam brevemente 

antes de voltarem a se desenvolver em separado até se fundirem de vez: justamente quando Bell 

parece ter se tornado intocável, McNulty e Greggs testemunham um encontro entre ele e Marlo 

Stanfield. Sem perceber que a reunião é marcada exatamente numa falha tentativa empreendida 

por Bell de convencer Stanfield a aceita-lo como fornecedor, os detetives outra vez erroneamente 

assumem que Marlo é um associado da facção Barksdale (t03e05). Eles então tentam convencer 

Daniels a retomar o caso, argumentando que Bell está prestes a ter uma atuação sobretudo 

legítima, apenas financiando o tráfico sutilmente – mas que, apesar disso, a este ponto ainda se 

encontra com subordinados, havendo chances de prendê-lo. O tenente, porém, não acede, o que 

curiosamente torna o próprio Daniels o policial de alta patente a atrapalhar as investigações 

nesta temporada. Enfim, após o encontro, as duas sequências de eventos voltam a se bifurcar: 

1. Ao sair da cadeia, Avon Barksdale é informado sobre a resistência de Marlo Stanfield a 

colaborar com sua facção. Menos diplomático que Stringer Bell, Avon inicia uma guerra 

com Stanfield, minando os esforços de Bell e complicando a situação da própria gangue, 

posto que gozando de um prolongado período de paz, nem Joe nem as facções às quais 

distribui apreciam em nada a nova escalada de violência na cidade (t03e06 - t03e11). 

2. Mesmo rechaçados por Daniels, McNulty e Greggs seguem trabalhando discretamente 

no novo caso Barksdale. Com a ajuda do informante Bubbles, eles enfim descobrem que 

a relação entre a gangue e Stanfield não é amistosa e sim violenta, mas nem a notícia de 

uma guerra nas ruas leva o tenente a reconsiderar. McNulty então contorna a autoridade 

de Daniels, pedindo ao major da Zona Oeste que interceda junto à cúpula policial para 
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que a unidade de altos crimes seja forçada a averiguar a guerra de facções (t03e06). A 

partir daí, a dificuldade dos detetives passa a ser a de estabelecer escutas em pré-pagos 

que são constantemente substituídos, no que as primeiras tentativas se provam frustradas. 

Todavia, o detetive Freamon consegue infiltrar-se na operação da gangue disfarçado de 

um vendedor de celulares, o que permite que a polícia passe telefones pré-grampeados 

aos traficantes, e eventualmente grampeie até mesmo o celular de Bell (t03e07 - t03e10). 

No clímax, após enfim pôr um grampo no aparelho de Stringer Bell, os policiais gravam-

no em conversas incriminadoras, as quais poderiam deixá-lo preso por um bom tempo. Enquanto 

isso, devido aos crescentes desentendimentos com Avon Barksdale em torno de Stanfield, o 

próprio Bell entrega o endereço da base de operações do antigo aliado à polícia, onde Avon se 

encontra cercado por armas ilícitas. Insuspeito deste fato, Avon ironicamente também decide 

trair Bell, informando sua localização ao vingativo assassino “Brother Mouzone”, a quem Bell 

tentara incriminar pela morte do namorado do ladrão Omar Little um ano antes. É então que, 

juntos, Omar e Mouzone acabam por matar Bell (t03e11); e Avon é preso no desenlace (t03e12). 

Outra vez, além do fio narrativo basilar, a trama central da temporada conta ainda com 

nove auxiliares – e novamente predominam as jornadas de detetives, informantes e criminosos 

(Tabela 4). Ademais, enquanto o primeiro ano de exibição da série tem uma só trama e o segundo 

duas, daqui em diante um total de três delas corre em paralelo. Uma destas tramas segue pelo 

resto da obra os jogos políticos na cidade, centrando-se na disputa pela prefeitura e no governo 

local. Ao contrário dela, as outras cambiam mais ao longo dos anos, mas ainda assim há um 

padrão: como ocorre desde o início da série, uma das tramas é sempre investigativa – central 

em todas as temporadas exceto a quinta, cuja trama investigativa é pela primeira vez a mesma 

da temporada anterior, apenas concluindo um inquérito sobre Marlo Stanfield sem tanto 

protagonismo quanto lhe dava a quarta temporada. Além disso, a partir daqui, uma terceira 

trama a cada vez lida com o extraordinário, explorando a decisão singular de um major de polícia 

de estabelecer uma área onde o tráfico é tolerado na terceira temporada; a criação de projeto 

alternativo de educação em uma das escolas da cidade na quarta; e a invenção de um serial 

killer na cidade na quinta (quando esta trama variável, que lida com o extraordinário, é central). 

No caso da trama política, seu fio basilar tem por sujeito um romântico homem público 

chamado Tommy Carcetti, seguindo sua jornada desde seus dias de vereador até ele cumprir os 

objetivos de se tornar primeiro prefeito e enfim governador do estado. Ousado, Carcetti se 

autodestina nesta jornada por ambição pessoal, mas seu romantismo o induz a crer que será de 

fato um excelente administrador, fazendo um governo destinado a trabalhar em favor dos seus 
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constituintes. Em sua jornada, ele conta ainda com o apoio de diversos aliados e de uma sólida 

equipe de campanha, além de enfrentar oponentes políticos. Enfim, como se pode imaginar, o 

fio narrativo basilar desta trama apresenta mais de um arco, o primeiro envolvendo a própria 

disputa pela prefeitura do início da terceira à metade da quarta temporada. E como as eleições 

só ocorrem na quarta, por ora a série apenas apresenta Carcetti e seus objetivos (t03e01; 

exposição), seguindo a partir daí os movimentos da sua pré-candidatura: o estabelecimento de 

contatos e de uma equipe, a criação de agendas favoráveis a ele e o aumento da sua visibilidade 

(t03e02 - t03e10). Enxuta, a esta trama se cola daqui ao fim da série o fio narrativo que segue a 

carreira de Daniels, além de poucos eventuais fios auxiliares que ampliam a percepção do jogo 

político da cidade a cada ano de exibição, em um total de três deles inicialmente (Tabela 5). 

O fio basilar da trama secundária que começa e termina na própria terceira temporada, 

por sua vez, é curiosamente o mesmo que orienta aquela que começa e termina na quarta, ainda 

que as duas sejam tramas efetivamente diferentes, fazendo deste o único fio narrativo a sustentar 

duas tramas distintas. Isso se dá porque este fio narrativo segue como sujeito Howard Colvin, 

a princípio o major responsável pela Zona Oeste da cidade, em sua participação em dois projetos 

falhos com objetivos absolutamente díspares, mas igualmente ousados, ambos com destinações 

e adjuvantes bem particulares. Enquanto na quarta temporada tal projeto diz respeito à educação 

de jovens em idade escolar com tendências disruptivas, o da terceira envolve o estapafúrdio 

objetivo autoimposto do ainda major de criar uma área de tolerância ao tráfico no seu distrito. 

Tudo começa quando, por pressão da prefeitura, a polícia passa a incentivar a manipulação 

das estatísticas de crimes em Baltimore. Recusando-se a entrar neste jogo, Colvin elabora um 

plano que se destina a de fato reduzir o crime: ele tenta levar todo o tráfico do Oeste da cidade 

para uma área erma designada “zone livre”, logo apelidada de “Hamsterdam” (t03e01 - t03e03; 

exposição). A partir daí, a trama segue os desafios que Colvin e os subordinados que lhe servem 

de adjuvantes enfrentam, como o de realocar traficantes e dependentes para a zona livre (t03e04 

- t03e06), lidar com as crianças que circulam ali (t03e07), proteger os próprios traficantes da 

criminalidade no local e levar projetos de redução de danos para a área (t03e08 - t03e09). Mas 

Colvin também tem subordinados que se opõem à ideia, e um jornalista é chamado à zona. O 

major então revela seu projeto à alta cúpula da polícia, e a partir daí jogos políticos são realizados 

para decidir sobre quem cairá a culpa do escândalo (clímax); mas no desenlace Colvin protege 

seus subordinados e sofre sozinho as consequências, sendo rebaixado de posto e aposentado 

como tenente (t03e10 - t03e12). Também enxuta, junto a esta trama correm três fios auxiliares, 

mas os arcos dos dois deles que vêm de temporadas anteriores se justapõem nesta ao que segue 

o fio narrativo basilar, havendo com efeito apenas dois arcos independentes na trama (Tabela 6).
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Tabela 4: Fios narrativos auxiliares à trama do segundo caso Barksdale (trama central da terceira temporada) 

Mote do fio narrativo Descrição ampliada do fio narrativo 

As rivalidades de Omar Little Iniciado na primeira temporada, neste seu terceiro arco tal fio narrativo acompanha Omar enquanto se torna cada vez mais obstinado em se vingar dos Barksdale, 

em especial de Stringer Bell. Ao fim do arco, Omar e o assassino Brother Mouzone, que também tinha planos de vingança contra Bell, matam o traficante. 

Vida profissional de Pryzbylewski Também iniciado na primeira temporada, neste terceiro arco tal fio narrativo acompanha a situação em que fica o policial Roland “Prez” Pryzbylewski, branco, 

ao atirar em um policial negro à paisana quando respondia a um chamado de rua. Isso impede Prez de continuar na polícia, e embora os colegas de trabalho o 

recomendem a buscar um advogado e defender-se; questionando-se sobre a possibilidade de ser mesmo racista, Pryzbylewski aceita ser exonerado. 

Vida profissional de McNulty Outro dos fios narrativos a vir desde a primeira temporada, neste terceiro arco tal fio narrativo acompanha McNulty enquanto o detetive, em sua insubordinação, 

começa a procurar rusgas com o próprio tenente Daniels, que promete lhe expulsar da unidade de altos crimes – que o tenente comanda – ao fim do novo caso 

Barksdale. A cabo do inquérito, Daniels até oferta a possibilidade de voltar atrás, mas McNulty aceita seu destino, e enfim volte a ser um policial de rua. 

Greggs entre a carreira e os afetos Começado na primeira temporada, ao contrário dos outros, na terceira este fio narrativo não abre um terceiro arco, mas continua aquele introduzido na segunda. 

Em tal arco, Greggs e sua cônjuge vinham enfrentando desde o ano anterior desavenças relativas ao interesse da detetive em continuar trabalhando como policial 

e ao interesse da cônjuge em ter um filho. Agora, com a criança já nascida, acompanhamos a continuidade das desavenças entre elas até a separação. 

“Bubbles” entre o vício e a delação Também vindo da primeira temporada, neste terceiro arco tal fio narrativo segue o dependente químico “Bubbles” enquanto se afasta de seu protegido nas ruas 

por desavenças relativas a Bubbles atuar junto à polícia. Separados, Bubbles eventualmente descobre a morte do amigo por overdose, e acolhe um novo protegido. 

Gerência dos Barksdale por Bell Este é o segundo e último arco de dois fios narrativos iniciados na temporada anterior, o primeiro e único arco que estes dois fios – um dos quais foi basilar na 

trama secundária que a obra expôs um ano antes – partilham. Após algumas artimanhas, Avon Barksdale ganha liberdade condicional, voltando às ruas. Ocorre 

que Stringer Bell, que vinha controlando a facção na ausência de Avon no fio narrativo que foi basilar na trama secundária da temporada anterior, agora se vê 

como seu líder. O desentendimento entre eles logo cresce, posto que Avon quer disputar esquinas nem que seja por meio de uma guerra entre facções; enquanto 

Bell é diplomático, mais interessado em parcerias e negócios “lícitos”, como investimentos imobiliários – nos quais demora a notar que perde dinheiro ao ser 

enganado por velhos políticos. Vendo as falhas um do outro, a cabo da temporada Avon e Bell se traem, o que leva à prisão do primeiro e morte do segundo. 

O retorno de Avon Barksdale 

Decorrências da morte de D’Angelo Derivado das consequências do fechamento do fio narrativo que acompanha a jornada de D’Angelo Barksdale nas temporadas anteriores, este fio acompanha a 

investigação de McNulty sobre a morte do rapaz e o esforço de Stringer Bell de esconder junto à sua gangue seu envolvimento na execução. No clímax, Avon 

Barksdale descobre o assassinato do primo pelo antigo braço direito, e eles brigam no desenlace, sendo este mais um motivo para Avon trair o sócio e amigo. 

 

Tabela 5: Fios narrativos auxiliares ao início da trama política (uma das tramas secundárias da terceira à quinta temporadas) 

Mote do fio narrativo Descrição ampliada do fio narrativo 

Caso da busca da arma de Dozerman Após um policial ser baleado, o detetive Bunk Moreland passa a investigar o roubo da sua arma, uma perda de tempo executada por puro teatro político enquanto 

os casos de assassinatos que ele investiga em paralelo são ignorados, tudo para que o prefeito (rival de Carcetti) possa ser filmado devolvendo a arma ao oficial. 

Carreira de Cedric Daniels Principiado na primeira temporada, neste terceiro arco este fio narrativo acompanha Daniels separado da esposa, agora candidata a vereadora, fingindo manter 

o casamento por razões eleitorais. Isso custa a Daniels sua promoção, segurada pelo prefeito por uma rusga com a candidata, mas manobras do padrinho político 

dela garantem-lhe lastro e apoio, possibilitando que Daniels e ela se separem oficialmente, a promoção dele seja liberada e o tenente assuma um novo namoro. 

Vida pessoal de McNulty Estreado na primeira temporada, o terceiro arco deste fio narrativo acompanha o novo affair de McNulty: agora, com a estrategista política de Tommy Carcetti. 

 

Tabela 6: Fios narrativos auxiliares à trama da legalização extraoficial do tráfico (uma das tramas secundárias da terceira temporada) 

Mote do fio narrativo Descrição ampliada do fio narrativo 

A academia de Dennis “Cutty” Wise Presidiário liberado em condicional, Dennis “Cutty” Wise tenta, mas não consegue, voltar ao mundo do tráfico, e então passa a ensinar boxe às crianças largadas 

na zona de tolerância conhecida como “Hamsterdam”. Com o desmantelamento da zona, porém, Cutty vê sua academia comunitária outra vez vazia. 

Carreira e moralidade de Herc Dois fios narrativos distintos seguem o progresso das carreiras e o respectivo progresso moral dos policiais Herc e Carv, partilhando os mesmos arcos nas três 

primeiras temporadas. Este terceiro arco se sobrepõe ainda ao de um outro fio narrativo: aquele que segue o major Howard Colvin, sendo o basilar da trama 

secundária da temporada que lida com a criação de uma zona de tolerância ao tráfico. Após pedirem transferência ao fim do ano anterior, Herc e Carv trabalham 

subordinados ao major Colvin. Aqui, Carv se mostra um adjuvante leal do major, e Herc um oponente ao chamar um jornalista à zona, o que marca uma 

mudança entre os papeis que tinham no início da série, quando Carv traiu a força-tarefa delatando seus movimentos à alta cúpula da polícia e Herc seguiu fiel. 

Carreira e moralidade de Carv 
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4.4. Quarta temporada 

Seguindo um padrão estabelecido na terceira temporada da série, The Wire também abre 

sua quarta com o caso que orienta o fio narrativo investigativo já em curso. Desta vez, isso é 

possível porque o alvo do inquérito já é conhecido do espectador: a gangue liderada por Marlo 

Stanfield, que enfrentou os Barksdale na temporada anterior e que com a queda de seus inimigos 

se tornou a maior facção da Zona Oeste de Baltimore. Deste modo, com o caso apresentado in 

media res, novamente não tarda a se tornar claro o desenho do fio narrativo basilar da trama 

central do momento: provavelmente por decisão e para satisfação dos próprios detetives ligados 

a ela (destinadores e destinatários), a relativamente autônoma unidade de altos crimes se coloca 

como sujeito de um novo processo investigativo, desta vez objetivando derrubar Stanfield. Como 

esta já é uma recorrência na obra, é dedutível que policiais diversos devem interferir no inquérito 

– não só como adjuvantes junto a contatos, mas também como oponentes junto aos criminosos. 

Assim, com o caso em andamento, já de início é explicitado que após meses de escutas a 

unidade de altos crimes vem notando que a facção Stanfield não tem disciplina ao telefone, sendo 

menos cuidadosa que os alvos anteriores. Além disso, também é posto que Daniels, promovido 

a major, não mais coordena a unidade, substituído por um tenente cuja negligência e disposição 

a assinar documentos sem ler é bastante apreciada pelos detetives, que finalmente podem fazer 

um bom trabalho policial sem ingerência de um supervisor. Já do lado dos traficantes, Stanfield 

vem usando prédios abandonados – numerosos nas áreas pobres de Baltimore – para esconder 

os cadáveres daqueles que mata, levando a polícia a assumir que sua facção é pouco violenta, 

dado que corpos não vêm sendo encontrados nas ruas; ao menos até um incidente mudar isso. 

Por rusgas pessoais, um traficante de rua chamado Lex mata um subordinado de Stanfield, 

e os detetives ouvem sobre a morte nas escutas telefônicas. Lex é dado como foragido, mas na 

verdade Stanfield o elimina em desagravo (t04e01), levando a insuspeita divisão de homicídios 

a buscar um fugitivo quando deveria procurar um cadáver. Já a divisão de altos crimes passa a 

notar alguns detalhes estranhos a partir das escutas, como a diligência de Stanfield em treinar 

seus soldados, o que contradiz o imaginado perfil não-violento da sua gangue. Em paralelo, 

desdobramentos em um fio narrativo auxiliar a esta trama levam à intimação judicial de políticos 

que receberam doações de campanha dos Barksdale, causando pânico na alta cúpula da polícia, 

que por medo de afrontar a classe política troca o supervisor da unidade de altos crimes por um 

tenente alinhado à corporação (t04e02). A partir daí este fio narrativo se trifurca de tal modo: 

1. A divisão de altos crimes recebe seu novo supervisor, Charles Marimow – um homem 

que prefere batidas policiais simples a escutas e intimações. Insatisfeitos com Marimow, 
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os melhores detetives da unidade, Kima Greggs e Lester Freamon, pedem transferência 

para a divisão de homicídios (t04e03), de modo que novos membros preenchem suas 

vagas – dentre os quais Thomas “Herc” Hauk, brutamontes conhecido do público desde 

sua atuação nas forças-tarefas das duas primeiras temporadas (t04e04). Aproveitando 

mal as informações obtidas nas escutas, Marimow executa mandatos que nada rendem. 

Ele então pressiona o turrão Herc para elaborar um plano efetivo contra Stanfield, embora 

a única informação útil que reste após o desperdício daquelas conseguidas nas escutas 

seja a de que o traficante tende a se encontrar com seus subordinados em um certo parque. 

Então, Herc solicita ilegalmente uma câmera de vigilância da polícia e a monta no local, 

embora o objeto seja rapidamente percebido pelos soldados de Stanfield (t04e05). 

2. Transferido à divisão de homicídios por sua desilusão com Marimow, Lester Freamon 

passa a trabalhar junto ao colega Bunk Moreland no caso do assassinato cometido pelo 

traficante Lex – até então dado como foragido e não morto. Essa percepção muda quando 

eles visitam a mãe de Lex e a veem de luto, teorizando que Stanfield matou não só Lex, 

mas vem matando, sendo apenas eficiente em esconder os corpos (t04e03 - t04e04). Os 

detetives então visitam vários locais possíveis de desova, mas nada encontram (t04e05). 

3. O fornecedor das maiores facções da cidade, Proposition Joe, debate com os líderes das 

gangues com que opera dois problemas: os traficantes nova-iorquinos que vêm ocupando 

Baltimore e a independência da facção Stanfield. Para resolver ambos, eles decidem 

tentar recrutar Marlo Stanfield e usar os eficazes soldados de sua facção para expulsar 

os invasores (t04e03). Joe então procura Marlo, oferecendo informações privilegiadas 

sobre ações da polícia e outros benefícios em troca de uma aliança, mas ele não aceita 

(t04e04). Pouco depois, porém, o jovem traficante é informado que um policial foi visto 

instalando uma câmera no parque onde ele e seus subordinados se reúnem (t04e05). 

Enfim, como esperado, as sequências paralelas de eventos se fundem: avisado da câmera, 

Stanfield primeiro encontra um modo de verificar se a tecnologia é mesmo da polícia, inventando 

perto do equipamento uma falsa transação criminosa, armadilha em que Herc cai, indo ao local 

citado (t04e06). Ciente de ser alvo de um inquérito, Marlo então volta atrás e aceita a oferta de 

aliança mútua de Proposition Joe, que logo instrui o novo aliado a roubar a câmera em um teste 

para verificar se as autoridades que o investigam são federais ou locais: o FBI jamais viria em 

busca de algo tão barato, mas a polícia de Baltimore não poderia se dar ao luxo de perder um 

item destes, de modo que sendo o inquérito local um detetive viria negociar com Marlo. Joe 

não só está certo como a situação de Herc é ainda mais difícil: a câmera foi retirada ilegalmente. 
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Neste mesmo período, um arco crucial de um fio narrativo auxiliar a esta trama tem uma 

inflexão. Nele, é seguida a jornada de um garoto órfão chamado Randy Waggstaff junto ao 

detetive Ellis Carver, velho amigo de Herc. Rapaz assíduo na escola e distante do crime, Randy 

é implicado no assassinato do traficante Lex ao aceitar dar-lhe um recado inofensivo por alguns 

trocados, e uma série de eventos levam-no a se abrir com a polícia, onde Carver fica incumbido 

dele (t04e01 - t04e06). Então, por amizade, “Carv” introduz o rapaz a Herc para que ele possa 

lhe perguntar sobre a câmera antes de levá-lo aos detetives que investigam o caso Lex, deixando 

Herc a cargo de conduzir o jovem à divisão de homicídios ao concluir seus questionamentos. 

Sem conexão com o tráfico, porém, Randy nada sabe do equipamento e, após humilhá-lo, Herc 

simplesmente o manda embora, ignorando que outros detetives deveriam interrogá-lo (t04e07). 

Sem opções, como Proposition Joe previra, Herc então acossa o próprio Marlo Stanfield, 

insistindo que ficará em dívida com o traficante caso ele lhe devolva o objeto. O policial ainda 

aborda alguns dos subordinados do criminoso, que frente à sua ostensividade logo descartam 

armas de crimes. Herc, assim, conclui a destruição (iniciada com as batidas de Marimow) do 

cuidadoso trabalho da unidade de altos crimes: graças à situação com a câmera, Stanfield passa 

a ter um mentor com o peso de Proposition Joe, se torna disciplinado no uso dos telefones e vê 

seus soldados descartarem armas usadas em assassinatos antigos. Além disso, o policial age tão 

descuidadamente que leva o próprio Randy e outro rapaz que interroga a ser identificados como 

delatores, o que leva à destruição da vida de Randy e à morte do outro rapaz (t04e08 - t04e10). 

Assim, Herc só é freado quando o agora já major Daniels consegue enfim lastro político 

para substituir o tenente da unidade de altos crimes, levando ainda o detetive Freamon de volta 

a ela. Em seu retorno, Freamon descobre a entrevista de Herc a Randy, e então visita uma área 

para onde o garoto disse ter mandado Lex ir em troca de dinheiro. Ao redor dali, o detetive não 

tarda a observar várias casas abandonadas, e logo encontra o cadáver de Lex em uma delas 

(t04e11). Então, após um entrave burocrático com a alta cúpula da polícia – que não deseja 

verificar mais prédios vazios para que não sejam descobertos mais corpos e as estatísticas não 

piorem – Freamon revira vários locais, encontrando um total de 22 corpos (t04e12 - t04e13), e 

o detetive ainda identifica os soldados de Stanfield responsáveis pelos assassinatos, embora 

ainda não haja provas condenatórias (t04e13). Enquanto isso, Stanfield passa a fazer planos 

para eliminar Joe e tornar-se ele mesmo o fornecedor das grandes facções de Baltimore (t04e13). 

Enfim, sob qualquer ótica, este fio narrativo chega a um claro ponto de inflexão. Afinal, 

o status quo na unidade de altos crimes é restituído com a saída de Marimow e o retorno de 

Freamon, Stanfield passa a fazer planos contra Joe, e a real violência da sua facção é revelada 

à polícia. Tal ponto de inflexão marca um nó no desenvolvimento deste fio narrativo, mas não 
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fecha o inquérito que marca seu único arco, permitindo que esta trama seja a única investigativa 

na obra a se estender por duas temporadas, e no último ano de exibição da série ela se fecha não 

mais como central, mas uma das secundárias. E como não poderia deixar de ser, apesar de haver 

continuidades, cada uma das duas temporadas em que esta trama corre liga distintos fios 

auxiliares a ela, com os oito deles a encorpá-la na quarta descritos na Tabela 7. 

Ademais, nesta temporada The Wire apresenta ainda duas tramas secundárias, uma já 

familiar e outra nova. Aquela já conhecida do público é a que segue o jogo político da cidade a 

partir da carreira de Tommy Carcetti, dos seus dias de vereador na terceira temporada até a 

vitória na disputa para o governo do estado na quinta. Dividida em dois arcos, o primeiro deles 

é iniciado na terceira temporada, quando o então vereador Carcetti trabalha na sua pré-

candidatura a prefeito. Na quarta, o processo eleitoral se encontra em seu zênite, e Carcetti 

atende a compromissos de campanha, pede doações, segue pesquisas, participa de um debate 

televisivo, usa as falhas da administração atual a seu favor e arregimenta aliados (t04e01 - 

t04e05). O clímax se dá com as eleições primárias do partido democrata (t04e06), e o desenlace 

com a vitória de Tommy Carcetti nelas e nas eleições gerais (t04e06 - t04e07). 

A partir daí, se inicia o segundo arco da jornada política de Carcetti, que acompanha então 

seu período como prefeito e sua escalada ao governo do estado. Por ora, contudo, este arco é 

somente exposto e minimamente desenvolvido, seguindo o político enquanto tenta ser de fato 

um bom prefeito. Carcetti acompanha de perto os problemas da cidade, atua junto às agências 

públicas e apadrinha figuras sérias como o agora major Daniels (t04e07 - t04e11). Eventualmente, 

porém, ele descobre um déficit milionário no sistema educacional de Baltimore, o que deve 

requerer amplos cortes em várias áreas (t04e11 - t04e13). Isso dá início ao desenvolvimento do 

segundo arco do fio narrativo que segue o político, que se fecha na quinta temporada, embora 

ainda nesta, três fios secundários se juntem à trama ao relacionar polícia e prefeitura (Tabela 8). 

Além das tramas investigativa e política, a quarta temporada de The Wire traz ainda uma 

nova trama vinculada ao extraordinário, desta vez focada na implementação de um inovador 

projeto da Universidade Johns Hopkins em uma unidade de ensino fundamental na Zona Oeste 

de Baltimore, a escola Tilghman. Curiosamente, a despeito desta ser uma trama distinta daquela 

que seguiu a criação da zona de tolerância às drogas na temporada anterior, ela herda dois de 

seus fios narrativos, se estruturando inclusive sobre o mesmo fio basilar: aquele que acompanha 

os falhos e ambiciosos projetos do agora ex-major Howard Colvin, forçado a se aposentar da 

polícia após os eventos envolvendo sua iniciativa passada de tolerar as drogas. Tida como 

desastrosa na polícia, é ironicamente tal iniciativa que faz Colvin ser visto como visionário entre 

acadêmicos, razão pela qual sua jornada agora passa pela universidade, quando após alguma 
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resistência ele aceita um convite para participar de um projeto que focado em tentar prevenir 

que jovens em situação de vulnerabilidade se tornem infratores recorrentes (t04e01 - t04e03). 

Como Colvin sabe que até rapazes de dezoito anos muitas vezes já são reincidentes no 

sistema penal, na exposição do novo arco do fio narrativo que segue suas iniciativas o ex-major 

convence o coordenador do projeto na universidade a focar-se em menores, montando uma 

turma especial com os alunos mais combativos da oitava série da escola Tilghman (t04e03). É 

então que se desenha a estrutura deste arco: destinados por um pesquisador-chefe e contando 

com adjuvantes da própria escola, Colvin e a equipe da universidade atuam como sujeitos em 

um programa narrativo que segue um projeto cujo objetivo é ressocializar estes alunos, seus 

destinatários, ainda que isso implique em abandonar as diretrizes curriculares. Dez jovens são 

escolhidos, e apesar de a série seguir a todos em sala, um deles se destaca pela dedicação da obra 

em explorar a sua vida pessoal: Namond Bryce, filho de um ex-soldado da facção Barksdale; um 

garoto cuja própria mãe pressiona a ser traficante. Enfim, entraves burocráticos na escola e a 

resistência dos próprios alunos são fortes oponentes ao projeto, mas progressos são lentamente 

feitos no desenvolvimento do arco (t04e03 - t04e11), cujo clímax se dá quando o conselho escolar 

suspende o programa, que a prefeitura tampouco cogita apoiar (t04e11 - t04e12). No desenlace 

(t04e13), o pesquisador-chefe do projeto segue adiante, satisfeito com os dados, e Colvin fica 

devastado, salvando só um de seus alunos – justamente Namond Bryce, a quem adota, enquanto 

os outros voltam às salas de aula normais, onde possivelmente tornarão à sua conduta disruptiva. 

Por fim, além deste fio basilar, seis auxiliares compõem esta trama (Tabela 9), embora 

haja algo notável sobre ela: nenhum destes fios se enreda com o projeto desenvolvido na escola 

Tilghman, seguindo ao invés disso alunos da instituição e/ou adultos cujas vidas convergem com 

as deles. Em quatro casos, estes fios em verdade pareiam adultos e crianças em um mesmo arco; 

a exemplo do que ocorre com Colvin e Namond Bryce. Isso tudo traz a esta trama duas grandes 

peculiaridades, a primeira delas sendo a de que apesar do projeto da Johns Hopkins ser um mote 

pelo qual a obra leva o espectador à escola, o que de fato sustenta a trama é o ambiente escolar, 

não o enredamento dos fios – o que inclusive permite que esta seja a única trama secundária da 

obra que partilha alguns fios com uma central. A segunda particularidade vem do fato de que ao 

introduzir algumas das estreantes crianças nos fios que seguem adultos recorrentes ao invés de 

criar arcos isolados para elas (ainda que alguns dos garotos ganhem depois arcos próprios, tendo 

estórias particulares), esta trama traz em alguns dos seus fios narrativos uma característica até 

então só vista nos fios basilares de tramas investigativas: o de desenrolar os arcos por sequências 

paralelas de eventos – neste caso, duplas de sequências, seguindo separadamente uma criança 

e um ou dois adultos antes de colidir as sequências de modo a explicitar que inteiram um só arco. 
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Tabela 7: Fios narrativos auxiliares ao início da trama do caso Stanfield (trama investigativa central da quarta e secundária da quinta temporada) 

Mote do fio narrativo Descrição ampliada do fio narrativo 

A rebarba política do caso Barksdale Desde a primeira temporada, a força-tarefa que antecedeu a unidade de altos crimes levantou contribuições feitas pelos Barksdale a políticos. Agora, os detetives 

passam a intimar tais políticos em pleno período eleitoral. Temendo retaliações, a alta cúpula da polícia neutraliza a unidade com um novo tenente. Ao fim da 

temporada, o major Daniels consegue reestruturar a unidade e as intimações são retomadas, deixando este fio aberto a um novo arco na temporada seguinte. 

Vida profissional de McNulty Dando continuidade a partir de um só arco aos dois fios narrativos que seguem McNulty desde a primeira temporada (um  na vida pessoal e um no trabalho), tal 

arco segue o detetive em seu período como policial de rua e homem do lar: abstêmio de álcool e afetivamente fiel, ele resiste às pressões dos colegas para voltar 

à antiga vida na noite ou na polícia, até que a morte de um jovem criminoso prestes a se tornar seu informante o leva a querer voltar ao trabalho investigativo. Vida pessoal de McNulty 

Carreira e moralidade de Carv Este arco é o quarto no fio narrativo que segue o progresso da carreira e o respectivo progresso moral do policial Ellis “Carv” Carver, o primeiro que segue 

Carv separado do seu colega Herc e o único a seguir Randy Wagstaff, uma das crianças que participam da temporada. Carv vem se tornando um bom policial, 
e mostra sensibilidade com os menores que circulam nas ruas. Já Randy acaba envolvido na execução de um rapaz, sendo levado a colaborar com a polícia sob os 

cuidados de Carv, que falha em protegê-lo, de modo que o garoto é identificado como delator. Alguém então incendeia a casa da responsável legal de Randy, 

ferindo-a gravemente, e apesar de Carv tentar a todo custo achar-lhe outro lar (a ponto de dispor-se a acolhê-lo), o menino é mandado a um orfanato. 

Laços de Michael Lee com o tráfico Uma das crianças que ingressam na temporada com a inclusão da escola, Michael Lee se vê impotente quando o abusivo e viciado pai do seu meio-irmão é 

liberado da cadeia. Com Stanfield tentando recrutá-lo já há um tempo, o rapaz aceita entrar para o tráfico desde que a organização dê cabo do seu padrasto. 

Como as outras crianças da temporada, Michael também é pareado com adultos – neste caso dois dos principais soldados da facção Stanfield, que o treinam. 

“Bubbles” entre o vício e a delação Iniciado na primeira temporada, neste seu quarto arco tal fio narrativo segue o dependente químico “Bubbles” enquanto ele se vê desamparado pela polícia justo 

quando um outro usuário passa a espancá-lo e roubá-lo. Bubbles fabrica veneno para matar o rapaz, mas quem acaba ingerindo-o e morrendo é seu protegido. 

As rivalidades de Omar Little Iniciado na primeira temporada, neste seu quarto arco tal fio narrativo acompanha Omar enquanto pratica seus roubos e vira persona non grata de Stanfield ao 

mirá-lo como alvo. Ao fim da temporada, Omar realiza um furto que o rende mais drogas do que jamais poderia sonhar, e decide aposentar-se ao revendê-las. 

Assassinato de “Bodie” Com a queda dos Barksdale, seu ex-associado Bodie é forçado a trabalhar com Stanfield, mas resolve delatá-lo ao constatar sua selvajaria, sendo morto por isso. 

 
Tabela 8: Fios narrativos auxiliares à inflexão entre os dois arcos da trama política (uma das tramas secundárias da terceira à quinta temporadas) 

Mote do fio narrativo Descrição ampliada do fio narrativo 

Carreira e moralidade de Herc Este arco é o quarto no fio narrativo que segue o progresso da carreira e o respectivo progresso moral do policial Thomas “Herc” Hauk, o primeiro que segue 

Herc separado do colega Carv. Nesta temporada, a carreira do policial ascende e cai por razões políticas quando ele primeiro é promovido ao flagrar o prefeito 

em um ato sexual com sua secretária e enfim demitido ao perder uma câmera da polícia e brutalizar um influente pastor em uma abordagem de rua. 

Greggs entre a carreira e os afetos Iniciado na primeira temporada, neste seu terceiro arco (posto que entre a segunda e a terceira um único se desenvolveu) tal fio narrativo acompanha Greggs 

como caloura na divisão de homicídios após sua transferência da unidade de altos crimes. Na nova divisão, Greggs vai se tornando mais relaxada e até disposta 

a retomar o contato com a ex-cônjuge, a despeito do uso político que é feito de um dos seus casos (envolvendo uma testemunha executada) na disputa eleitoral. 

Carreira de Cedric Daniels Também aberto ainda na primeira temporada, neste seu quarto arco tal fio narrativo vê Daniels ascendendo rapidamente ao ser apadrinhado por Carcetti. 

 

Tabela 9: Fios narrativos auxiliares à trama da escola Tilghman (uma das tramas secundárias da quarta temporada)117 

Mote do fio narrativo Descrição ampliada do fio narrativo 

Vida profissional de Pryzbylewski Este arco é o quarto e último do fio narrativo que segue o oficial Pryzbylewski desde a primeira temporada, e o primeiro do fio narrativo que acompanha o jovem 

Duquan “Dukie” Weems nas duas últimas. Após ser exonerado da polícia, Prez é empregado como professor de matemática na escola Tilghman. O universo 

escolar é então acompanhado pelos olhos dele enquanto se torna um bom professor para seus alunos, dentre os quais o seu favorito: Duquan “Dukie” Weems, 

um rapaz negligenciado pela família de dependentes químicos a quem Prez “adota” na escola, mas que precisa deixá-la ao ser enviado ao ensino médio. 
O cruel destino de Duquan Weems 

A academia de Dennis “Cutty” Wise Principiado na terceira temporada, em seu segundo e último arco este fio acompanha Cutty ensinando boxe não mais às crianças de Hamsterdam, mas da escola. 

Vingança das crianças As crianças da escola Tilghman são constantemente assediadas por um violento policial, e eventualmente decidem vingar-se dele jogando tinta em suas roupas. 

 
117 Os fios narrativos que seguem a Carreira e moralidade de Carv (e, portanto, o garoto Randy Waggstaff) e os Laços de Michael Lee com o tráfico (sendo Lee também uma das crianças 

da temporada), ambos descritos na Tabela 7, também se juntam a esta trama, sendo os únicos fios narrativos a se vincular concomitantemente a duas delas em toda a série. 
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4.5. Quinta temporada 

Até a quarta temporada da série, as tramas paralelas que se desenvolvem em The Wire 

o fazem de modo relativamente independente, se tocando apenas em alguns pontos; mas em seu 

último ano de exibição original a obra subverte esta lógica, e as três tramas da quinta temporada 

influenciam densamente uma à outra. Além disso, outro padrão que vinha sendo seguido até 

aqui e é enfim quebrado diz respeito ao próprio modo como é construída a trama central da vez. 

Até então, todas as tramas da série se sustentavam a partir de um só fio narrativo basilar, e a 

mais importante delas era sempre a investigativa. Agora, porém, a trama investigativa se torna 

secundária, e a central lida com a disparatada iniciativa do detetive McNulty, e de um repórter 

que embarca em sua aventura, de inventar um serial killer na cidade – se estruturando sobre 

não um, mas dois fios narrativos basilares, um dos quais lida com a invenção do homicida pelo 

policial e o outro com as mentiras do repórter Scott Templeton no seu trabalho jornalístico. 

No que concerne ao fio narrativo que segue McNulty, é preciso deixar claro que tal fio 

curiosamente não é novo. Ao contrário, ele se inicia ainda na primeira temporada, mostrando 

até aqui a insubmissão (e brevemente a docilidade) do detetive no trabalho. Neste arco específico 

em que se torna basilar à trama central da quinta temporada, tal fio narrativo segue McNulty em 

seu objetivo de levantar fundos para o subfinanciado departamento de polícia de Baltimore 

mesmo à revelia daquilo que está ao alcance de seus supervisores. Assim, ele decide inventar 

um serial killer na cidade para que a atenção pública ao falso problema leve a prefeitura a liberar 

mais verbas para a polícia. McNulty é destinado nesta empresa pela situação precária em que os 

cortes orçamentários da administração do prefeito Tommy Carcetti vêm deixando a força policial, 

e ela se destina a permitir a retomada de trabalhos investigativos eficazes – sobretudo no inquérito 

contra Stanfield, eventualmente cessado por ser dispendioso. Neste esforço, McNulty conta com 

os auxílios voluntários do colega Lester Freamon e insuspeitos do jornal impresso The Baltimore 

Sun, em especial por meio do repórter Scott Templeton. Já entre os oponentes do detetive estão 

colegas na polícia que não pactuam com seus atos, como Bunk Moreland e Kima Greggs, além 

da alta cúpula do departamento, que não pode sequer suspeitar do que McNulty vem fazendo. 

O outro fio narrativo basilar da quinta temporada segue o próprio Scott Templeton, um 

jornalista sem talento que falseia informações para se destacar. Eventualmente, Templeton passa 

a mentir também sobre o caso do serial killer, o qual ele não faz ideia ser em si mesmo invenção 

do detetive McNulty. O destinador e o destinatário do programa narrativo que tem no repórter 

o sujeito, assim, coincidem no próprio jornalista, que objetiva ter reconhecimento profissional. 

Em sua jornada, Templeton conta ainda com a ajuda de figuras de poder no periódico que 
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buscam, sobretudo, estórias que vendam, e com a oposição de Augustus “Gus” Haynes – editor 

de cidade do jornal, que além de desgostar da escrita do subordinado e exigir padrões mínimos 

de verificabilidade no que seus repórteres publicam, a partir de certo ponto passa a abertamente 

investigar os textos escritos pelo jornalista. Enfim, apesar de cada um destes arcos ser seguido 

de modo mais ou menos linear, sem se dividir em várias sequências de eventos, o fato da trama 

central da temporada ser sustentada por dois fios narrativos basilares distintos permite que ela 

emule o sistema de sequências paralelas acompanhadas nas tramas investigativas, a saber: 

1. Na exposição do mais novo arco do fio narrativo que o segue, o detetive McNulty mostra-

se entregue ao álcool e revoltado com o corte de verbas da prefeitura, que impede o bom 

trabalho policial, de modo que a onerosa unidade de altos crimes é quase desmontada 

(t05e01). Então – ao examinar o local da morte de um sem-teto – McNulty tem a ideia 

de adulterar a cena e inventar um serial killer para que a pressão pública force a liberação 

de recursos para a polícia, o que choca seu parceiro Bunk Moreland (t05e02).  

A partir daí, a fase de desenvolvimento do arco começa quando o detetive passa a revisar 

casos abertos de homicídios de sem-teto, fabricando conexões entre eles. É então que ele 

vê nas fotografias de um dos casos uma fita vermelha no pulso da vítima, e resolve 

amarrar outra no corpo do homem cuja cena da morte ele violara, falsificando ainda 

relatórios. O fato de que poderia haver um serial killer a solta, porém, não move a polícia, 

e McNulty decide então procurar os jornais, embora nem aí o caso ganhe repercussão. 

Preocupado com o parceiro, Bunk Moreland então alista o colega Lester Freamon para 

dissuadir McNulty, mas Freamon na verdade vê potencial na ideia, que pode lhe garantir 

recursos para seguir o caso Stanfield. Ele apenas pondera que McNulty falhou em não 

sensacionalizar os “homicídios” (t05e03), e a partir daí a obra segue os esforços da dupla 

para ter acesso aos locais das mortes de sem-teto antes de outros policiais e para inventar 

marcas mais espetaculares para o serial killer, como mordidas nos cadáveres (t05e04). 

2. No que concerne ao fio narrativo que segue o repórter Scott Templeton, a exposição do 

único arco de tal fio introduz o modo de funcionamento do The Baltimore Sun em um 

período de reestruturação no jornal, que faz acordos de demissão ou aposentadoria com 

vários repórteres sêniores. Ainda aqui, Templeton é introduzido como um ambicioso 

jornalista cujo estilo floreado e preferência por relatos anedóticos focados em indivíduos 

fazem os dirigentes do periódico verem nele uma capacidade de capturar o “aspecto 

dickensiano” das estórias que reporta. À medida em que o arco se desenvolve, a série 

mostra ainda que Templeton inventa diversos fatos e até declarações (t05e01 - t05e04). 
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Enfim, quando a jornalista que vem acompanhando o ainda lento caso do serial killer junto 

a McNulty convida Templeton a trabalhar na estória consigo, se dá o primeiro encontro entre 

os dois fios narrativos, e o tema passa a ganhar destaque no periódico com a notícia sobre as 

fitas vermelhas e marcas de mordida “encontradas” nos corpos. Em conseguinte, a repercussão 

do caso nos jornais começa a dar frutos na polícia, enquanto na trama que segue o caso Stanfield 

o detetive Lester Freamon finalmente consegue o número do celular agora usado pelo traficante, 

atestando a McNulty que eles devem dar um jeito de conseguir autorização para uma escuta por 

meio do inquérito sobre o falso serial killer. Sem ciência da conversa dos detetives, Scott 

Templeton então liga para si mesmo de um telefone público para fingir ter sido contatado pelo 

assassino. Como é protocolo nestes casos, o jornal então informa a polícia sobre o telefonema, 

levando McNulty a ir até a redação. Templeton atribui as invenções dele sobre os (inexistentes) 

crimes ao assassino, e diz que a ligação ao seu celular foi feita em razão do desgosto provocado 

pela repercussão do caso. Aproveitando a deixa para obter o mandado judicial e o equipamento 

para montar uma escuta, McNulty acaba confirmando extraoficialmente alguns dos detalhes 

fabricados por Templeton, que se espanta com tal confirmação (t05e05). A partir daí, embora 

sigam se tocando em várias situações nos próximos episódios, os fios voltam a se separar: 

1. No caso da polícia, o arco que segue o detetive McNulty passa a partir deste ponto a ser 

recheado de artimanhas dele e de Freamon para conseguir outros recursos conforme eles 

se tornam necessários118. Isso vai garantindo a McNulty, enquanto detetive responsável 

pelo falso caso, acesso a um enorme contingente de recursos materiais e humanos, que 

ele passa a distribuir entre vários colegas, criando relatórios que associam o uso de tais 

recursos ao inquérito sobre o suposto serial killer. Por outro lado, inevitavelmente muitos 

destes recursos são de fato desperdiçados no falso caso, para o qual são feitos um perfil 

do FBI, tratamentos de cenas de crimes, entrevistas às famílias de vítimas e afins (t05e06 

- t05e08). Assim, ao ver a colega Kima Greggs se dedicar tanto à busca por um assassino 

que sequer existe, McNulty lhe conta a verdade (t05e08). Então, ao passo que McNulty 

vai sendo premido por seus superiores a solucionar o caso, Greggs vai aos poucos 

tomando coragem para reportá-lo ao agora adjunto de operações Daniels (t05e09). 

No clímax, enquanto o prefeito Carcetti é informado da verdade por Daniels e pensa em 

um jeito de encobri-la dado o escândalo político que resultaria da sua revelação, alguém 

passa a imitar o modus operandi do falso homicida, sendo pego na sua segunda vítima. 

O assassino é um sem-teto com severos problemas mentais, de forma que é fácil entregá-

 
118 Quando é descoberto que Stanfield tem se comunicado por fotos enviadas pelo celular, por exemplo, McNulty 

envia a fotografia de uma suposta vítima a Templeton para conseguir equipamento para monitorá-las (t05e06). 
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lo ao público como sendo o serial killer, mandando-o a um manicômio para abafar a 

mentira ao invés de recorrer a um tribunal. No desenlace, Freamon se aposenta e McNulty 

também é levado a discretamente deixar a polícia para esconder o caso (t05e10). 

2. O fio narrativo que segue Scott Templeton, por seu turno, vai acompanhando de perto 

tanto uma crescente ousadia do repórter em suas mentiras no caso do serial killer como 

o aumento progressivo da desconfiança do editor Gus Haynes sobre a veracidade dos 

seus relatos, o que o leva a passar a verificar reportagens antigas do seu subordinado 

(t05e06 - t05e10). No clímax, o editor informa os seus superiores sobre as mentiras de 

Templeton, mas a probabilidade de ganhar um prêmio Pulitzer pelos relatos do repórter 

sobre o serial killer e a certeza de que o editor está apenas perseguindo o suposto prodígio 

jornalístico fazem com que as carreiras de Haynes e dos que o ajudaram é que sejam 

comprometidas, e no desenlace Templeton é de fato agraciado com o prêmio (t05e10). 

Assim, como se vê, apesar de se desenvolverem em paralelo e se tocarem em múltiplos 

pontos, os dois fios narrativos basilares da trama central da quinta temporada de The Wire são 

efetivamente distintos, não se fundindo completamente em nenhum momento da estória, tendo 

cada qual seu próprio fluxo de exposição a desenlace. Ademais, seria artificial eleger um só 

destes fios como basilar da trama, posto que a estória nuclear seguida nela só se configura a 

partir da conexão entre os dois. Para completar, ambos são expressivos em todos os episódios 

da temporada e conjugam grandes núcleos de personagens em seu entorno, de modo que toda 

a estrutura actancial (e não apenas os sujeitos) de cada um dos arcos, e não só de um deles, é 

acompanhada na obra. Por fim, tal trama traz para perto de si quatro fios auxiliares, incluindo os 

que seguem as vidas pessoais de quase todos os detetives que protagonizam a série (Tabela 10), 

sendo fácil também por este outro caminho estabelecer que esta trama de fato emerge como mais 

importante dentre as que correm concomitantemente no último ano de exibição original da obra. 

As tramas secundárias a se desenvolverem agora, por sua vez, são ambas já conhecidas 

do público; e uma delas vem acompanhando já por três temporadas a carreira política de Tommy 

Carcetti, que surge na terceira temporada como vereador e em meados da quarta se torna 

prefeito de Baltimore, iniciando o segundo arco da sua jornada rumo ao governo do estado. 

Ainda na quarta temporada, este segundo arco é exposto ao mostrar Carcetti e os seus aliados 

seguindo de perto as agências públicas da cidade e fazendo o possível para avançar a carreira de 

figuras mais sérias nestas agências, como Daniels na polícia. Após descobrir um déficit 

milionário no sistema educacional de Baltimore, no entanto, Carcetti passa a fazer cortes em 

várias áreas. Agora, estes cortes já se tornaram tão profundos que o trabalho policial está 
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praticamente impossibilitado (t05e01). Isso tudo vai fazendo ele se tornar um candidato cada 

vez mais frágil ao governo do estado frente ao seu oponente republicano (t05e02 - t05e06). 

Todavia, quando o caso do suposto serial killer ganha interesse público, aliados políticos 

de Carcetti o lembram que o atual governador republicano de Maryland tem cortado verbas para 

programas de apoio aos sem-teto (t05e06). A partir daí, tanto a campanha do político quanto a 

investigação dos assassinatos deslancham, dando a McNulty todos os recursos que pode desejar 

enquanto Carcetti lida ainda com problemas menores de campanha (t05e07 - t05e09). No clímax, 

o prefeito é informado por Daniels que o assassino era uma mera invenção, e o político e seus 

aliados decidem abafar o caso para que não haja repercussões para a sua candidatura, de maneira 

que McNulty e Freamon são simplesmente afastados da polícia de maneira discreta, e não 

presos (t05e10). Mais enxuta do que nunca, nesta temporada apenas dois fios narrativos se 

ligam a esta trama, tornando-a neste momento a menos robusta de toda a série (Tabela 11). 

Já a trama investigativa que segue o caso contra Marlo Stanfield, iniciada como central 

na quarta temporada, se fecha nesta como secundária. Antes do hiato, o desenvolvimento do 

inquérito contra Marlo chegara a uma inflexão quando 22 corpos foram encontrados em casas 

abandonadas nas áreas pobres de Baltimore, o status quo na unidade de altos crimes foi restituído 

após certos contratempos, e uma nova fase se iniciara na relação entre Marlo e o fornecedor 

Proposition Joe, com o traficante fazendo planos para tomar o lugar de Joe. Agora, por conta de 

erros cometidos pelo brutamontes detetive “Herc” anteriormente, Marlo se mostra ciente de estar 

sendo seguido. Para piorar, com os cortes orçamentários da prefeitura, a unidade de altos crimes 

praticamente encerra operações, sendo este inclusive o impulso propulsor da nova trama central 

(t05e01). E com isso, Marlo eventualmente percebe não ser mais vigiado, passando a cultivar a 

confiança dos fornecedores de Joe (os “gregos”) para poder eliminá-lo e substituí-lo, ao passo 

que usa o próprio Joe para aprender a lavar dinheiro (t05e02 - t05e04). Neste momento, o fio 

se divide em três sequências de eventos, a terceira delas nova em relação à quarta temporada: 

1. Stanfield mata Joe (t05e04) e, por recomendação dos gregos, passa a usar um celular 

para entrar em contato com eles por meio de fotos cifradas (t05e05). Mais agressivo que 

o antigo aliado, o traficante gerencia com mãos de ferro as facções que agora começam 

a ter ele como distribuidor, cobrando mais caro pelo acesso ao produto (t05e06). 

2. Com cada vez mais recursos desviados do caso do suposto serial killer, Freamon volta 

a investigar Stanfield, descobrindo que o traficante se comunica por fotografias enviadas 

pelo celular e usando o inquérito sobre os falsos homicídios para ter acesso a um aparelho 

especial para intercepta-las, verificando as imagens e quebrando com um colega o código 

usado nelas até conseguir entender as comunicações da facção (t05e05 - t05e08). 
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3. O parceiro do detetive McNulty, Bunk Moreland, começa a investigar por conta própria 

o caso aberto dos 22 corpos (t05e04 - t05e07), chegando ele mesmo a ter que pedir que 

McNulty finja que o inquérito se relaciona ao do falso serial killer para que um exame 

de DNA seja realizado, a despeito da sua objeção aos métodos do amigo (t05e08). 

As três linhas de desenvolvimento então se fundem no clímax, quando a investigação de 

Moreland e um bem planejado flagrante de Freamon levam à prisão dos maiores associados de 

Stanfield e enfim à captura do próprio Marlo (t05e09). Ocorre, porém, que o caso foi conduzido 

ilegalmente, de modo que no desenlace a promotoria precisa aceitar um descabido acordo que 

permite a prisão de alguns soldados da facção Stanfield, mas arquiva o caso contra Marlo sob 

a prerrogativa de que não cometa novos crimes, liberando condicionalmente o traficante e os 

seus valiosos bens – embora a cabo da obra, sufocado pela nova vida longe das ruas, o criminoso 

se envolva em uma briga com armas de fogo, indicando que o caso pode vir ser a julgado e até 

McNulty e Freamon podem ser presos se Marlo for a juri e a história for desenterrada (t05e10). 

Enfim, apesar de não mais central, tal trama mostra sua relevância ao articular quatro fios 

auxiliares, em um total de cinco fios narrativos – só um a menos que a trama central (Tabela 12). 

Destarte, como mostra este capítulo, os criadores de The Wire aos poucos engendram 

no seriado uma intricada estrutura que tece até o fim da obra um expressivo número de 35 fios 

narrativos, por vezes aproximados e distanciados entre si a cada temporada na criação de nove 

tramas. Como já pontuamos, esta profusão garante expansividade ao enredo da série. Isso, por 

sua vez, permite ainda que as jornadas de várias personagens sejam seguidas, diversos ambientes 

ganhem relevo e elementos atmosféricos sólidos emerjam do trabalho da equipe da obra. Assim, 

a partir da observação do progresso das cenas e do modo como elas se compõem em unidades 

maiores, se tornou possível o exame exposto nos dois próximos capítulos. O primeiro destes 

capítulos, por exemplo, frente à estrutura seriada de The Wire, explora outras dinâmicas ainda 

ligadas ao seu enredo, mas já lendo o tecido narrativo ora apresentado na chave das diretrizes 

autorais de Simon e sua equipe com um olhar atento ao problema de pesquisa da tese – isto é, 

ao modo como se dá na série o duplo jogo de construção de um mundo ficcional com regras 

próprias e produção de um efeito de realidade. Neste sentido, cabe outra vez nomear estas 

diretrizes autorais, levantadas no capítulo anterior e densamente engajadas nos dois próximos. 

Elas são: o abraço a um impulso jornalístico, a busca por emular a estrutura de romances nas 

temporadas e a ênfase temática na contraposição entre instituições e indivíduos na cidade. 

Conforme a hipótese que buscamos demonstrar na análise, cada uma destas três diretrizes pesa 

tanto para os modos de construção de um mundo único na série quanto para seus efeitos de real. 
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Tabela 10: Fios narrativos auxiliares à trama do falso serial killer (trama central da quinta temporada) 

Mote do fio narrativo Descrição ampliada do fio narrativo 

Carreira e moralidade de Carv Este arco é o quinto no fio narrativo que segue o progresso da carreira e o respectivo progresso moral do policial Ellis “Carv” Carver, e o segundo que segue 

Carv separado do seu colega Herc, agora em seu posto de sargento-chefe. Carver lida bem com os desafios do posto, como quando tem que denunciar um 

subordinado a despeito do custo disso em popularidade, mostrando crescimento moral. Este ato, inclusive, inspira Greggs a denunciar o colega McNulty. 

Vida pessoal de McNulty Como as três primeiras e ao contrário da quarta, a quinta temporada volta a trazer separados os fios narrativos que seguem as vidas pessoal e profissional de 

McNulty. Assim, enquanto o fio que segue o trabalho do detetive na polícia se torna um dos basilares da trama central, aquele que acompanha seus afetos torna-
se auxiliar à mesma trama. Nele, o detetive se mostra cada vez mais negligente com sua parceira, bebendo com frequência e sumindo de casa por dias. Exonerado 

do trabalho ao fim da temporada, McNulty termina este quinto arco do fio narrativo que segue sua vida pessoal com seu relacionamento em uma nota mais 

positiva, mostrando sinais de uma possível reconciliação. 

“Bubbles” entre o vício e a delação Iniciado na primeira temporada, neste seu quinto arco tal fio narrativo segue o dependente químico “Bubbles” enquanto ele, sóbrio e frequentando o Narcóticos 
Anônimos, vem alimentando uma grande culpa pela perda do seu protegido, morto uma temporada antes ao confundir com drogas e inalar o veneno que Bubbles 

fabricara para matar um homem que constantemente o espancava e humilhava. Tal culpa vai sendo mitigada por um conjunto de fatores ao longo da temporada, 

dentre os quais o interesse de um jornalista do The Baltimore Sun em contar a história de Bubbles, algo que tem um papel na recuperação da sua autoestima. 

Greggs entre a carreira e os afetos Também iniciado na primeira temporada, em seu quarto arco (posto que entre a segunda e a terceira um único se desenvolveu) tal fio narrativo segue Greggs 

enquanto lida moralmente com a ideia de denunciar McNulty e de se reaproximar da antiga cônjuge e do filho que ela resolveu ter, pivô da separação das duas. 

 

Tabela 11: Fios narrativos auxiliares ao fechamento da trama política (uma das tramas secundárias da terceira à quinta temporadas) 

Mote do fio narrativo Descrição ampliada do fio narrativo 

Carreira de Cedric Daniels Em seu quinto e último arco, o fio narrativo que segue Daniels desde a primeira temporada o vê lidando com a falta de orçamento na polícia enquanto braço 

direito do prefeito Carcetti. Ao fim da temporada, ele é promovido a comissário, mas deixa o posto ao se recusar a manipular estatísticas como seus antecessores. 

A rebarba do caso Barksdale Principiado na temporada anterior, em seu segundo arco este fio narrativo acompanha o processo contra Clay Davis, um político que havia recebido financiamento 

de campanha das organizações Barksdale. Por ambições políticas, porém, o processo se dá em esfera local, e não federal. Dada a popularidade de Davis em 

Baltimore e o júri majoritariamente negro, o político é absolvido com uma narrativa de perseguição racial. Sem ter mais qualquer uso para as informações que 
não puderam ser levantadas na corte, o detetive Lester Freamon em seguida ameaça Davis usando-as, o que garante à promotoria informações incriminadoras 

sobre o advogado de Stanfield, permitindo a realização de um acordo a porta fechadas que abafa o escândalo do desvio de recursos do caso do serial killer. 

 

Tabela 12: Fios narrativos auxiliares ao fechamento da trama do caso Stanfield (trama investigativa central da quarta e secundária da quinta temporada) 

Mote do fio narrativo Descrição ampliada do fio narrativo 

As rivalidades de Omar Little Começado na primeira temporada, no quinto arco do fio narrativo que o segue Omar volta da aposentadoria para se vingar de Marlo Stanfield quando o traficante 

mata o mentor do ladrão. Em meio a seu plano de vingança, porém, ele é aleatória e anticlimaticamente morto por uma criança envolvida com o tráfico. 

Laços entre o tráfico e Michael Lee Vindo da temporada anterior, o fio narrativo que acompanha Michael Lee (uma das crianças que frequentava a escola Thilgman, acabando por tornar-se soldado 

de Marlo Stanfield) vê em seu segundo arco enquanto Michael tenta balancear a proteção aos amigos e o fim da infância às demandas do tráfico. Dada a natureza 

questionadora do rapaz, Marlo suspeita de uma delação de Lee quando é preso. O garoto então foge e passa a roubar traficantes, se tornando o “novo Omar”. 

O cruel destino de Duquan Weems Derivado do arco que acompanha o ex-detetive Roland Pryzbylewski como professor na temporada anterior, neste seu segundo arco tal fio narrativo acompanha 

o ex-aluno Pryzbylewski chamado Duquan Weems após ser compulsoriamente transferido para o ensino médio apenas por sua idade por uma política 
educacional. Sem ter mais a proteção do professor e incapaz de lidar com o tráfico, Weems fica por um tempo sob a proteção de Michael Lee, mas quando o 

amigo passa a ser perseguido e Weems perde sua rede de suporte, seu único destino é tornar-se um jovem em situação de rua e dependente químico. 

Carreira e moralidade de Herc Este arco é o quinto no fio narrativo que segue o progresso da carreira e o respectivo progresso moral do policial Thomas “Herc” Hauk, o segundo que segue 

Herc separado do seu colega Carv, agora em sua nova carreira como detetive na firma do advogado que defendeu Barksdale e Stanfield, onde, após ser exonerado 

da polícia, passa a ajudar na defesa de traficantes ao invés de trabalhar contra eles – ainda que curiosamente forneça o telefone de Marlo à polícia. 
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Figura 2: Fluxograma dos fios narrativos basilares e auxiliares que sustentam as tramas de The Wire119
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O retorno de Avon Barksdale 
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    Carreira e moralidade de Carv120  
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119 O fluxograma é lido de baixo para cima (a cada temporada) e da esquerda para a direita (no acompanhamento de um mesmo fio narrativo ou grupo de fios por várias temporadas). Além de marcar os fios narrativos e os seus diversos arcos com 

retângulos de cantos arredondados que se articulam com outros da mesma cor, o fluxograma também pontua os momentos em que arcos de fios distintos são partilhados ou voltam a se separar – usando para isto na legenda dos retângulos um símbolo 

de soma (“+”). Para evitar poluição visual, estão sem legenda os retângulos que representam simplesmente continuidades, em novos arcos, de fios ou combinações de fios narrativos em curso. 
120 Em uma das estruturas mais intricadas da obra, os fios narrativos que seguem os meandros da carreira e do progresso moral dos  detetives Thomas “Herc” Hauk e Ellis “Carv” Carver se iniciam a partir de um só arco, e assim seguem por três anos, 

enfim se separando a partir da quarta temporada. Além disso, na terceira temporada estes fios narrativos partilham seu arco ainda com um outro, o nascente fio que segue os projetos de Howard Colvin, já que naquele momento Herc e Carv atuam 

junto a Colvin na zona de tolerância ao tráfico conhecida como “Hamsterdam”. Na temporada seguinte (a quarta), o fio narrativo que acompanha Colvin também  segue de forma independente, estruturando a trama escolar. 
121 Em uma intricada estrutura, as vidas pessoal e profissional do detetive Jimmy McNulty em The Wire se desenvolvem em separado pelas três primeiras temporadas, partilham um mesmo arco na quarta e voltam a se separar na quinta, quando o fio 

que segue a vida pessoal do detetive permanece auxiliar a uma trama e aquele que lida com a sua vida profissional se junta ao fio narrativo que acompanha as mentiras do repórter Scott Templeton como basilar na trama central da quinta temporada. 
122 Um caso curioso em The Wire pode ser visto nos fios narrativos que seguem a vida profissional do detetive Pryzbylewski e o cruel destino do seu jovem aluno Duquan Weems, tornado sem-teto. O fio que segue Pryzbylewski dura quatro temporadas, 

se cruzando em um só arco com o nascente fio narrativo que segue o jovem Weems na quarta, com este último indo até a quinta. 
123 Apesar de o fluxograma mostrar a estrutura uma única vez, três fios narrativos auxiliares independentes entre si de The Wire se desenrolam em um esquema de um arco singular não partilhado com qualquer outro fio por temporada, ajudando a 

compor separadamente as jornadas do policial Cedric Daniels, do dependente químico informante da polícia “Bubbles” e do ladrão Omar Little. O f io que acompanha a carreira e vida pessoal da detetive Kima Greggs segue um padrão parecido, 

variando apenas ao trazer um só arco entre a segunda e terceira temporadas, tendo quatro arcos totais (o uso de barras “/” na legenda, e não do símbolo de soma, visa indicar justamente a independência dos fios e dos seus arcos, a despeito de eles 

serem graficamente representados por uma única estrutura). 
124 Apesar de o fluxograma mostrar a estrutura uma única vez, dois fios narrativos auxiliares independentes entre si de The Wire se desenrolam em um esquema de um arco singular não partilhado a cada uma das duas últimas temporadas, perfazendo a 

rebarba política do caso Barksdale e a jornada do jovem Michael Lee junto ao tráfico. 
125 Apesar de o fluxograma mostrar a estrutura uma única vez por temporada, cada uma das quatro primeiras temporadas de The Wire traz fios narrativos auxiliares avulsos de arcos independentes entre si que se fecham no próprio ano de exibição em 

que são iniciados, nascendo e morrendo ao sabor das tramas da vez. A rigor, um total de doze fios narrativos se encaixam nesta categoria, cinco na primeira temporada, três na segunda, dois na terceira e dois novamente na quarta. 
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5. DINÂMICAS TEMPORAIS: SERIALIDADE E ENREDAMENTO 

Os consumidores de séries de tevê vêm, na última década, testemunhando a proliferação 

de seriados policiais com foco em um único inquérito por temporada ou conjunto de temporadas. 

Desta forma, de The Killing a True Detective, hoje é amplo o número de opções para o espectador 

interessado neste tipo de produção. Isso, por certo, também tem provocado um consequente 

aumento no grau de familiaridade do público e da crítica com este formato, cada vez mais 

presente na paisagem televisiva. Todavia, quando The Wire começou a ser exibida em 2002, 

essa passava longe de ser uma fórmula comum, e mesmo seriados como Hill Street Blues ou 

Homicide tinham, além de alguns fios narrativos que progrediam, inquéritos episódicos fortes, 

associados a possíveis tipos de espaço recorrentes (como “a cena do crime”) e papéis actanciais 

fixos exercidos por personagens distintas a cada episódio (como “o criminoso” e “a vítima”). 

Tais elementos narrativamente iterativos no nível do segmento, de que The Wire carece, 

sustentavam a poética procedural destes seriados policiais de maior continuidade anteriores em 

moldes relativamente familiares. Assim, quando da estreia da obra que nos serve de corpus, a 

ausência de papéis actanciais esquemáticos, locais-tipo e “casos do dia” estruturalmente repetidos 

a cada segmento era uma novidade nas séries investigativas. De fato, em 2002, a escolha de dar 

conta apenas de elementos diegéticos ou progressivos ou avulsos (e assim não iterativos) na sua 

estrutura narrativa era tão inesperada para procedurais policiais que Sepinwall (2013) a aponta 

como fonte de incertezas na HBO. Segundo ele, a emissora via isso como um risco antes da 

estreia da série, de modo que o canal pediu que Simon roteirizasse mais dois episódios antes de 

filmar um piloto. Além disso, a HBO enviou de vez um terço da temporada aos jornalistas, algo 

incomum à época – quando o padrão era que só um segmento fosse partilhado. A estratégia da 

emissora, porém, parece ter dado certo, e apesar de The Wire ter ganhado maior consagração 

apenas na segunda temporada, já na primeira recebeu boas avaliações, tendo uma nota média 

de 79 de 100 entre críticos126. Deste modo, apesar do receio da empresa, a baixa rigidez narrativa 

dos episódios da obra – hoje mais difundida em séries policiais – foi recebida com entusiasmo. 

Em alguns casos, este entusiasmo se reflete em comparações com produtos de mídias 

mais legitimadas, e já mencionamos os reiterativos paralelos que se faz entre The Wire e 

criações literárias. Em uma direção semelhante, mais de meia década após o fim da série, Galen 

Wilson (2014) escreveu que ao quebrar as convenções genéricas dos seriados investigativos no 

seu esforço em criar arcos longos e evitar casos que se fecham episodicamente, The Wire 

flertava com a tendência do Terceiro Cinema de negar enredos facilmente digeríveis ao público.  

 
126 Fonte: <https://www.metacritic.com/tv/the-wire>. Acesso em: 14 abr. 2019. 
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Já em outras instâncias, o entusiasmo com a tendência da obra em evitar inquéritos que 

se fecham em uma emissão é articulado nos termos da própria tevê. Mittell (2009b), por exemplo, 

afirmou já um ano após o encerramento de The Wire que até aquele momento a série era o único 

procedural policial televisivo que tinha a temporada e não o episódio como sua unidade iterativa. 

Em outro texto (MITTELL, 2015), ele atesta ainda que os episódios do seriado se balizam 

sobretudo por certos temas, tons e eventos pelos quais são lembrados, e indica que os segmentos 

não têm em si elementos estruturais mais rígidos na obra. De modo afim, Nannicelli (2009) 

escreve que essa ênfase nas estruturas distendidas é crucial em The Wire para a multiplicidade 

e o cruzamento labiríntico de seus enredos. Desta maneira, a produção que nos serve de corpus 

é frequentemente vista como única ou pioneira na forma como conduz a serialidade, o que tende 

a ser lido como relevante para um arrojo também nos seus modos de tessitura da intriga. 

Este capítulo põe estas grandes reivindicações em perspectiva, explorando as estruturas 

seriadas de The Wire face à dupla dinâmica de convocação de efeitos de real e criação de um 

mundo único, ponderando ainda como a organização serializada da obra articula seus modos de 

costura das tramas e como tudo isso é guiado por certas diretrizes autorais. Neste sentido, cabe 

reiterar que os discursos críticos que não veem em The Wire um fechamento (WILSON, 2014) 

ou mesmo clara estrutura (MITTELL, 2009b, 2015) episódica são muitos. Além disso, é notável 

ainda que a série tem só um flashback, no próprio piloto, que Simon (et al., 2006) garante ter 

sido exigido pela HBO. Breve e inserido no final do segmento, tal flashback visa apenas 

estabelecer que o corpo que vemos morto na última cena é o de uma testemunha que se recusou 

a ser comprada em um julgamento que marca o início do episódio. Por fim, nos discursos sobre 

The Wire é comum ainda a assertiva de que a série busca deliberadamente desorientar o público. 

Para Dowler (2016), por exemplo, a obra é “difícil de assistir”, enquanto o próprio Simon (et 

al., 2006) atesta que em seu ponto de vista explicar tudo à audiência destrói a verossimilhança 

e revela o próprio aparato audiovisual ao invés da realidade que se quer criar. Conforme ele, o 

espectador não precisa entender o peso de todas as cenas, e certos detalhes podem até mesmo 

jamais ser explicados – de forma que o lugar de dadas situações na narrativa pode nunca fazer 

sentido para alguns, no que Mittell (2012a) chama de uma estratégia de “confusão produtiva”. 

Para nós, tudo isso leva as dinâmicas de enredamento e a serialidade da obra a nos iludir 

que ela tem uma cronologia marcada pelo progresso meramente linear de um conjunto de cenas 

muitas vezes aleatórias (não só no sentido de banais, mas sobretudo no sentido de não parecerem 

articular arcos narrativos maiores, quer episódicos ou de longo prazo). De fato, é assim inclusive 

que alguns autores parecem ver as dinâmicas de temporalidade em The Wire. Esquenazi (2010), 

por exemplo, afirma que na obra as sequências se sucedem sem ligação aparente que não a de 
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simultaneidade, dando a entender que ao invés de ser regida por uma estrutura temporal que é 

ou circular, como nas produções iterativas; ou marcada só por eventos que avançam os enredos, 

como na narrativa clássica, a série é governada pelo mero fluxo contínuo de eventos paralelos. 

Esta impressão de aleatoriedade linear no tempo interno à obra, marcada ainda por uma 

suposta ausência de ênfases episódicas, diz profundamente respeito aos efeitos de real evocados 

na série. Não à toa, como vemos a seguir, são vários os modos como ela redunda tal impressão, 

indicando que sua temporalidade apenas progride linearmente eventos desvinculados e, muitas 

vezes banais, como se imagina que faz o tempo real. Todavia, como defendemos nas próximas 

páginas, na busca por convocar esta e outras ilusões de realidade a obra, curiosamente, arquiteta 

um mundo que funciona em sentido exatamente oposto: no espaço lógico criado em The Wire, 

o tempo é circular e cada evento tem em si peso e significância. Assim, este capítulo se dedica 

a investigar o modo como a série articula seus regimes de serialidade e modos de enredamento 

para produzir um conjunto de efeitos de real, dentre os quais ganha relevo o senso de que o 

progresso de suas narrativas é regido pela mera linearidade que sucede eventos muitas vezes 

desconectados e banais. Articulada a estes efeitos, no entanto, verificamos como ela, em verdade, 

produz reiteradamente uma temporalidade marcada por eventos importantes que se organizam 

em ciclos. Neste exame, pesam sobretudo algumas interfaces entre o episódico e o distendido, 

a narrativa e a narração, o neorrealismo e o melodrama e, sobretudo, entre as diretrizes criativas 

de abraçar um impulso jornalístico e emular a estrutura de romances nas temporadas. 

5.1. As regularidades episódicas 

Ao examinar o regime de serialidade de uma obra como The Wire, é preciso, antes de 

tudo, reconhecer que certos elementos de sua narração episódica são uma consequência direta 

da emissora e do período em que a obra foi produzida, ainda que se casem perfeitamente com 

interesses criativos dos produtores. Assim, a série é marcada por se distanciar, em diversos 

aspectos, dos parâmetros que balizam as redes abertas ou canais básicos de tevê a cabo, se 

aproximando de uma conformação que veio a dominar nas produções de canais premium, cujo 

modelo ainda engatinhava quando da sua estreia. Desta forma, ela não tem blocos separados 

por intervalos comerciais, sua estrutura de atos é bastante maleável, e o número de cenas a cada 

episódio varia imensamente, indo de um mínimo de 21 a um máximo de 56127. Por si só, isso já 

cria um esqueleto episódico bastante frouxo – o que sem dúvida auxilia a ausência de flashbacks 

na criação de um senso de temporalidade linear e não cíclica, reiterado ainda de várias formas 

altamente convencionais em alguns esquemas que marcam a narrativa dos segmentos unitários. 

 
127 Ver Apêndice A. 
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A seguir, explicitamos brevemente alguns dos típicos esquemas narrativos pelos quais a série 

marca nos episódios suas ilusões temporais, trazendo-os à tona antes de partir para o exame 

mais detido do peso das regularidades episódicas da obra na dupla dinâmica de convocação de 

efeitos de real e produção de um mundo único. 

Neste sentido, uma das convenções audiovisuais mais naturalizadas devido ao seu uso 

regular em várias obras de que The Wire lança mão em seus episódios é a montagem alternada 

de eventos simultâneos, de modo que situações distintas progridam colateralmente. Neste 

mesmo esforço, a série também recorre bastante ao uso de monitores televisivos nos quais 

conteúdos idênticos passam em diferentes espaços. Em geral, inclusive, na obra estes são 

conteúdos jornalísticos pertinentes à intriga e vistos por várias personagens, algo que o episódio 

Soft Eyes (t04e02) ilustra bem128. Nele, há um debate entre os candidatos a prefeito de Baltimore 

no seriado, um ponto de inflexão importante da sua trama política. Em ambientes distintos, várias 

figuras dramáticas veem o debate em simultâneo, e algumas chegam a comentá-lo, oferecendo 

perspectivas sobre o evento. O mesmo ocorre com várias coletivas de imprensa dadas por 

membros do corpo de polícia da cidade, bem como em outros de seus acontecimentos políticos, 

sendo esta uma convenção recorrente na série para marcar a simultaneidade entre cenas distintas 

e a importância de certos eventos televisionados (e, assim, públicos) para os enredos. 

Além disso, The Wire faz o esforço de sempre marcar com tomadas externas a passagem 

entre dia e noite no interior de um episódio, em outro procedimento altamente convencional. 

Na série, sobretudo à medida que o espectador vai se familiarizando com os espaços narrativos, 

as cenas em locais fechados tendem a dispensar os típicos “planos de localização” que marcam, 

por meio de externas, o ambiente interno onde se passam. No entanto, nos momentos em que 

amanhece ou anoitece, a obra tende a recorrer com alguma frequência quer a cenas que se 

passam ou ao menos se iniciam nas ruas, quer justamente aos planos de localização que em 

geral dispensa em outras ocasiões. 

Enfim, The Wire dá ainda vários sinais de que o tempo interno de seus segmentos segue 

de perto o dos próprios intervalos de exibição. Ainda no quinto episódio do seriado, por 

exemplo, a detetive Kima Greggs reclama por já estar há cinco semanas tentando fazer um 

inquérito progredir, explicitando que as cinco semanas de exibição equivalem a cinco semanas 

diegéticas, e situações similares permeiam todas as temporadas, implicando que cada episódio 

cobre aproximadamente uma semana de tempo narrado. Igualmente, também à mesma maneira 

que várias outras séries, The Wire ecoa ainda este modo de construção temporal próximo ao da 

 
128 Os títulos dos episódios estão todos traduzidos no Apêndice A. Assim, traduções só são mencionadas neste 

capítulo quando isso se faz relevante à própria exposição. 
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temporalidade de exibição dos segmentos na sua estrutura distendida. Quando fichas criminais 

de personagens presas na série são levantadas por detetives, por exemplo, as datas das prisões 

ou liberações condicionais refletem o ano em que se desenrolaram tais eventos, idêntico ao ano 

de exibição original das temporadas em questão. 

De maneira afim, eventos importantes do nosso mundo ecoam na obra, podendo atingir 

grande especificidade. Assim, não só os episódios da quarta temporada exibidos em dezembro 

são balizados pela presença de neve e árvores de Natal, como marcadores de tempo cotidiano 

ainda mais claros são evocados na série. Por exemplo, no episódio Know your Place (t04e09), 

há uma cena em que o detetive McNulty assiste na tevê a uma análise da vitória de Bush sobre 

Kerry nas eleições, feita não mais no tenso clima do pleito, mas em tom moderado, indicativo 

de que a eleição já teria passado há um tempo. Notavelmente, este processo eleitoral se encerrou 

em nosso mundo no dia 02 de novembro de 2004, e o episódio foi exibido originalmente no dia 

21 do mesmo mês. De forma mais difusa, o uso de tecnologias então inovadoras como as SMSs 

ao longo da obra e a menção a eventos como a Guerra Contra o Terror na primeira temporada129, 

por exemplo, reforçam ainda mais isso, criando um forte presenteísmo no seriado. Aqui, parece 

pesar sobretudo uma identificação da obra com o procedural policial, nos quais não é de todo 

incomum a colagem da unidade episódica em uma semana de tempo diegético, bem como a 

retradução de tecnologias e, por vezes, controvérsias sociais contemporâneas no interior da 

obra. No caso de The Wire, porém, aqui o quadro de referência externo ajuda não só a produzir 

certa familiaridade, mas também a avançar as ilusões temporais articuladas na obra. 

Aqui, cabe clarificar algo. Por certo, nenhum destes esquemas narrativos altamente 

convencionais em si mesmo garante que a série produza de fato uma ilusão de que ela é guiada 

por uma temporalidade linear e aleatória, e não por desígnios narrativos. Tal garantia se deve, 

sem dúvida, muito mais à ausência quase total de flashbacks na série e o seu esforço para fazer 

muitas cenas parecerem banais e sem propósito. Ainda assim, não deixa de ser verdade que esta 

ilusão é redundada de várias formas em The Wire, muitas das quais marcadas nas próprias 

estruturas e recorrências episódicas. De tal forma, robustecem as ilusões temporais da obra o 

seu forte presenteísmo; a ausência de comerciais previstos e consequente flexibilidade no total 

de atos e cenas por episódio; o esforço em fazer cada segmento de duração mediana de 58 

minutos e 34 segundos equivaler a uma semana diegética; a montagem alternada de eventos 

simultâneos; a dedicação a marcar a passagem entre dia e noite com externas; e a já mencionada 

ausência casos do dia ou outros elementos iterativos no nível do episódio. Tudo isso, sem 

 
129 Exibida originalmente em 2002, pouco tempo após os atentados de 11 de setembro. 
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dúvida, não deixa de solidificar a impressão de que The Wire é marcada por uma estrutura 

temporal linear e aleatória. 

E ainda assim, como vemos a seguir, os sinais de que tal impressão mascara a estrutura 

de um mundo onde os eventos são altamente significativos e conectados não deixam de se fazer 

visíveis já no modo como se dão desde o piloto as próprias cenas de abertura dos episódios. Ao 

nosso ver, isso ocorre por conta de uma tensão entre duas demandas contraditórias da diretriz 

autoral de se deixar guiar por um impulso jornalístico. Por um lado, traduzido em um ímpeto 

documental (TSOURGIANNIS, 2016), tal diretriz envolve a ideia de imergir o espectador no 

universo narrativo sem guiá-lo ou enviesar seu olhar (HORNBY; SIMON, 2007), deixando-o 

até mesmo desorientado (MITTELL, 2015). A ideia aqui, assim, parece ser a de emular o que 

Nichols (1991) chama de modo observacional de documentário. 

Conforme Nichols, nos documentários observacionais, a câmera é simplesmente ligada 

e deixa os eventos se desenvolverem linearmente em sua frente, por banais, desarticulados entre 

si ou difíceis de entender completamente que sejam. Desta forma, a ausência de comentários, 

edições, música extradiegética, entrevistas ou outras formas de intervenção direta marcam este 

modo de documentário, cuja influência em The Wire é reconhecida. Em seu ensaio visual sobre 

a série130, por exemplo, o pesquisador Erlend Lavik nota como em diversos momentos do seriado 

a câmera não parece saber que personagem irá falar a seguir, apenas movendo-se em direção a 

ela com a fala já iniciada, buscando criar a ideia de alguém por trás da lente apenas captando 

eventos que não sabe se desenrolarão, imitando o documentário observacional. Ao nosso ver, a 

própria ideia de linearidade e aleatoriedade de muitos dos eventos da série que a obra busca 

criar é inspirada nos documentários observacionais, frente ao impulso jornalístico dos criadores. 

E ainda assim, o mesmo impulso jornalístico direciona tais criadores a buscar explicitar 

a “verdade” e o “significado” por trás dos eventos mostrados (SIMON, 2008b). Este mesmo 

impulso os leva a tentar articular argumentos importantes sobre debates hodiernos, num esforço 

que em seu ponto de vista antes cabia às ditas mídias tradicionais (SIMON, 2008a). Este impulso 

os leva a querer trabalhar estórias que creem verdadeiras sobre questões que importam (SIMON 

et al., 2006), a querer ser honestos e relevantes, algo que veem uma efetiva missão (SIMON, 

2014). Deste modo, como vemos a seguir, se a narrativa episódica de The Wire busca reforçar a 

ideia de linearidade absoluta marcada pela ausência de flashbacks, sua estrutura de narração não 

deixa por outro lado de dar importância o tempo inteiro aos eventos da obra, pondo-os em relevo 

e perspectiva. Nisso, várias “verdades” que os autores creem valer para o nosso mundo – mas 

 
130 Fonte: <https://vimeo.com/39768998>. Acesso em: 12 ago. 2018. 
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são sobre ele apenas pontos de vista alegorizados – ganham no mundo da série valor absoluto. 

Além disso, o modo como a narração episódica dá relevo aos eventos vai em si produzindo um 

mundo no qual tais eventos são não banais e aleatórios, mas sim significativos e articulados. E 

como dissemos, isso é visível desde o piloto já no modo como começam os episódios. 

5.1.1. Teasers, epígrafes e a efetiva significância dos eventos  

A primeira sequência do piloto de The Wire se abre com um rastro de sangue mostrado 

no asfalto à noite enquanto ouve-se a estática de um rádio. A seguir, sirenes se somam à massa 

sonora e um corpo é mostrado no chão, sendo trabalhado por policiais que periciam a área 

enquanto crianças sentadas à beira da calçada assistem a tudo indiferentes. Logo, vemos um 

detetive entrevistar um rapaz, também sentados na calçada, em frente a um prédio abandonado 

cujas paredes estão pichadas. Apesar de relutante em falar mais do que seria prudente e enfático 

em dizer que não irá depor, o rapaz que conversa com o policial parece levemente aborrecido 

com o assassinato do jovem, ainda que não demonstre choque. Na conversa, ele explica que o 

homem no chão jogava dados com outros rapazes da vizinhança às sextas-feiras, sempre 

roubando o dinheiro após os jogos. O apelido da vítima, SnotBoogie (“Meleca”), vem à tona 

na conversa, e também a razão para os rapazes deixarem-no continuar jogando mesmo com os 

roubos: é supostamente um dever deles deixá-lo jogar, sendo aquele país os Estados Unidos. 

Após os créditos de abertura, o mesmo detetive, que logo descobrimos se chamar Jimmy 

McNulty, é visto entrando em um fórum com seu parceiro Bunk Moreland para acompanhar 

um julgamento que nada diz respeito à morte de SnotBoogie, mencionada apenas de passagem 

por McNulty como já resolvida, mas pendendo julgamento, enquanto os dois entram no prédio. 

Depois daí, a morte do jovem nunca mais é convocada enquanto evento singular em toda a obra. 

Assim, já aqui há uma subversão clara das expectativas tradicionais dos seriados investigativos: 

aquele caso mostrado antes da abertura não será importante enquanto caso para o seriado ou 

mesmo o resto do episódio, sendo deixado de lado pouco depois e tendo sua resolução suspensa. 

Em si, isso reforça a impressão de aleatoriedade e linearidade na sucessão dos eventos 

da série: aquele era um inquérito qualquer no qual o detetive McNulty trabalhou pouco antes 

do julgamento para o qual segue com seu parceiro na cena seguinte, e nem todos os inquéritos 

apresentados em episódios singulares ao longo do seriado são resolvidos ou mencionados outra 

vez. Os eventos, assim, aparentemente são mostrados conforme o seu próprio desenrolar, sem 

haver em muitos deles a necessidade de levar a algum ponto conclusivo ou desdobramentos 

claros. Associados a vários outros tipos de tempos mortos e cenas aparentemente sem propósito 

em toda a obra, estes inquéritos inacabados, desta forma, ajudam antes de mais nada a amplificar 



196 

 

a ilusão de real: The Wire parece apresentar vários eventos aleatórios em pura sucessão em meio 

àqueles que se colam mais claramente aos seus enredos (Cf. ESQUENAZI, 2010). 

Ainda assim, é notável que muitos dos eventos deste tipo venham programaticamente 

logo antes dos créditos de abertura da série, de forma a marcar sua própria estrutura de narração 

episódica. Em The Wire, com efeito, logo após ser exibida a vinheta da HBO, cada episódio 

começa in media res, em geral com cenas de baixa tensão dramática que claramente funcionam 

como um teaser antes que os créditos de abertura sejam exibidos. Com frequência, tais teasers 

trazem situações que aprofundam a caracterização e as jornadas de personagens, introduzem 

um motivo que será importante para o episódio e a temporada ou reforçam de forma metafórica 

um tema, uma certa qualidade atmosférica da obra ou as regras que governam seu mundo. Ainda 

assim, as situações em si recorrentemente morrem após o próprio teaser, nem sempre levando 

a um impacto imediatamente claro nos enredos da série – o que não quer dizer que tal impacto 

não se revele mais tarde, ou que não tenham imediata importância por outros motivos. 

No piloto, por exemplo, a cena inicial já introduz vários atributos daquele mundo: o 

detetive e os policiais que realizam a perícia são brancos; a vítima, as crianças e a testemunha, 

negros, indicando ainda sutilmente a importância das relações raciais na obra e em sua Baltimore. 

Além disso, a atitude prosaica e o humor com que McNulty se dirige ao rapaz a um só tempo 

caracterizam o policial e marcam a banalidade com que o assassinato é tratado ali, reforçada 

ainda pela presença das crianças e de transeuntes que não parecem demonstrar curiosidade em 

relação ao que se passa. A metáfora do jogo, marcante em toda a obra como crucial para os 

modos como as relações são travadas no universo do tráfico de drogas naquela versão de 

Baltimore, também já é sutilmente evocada aqui com o jogo de dados da vizinhança – e a morte 

daquele que quebra suas regras. Por fim, conotações bem abertas em relação ao estatuto da cidade 

e do país podem ser lidas no fato do rapaz explicar a McNulty que precisavam deixar SnotBoogie 

seguir jogando mesmo os roubando em cada ocasião por estarem nos Estados Unidos. Quer a 

ideia aqui seja aludir à corrupção do ideal do país como “terra da liberdade”, “da oportunidade” 

e do “Sonho americano” ou algo ainda mais difuso, a fala tem múltiplas interpretações possíveis. 

A sua importância enquanto comentário sobre como funciona o mundo da série (e, por extensão, 

como os criadores entendem que vem funcionando o nosso), porém, é indiscutível – marcada 

pelo fato de que o teaser se encerra justamente com ela, última ouvida antes dos créditos. 

 Poucos segmentos mais tarde, o episódio Old Cases (t01e04) se inicia com os detetives 

que compõem a força-tarefa montada para investigar o caso central da temporada organizando 

o espaço vazio e subterrâneo que lhes foi cedido para conduzir o inquérito no departamento de 

polícia da cidade. Mais precisamente, o teaser do episódio é marcado pela frustrada tentativa 
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dos detetives de mover uma escrivaninha que está emperrada na soleira de uma porta entre o 

espaço que lhes foi cedido e uma sala menor no seu interior. Cada vez mais homens se juntam 

no esforço, alguns de um lado e outros do outro, mas ela não se move. No fim da cena, o diálogo 

dá a entender que enquanto alguns policiais tentavam mover a escrivaninha para dentro da sala, 

outros imaginavam que o objetivo era tirá-la de lá, de modo que de um lado e de outro, todos 

estavam empurrando em sentidos opostos. Vazia de importância para o progresso das tramas, tal 

cena alegoriza o trabalho policial na série (e, supostamente, em nosso mundo), marcado pela 

falta de diálogo e por esforços em direções contrárias que acabam por se anular mutuamente. 

Além disso, o fato de a cena não levar o enredo a progredir não significa que ela não tem ligação 

com qualquer fio narrativo, um equívoco fácil de se fazer. Afinal, apesar de parecer aleatório e 

de fato não levar a estória adiante, este “tempo morto” não deixa ainda assim de se vincular ao 

fio narrativo basilar da trama investigativa: os detetives estão organizando sua sala de trabalho. 

 Os eventos supostamente aleatórios e muitas vezes “desimportantes” que marcam a série, 

sobretudo nos teasers que ela traz antes da abertura, assim, não deixam de muitas vezes se ligar 

de fato a enredos claros, ainda que com frequência não os façam progredir. Desta forma, eles 

não são de todo aleatórios, mas ainda acompanham os dramas que são seguidos na obra. Além 

disso, eles em geral ganham especial força simbólica e atmosférica: aqui, há uma intrusão do 

lírico no dramático, ainda que este seja um lirismo paradoxalmente prosaico. Enfim, quando 

este não é o caso, os teasers podem ajudar ainda a aprofundar personagens e progredir suas 

jornadas. É o que ocorre, por exemplo, na abertura do episódio Duck and Cover (t02e08). Na 

primeira metade da segunda temporada de The Wire, o detetive Jimmy McNulty empreende um 

esforço no intuito de reconquistar a esposa de quem se encontra efetivamente separado desde o 

início do seriado. Nesta empreitada, ele abusa da insinceridade e obtém alguns sucessos, 

convencendo-a a jantar com ele e mesmo a levando para a cama. No entanto, os resultados que 

ele consegue são lentos, laboriosos e sempre parciais: no dia seguinte àquele em que dormem 

juntos, por exemplo, a esposa de McNulty pede que ele deixe a residência antes que os seus 

filhos acordem, para que eles não imaginem que o casal está junto outra vez.  

No teaser de Duck and Cover, todavia, McNulty é visto telefonando bêbado de um bar 

para a esposa e deixando recados com exigências estapafúrdias, minando seu progresso. Então, 

ao sair dali, o detetive bate o carro duas vezes, para em uma lanchonete e conhece uma garota 

com quem dorme. Enfim, após os créditos de abertura, nem a garota volta a aparecer, nem o 

casamento de McNulty ganha importância no episódio ou por certo tempo após ele. Por um 

lado, isso vai reforçando a ilusão de que os eventos se sucedem na obra de forma aleatória, 

governados apenas por sua sucessão linear, mesmo quando os teasers progridem fios narrativos 
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claramente demarcados – posto que nestes casos eles podem até mesmo levar ao desmonte 

abrupto da progressão esperada para tais fios e levar tempo para repercutir. Por outro lado, 

porém, o fato da série quase sempre começar seus episódios com eventos de alta carga simbólica 

ou potencial caracterizador faz daquele um mundo em que alguns eventos supostamente 

aleatórios têm enorme força metafórica, seja para revelar a natureza dos indivíduos ou simbolizar 

um atributo da própria realidade (literalmente interna e, alegoricamente, externa à obra). E o 

fato de isso ocorrer de forma marcada nos teasers mostra ainda uma dinâmica clara que o 

seriado cria entre narração e narrativa: eventos posicionados no início dos episódios na estrutura 

de narração quase sempre têm forte significância narrativa, e a regularidade com que isso ocorre 

permite que o público aos poucos domine este código e o absorva. 

Isso é algo ainda mais patente nos teasers das season premières. Se a primeira cena do 

piloto é reveladora em relação ao mundo da obra, em cada uma das temporadas subsequentes o 

primeiro teaser assinala um dos temas centrais do momento. Assim, na segunda temporada, que 

lida com a corrupção e decadência do sistema portuário da cidade, o teaser da season première 

traz McNulty e um novo parceiro com quem trabalha na unidade marítima da polícia numa 

patrulha de barco. Chamados para rebocar uma embarcação de luxo cujo motor pifou, os dois 

aceitam propina para mantê-la à deriva e esperar uma festa que ocorre ali acabar antes de 

finalmente rebocá-la. A sequência é entrecortada por imagens de construções em estado de 

abandono, como um prédio decrépito na orla, um estaleiro naval desativado e uma ponte e um 

farol que precisam de reparos, a maioria em uma paleta de cores uniformemente frias que a um 

só tempo contrasta e mescla o azul do céu aos tons terrosos das estruturas, cujas imagens evocam 

atmosfericamente certo desolamento que marca o tema na série aquele ano (Figura 3 e Figura 4). 

  
Figura 3: prédio decrépito na orla (t02e01). Figura 4: ponte enferrujada (t02e01). 

Já a terceira temporada, que introduz a trama política da obra e traz ainda um traficante 

desejoso de entrar no ramo de construção civil, é iniciada com a demolição pela prefeitura de 

prédios tomados pelo tráfico para que possam dar lugar a empreendimentos imobiliários, o que 

é realizado em uma espécie de evento público. A poeira que emana da demolição, porém, passa 

vários planos encobrindo ruas inteiras, levando carros a ter seus alarmes disparados, policiais a 
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perderem temporariamente a visão, moradores a fechar suas janelas e o próprio público do evento 

a ser atingido, evocando atmosfericamente de maneira quase afim ao realismo fantástico o estado 

de decadência da cidade e da sua estrutura administrativa (Figura 5 e Figura 6). Além disso, a 

demolição dos prédios no teaser da season première da terceira temporada tem ainda a função 

de levar ao conflito de facções que domina a trama central da vez – é a perda daquele território 

de vendas por uma gangue que impulsiona o mais importante fio narrativo naquele momento. 

  
Figura 5: poeira toma ruas inteiras (t03e01). Figura 6: poeira passa, moradora fecha janela (t03e01). 

A quarta temporada, por sua vez, lida com o sistema escolar de Baltimore, e se inicia 

com uma personagem que pode ser adulta, mas tem corpo infantil, comprando uma pistola de 

pregos em um supermercado. Reconhecidamente vinculada ao universo do tráfico desde a 

temporada anterior, a personagem negocia com o vendedor como se comprasse uma arma de 

fogo e não uma ferramenta de construção civil, evocando as relações entre infância, violência 

e tráfico que marcaram os eventos da série naquele ano. Enfim, na quinta temporada, que lida 

com um jornalista que inventa fatos e a fabricação de um falso serial killer por um detetive, o 

teaser da season première traz com encanto procedural alguns policiais da divisão de homicídios 

de Baltimore contando mentiras estapafúrdias a suspeitos de um crime para obter confissões. 

Isso tudo faz com que os eventos que marcam os teasers das season premières tenham 

não só significância, mas um caráter quase premonitório. Além disso, embora muitas vezes não 

desenvolvam clara e diretamente os enredos, tais teasers paradoxalmente ajudam na construção 

de uma temporalidade que acaba por se tornar mais cíclica do que meramente linear na série. É 

como se, naquele mundo, a cada ano ou par de anos ocorresse algum evento que simbolizasse 

com acurácia assustadora um conjunto amplo de situações que a partir dali se desenvolvem por 

cerca de três meses e se concluem quase todas juntas, envolvendo sempre um grupo mais ou 

menos similar de indivíduos. E aqui, falar em termos de anos e meses é pertinente não só em 

termos de tempo de exibição, mas também de tempo interno à obra. Como mencionado na 

abertura deste tópico, da mesma maneira que várias outras séries, The Wire dá em diversas 

circunstâncias a impressão de que, no tempo diegético, cada episódio engloba cerca de uma 

semana de estória, seguindo com um forte presenteísmo os intervalos de exibição. 
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Associando tal presenteísmo à ausência de enredos-tipo que se fecham episodicamente, 

vários dos críticos acadêmicos e de jornal mencionados nesta tese escrevem sobre a série sob a 

forte impressão de que ela quebra a circularidade altamente iterativa dos seriados policiais de 

estrutura de enredo episódico forte. Em The Wire, no entanto, o fato é que ano após ano vários 

conjuntos de estórias paralelas nem sempre interligadas se iniciam muitas vezes quase juntas 

após um evento emblemático que simboliza várias delas. Não só isso, como também, muitas 

vezes em paralelo, várias delas atingem em até três meses (dez a treze episódios) depois dali 

pontos de inflexão ou conclusão. Inevitavelmente, isso cria um alto senso de circularidade. E 

aqui, vale lembrar que dos 35 fios narrativos da série, apenas 3 têm arcos que não se fecham na 

mesma temporada em que se abrem131. Desta forma, um dos principais mecanismos de produção 

de um inexorável senso de linearidade na obra – a insistência em fazer o tempo diegético 

acompanhar sem flashbacks os próprios intervalos de exibição – ajuda a criar nela um tempo de 

fato circular, garantindo que vários arcos se abram e fechem não só no mesmo episódio ou par 

de episódios extradiegéticos, mas também na mesma semana ou quinzena diegética. E isso tudo 

após vários deles serem simbolizados de forma quase premonitória por um evento emblemático. 

Além disso, nota-se ainda que não é só a partir dos teasers que eventos aparentemente 

articulados de forma aleatória na narrativa da série se mostram de fato significativos. Antes, The 

Wire inclui na narração de cada um dos seus segmentos outro elemento que em si mesmo ajuda 

a garantir que diversas situações além daquelas dos teasers ganhem força simbólica: a epígrafe 

do episódio. Na obra, cada um dos segmentos é marcado por uma citação que sempre aparece 

escrita em letras brancas sobre um fundo preto logo após os créditos de abertura – em geral a 

uma frase vocalizada por uma das personagens no próprio episódio que se assiste, embora haja 

algumas exceções, como ditados populares locais (Figura 7 e Figura 8)132. 

  
Figura 7: “... quando não é a sua vez” (t01e01). Figura 8: “Ligue para 410-844-6286” (t04e13). 

 
131 Como mostra a Figura 2, que conclui o Capítulo 4, só os fios narrativos que seguem o Caso Stanfield, a Política 

de Baltimore e a detetive Greggs entre a carreira e os afetos têm arcos que se prolongam para além da temporada 

em que se abrem, de modo que os arcos em geral de fato se abrem e fecham quase todos em cerca de três meses. 
132 Todas as epígrafes da obra constam no Apêndice A, onde são trazidas no original em inglês e em tradução 

nossa. Aquelas que são citadas aqui, assim, já o são a partir das traduções, sem menção em rodapés aos originais 

que constam no apêndice. 
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Já no piloto, a epígrafe episódica se mostra crucial na organização temática dos eventos 

que marcam os segmentos da série que nos serve de corpus. Nele, a citação que marca o episódio 

é uma fala articulada inicialmente pelo detetive McNulty: “... quando não é a sua vez”. Conforme 

mencionado anteriormente, após o diálogo sobre SnotBoogie, quando se passam os créditos de 

abertura e a epígrafe, McNulty é visto entrando em um fórum. Ali, o detetive segue o julgamento 

de um rapaz acusado de assassinato, D’Angelo Barksdale. No julgamento, um depoente identifica 

D’Angelo como perpetrador do crime em juízo, mas outra testemunha, crucial para o argumento 

da promotoria, surpreende a todos negando na corte as declarações que dera à polícia sobre a 

culpa dele – implicando que seu silêncio foi comprado. Então, concluídos os procedimentos 

com a absolvição do réu, o juiz que presidia o caso chama o detetive McNulty para conversarem 

em seu gabinete. De nome Daniel Phelan, o juiz parece intrigado com uma mudança tão brusca 

na versão da testemunha sobre os fatos. Ele então questiona McNulty sobre o seu interesse no 

caso, posto que, até onde Phelan sabe, o detetive não trabalhou nas investigações daquele 

assassinato, não tendo assim qualquer motivo aparente para ter interesse nele. 

McNulty então o explica que seu interesse reside na organização criminosa de que o réu 

faz parte, uma facção que vem dominando o tráfico em partes da Zona Oeste da cidade já há 

algum tempo. Ele ainda informa que tal facção é presidida por um homem chamado Avon 

Barksdale, primo do réu, e que pouquíssimas pessoas ouviram falar nos Barksdale no corpo de 

polícia por conta de quão cuidadosos os membros da gangue de fato são. Quando o juiz enfim 

pergunta quem está investigando o grupo, McNulty o responde que na verdade ninguém, 

cinicamente insinuando que a polícia de Baltimore está muito ocupada fazendo pequenas 

batidas para se preocupar com inquéritos de grande magnitude. 

Ligações são feitas pelo juiz para os seus contatos no departamento de polícia da cidade 

e uma investigação passa a ser esboçada tanto na divisão de narcóticos quanto na de homicídios, 

o que compra antipatias para McNulty. Todavia, antes mesmo de o detetive saber que o juiz fez 

tais telefonemas, ele vai ter com o parceiro Bunk Moreland em um prédio abandonado onde um 

corpo foi encontrado em estado avançado de putrefação. Moreland, que só ficou responsável 

pelo caso por ter atendido a um telefonema para o departamento de polícia fora do seu turno, 

parece irritado. Sem querer trabalhar demais, ele teme a possibilidade de a morte ter sido um 

assassinato e requerer uma investigação, e o parceiro o reprime por atender um telefonema fora 

do expediente deles. É aí que McNulty afirma que isso tudo ocorreu para que Moreland aprenda 

a não se importar “quando não é a sua vez” de fazê-lo, criticando jocosamente o amigo. 

Mais tarde, porém, quando fica claro que McNulty será perseguido no departamento por 

conta da sua conversa com Phelan, Moreland repete as palavras do parceiro para ele. É então 
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que começa a ficar claro que várias das situações aparentemente aleatórias do episódio estão ali 

para apresentar e reforçar a ideia de que aquele é um mundo no qual quem se importa “quando 

não é a sua vez” deve lidar com as consequências de seu engajamento. Esta é a lição que se tira 

da jornada de perseguição institucional a McNulty iniciada ali, e do fato de que recairá sobre 

Moreland o inquérito sobre o corpo encontrado no prédio abandonado, mesmo que a série não 

leve tal inquérito adiante. É isso que faz com que caiba à detetive Kima Greggs escrever 

relatórios enquanto os seus parceiros se divertem, e que está por trás da execução da testemunha 

que identificou D’Angelo como um assassino no julgamento do início do episódio. Naquele 

mundo, a quem se importa só cabem consequências que, graves ou não, são invariavelmente 

negativas. Em certa medida, essa ideia inclusive já instrui o apreciador sobre a própria estrutura 

de sentimento trágica que o melodrama da série evoca por toda a sua duração, como exploramos 

no fim deste capítulo. Já aqui, no entanto, cabe mencionar que é significativo que na mesma 

área onde a testemunha é encontrada morta no piloto – identificável pelas estátuas que se 

encontram ali – outro crime ocorre na series finale (Figura 9 e Figura 10).  

  
Figura 9: cena do crime (t01e01). Figura 10: cena do crime (t05e10). 

Investigado pela detetive Greggs em uma das sequências finais de The Wire, este crime 

da series finale é marcado pela chegada de Bunk Moreland no local, onde ele prontamente diz 

a Greggs que a investigação recaiu sobre ela por ter-se importado quando não era a sua vez de 

fazê-lo, atendendo ao telefone da divisão de homicídios da delegacia fora do seu turno. A mesma 

frase que garantiu significância a vários eventos aparentemente aleatórios do piloto, assim, 

marca sua validade para toda a obra no seu último segmento, acentuando o aspecto cíclico dos 

eventos que se passam naquele mundo. De tal forma, se no primeiro episódio da série a epígrafe 

dá sentido a sequências aparentemente deslocadas – como aquela em que Greggs trabalha em 

um relatório madrugada adentro, aquela em que Moreland encontra um corpo e assim por diante 

–, no series finale aquela frase marca a circularidade do próprio tempo narrativo ao demonstrar 

sua pertinência para além daquele contexto original. 

 Notavelmente, esta função da epígrafe não é algo exclusivo do piloto, e sim baliza toda 

a obra. De fato, praticamente todos os segmentos de The Wire são marcados por temas e motivos 
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que lhes são específicos, dando significância aos eventos particulares que são apresentados ali, 

em geral em uma interface com a distensão de longo prazo do seriado. Frequentemente, já nas 

epígrafes dos segmentos, ao menos alguns destes motivos episódicos e sua relação com toda a 

obra são destacados, mesmo quando as citações também se referem mais diretamente a um 

evento específico que ganha corpo no episódio. Assim, na season finale da quarta temporada, 

por exemplo, a citação “Se um animal estiver preso [no prédio baldio onde está esta placa] ligue 

410-844-6282” marca antes de tudo o fato de aquele episódio ser centrado no encontro de vinte 

e dois corpos de vítimas de uma mesma gangue, todos em edifícios abandonados. Para além 

disso, porém, a frase marca ainda a longo prazo a própria desumanização destas vítimas – algumas 

das quais vimos ser mortas no curso dos segmentos anteriores sem sequer saber seus nomes. 

Deste modo, várias cenas de assassinato aparentemente aleatórias cometidas por aquela gangue 

em toda a temporada sem necessariamente particularizar muitas das pessoas que foram mortas 

ganham relevo em perspectiva, se mostrando importantes face à epígrafe para acentuar o próprio 

processo desumanizador por que passaram aquelas vítimas, não mais que “animais presos”. 

Esta desumanização, por seu turno, fica ainda mais marcada pela maneira como, no 

segmento, cada um dos mortos vira apenas um nome em vermelho sobre uma lousa branca. E 

aqui, cabe um parêntese. Na estrutura episódica de Homicide, série baseada no escrito homônimo 

de Simon, cada um dos inquéritos trabalhados na divisão de homicídios é marcado visualmente 

pelo nome da vítima escrito num quadro branco, usando piloto vermelho para os casos abertos 

e preto para os resolvidos, o que vem do próprio livro (Figura 11 e Figura 12).  

  
Figura 11: Quadro em Homicide (t01e01). Figura 12: Quadro em Homicide (t03e02). 

  
Figura 13: Quadro em The Wire, caso do porto (t02e02). Figura 14: “Animais presos” (t04e13). 
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Ocorre, porém, que Homicide lida com vários inquéritos por episódio, de forma que 

diversos deles aparecem e são solucionados às vezes em um mesmo ato, em sucessão estonteante. 

Assim, na obra, segmento após segmento, à medida que casos vão sendo solucionados e vítimas 

vão surgindo, se sucedem planos próximos da lousa com nomes sendo ora escritos em 

vermelho, ora apagados para ser escritos em preto, indicando o ritmo acelerado de assassinatos 

e inquéritos. Deste modo, a própria repetição estrutural destas imagens ajuda a marcar o caráter 

procedural dos segmentos episódicos do seriado – nele, mortes e mais mortes se somam, e as 

vítimas são só nomes escritos numa lousa. Com o tempo, inclusive, até o espectador as vê assim: 

não pessoas memoráveis, mas actantes numa estrutura repetitiva, com frequência sequer 

personificadas num ator. Já The Wire alude a “o quadro” em vários diálogos nos quais ele é 

mormente mostrado de relance ou mencionado, sobretudo pelos supervisores que veem crimes 

como meras estatísticas. Há, porém, duas ocasiões em que ele figura proeminentemente em 

planos próximos na obra: quando os corpos de treze mulheres de quem sequer se sabe o nome 

são encontrados em um container abandonado no porto da cidade na segunda temporada (Figura 

13, na página anterior) e quando os vinte e dois corpos são encontrados em prédios abandonados 

na season finale da quarta (Figura 14, também na página anterior). 

Por certo, na própria espectatura de The Wire pode-se entender em contexto a motivação 

da lousa na quarta temporada, reforçada pela própria epígrafe e pelo uso anterior do mesmo 

esquema na segunda. Ainda assim, a ancoragem em um quadro de referência externo aqui não 

deixa de reforçar junto ao apreciador familiarizado com Homicide o motivo temático de 

desumanização das vítimas, aqui redundado intertextualmente. Nesta perspectiva, epígrafe e 

esquema intertextual juntos reforçam o leitmotiv, dando em retrospecto importância a várias 

cenas quase burocráticas de assassinatos aleatórios em prédios abandonados na temporada. 

Enfim, outro bom exemplo de uso da epígrafe é visto no episódio Undertow (t02e05). 

No teaser de abertura da season première da segunda temporada, o detetive McNulty e o seu 

novo parceiro na unidade marítima da polícia de Baltimore fazem uma ronda de barco. Ali, os 

dois veem ao longe uma estrutura facilmente reconhecível para aqueles familiarizados com 

Baltimore: trata-se de um estaleiro naval desativado da Bethlehem Steel, por muito tempo a 

segunda maior fabricante de aço e a maior de navios dos Estados Unidos. Naquele momento, o 

estaleiro é então aludido na série como quadro de referência externo reconhecível por aqueles 

familiarizados com a cidade real e puxado para o mundo da obra pela urdidura da trama. Aqui, 

cabe outro parêntese, desta vez sobre a empresa. A Bethlehem era um titã da indústria e montou 

algumas das mais importantes embarcações dos Estados Unidos na Segunda Guerra. A 

companhia, no entanto, passou a enfrentar sérias dificuldades com as políticas neoliberais que 
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marcaram os anos 1970, e abandonou de vez a construção naval em 1997 para tentar salvar suas 

operações de produção de aço, fechando estaleiros como aquele que se vê na série. A estratégia, 

porém, não deu certo, e ela decretou falência em 2002, fechando em 2003 – exato ano em que 

foi originalmente exibida a temporada em cujo teaser da season première seu estaleiro figura. 

No teaser, ao ver ao longe o elefante branco, McNulty comenta que seu pai trabalhava 

ali. O seu parceiro, então, lhe diz que, em seu caso, era um tio, mas ele foi demitido em 1978. 

McNulty enfim lhe responde casualmente: “73, no caso do meu pai”. A partir daí, o diálogo não 

vai adiante, sendo mais uma das conversas que ocorrem na obra de forma supostamente 

aleatória – embora o fato de ela figurar no teaser da season première já seja indicativo da sua 

relativa importância, bem como o fato do estaleiro figurar em vários planos da temporada. 

Quatro segmentos mais tarde, após descobrir, ainda na season première, que a facção 

criminosa com a qual se aliou tem traficado não só drogas, mas também mulheres pelo porto 

de Baltimore, o líder sindical dos estivadores locais Frank Sobotka vai passando por diversos 

contratempos e crises de consciência, de forma que pensa em cortar relações com os comparsas. 

Frank se corrompe para usar o dinheiro em prol de sua categoria trabalhista, e não para levar 

uma vida de luxo, e os seus contatos na gangue sabem disso. Então, em um encontro à beira-

mar com o sindicalista, o seu contato Vondas Spiros tenta convencer Frank a seguir trabalhando 

com sua organização. Ao ser recebido com agressividade, porém, Spiros se cala e mira o 

estaleiro ao longe. Enfim, após alguns segundos, ele diz: “Costumavam fabricar aço lá, não?”. 

A frase, que serve de epígrafe ao episódio, ganha em contexto um tom de ameaça: sem 

o dinheiro da gangue para fazer lobby pelos estivadores junto aos políticos, logo Frank verá o 

porto de Baltimore ser virtualmente desativado, como foi tal fábrica. Mais amplamente, porém, 

a fala põe em panorama várias cenas e planos da temporada. Antes de tudo, os espectadores que 

percebem se tratar da mesma estrutura que foi mencionada episódios antes por McNulty e seu 

parceiro são remetidos imediatamente àquele diálogo e a inúmeros outros planos da fábrica 

desativada, agora postos em perspectiva: os empregos de colarinho azul estão rescindindo, e só 

restam elefantes brancos das fábricas que dominavam as cidades do Cinturão da Ferrugem. 

Trabalhadores manuais como os estivadores do porto de Baltimore, assim, não têm outra 

alternativa em vista caso o porto feche ou diminua ainda mais as suas operações – uma ameaça 

que paira constante em toda a temporada. Em última instância, então, o próprio Frank não tem 

outra alternativa que não colaborar com os traficantes (ou, ao menos, é isso que Spiros implica).  

E assim, vista frente à série como um todo, a epígrafe reforça as motivações de Frank 

para entrar no crime, e várias cenas ao longo da temporada são dedicadas a mostrar a desoladora 

situação trabalhista dos estivadores. Dali em diante, inclusive, as próprias imagens do estaleiro 
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– marcadas com frequência em planos avulsos – ajudam o espectador a ter em mente não só a 

decadência de uma região real, mas a situação específica de Frank e daqueles trabalhadores que 

a obra nos pede que acompanhe de perto. Aqueles homens não têm mais possibilidade de ter 

empregos como o que o pai de McNulty e o tio do seu parceiro um dia tiveram, simplesmente 

por que eles não existem mais, e imagens como a do estaleiro desativado ganham na série a 

função esquemática de nos lembrar disso. E, neste momento, a contraparte da fábrica real da 

Bethlehem já é suficientemente singularizada no mundo da obra para não mais ser nele um 

mero quadro de referência externo que evoca efeitos de real. Naquele ponto, ela ganha contornos 

próprios, as importações extratextuais que a obra nos convida a fazer já são intratextuais: na 

série, ali trabalhou o pai de McNulty, e ali está simbolizada a falta de alternativa dos estivadores.  

E no reforço a essa ideia, a epígrafe do episódio se junta a várias outras do segundo ano 

de exibição da série. Alguns segmentos mais tarde (t02e07), por exemplo, quando um estivador 

tem a perna esmagada em um acidente de trabalho, a epígrafe que marca o episódio é uma frase 

então dita a ele por um de seus colegas: “Não se preocupe, rapaz. Cê ainda tá batendo ponto”. 

Notavelmente, nesta mesma dinâmica, os títulos dos episódios por vezes exercem função 

similar às epígrafes, embora com menos força e frequência. Na obra, tais títulos são elementos 

paratextuais, e jamais aparecem no próprio material imagético-sonoro dos segmentos. Além 

disso, muitos deles de fato apenas remetem a um evento importante específico que tem lugar 

no episódio, aludindo a um certo desenvolvimento narrativo de longo prazo. Há, porém, casos 

em que as estratégias de titulação aludem a debates e núcleos institucionais importantes para a 

temporada, mostrando que cenas dedicadas puramente a construí-los são centrais à série. 

Assim, por exemplo, na segunda temporada são comuns títulos como Maré Vazante 

(t02e01), Ressaca (t02e05), Remanso (t02e07), Sinais de Tempestade (t02e10) e Porto numa 

Tempestade (t02e13), que evocam o universo náutico e portuário; enquanto a quinta é povoada 

de referências ao jargão jornalístico, com títulos como Relatos não Confirmados (t05e02), 

Declarações de Reação (t05e05) e Edições Tardias (t05e09). Eventos aparentemente 

randômicos ligados ao porto na segunda temporada ou ao The Baltimore Sun na quinta, desta 

forma, têm sua significância reforçada nas estratégias de titulação dos segmentos, que indicam 

o peso para a obra dos próprios núcleos institucionais ou temas a que aludem, além de poderem 

em si metaforizar certas ocorrências mais específicas do episódio. 

Isso tudo posto, fica clara aqui uma dinâmica central entre narração e narrativa episódica 

em The Wire. Por um lado, a obra estrutura narrativamente seus acontecimentos de modo a 

fazer-nos crer que são ligados entre si apenas por simultaneidade e sucessão, encadeados tendo 

em mente o mero fluxo eternamente contínuo de situações desvinculadas/aleatórias ao longo 
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do tempo. Quase não há deslocamentos temporais ou enredos que se concluem episodicamente, 

a um só tempo que muitos eventos têm pouco impacto claro para além da própria cena, por 

vezes em si mesma altamente prosaica – como quando os detetives tentam transportar uma 

escrivaninha. Aqui, a ideia parece ser reiterar o máximo possível a ideia de um esforço quase 

etnográfico, de criar uma obra que, mesmo trabalhando com procedimentos tradicionais de 

edição e sendo fictiva, parece-se com um documentário observacional. Por outro lado, elementos 

da narração episódica – como o posicionamento de certas situações em teasers, as epígrafes e 

às vezes os títulos dos segmentos – enquadram o tempo inteiro como devemos olhar nos níveis 

episódico e distendido para as situações narrativas tanto do próprio episódio quanto de fora 

dele, de modo a tornar tais situações prenhes de significado e, portanto, tudo menos aleatórias 

e desconectadas. Aquele, ao contrário, é um mundo no qual os eventos mínimos são altamente 

significativos, com frequência metaforizando verdades profundas, “factuais”, “jornalísticas”. 

Essas próprias “verdades”, por seu turno, em si mesmas, por um lado, só têm valor 

absoluto para o mundo narrado na obra, e por outro não deixam de buscar efeitos de realidade 

ao convocar tão abertamente sua retradução temático-retórica. Aquele é um mundo no qual a 

desumanização das vítimas do tráfico, o “empoeiramento” da política representativa, o fato de 

o trabalho policial ser marcado por esforços contrários que se anulam, a crise estrutural do 

emprego, e o fato de que só restam consequências negativas a quem se importa “quando não é 

a sua vez” são verdades absolutas. Não só isso: são verdades absolutas que os mínimos eventos 

cotidianos o tempo todo ecoam. Sobre o nosso mundo, por mais válidos que sejam, estes não 

deixam de ser, no máximo, pontos de vista ou argumentos alegorizados por meio de um artefato 

poético altamente elaborado. E tanto nesta alegorização quanto na tentativa de apagar as marcas 

dela, The Wire conta ainda com a estratégia de internalizar quadros de referência externos e 

ficcionalizar elementos reais, incorporando contrapartes deles na obra. E aqui, a fábrica da 

Bethlehem é apenas um exemplo tangencial. Em verdade, nota-se que vários dos próprios 

eventos supostamente aleatórios que a obra costura em cenas específicas são inspirados em 

situações reais, e é a eles que nos dedicamos a seguir. 

5.1.2. Os efeitos de real pela particularidade e a universalidade 

Curiosamente, embora seja mais comum nos discursos sobre The Wire a menção às 

inspirações reais para certas personagens e estórias de longo prazo, tais inspirações são muito 

mais abundantes nos eventos mínimos e aparentemente randômicos na série. Já no piloto, por 

exemplo, os espectadores familiarizados com a obra de Simon podem facilmente reconhecer a 

estória de SnotBoogie, que abre o episódio: ela é retirada quase ao pé da letra de Homicide: a 
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year in the killing streets (SIMON, 2015b) – embora no livro seja levantada em um diálogo 

entre os detetives David John Brown e seu sargento Terrence McLarney, e não entre um 

investigador e uma testemunha. Da mesma forma, ainda no piloto, perto do fim do episódio, 

outra situação tirada de Homicide marca um diálogo: nele, Bunk Moreland conta a McNulty 

que certa feita sua esposa estava intimidada com um rato que encontrara em seu guarda-roupas, 

o qual ele matou com um tiro da sua arma de serviço, arruinando no processo um sapato. Em 

Homicide, a estória igualmente pertence a Terrence McLarney. Não deixa de ser notável, assim, 

que já o episódio introdutório de The Wire – justo aquele que Mittell (2015) atesta ter a função 

de nos ensinar a ler a obra e encantar-nos por ela – se inicia e encerra com eventos supostamente 

aleatórios que fazem referência clara a uma criação não-ficcional anterior de Simon. 

Poucos episódios mais tarde (t01e05), uma das primeiras cenas traz um diálogo entre três 

jovens traficantes que conversam sobre o HIV – ou, no jargão das ruas usado na série e em The 

Corner, “o besouro” (the bug). A cena começa in media res, mas logo é possível perceber que 

eles discutem sobre a possibilidade de contrair o vírus por meio do sexo oral. Nela, que tem um 

tom cômico, um dos rapazes garante que esta forma de contato não é perigosa, posto que se fosse 

ele já teria “sido pego”. Então, ele diz ao amigo que use preservativo com a garota com quem 

pretende transar se quiser, mas “ninguém gosta de chupar borracha”. É aí que o terceiro rapaz, 

chegado há pouco na conversa, pergunta como ele sabe disso, em uma piada que põe em questão 

sua heterossexualidade. Após alguns segundos constrangido enquanto os outros riem, o alvo da 

piada então desvia o assunto perguntando quem é, de toda sorte, a garota com quem o amigo 

irá fazer sexo. Ao ouvir a resposta, o próprio jovem volta atrás, e instrui o outro a usar um 

preservativo “dos grandes”, ou de preferência um saco de lixo – aludindo à reputação da moça. 

Em um primeiro momento, para aqueles pouco familiarizados com a obra de Simon, no 

episódio a cena é mais uma das situações supostamente aleatórias que a série costuma trazer. 

Muitas destas situações, inclusive, envolvem o grupo ao qual os três pertencem: em ocasiões 

distintas, eles discutem questões como se só presidentes podem ter o rosto estampado nas notas 

de dólar, e se o homem que inventou o nugget está rico ou sendo explorado ainda mais pelo 

McDonald’s. Na mesma direção, em certo momento um deles ensina os outros a jogar xadrez, 

alegorizando agentes do tráfico específicos com as peças e mencionando que os peões são os 

solados de rua, mais uma vez evocando na série a metáfora do jogo. 

E assim, naquele momento a conversa sobre o HIV parece ser mais uma dessas situações 

supostamente avulsas envolvendo o grupo. Um olhar mais cuidadoso, porém, permite perceber 

que aquela não é a única alusão ao vírus no segmento. Em verdade, perto do final do episódio, 

o público é informado que um dependente químico que fora espancado justamente por dois 
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daqueles mesmos três rapazes descobriu-se com o HIV – presumivelmente por meio de seringas 

que estavam contaminadas. Muito mais melancólica que a primeira, esta segunda cena a põe em 

perspectiva, permitindo que o espectador perceba a vulnerabilidade e pouca informação que 

tanto jovens viciados quanto traficantes têm sobre o vírus naquele mundo e, supostamente, 

também no nosso. É à luz desta segunda cena, assim, que a primeira ganha significância no 

contexto interno à obra, em que a discussão sobre a doença se mostra em verdade um motivo 

temático secundário do segmento. 

Os apreciadores que conhecem The Corner (SIMON; BURNS, 2010), porém, já têm 

noção clara do sentido e da significância da primeira cena assim que ela aparece, sendo talvez 

mais difícil para eles fruir o pretenso humor dela. Isso porque algumas falas da sequência são 

retiradas do livro-reportagem, em que a frase sobre não se poder contrair o vírus pelo sexo oral 

é atribuída a DeAndre McCullough, adolescente de dezesseis anos que é um dos protagonistas 

do volume. No tomo, uma garota de treze anos com quem DeAndre se envolve ouve de uma 

amiga que ele está saindo com outra, e só não a deixa por ela ser nova e ele não querer magoá-

la. Grávida do rapaz (que ainda não sabe que a menina espera um bebê), ela atesta que já está 

magoada. O relato narratorial, então, afirma de maneira irônica que ela ao menos não sabe sobre 

a oratória exibicionista do rapaz, que fala dela quase como um objeto sexual, nem sobre o fato 

de que há várias outras moças sobre as quais as amigas dela nada conhecem. Enfim, o relato 

afirma que ao menos ela não faz ideia dos encontros dele com as prostitutas viciadas em crack 

que fazem sexo oral por cinco dólares ou uma dose, com quem ele se engaja sexualmente sem 

preservativo porque, em sua visão, não se pode “pegar AIDS” por meio do sexo oral, e “ninguém 

gosta de chupar borracha”. A associação da fala com a vulnerabilidade e desinformação sexual 

de jovens envolvidos com o tráfico, quer como viciados, quer como traficantes, assim, já está 

marcada de antemão para os apreciadores familiarizados com o livro, para quem a primeira 

cena ganha particular significância em The Wire e dificilmente pode ser vista como engraçada. 

Na mesma direção, na quarta temporada uma das crianças em idade escolar introduzidas 

na série aquele ano é vez ou outra caçoada por seus cabelos longos e vistosos. De nome Namond 

Bryce, tanto policiais quanto amigos e familiares frequentemente instruem o jovem a cortar os 

cabelos, que o tornam facilmente reconhecível mesmo de longe por detetives. Em termos de 

enredo, estes diálogos não levam a lugar algum, embora tenham uma grande importância para 

a caracterização de Namond: o jovem constantemente hesita em entrar para o universo do 

tráfico de drogas, embora seja empurrado para ele por sua própria mãe, que constantemente 

poda sua individualidade, obrigando-o a agir e se portar de uma maneira que não o agrada. Assim, 

o vacilo do rapaz em cortar os cabelos, pontuado em dadas cenas, em certa medida, simboliza 
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este próprio medo de se tornar alguém que ele não é, algo que seria necessário para o seu efetivo 

mergulho em uma vida criminosa na qual ele sequer deseja tomar parte. Aleatórias em si 

mesmas, sobretudo nos primeiros momentos em que aparecem e ainda não são uma recorrência, 

estas referências aos cabelos de Namond vão ganhando importância caracterizadora e simbólica 

ao longo da temporada. Longe de serem um artifício sem inspiração real, porém, estes debates 

em torno dos cabelos longos se inspiram na discussão sobre os dreadlocks também de DeAndre 

McCullough, que faz aparições como um guarda-costas atrapalhado de nome Lamar em The 

Wire. Com efeito, os cabelos de DeAndre são mencionados em The Corner e na adaptação do 

livro como minissérie, em que também é sugerido que ele os corte pelo mesmo exato motivo. 

Outro episódio que passa pela mesma dinâmica, evocando não uma obra anterior de 

Simon, mas a própria produção de The Wire, é Dead Soldiers (t03e03). O título do segmento 

pode ser literalmente traduzido como “Soldados Mortos”, embora ele tenha duplo sentido no 

contexto da série. Por um lado, o termo é uma gíria para as pequenas embalagens que guardam 

drogas quando jogadas vazias nas ruas. Por outro, ele de fato se refere a mortes efetivas que 

ocorrem no episódio, tanto do lado da lei quanto entre os criminosos. Notavelmente, o policial 

que morre no segmento é Ray Cole, que era interpretado pelo produtor Robert Colesberry em 

The Wire. Colesberry de fato morreu após a segunda temporada, de forma que o velório da sua 

personagem na série, longo e emotivo, é uma homenagem ao próprio produtor. Além de sua 

importância para caracterizar os policiais enquanto classe a partir de alguns rituais fúnebres que 

lhes são peculiares, assim, a cena ganha relevo a partir do conhecimento de um dado real, 

deixando de ser aleatória e se tornando significativa a partir de informações extratextuais que a  

obra pede que importemos, a um só tempo criando efeitos de realidade e minando quaisquer 

possibilidades de a cena parecer aleatória mesmo que não progrida os enredos. Combinando as 

duas estratégias (de referência à produção jornalística de Simon e à própria equipe da série), 

alguns episódios mais tarde (t03e09) o detetive McNulty elenca os policiais que ele considera 

de fato bons em Baltimore, numa conversa em si gratuita. Todavia, entre os nomes mencionados 

estão o de Ed Burns, um dos criadores do seriado, e Don Worden e Gary Childs, policiais que 

figuram no livro Homicide. Por meio do aceno extratextual, assim, o diálogo ganha relevo. 

Marcadamente, são constantes na série estes relances episódicos de estórias e figuras de 

inspiração real que podem ser em si identificadas a partir da própria equipe de The Wire ou, 

com mais frequência, da obra anterior de Simon. Ao nosso ver, a obsessão com estas minúcias 

de diálogos e eventos transcriados por vezes quase ao pé da letra dos livros é, inclusive, um dos 

maiores índices do impulso jornalístico que é uma das grandes diretrizes na criação da obra. 

Aqui, o discursivo interesse dos criadores por estórias (e pessoas) “verdadeiras” é reificado na 
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própria arquitetura interna do seriado a partir não do universal, mas do particular. São as estórias 

de DeAndre ou de McLarney que ganham efetivas contrapartes ficcionais na série, não estórias 

como as deles que são criadas e, por vezes, até nomes são mantidos, como no caso de SnotBoogie. 

Além dos efeitos de real que causam, porém, estas ditas “estórias verdadeiras” têm ainda o efeito 

de amplificar expressivamente a significância dos eventos supostamente randômicos que 

inspiram, e por extensão dos eventos aparentemente aleatórios da série como um todo. 

Afinal, identificadas certas inspirações reais por trás de alguns destes eventos, tal 

identificação por si só garante a todos eles um senso, ainda que difuso, de autenticidade – como 

se todos virtualmente pudessem ter algo de “jornalístico” e dever algo ao real, mesmo que não 

haja uma inspiração identificável para eles133. E assim, outra vez, os eventos “aleatórios” 

marcam sua centralidade na obra, deixando de ser vistos como acidentais para ser encarados 

como significativos pelo público tornado ciente destas inspirações pela familiaridade com a obra 

dos criadores ou com os discursos que circulam sobre ela. Isso se torna ainda mais patente se 

reparamos que, no fim, o que essa estratégia pede é que o apreciador identifique não só um 

esquema, mas a própria diretriz. Pede-se que atentemos às inspirações reais dos eventos e ao 

mesmo tempo ao impulso jornalístico que guia sua incorporação ali, à autenticidade que as 

contrapartes em si garantem à obra e ao esforço em transcriá-las como uma marca de estilização 

– marca esta que pode fazer, pelo apelo a um quadro de referência externo relativo a uma estória 

muito particular, os eventos transcriados ganharem importância interna ao mundo narrativo. 

Mas se a ficcionalização fidedigna de eventos reais marca o impulso jornalístico dos 

criadores a partir de um interesse no particular, The Wire não carece também de instâncias nas 

quais é demonstrado um simétrico interesse no universal. E neste caso, talvez o elemento mais 

emblemático sejam os créditos de abertura da série, já bastante analisados, de modo que aqui 

contamos com as conclusões de algumas destas análises. Mittell (2015), por exemplo, repara 

que cada temporada de The Wire traz como créditos iniciais uma nova montagem que articula 

planos de momentos narrativos diversos da série, pertinentes sobretudo à temporada em 

questão. Em geral próximos ou de detalhe, Mittell atesta que tais planos tendem a desindividuar 

personagens que aparecem neles, e de fato eles evitam rostos de protagonistas e focam, 

sobretudo, mãos, objetos ou figurantes. Desta forma, mais do que se referir a eventos da obra, 

muitos deles ali se desarticulam de tais eventos e ganham força temático-argumentativa: passam 

a representar “assuntos” já marcados por pontos de vista e atmosferas claros, gerando em si 

efeitos de real ao adquirir um senso de autenticidade pela universalidade. Isso é bem ilustrado 

 
133 Em certa medida, o argumento aqui é inspirado em Bazin (1991), para quem o emprego de alguns não-atores 

garante em si autenticidade – ainda que muito geral e difusa e não em sentido forte – a todo o elenco. 
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nos créditos da quarta temporada. Em um dos planos finais da montagem de abertura daquele 

ano, a série mostra uma criança brincando com um pneu, e tal plano é seguido por uma imagem 

de outro pneu sendo recheado com drogas escondidas (Figura 15 e Figura 16).  

  
Figura 15: abertura da quarta temporada, plano 1. Figura 16: abertura da quarta temporada, plano 2. 

Como aquela temporada lida com o universo escolar e sua relação tanto com a polícia 

quanto com o tráfico de narcóticos, dando especial ênfase a estórias de crianças que são vítimas 

do fogo cruzado entre policiais e traficantes, é patente que já na sua abertura a série reforça este 

tema de maneira universalizante ao aludir a ele não com uma criança central para a estória, mas 

imagens de um garoto qualquer. Aqui, o interesse é pontuar pelo destaque ao tema que um 

ímpeto jornalístico guia a atenção da obra àquelas crianças. As cenas supostamente aleatórias 

que se vinculam a elas têm importância temática, se ligam de alguma forma à realidade que se 

quer “revelar” (em verdade, alegorizar). Por certo, tais montagens de abertura têm ainda funções 

secundárias, às vezes ligadas à própria narrativa. Por exemplo, é notável que em sua exibição 

original The Wire não trazia recapitulações extradiegéticas no início dos episódios (ROSE, 

2008), e Mittell (2015) argumenta que algumas das imagens mais localizáveis que marcam os 

créditos iniciais da série podem servir para reforçar certos eventos. Ainda assim, isso não nega 

a marcada relevância temática das montagens de abertura, nem o fato de que boa parte das suas 

imagens de figurantes e detalhes cênicos sequer são fáceis de localizar na narrativa, articulando-

se de forma descolada dos eventos e assim evidenciando certos temas “em suspensão”. 

Isso, inclusive, é reforçado não só pelas imagens, mas também pelo som, como mostra 

Williams (2014) em sua análise da música de abertura de The Wire. Nela, a autora repara que a 

canção que acompanha a montagem inicial da série é sempre uma versão distinta da mesma 

peça: Way Down in the Hole, de Tom Waits, com cada versão trazendo conotações específicas 

à temporada da vez (e a própria variação indicando ciclicidade). Assim, em seu primeiro ano, 

a música é performada pelo grupo Five Blind Boys of Alabama, evocando raízes africanas com 

sua sonoridade gospel e remetendo às tensões raciais da série. Já na quarta temporada ela foi 

gravada por crianças do elenco, marcando-se por vozes infantis associadas a um conjunto de 

imagens de crianças figurantes que remetem a uma noção de perda da infância para o tráfico. 
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Obviamente, atestar essa força temática de autenticidade universalizada não implica em 

negar que tais imagens, ainda assim, reforçam certos ambientes, núcleos e eventos internos ao 

mundo da série junto ao apreciador mesmo quando não se referem diretamente a estes 

elementos diegéticos. Isto é, aquele menino na abertura da quarta temporada pode ser um garoto 

qualquer de um plano de fato difícil de localizar na série, mas sua imagem certamente não deixa 

de nos lembrar das crianças centrais à obra no momento, e o porquê de elas estarem ali. Ao 

contrário, é justo nesta dinâmica de lembrar o particular ao mundo interno à série a partir de 

imagens de valor argumentativo universal que reside a força das aberturas para darem elas 

também em The Wire significância a eventos aparentemente banais. Afinal, como já pontuamos 

reiteradamente, a cada ano, muitos dos acontecimentos supostamente aleatórios da obra 

concernem exatamente a certos temas e núcleos institucionais que são reforçados nos títulos, 

epígrafes e, vê-se agora, sequências de abertura. 

Por exemplo, uma das situações mais “gratuitas” em termos de progressão das tramas 

na quarta temporada apresenta uma rivalidade entre as crianças que acompanhamos na série e 

um grupo de outros garotos com quem têm uma rusga. Apresentada ainda no episódio Boys of 

Summer, primeiro da temporada, a situação é emblemática para que, a despeito do envolvimento 

de alguns dos rapazes que protagonizam a temporada com o tráfico de drogas, o público não 

tenha dúvidas de que aqueles garotos ainda são exatamente isso: garotos, não mais que crianças. 

Na situação “gratuita” em questão, primeiro somos informados que um dos rapazes que 

seguimos mais de perto na obra apanhou de outro grupo de meninos. A seguir, ele e os seus 

amigos decidem vingar-se, enchendo balões de festa com urina para que possam arremessá-los 

em seus rivais. O plano, contudo, falha quando um dos balões estoura na mão de um dos garotos 

antes de ser arremessado, sujando eles mesmos ao invés dos seus alvos, obrigando-os a fugir. 

A partir daí, os supostos rivais não voltam a protagonizar quaisquer outras situações 

narrativas na obra, e esta situação em si não gera desdobramentos nem ocupa mais que poucas 

cenas. Ela, assim, só é mostrada como parte de um dia na vida daquelas crianças, um evento 

aleatório em sua infância – que nem chega a ter a força de um arco episódico, posto que as 

crianças fazem diversas outras coisas no mesmo segmento. No entanto, esta é uma das situações 

narrativas mais importantes para estabelecer aquele núcleo de personagens e a inocência com 

que lidam com seus problemas a despeito do mundo em que vivem, sendo justamente a quebra 

de tal inocência um mote comum aos fios narrativos que seguem cada uma delas na quarta 

temporada. Isso não é algo que só se descobre a longo prazo, a partir dos desenvolvimentos da 

própria estória, mas se faz claro ali mesmo justamente por conta de a montagem de abertura 

reforçar o lugar da infância no gueto no escopo da temporada, localizando sua importância. 
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Assim, se por um lado a abertura evoca dados efeitos de real ao deslocar certos planos 

de contexto e universalizar seu sentido, a própria força temática destas aberturas mais uma vez 

marca como significantes mesmo os eventos supostamente banais da obra, posto que tais 

eventos reforçam estes mesmos temas. Ademais, em certos casos, também aqui é pontuada ainda 

a própria circularidade dos eventos, e não só sua importância. Por exemplo, como lembra Brooks 

(2009), uma das poucas imagens que é mostrada nos créditos iniciais em todas as temporadas 

da série é aquela em que um jovem traficante quebra uma câmera de vigilância (Figura 17). 

Tematicamente, sua importância é óbvia, sendo justamente a vigilância sufocante um 

dos mais importantes pares temático-atmosféricos da série, como argumenta nosso próximo 

capítulo. Na série, a cena de quebra do equipamento tem lugar no quarto episódio da primeira 

temporada, e a quebra da câmera é feita por uma personagem que acompanhamos por quatro 

temporadas, até sua morte. Todavia, tal personagem não é distinguível no plano – e, portanto, 

está nele sujeita à dinâmica de universalização identificada por Mittell quando tal plano é 

incorporado nas montagens de abertura. Então, na series finale, a própria situação narrativa se 

repete com outro jovem – desta vez, anônimo – quebrando outra câmera qualquer em um local 

não nomeado (Figura 18). De tal forma, relevância e circularidade, mais uma vez, se mostram 

marcantes para os eventos da obra, não sendo estes meramente aleatórios e lineares. 

  
Figura 17: Bodie quebra a câmera (t01e04). Figura 18: Câmera é quebrada (t05e10). 

A cabo da análise, fica claro que o exame da estrutura episódica de The Wire não quebra 

o recorrente argumento de que ela é de fato flexível. Em termos de narração, mesmo com poucos 

episódios se desviando muito do tempo mediano de 58 minutos e 34 segundos, o número de 

cenas e de atos a cada segmento é bem maleável, algo que se reforça na série pela ausência de 

intervalos comerciais em sua exibição na HBO. Já em termos de narrativa, a obra de fato não 

tem elementos que se iteram a cada segmento. Assim, mesmo seguindo o padrão de equivaler 

cada episódio a uma semana de tempo diegético, a série tende a preferir articulações progressivas 

ou avulsas na configuração dos seus episódios, evitando aquelas que se repetem estruturalmente. 

A despeito disso, seria negligente não levar em conta que The Wire ainda tem alguns parâmetros 

episódicos relativamente estáveis, alguns dos quais seguem por todo o seriado. 
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Narrativamente, estes parâmetros buscam, em sua maioria, estimular a impressão de que 

o tempo interno da obra apenas organiza linearmente eventos aleatórios. Tal impressão é criada, 

de forma ampla, sobretudo pela quase total ausência de flashbacks e pela recorrência de cenas 

que a princípio parecem não articular enredos claros (ainda que, depois, o façam). Juntos, estes 

dois recursos ajudam a convocar um senso difuso e amplo de sincronia e aleatoriedade que 

remete vagamente ao documentário observacional – algo de interesse aos criadores da série 

posto que eles são movidos, em parte, por um ímpeto jornalístico. Visando impulsionar tal senso 

de aleatoriedade e sincronia, as recorrências narrativas episódicas em The Wire incluem o 

pendor a seguir os intervalos de exibição no tempo diegético, a dedicação a marcar a passagem 

entre dia e noite no episódio com tomadas externas, a montagem alternada de eventos 

simultâneos e o forte presenteísmo. Articuladas com a própria ausência de elementos iterativos 

e a flexibilidade estrutural, estas convenções garantem que The Wire de fato crie uma impressão 

de que lida com a linearidade sincrônica de eventos randômicos. Ainda assim, sob a mirada de 

alguns elementos marcantes das estruturas de narração, os supostos eventos aleatórios e 

contínuos da narrativa não deixam de se revelar significativos e cíclicos, mesmo que estes 

próprios elementos de narração convoquem em si efeitos de real. Isso porque o próprio impulso 

jornalístico que guia os criadores leva a um interesse em marcar alguns temas, explicitar certos 

argumentos e revelar “a verdade e o significado” (SIMON, 2008b) por trás de dadas situações. 

Desta forma, os episódios são sempre iniciados por um teaser, que em si mesmo tende 

a começar in media res e, com frequência, não desdobra claramente enredos, de modo a ampliar 

uma sensação de aleatoriedade dos eventos do seriado. Ainda assim, é fato que tal teaser, muitas 

vezes, tem um caráter altamente simbólico, que chega a ser premonitório nas season premières, 

dando significância a estes acontecimentos. Ademais, após o teaser, a série invariavelmente 

traz uma sequência de abertura, marcada por imagens que apelam a certa autenticidade pelo seu 

valor universal, evitando particularizar ambientes, personagens e eventos da obra, criando assim 

efeitos de realidade. Por outro lado, ao enfatizar temas e elementos diegéticos preponderantes 

para a temporada, as aberturas fazem com que cenas supostamente avulsas pertinentes a tais 

temas e elementos também ganhem significância junto ao apreciador. Então, teaser e créditos 

de abertura são seguidos por uma epígrafe que – do mesmo modo que alguns dos títulos de 

episódio – tende a sublinhar a importância de certos eventos supostamente aleatórios à luz de 

uma frase. Aqui, os efeitos de real se devem ao convite que muitas destas epígrafes fazem à 

retradução retórica de diversas situações na realidade; embora elas, outra vez, orientem a leitura 

de sequências aparentemente avulsas e lhes dê importância. Enfim, todos estes elementos de 

narração ajudam ainda a estabelecer a significância de várias “teses” que têm para aquele 
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mundo validade inquestionável, como a de que quem se importa “quando não é a sua vez” deve 

lidar com as consequências sempre negativas de se importar. A pertinência destas teses ao nosso 

mundo, é claro, é discutível, embora aqui o artefato alegórico ganhe outra vez efeitos de real. 

Isso tudo posto, vê-se que, em última instância, cada um desses elementos de narração 

episódica, a um só tempo, convoca efeitos de real e reforça uma temporalidade específica àquele 

espaço lógico, por meio da qual os eventos mais banais podem ser altamente significantes e, 

como demonstramos mais a fundo no próximo tópico, se articulam sempre de forma cíclica. 

Este sistema temporal particular ao universo narrativo, por sua vez, funciona em si mesmo de 

modo oposto à própria ilusão de que a obra simplesmente organiza linearmente eventos avulsos, 

e tanto a ilusão quanto o sistema temporal efetivo de The Wire derivam no nível episódico em 

parte da mesma diretriz criativa de se orientar por um impulso jornalístico na concepção da 

série. Finalmente, o fato de que o seriado baliza muitos dos seus eventos supostamente avulsos 

pela transcriação de eventos reais ligados à obra anterior de Simon e à sua própria equipe em 

The Wire acaba por reforçar a mesma temporalidade dúplice. Assim, cria-se por um lado efeitos 

de realidade pela identificação das inspirações reais de certos eventos vistos como aleatórios na 

obra e, por outro lado, outra vez reforça-se a importância destes eventos aparentemente 

desimportantes na série a partir da identificação de um ímpeto jornalístico na articulação deles 

pelos criadores, tornando tais eventos significativos pelo próprio vislumbre do procedimento. 

Por certo, é claro, dada a frouxidão da estrutura episódica, mesmo estas regras possuem 

exceções. Há, afinal, teasers com impactos imediatos para os enredos de longo prazo e eventos 

singulares rememorados nas sequências de créditos iniciais. Ainda assim, estas recorrências 

não deixam de ser significativas, como também são significativas algumas técnicas que a obra 

usa no encerramento dos seus episódios, mesmo que mais infrequentes, e por isso não abordadas 

a fundo aqui. Por exemplo, há em The Wire desde segmentos que terminam em ganchos de 

maior ou menor grau de tensão a episódios conclusivos. Em muitos casos, porém, a série recorre 

ao artifício de incluir após um gancho final ou cena conclusiva uma ou duas sequências 

aparentemente aleatórias para acentuar a impressão de que naquele mundo o correr dos eventos 

é governado pela mera linearidade, mascarando a estrutura dramática do segmento episódico. 

Isso ocorre marcadamente em Dead Soldiers (t04e02), um episódio que já mencionamos aqui.  

No segmento em questão, o desfecho dramático se dá com o debate entre os candidatos 

a prefeito na série, acompanhado em vários monitores por personagens diversas em ambientes 

distintos e avançando a trama política da série. Apesar disso, o segmento se fecha em verdade 

com o jovem Namond Bryce chegando em casa e agradecendo à mãe por ter-lhe dado roupas 

novas. Ele então segue para o quarto e liga a tevê, onde o debate ainda passa, mas logo muda o 
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canal para apreciar um videojogo. E é esta a cena que encerra Dead Soldiers, aprofundando a 

caracterização da personagem com uma ocorrência aparentemente banal. Por si só, o uso deste 

recurso em certas ocasiões indica mais um dos artifícios que The Wire usa para reforçar a 

impressão de aleatoriedade e linearidade dos eventos que costura, dos quais só exploramos aqui 

os mais comuns. Ainda assim, recursos como este apenas mascaram ao invés de destruir a 

estrutura dramática do episódio e sua articulação com os enredos de longo prazo – algo de que 

falamos mais a seguir, e que tem impacto direto na impressão de um tempo cíclico na obra.   

5.2. As articulações de longo prazo 

Como menciona a abertura deste capítulo, em The Wire, além de não costumar haver 

enredos iterativos a cada emissão, tampouco há tipos de ambientes que se repetem de modo 

esquemático ou papéis actanciais fixos que são exercidos por personagens que variam segmento 

a segmento. A série, assim, nunca tem um “criminoso do dia” ou “local do crime” do episódio. 

Já no que concerne à atmosfera, as nuances são maiores: como mostrou nosso exame da estrutura 

episódica de The Wire, há na série leitmotive nos segmentos, marcados por parâmetros de 

narração (como teasers e epígrafes) e por momentos supostamente aleatórios que se articulam 

tematicamente em torno deles. Ainda assim, em termos atmosféricos, estes motivos que marcam 

segmentos singulares em geral ajudam a configurar tinturas mais densas a longo prazo. Devido a 

isso, a análise que fazemos dos enredos, ambientes, personagens e atmosferas nesta tese dá ênfase 

a padrões progressivos ou constantes, matizados na argumentação por aspectos episódicos, de 

modo que a atenção aos segmentos aparece com mais força para marcar o papel da arquitetura 

episódica na construção de elementos narrativos que são, em si mesmos, contínuos. 

Por conseguinte, como a consideração do arcabouço distendido da série em interface 

com os episódios orienta todo o resto da análise, a observação que fazemos deste arcabouço no 

presente capítulo é mais focada no enredo. Isso se dá porque nas suas dinâmicas de enredamento 

a longo prazo The Wire ainda segue o parâmetro de criar a ilusão de um tempo que apenas articula 

de modo linear eventos aleatórios. Como se pode imaginar, porém, também neste caso a obra 

impregna estes eventos de significância, além de aqui torná-los mais marcadamente cíclicos. 

Assim, a análise que amarra a segunda parte deste capítulo é balizada pelo fato de que a despeito 

de evitar a iteratividade em seus episódios, The Wire nunca deixa de assinalá-la nas temporadas, 

produzindo um tempo que em perspectiva se mostra circular. Certamente, no longo prazo, do 

mesmo modo que nos episódios, demandas oriundas de diretrizes autorais identificáveis pesam 

no engendramento da ilusão de um tempo linear e randômico e na produção efetiva de um tempo 

que organiza circularmente eventos significativos. Todavia, aqui tais diretrizes se mesclam mais 
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intricadamente, e outra delas ganha relevo: a da emulação da estrutura de um romance. De fato, 

em discursos sobre a série, frequentemente, o próprio Simon dá a entender que pretendia 

organizar cada uma das temporadas da obra como um romance em uma saga (MITTELL, 2009b), 

de forma que esta parece ser a diretriz que mais pesa aqui, com a própria organização das 

temporadas sendo capaz de revelar o que é entendido como a forma do romance pelos roteiristas. 

Isso não quer dizer, é claro, que na sua arquitetura distendida a obra de fato pareça-se 

mais com um romance do que com uma série de tevê. Como descrevemos mais a fundo adiante, 

algumas destas aproximações com a literatura são apenas ilusórias. Já em outros casos, as 

características que os criadores do seriado associam com o romance deixaram há muito de ser 

domínio desta forma literária e passaram a integrar mais claramente o próprio melodrama, que 

orientava os primeiros romances modernos e mais tarde os realistas. Ainda assim, dada a 

rejeição que o próprio David Simon mostra ao modo melodramático em seus discursos (Cf. 

WILLIAMS, 2014), é claro para nós que o autor preferia ver-se guiado por uma aproximação 

com o romance quando se aproximava do melodrama. Isto é: quando a série empreende esforços 

para criar cenas “banais” supostamente desarticuladas que pormenorizam as características das 

personagens ou adota múltiplos pontos de vista sobre os mesmos eventos, a diretriz criativa por 

trás disso pode bem ser a emulação da estrutura de um romance, algo que o próprio Simon 

atesta em entrevistas (HORNBY; SIMON, 2007). As convenções efetivas engendradas por esta 

diretriz, porém, são com efeito melodramáticas, e não literárias. Já em outros casos, como no 

suposto esforço da obra por condensar a exposição logo no início das temporadas e a partir daí 

se negar a fazer recapitulações expositivas, o que parece estar em jogo é mais uma ilusão de 

ausência de redundâncias do que qualquer outra coisa. Conforme mencionamos, porém, essas 

são associações melhor tratadas ao longo e sobretudo a cabo do presente capítulo. 

No mesmo sentido, deve-se pontuar aqui que o fato de a série ser marcada na construção 

das suas temporadas por uma tentativa de emular a estrutura de romances não implica que ela 

deixe, na arquitetura de longo prazo, de ser balizada por certo impulso jornalístico. Ele segue 

presente. No entanto, a importância deste impulso se marca, sobretudo, (ainda que não apenas) 

no reflexo a longo prazo de estratégias que se notam nas próprias recorrências episódicas. Por 

exemplo, apesar de se repetirem a cada segmento, os créditos de abertura refletem temas não 

só dos episódios, mas das temporadas. Os títulos e epígrafes, por sua vez, muitas vezes remetem 

a núcleos institucionais importantes, igualmente, a longo prazo. Já algumas histórias reais 

ficcionalizadas na obra ganham corpo em estórias que atravessam arcos maiores. Assim, para 

que a argumentação não se torne repetitiva, nosso olhar para o impulso jornalístico cai para 

segundo plano no momento – ainda que não desapareça de todo. 
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De tal forma, o que ganha destaque agora é o modo como vários elementos que pesam 

na estrutura de longo prazo de The Wire buscam traduzir para a ficção televisiva uma ideia do 

que seria a forma do romance. E aqui, cabe explicitar que as estratégias que emanam desta 

diretriz são distintas a cada etapa da temporada, havendo parâmetros específicos que orientam 

sua exposição, seus desenvolvimentos e seus desenlaces. Em cada uma destas etapas, as 

escolhas inspiradas pela emulação estrutural de romances podem se ligar quer ao efeito ilusório 

de linearidade temporal entre eventos desconectados, quer a dinâmicas que dão significância e 

circularidade aos eventos – com eventuais mecanismos de construção de mundo e convocações 

de efeitos de realidade secundários associados. Além disso, vistas não etapa a etapa, mas como 

um todo, ao seguir em si mesmas estruturas progressivas da exposição ao desenlace as 

temporadas podem gerar uma impressão de linearidade, enquanto a repetição desta mesma 

estrutura ano após ano cria por si só um tempo cíclico. E neste sentido, The Wire constrói um 

regime de longa serialização que, embora só se conforme totalmente a partir da sua terceira 

temporada, já traz na primeira delas algumas regularidades mantidas até o fim. 

Marcadamente, em sua exibição original na HBO, cada uma das temporadas de The 

Wire a partir da segunda era, antes de tudo, iniciada por um episódio de recapitulação dos eventos 

anteriores, um resumo que situava o espectador em relação aos acontecimentos que haviam 

balizado o seriado em seu último ano de exibição antes de retomá-lo (MITTELL, 2015). Além 

disso, desde a primeira, ao longo de doze ou treze episódios originais (dez na última temporada), 

a obra invariavelmente seguia um mesmo esquema: primeiramente, dois ou três segmentos eram 

gastos em um esforço de exposição condensada. Nestes primeiros episódios, a série introduzia 

novos ambientes, personagens, situações, temas e fios narrativos que lhe seriam importantes 

aquele ano, e a partir dali disfarçava o fato de que o processo expositivo prosseguia por meio 

de redundâncias. Então, do segundo ao último episódio da temporada, a obra desenvolvia esta 

matriz narrativa, com os dois últimos segmentos concluindo a maior parte dos arcos importantes, 

incluindo os que sustentavam os próprios fios narrativos basilares das tramas. Enfim, a season 

finale tendia a se dedicar ainda a trazer alguns desenlaces para tais arcos, além de epilogá-los. 

Por si sós, cada uma das etapas desta estrutura merece exame, empreendido a seguir. 

5.2.1. A economia expositiva 

 Em uma entrevista cedida quando The Wire ainda estava em andamento (HORNBY; 

SIMON, 2007), David Simon afirmou que desde quando começou a escrever prosa, decidiu 

ignorar o leitor médio que precisa ter tudo explicado a ele e criar obras que deixassem o próprio 

apreciador desvendar o mundo narrado. Segundo ele, seu maior medo enquanto escritor sempre 
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foi que as figuras que pertencem aos ambientes sociais que ele busca retratar jornalisticamente 

ou reconstruir ficcionalmente achassem tudo óbvio, maçante ou inautêntico. Em suas palavras, 

seu interesse sempre foi o de escrever primariamente para as próprias classes representadas nas 

obras e ainda assim de forma que os outros apreciadores pudessem se sentir imersos num mundo 

novo, confuso e potencialmente perigoso. Nesse sentido, Simon atesta ainda que o espectador 

“médio” para quem escreve adora não entender cada vernáculo, desvendando o universo 

apresentado em seu próprio ritmo, sem precisar que o aparato narratorial dite a interpretação de 

cada elemento da obra. Aqui, o autor parece ecoar a declaração feita em outra circunstância 

(SIMON et al., 2006) de que certos detalhes e o papel de dadas cenas podem jamais chegar a 

ser entendidos por cada apreciador, no que já mencionamos ser descrito por Jason Mittell (2012a) 

como uma estratégia de “confusão produtiva”. Para Mittell, tal estratégia concerne em deixar o 

público à deriva em relação a várias situações da obra, potencialmente amplificando o prazer 

obtido quando a função de certas cenas ou elementos dramáticos às vezes se torna clara adiante. 

A julgar pelo fato de que só o piloto apresenta trinta e uma personagens recorrentes, 

nove fios narrativos e vários espaços capitais, estas são observações acertadas134. Com efeito, 

a série despeja sobre o público já em seu primeiro episódio vários elementos diegéticos vistos 

sob múltiplas perspectivas, muitos dos quais ela não hierarquiza claramente – no que o próprio 

Simon (et al., 2006) já associou a pretensões realistas da obra. Para ele, na vida cotidiana, nem 

tudo faz sentido, de modo que tampouco deve fazer na série, e por certo este engendramento 

pelo seriado de uma multiplicidade estonteante de elementos diegéticos e pontos de vista sobre 

eles amplifica a sensação de aleatoriedade das cenas encadeadas em The Wire. Além disso, essa 

própria abrangência em escopo da obra parece ser orientada por diretrizes criativas. Afinal, é 

reconhecida a ideia de que romances são atravessados por uma multiplicidade de estórias, 

elementos narrativos e vozes (BAKHTIN, 1981, 2014; FRYE, 2000; WATT, 2010), e também 

o próprio Simon já associou a incorporação de algumas destas características em The Wire a 

uma busca por se aproximar daquela forma literária (HORNBY; SIMON, 2007). Ademais, por 

si só o ímpeto jornalístico dos criadores do seriado parece também induzi-los à tentativa de 

“mostrar” a realidade de modo não só verdadeiro, mas total, como Lukács (1969, 1980) indica 

ser típico das produções que buscam “refletir” a realidade por meios poéticos135.  

 
134 A Tabela 13, logo adiante neste mesmo capítulo, traz de modo resumido a dinâmica de introdução de novos fios 

nas temporadas. Por sua vez, a fonte para o total de personagens novas apresentadas em episódios específicos 

nesta tese foi, como dito na Introdução, o The Wire Wiki. Disponível em: <https://thewire.fandom.com/wiki/>. 

Acesso em 12 mar. 2019. 
135 Como vimos no terceiro capítulo, porém, o caso aqui parece ser o de uma estratégia ilusionista de confusão 

entre abrangência e totalidade, fazendo-nos tomar a ênfase na vastidão de um mundo narrativo mostrado de 

maneira profunda, socialmente crítica e sob vários pontos de vista como um reflexo do todo da realidade. 
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Do ponto de vista de Mittell, este gigantesco escopo, associado à estratégia de confusão 

produtiva, leva The Wire a ter uma exposição mínima (2012a) ou mesmo carecer de exposição 

(2015). Aqui, contudo, não poderíamos discordar mais. Isto é, para nós, de fato é inegável que 

The Wire opera conforme uma estratégia de sobrecarga informacional, e que desde o piloto seus 

episódios se iniciam in media res. Isso, porém, nem de longe indica a ausência de um esforço 

expositivo na série, e é visível que tal esforço não só existe como busca se marcar por ser 

concentrado fortemente nos primeiros episódios de cada temporada, algo que fica aparente na 

própria decomposição dos fios narrativos operada no Capítulo 4 desta tese. Quando o piloto de 

The Wire tem início, por exemplo, o caso Barksdale – que orienta a única trama da primeira 

temporada – não está em curso, e sequer é a ele que o teaser de abertura remete. Antes, como 

vimos, tal teaser apresenta algumas regras daquele mundo e o tipo de série que estamos vendo, 

inclusive ancorando-a claramente em certas marcas do policial procedural para torná-la 

reconhecível ao introduzir de antemão um detetive interrogando alguém em uma cena de crime. 

Fechada esta primeira cena e os créditos iniciais, há então um julgamento em que uma 

testemunha surpreende a promotoria, e enfim o juiz do caso chama o detetive McNulty – a 

quem neste ponto do episódio já fomos apresentados – para o seu gabinete, curioso sobre o 

interesse dele no processo. Só aí são mencionados os Barksdale, e apesar de McNulty citar vários 

nomes de membros da gangue que até ali nada dizem ao apreciador, a informação central do 

diálogo é fácil de reter: a facção Barksdale é uma das mais poderosas da cidade, e vem eludindo 

a polícia. A partir daí, é só no segundo episódio que uma força-tarefa é montada para lidar com 

o caso, e como o segmento é dedicado sobretudo a apresentar os detetives, só no terceiro ela 

passa a agir com mais intensidade. Há, assim, dois segmentos gastos na diligência expositiva de 

apresentar os Barksdale, o grupo que os investigará e a montagem do inquérito contra eles antes 

de o arco passar a desenvolver-se. E tal diligência expositiva nos primeiros episódios se repete 

ano após ano, mesmo quando os fios investigativos passam a ser iniciados in media res. 

Por exemplo, uma das tramas da segunda temporada acompanha os Barksdale em uma 

tentativa de se reerguer após a prisão de vários dos seus membros um ano antes. Neste esforço, 

a gangue – que é dominante na Zona Oeste de Baltimore – passa a cooperar com antigos rivais 

da Zona Leste. O público acompanha passo a passo o estabelecimento desta cooperação entre 

antigos rivais, mas os detetives só a descobrem na season finale, e tentam convencer o tenente 

que os supervisiona a investigar aqueles alvos. E é só por isso que a terceira temporada pode 

iniciar o seu inquérito in media res: é como se uma trama inteira acompanhada na série um ano 

antes tivesse sido a exposição deste novo fio. Ainda assim, na season première o espectador é 

informado que o caso até ali não vem tendo sucesso, de forma que não houve desenvolvimentos 
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significativos no hiato que a série precise apresentar retrospectivamente ao público. Desta 

forma, nos dois primeiros episódios da temporada pesa mais o esforço mormente expositivo de 

marcar tal ausência de desenvolvimentos no caso do que fazê-lo ganhar tração, mostrando os 

detetives seguindo alguns de seus alvos de modo a introduzi-los ou rememora-los. 

Além disso, os fios narrativos basilares das tramas secundárias da temporada não deixam 

de ser expostos também nos mesmos dois primeiros episódios. A trama que envolve a decisão 

do major Colvin de tolerar o tráfico de drogas em uma área designada da Zona Oeste da cidade 

é um exemplo. Nos dois primeiros segmentos da temporada, o fio narrativo basilar desta trama 

se marca apenas pelo fato de a série informar ao público que a prefeitura vem pressionando a 

polícia a diminuir a criminalidade, o que para a alta cúpula da corporação, significa manipular 

as estatísticas criminais. Na sua recusa a falsear dados, porém, Colvin aos poucos vai tendo a 

ideia de tirar o comércio de drogas das esquinas sob sua supervisão e concentrá-lo em uma área 

designada, uma zona livre de perseguição policial. Ele faz isso para poder liberar os agentes 

públicos para investigar crimes mais graves. A ideia, então, só passa a ser posta em prática no 

terceiro episódio da temporada, quando Colvin procura uma área isolada para ser a “zona livre”. 

Já entre os fios auxiliares às tramas, aqueles que começam no início das temporadas 

passam pela mesma dinâmica. O detetive Roland “Prez” Pryzbylewski, por exemplo, é antes de 

tudo, apresentado como um néscio que não sabe sequer usar a própria arma, e só segue na polícia 

por força política de parentes. Então, após um caso de violência policial (t01e02), ele tem sua 

arma confiscada (t01e03), e só aí vai mostrando para o trabalho investigativo uma habilidade 

que não tem para o policiamento de rua, no que é o primeiro arco da estória que o segue. Observar 

os fios narrativos, assim, revela que The Wire, invariavelmente, gasta a cada temporada seu 

primeiro e por vezes boa parte do segundo e terceiro episódios em uma dinâmica expositiva, 

reforçada ainda pelo segmento de recapitulação da temporada anterior. E isso fica ainda mais 

acentuado quando observamos que por si só a própria dinâmica de introdução de novos fios 

narrativos na série prioriza o primeiro, segundo e por vezes terceiro episódios (Tabela 13). 

Tabela 13: Dinâmica de introdução de novos fios narrativos por temporada 

1ª temporada 
16 fios narrativos → 10 introduzidos no piloto, 2 no segundo episódio, 2 no terceiro. 14, assim, 

são introduzidos até o terceiro episódio. Depois disso, 1 é trazido no quinto e 1 no sexto. 

2ª temporada 
6 novos fios → 4 no introduzidos na season première, 1 no segundo episódio, 1 no terceiro. 

A season finale “acena” ainda ao fio narrativo basilar da trama central da terceira temporada. 

3ª temporada 6 novos fios → 4 introduzidos na season première, 2 no segundo episódio. 

4ª temporada 6 novos fios → 5 introduzidos na season première, 1 no segundo episódio. 

5ª temporada 1 novo fio → introduzido na season première. 
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 Conforme se verifica na própria tabela, The Wire não só tem uma marcada dinâmica 

expositiva, como a concentra nos primeiros episódios de cada temporada. Por outro lado, é 

claro, não se pode negar que por si só o fato de a série trazer tantas novas situações de forma 

concentrada sobrecarrega informacionalmente o apreciador. Além disso, do mesmo modo que 

é patente que o seriado se detém em expor seus fios narrativos, ele se marca também por 

despejar sobre o público nos mesmos primeiros episódios da temporada um grande número de 

personagens recorrentes, muitas vezes sem hierarquizá-las ou distingui-las entre si a princípio, 

aumentando o senso de sobrecarga informacional nestes segmentos. O piloto, por exemplo, 

como já mencionado introduz trinta e uma figuras dramáticas, e no segundo episódio da série 

mais doze são trazidas. No terceiro, porém, este número cai para quatro, e no quarto para duas. 

De modo similar, na segunda temporada a season première traz vinte e sete novas personagens 

recorrentes, que no segundo episódio já caem para três. Na terceira, são dezenove no primeiro 

episódio, e duas no segundo. Assim, das mais importantes às mais esquecíveis, o seriado tende 

a despejar de uma vez várias figuras dramáticas sobre o público, muitas vezes retardando a 

distinção e hierarquização entre estas figuras e a caracterização delas, de modo a nos desnortear. 

Desta forma, esforço expositivo concentrado e sobrecarga informacional, ao invés de serem 

mutuamente excludentes, se marcam ambos como dinâmicas importantes – e em certa medida 

indissociáveis – nos dois ou três primeiros episódios de cada temporada de The Wire.  

Longe de ser um acaso, a força com que este dado se mostra indica que isso parte de uma 

estratégia criativa distinta. E se assumimos ser verdade o discurso autoral de que os roteiristas 

da série buscavam emular nas temporadas a estrutura de um romance, aqui parece já estar em 

jogo criar a ilusão de que The Wire segue o padrão dos romances realistas clássicos, concentrando 

a exposição e as informações no início do “volume” e evitando redundá-las a partir daí. É 

comum, afinal, a percepção de que os romances do século XIX criavam um número estonteante 

de figuras dramáticas, ambientes e enredos e os apresentavam condensados ao leitor antes de 

desenvolvê-los e articulá-los, sem repetir demais as informações no processo. Assim, parece ser 

na esteira de alguns romances oitocentistas que The Wire não só traz um amplo escopo de 

elementos diegéticos a cada temporada, como os introduz de modo concentrado, criando uma 

sobrecarga informacional e a miragem de uma exposição adensada afim à destes romances – 

que em geral após este processo expositivo supostamente evitam redundâncias. 

Obviamente, como no texto escrito lemos no nosso próprio ritmo e não precisamos nos 

preocupar com outro percepto que não as palavras na página, temos mais facilidade de reter 

nomes e descrições. Desta forma, ao trazer vários fios narrativos, personagens e ambientes de 

modo aglutinado, os romances oitocentistas de autores como Dickens ou Balzac não se tornam 
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necessariamente confusos mesmo quando evitam redundar informações – ao contrário do que 

ocorre quando a mesma estratégia é usada em mídias audiovisuais. E assim, tais romances 

podem concentrar quase toda a sua exposição em meio a outros dados diversos no início das 

obras e não mais voltar a ela, como The Wire finge fazer. A ideia é a de apresentar o máximo 

de elementos narrativos e diegéticos possível de uma só vez e fazer-nos crer que o seriado 

simplesmente “joga” os enredos em meio a eles, malmente os expondo e não os redundando a 

partir daí. Ocorre, porém, que a serialidade televisiva – sobretudo nos casos em que de fato há 

hiatos entre os segmentos – demanda um nível ainda que mínimo de redundâncias para que as 

estórias sejam entendidas pelo público. E The Wire recorre constantemente à estratégia de usar 

os espaços narrativos para redundar os eventos sem parecer fazê-lo. 

Tomemos, por exemplo, os inquéritos policiais. Em geral administrados a partir de uma 

sala que se marca como o lugar no qual opera uma força-tarefa ou unidade investigativa, tais 

inquéritos são, assim, balizados por ser geridos desde um espaço narrativo em que ocorrem 

reuniões constantes ligadas à própria investigação. Tais reuniões, inevitavelmente, convertem-

se em instâncias que recapitulam o estado dos processos investigativos e explicam ao público 

novas estratégias de ação e descobertas. A segunda temporada fornece um bom exemplo disso. 

Até o sétimo episódio, sua trama central é marcada por dois inquéritos que o público sabe serem 

relacionados, mas se desenvolvem na série de forma independente. Em um deles, dois detetives 

investigam as mortes de treze mulheres encontradas em um container no porto de Baltimore e 

de uma décima quarta achada no mar. No outro, uma força-tarefa, montada por pura vingança 

pessoal de um major, vigia o líder corrupto do sindicato dos estivadores do porto de Baltimore, 

Frank Sobotka. Ao longo do tempo, cada uma das investigações envolve diversos processos e 

resultados, o que leva a um acúmulo de informações por parte do público em várias frentes. 

Descobrimos, por exemplo, que o tráfico de mulheres não é, pela lei causa, suficiente 

para justificar escutas telefônicas, informação que os detetives recebem com asco e descrença. 

Descobrimos também que a facção com a qual o líder sindical Frank Sobotka vem trabalhando 

para contrabandear drogas e mulheres pelo porto opera desde um depósito (que os detetives 

vigiam por alguns episódios) e que esta mesma facção tem vínculos com diversos outros 

traficantes. Entre tais traficantes, somos informados que estão incluídos criminosos de rua com 

quem se envolvem o filho e o sobrinho do próprio líder sindical Frank Sobotka, Nick e Ziggy. 

Ao contrário do parente mais velho, contudo, os dois jovens se imiscuem no tráfico para ganho 

próprio, dada a situação econômica desoladora em que vivem por conta da decadência do porto. 

Um outro traficante que descobrimos ser vinculado à gangue que importa drogas pelo porto é 

Proposition Joe, um dos maiores líderes criminosos da cidade. Joe é uma das poucas personagens 
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que se envolvem com as duas tramas da temporada, e ele é um dos maiores alvos do inquérito 

que marca a série no ano seguinte, sendo neste visto pelos policiais no território da facção. 

Enfim, somos apresentados ainda a Sergei Malatov, um ucraniano não-documentado que 

atua como motorista e segurança para a gangue que opera no porto. Tudo isso ao longo de sete 

episódios, durante os quais vários agentes da lei vêm tentando fundir os dois casos que pesam 

na temporada. Os detetives da divisão de homicídios responsáveis por investigar as mortes das 

mulheres, por exemplo, desejam se integrar à força-tarefa por quererem ter mais liberdade de 

ação e porque de fato suspeitam que o sindicato pode estar envolvido no caso. Já os supervisores 

deles não querem lidar com a estatística de catorze casos em aberto, e tentam convencer o líder 

da força-tarefa que investiga o sindicato, o tenente Cedric Daniels, a fundir os dois inquéritos. 

Isso finalmente acontece a cabo do sétimo episódio, após Daniels ser informado de conexões 

inegáveis entre as investigações e do escopo que elas podem tomar como um só caso. 

Então, em uma das primeiras cenas do episódio Duck and Cover (t02e08), somos situados 

na sede da força-tarefa, onde se encontram Daniels, vários de seus subordinados e uma promotora 

de justiça – ali, porque eles querem seu apoio para pedir escutas telefônicas para o inquérito 

frente a um juiz. Na cena, a primeira fala é do tenente, que explica a seus subordinados e a ela 

que o grupo agora é responsável por catorze homicídios em aberto, rememorando este dado ao 

público. Ele atesta ainda que os casos precisam ser solucionados, ou ele se provará tão idiota 

quanto os supervisores da divisão de homicídios imaginam que ele é – e aqui a fala recorda tanto 

a insistência daqueles superiores para que Daniels tomasse a responsabilidade de investigar as 

mortes quanto sua relutância em fazê-lo. A promotora então comenta que a situação dele deve 

ser desesperadora, e o tenente afirma que este não é de todo o caso, pedindo para um de seus 

subordinados explicar a situação para ela. O subordinado, então, diz: “Você falou que esse caso 

precisava de uma conexão com o tráfico de drogas para justificar uma escuta, certo?”, lembrando 

muito mais a nós do que a ela que o tráfico de mulheres não justificaria mandados de vigilância.  

A seguir, o subordinado menciona que a equipe rastreou os containers que são desviados 

do porto até um depósito, vigiou o depósito por algum tempo e descobriu conexões entre o 

grupo que aluga o espaço e vários criminosos da cidade. Nisso, ele cita nominalmente 

Proposition Joe e os pequenos traficantes de rua com quem o filho e o sobrinho do líder sindical 

Frank Sobotka se envolvem. Não só isso, mas enquanto são mencionados, estes traficantes são 

ainda vistos em fotografias no plano, que foca um quadro de inquérito na parede ao invés do 

detetive que fala. Nesse sentido, inclusive, o quadro de inquérito traz não só imagens, mas 

também os nomes dos criminosos escritos (Figura 19). Então, em dado momento, é citado ainda 

o ucraniano Sergei Malatov, e vemos um arquivo sobre ele que também tem uma foto (Figura 
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20). Para fechar, é enfim mencionado e mostrado em foto o próprio sobrinho de Frank, Nick 

Sobotka, cujo contato com um dos traficantes que os detetives vigiaram já é conhecido. 

  
Figura 19: Proposition Joe (t02e08). Figura 20: Serguei Malatov (t02e08). 

Como se vê, este diálogo recapitula quase todos os desenvolvimentos dos dois inquéritos 

da temporada até aí. A forma como o faz, porém, não é tão óbvia quanto parece. Primeiro, é 

notável que durante as explicações os detetives engajam extensivamente um jargão técnico já 

em si difícil de apreender, e tornado ainda mais esotérico por ser referido apenas pelo uso de 

abreviações cujos significados não são claros. Fala-se em DNRs136, DEUs137, PCs138, tap 

twos139 e termos afins. Com efeito, são usadas no diálogo até mesmo siglas que nada têm a ver 

com o trabalho policial, como DAC140. E assim, com o emprego naturalizado de tantas siglas 

em dadas frases – que podem elas mesmas vir a se tornar incompreensíveis por conta de tais 

siglas – o caráter expositivo da cena pode passar despercebido, ainda que todas as informações 

centrais dela sejam fáceis de captar. Além disso, o fato de que os detetives querem ajuda da 

promotora para conseguir mandados avança a trama central. 

Notavelmente, esta não é a única instância em que algo assim acontece. Na série, é em 

verdade comum o uso da sede da força-tarefa ou unidade investigativa que conduz o inquérito 

do momento para reuniões que recapitulam os casos investigados, mas ainda assim disfarçam 

isso fazendo-os também avançar e empregando termos esotéricos. Além disso, é mais frequente 

ainda a rememoração de elementos narrativos pelo próprio uso visual do quadro em que 

informações sobre os inquéritos são organizadas pela polícia. Por meio de planos próximos ou 

de detalhe deste quadro – ou de jornais impressos, fichas de antecedentes criminais, monitores 

de computador e afins – a obra lembra certos espaços (Figura 21), personagens (Figura 19 e 

Figura 20, no início desta página), eventos (Figura 22), lógicas e linhas de inquérito específicas 

(Figura 23 e Figura 24); e até casos inteiros mostrados em panorama (Figura 26).  

 
136 Dialed Number Recorder, tecnologia que permite registrar todos os números discados no telefone de terceiros. 
137 Policiais à paisana. 
138 Probable causes, um conjunto de motivos previstos em lei pelos quais a polícia estadunidense ganha direito a 

realizar certas ações ou obter mandados judiciais. 
139 Autorizações para gravar os dois lados de uma conversa telefônica. 
140 Diesel Auto Camion, uma fabricante romena de caminhões. 
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Figura 21: boate Orlando’s (t01e10). Figura 22: “estivador preso após dois disparos” (t02e11). 

  
Figura 23: “drogas” (t01e09). Figura 24: “dinheiro” (t01e09). 

  
Figura 25: Caso Sobotka no início (t02e05). Figura 26: Caso Sobotka em panorama (t02e10). 

Às vezes, inclusive, estes artifícios são usados de forma criativa para indicar até mesmo 

a ausência de dados ou provas. Na primeira temporada, por exemplo, enquanto os detetives 

ainda não têm uma foto para identificar o alvo Avon Barksdale, o seu nome é marcado no 

quadro de inquérito sem foto, algo reiterado em planos próximos. Já na segunda, logo que a 

força-tarefa contra o líder sindical dos estivadores Frank Sobotka começa a trabalhar, o quadro 

é mostrado praticamente vazio, apenas com uma fotografia de Frank (Figura 25). Isso lembra 

ao público não só a falta de dados dos detetives, mas o fato de que o inquérito nasceu sem 

qualquer suspeita efetiva, surgindo de uma mera vendeta pessoal. Quando, cinco episódios 

depois, o quadro aparece completamente cheio (Figura 26), assim, a própria evolução do caso 

investigado ganha perspectiva. Nesta mesma direção, outros ambientes importantes na série 

exercem funções similares à sala da unidade ou força-tarefa, com cada núcleo tendo espaços de 

socialização profissional oficiais e extraoficiais próprios onde, dentre outras ações típicas, 

ocorrem instâncias de recapitulação diegética e redundância informativa. 
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Assim, além de em local de trabalho, os detetives com frequência conversam sobre suas 

vidas pessoais e sobre inquéritos em bares ou ao ar livre, dando ao público chance de rememorar 

os enredos que os acompanham mais de perto a partir de diálogos. Já os Barksdale, criminosos 

importantes na série, têm por esconderijo o clube de strip tease Orlando’s, onde são discutidos 

os últimos eventos do jogo de gato e rato entre eles e a polícia. Além disso, alguns membros de 

menor patente da gangue se reúnem em uma praça onde atuam. Os estivadores, por seu turno, 

se encontram tanto nas docas – sobretudo na sala do sindicato – quanto num bar que frequentam. 

Já os políticos têm encontros tanto na sede do governo local quanto em certos restaurantes, e o 

mesmo é válido para quase todos os núcleos da série. Até os estudantes da quarta temporada têm 

tanto a escola quanto as ruas que frequentam, e ao passo que as dinâmicas espaciais da obra são 

melhor exploradas no próximo capítulo, cabe aqui pontuar que tais espaços de socialização 

profissional vez ou outra são usados para recapitulação diegética e redundância informativa. 

Na maior parte das vezes, contudo, tais recapitulações e redundâncias seguem estratégias 

específicas para disfarçar sua função. Além do uso de léxicos esotéricos e do avanço de tramas, 

é comum ainda, por exemplo, que nestas ocasiões a referência a eventos importantes seja 

marcada por fortes pontos de vista, contornos de caracterização ou ainda pertinência contextual 

a um tema. Assim, a título de ilustração, quando três policiais conversam em um bar sobre a 

falta de recursos da prefeitura para investigar os assassinatos de vinte e dois jovens negros cujos 

corpos foram encontrados em prédios abandonados (t05e02), o diálogo é marcado por rancor 

resignado e por contornos raciais, evocando um debate sobre raça constante na série. Na 

sequência, os policiais lamentam a falta de atenção e recursos públicos para investigar as mortes 

dos jovens, e ela é marcada pela música diegética: um jazz instrumental suave em saxofone de 

um compositor negro de Nova Orleans, que adquire em contexto contornos quase elegíacos141. 

Ali, os três detetives – dois dos quais também são negros – fazem considerações sobre 

a raça das vítimas e a região da cidade onde seus corpos foram encontrados, discutindo sobre o 

absurdo que é vinte e duas mortes não receberem atenção pública. Um deles chega até a afirmar 

que foram “assassinatos de contravenção”, ironizando que o descaso com os jovens faz parecer 

que as suas mortes sequer são crimes. Um outro então reforça o argumento afirmando que o 

caso seria muito distinto se fosse uma única líder de torcida branca desaparecida em Aruba. É 

então que o primeiro afirma ainda em tom resignado que “Aqui não é Aruba, sua puta”, epígrafe 

do episódio. A importância temática da situação para indicar certas conotações sobre a própria 

Baltimore, marcada pela epígrafe, o tom elegíaco que a música diegética (em si mesma rara em 

 
141 Especificamente, a música se chama All My Love, e o seu compositor é Donald Harrison. Ela pode ser ouvida 

aqui: <https://www.youtube.com/watch?v=FT-lNscn4Co>. Acesso em: 12 nov. 2018. 
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The Wire) garante à cena e os fortes pontos de vista dos detetives, desta forma, disfarçam o fato 

de que a sequência em certa medida está ali para relembrar as mortes que ficaram em aberto na 

última temporada e os cortes de verba da prefeitura para a polícia. 

Igualmente, quando aqueles assassinatos ainda estão ocorrendo uma temporada antes, 

as crianças em idade escolar centrais à quarta temporada discutem, na rua e no meio da noite, 

aquelas mortes, dedicando maior atenção no diálogo a uma vítima relevante para a trama central. 

A familiaridade dos garotos com crimes violentos de que nem a polícia sabe não só é marcada 

pelo tema da sua conversa, mas ainda reiterada na cena pelo fato de tiros serem ouvidos ao longe 

e os jovens não se abalarem, apenas tentando adivinhar o calibre da arma pelo som. Todavia, 

apesar de os assassinatos de que falam e os tiros que ouvem em si não os afetarem, a suspeita 

entre eles de que as vítimas estão se tornando zumbis os assusta a tal ponto que todas correm 

quando veem um dependente químico de andar torto e porte físico degradado descer a rua.  

Nesta cena, que é o teaser de abertura do episódio Alliances (t04e05), os crimes são 

rememorados, mas em uma perspectiva de, como várias outras cenas, estabelecer que a despeito 

do universo no qual estão inseridos, aqueles meninos ainda são crianças. A seriedade com que 

creem em zumbis garante que tenhamos ciência disso. Assim, como mais uma vez se verifica, 

a obra constantemente engaja mecanismos de forte caráter expositivo que recapitulam eventos 

passados e criam redundâncias informacionais sobre os dramas em andamento. Desta forma, 

seja por meio dos diálogos ou do quadro de inquérito, as instâncias de exposição seguem para 

além dos episódios iniciais de cada temporada, ainda que tendam a ser disfarçadas em meio a 

cenas que também promovem avanços no drama, pontos de vista sobre os eventos, oportunidades 

de caracterização, desnorteio espectatorial pelo vocabulário esotérico e assim por diante, com 

frequência em ambientes de socialização profissional oficiais e extraoficiais142. 

 
142 As residências das personagens, inversamente, tendem a ser espaços em que estas recapitulações são menos 

comuns, embora haja uma notável exceção: a casa do policial Cedric Daniels. Por boa parte da série, Daniels 

atua como tenente na polícia, sendo o líder das equipes que conduzem os inquéritos que balizam as tramas 

investigativas das três primeiras temporadas da obra antes de avançar sua carreira nas duas últimas. 

Marcadamente, ao contrário de seus subordinados, Daniels não é uma figura constante nas cenas que se passam 

em bares, e não está presente em nenhuma daquelas em que os detetives bebem ao ar livre. Isso provavelmente 

é feito em um esforço para distingui-lo dos policiais de menor patente: sério, ele não fraterniza o tempo todo 

com seus subordinados, além de não beber tanto quanto eles. Todavia, tanto o impulso jornalístico que guia os 
criadores de The Wire quanto o seu interesse em emular a estrutura de romances modernos impulsiona a série 

a abraçar pontos de vista diversos sobre os eventos narrativos, e nesta investida a ausência do ponto de vista de 

um oficial de patente superior sobre os inquéritos seria uma grande perda. Para resolver este problema, os 

roteiristas encontraram uma elegante solução: Daniels tem constantes conversas em casa com sua esposa sobre 

o passo a passo das investigações de que toma parte e os possíveis impactos delas em sua carreira, de forma 

que sua residência se torna um importante espaço de recapitulação diegética. Aqui, nota-se ainda como tais 

recapitulações e a adoção de múltiplos pontos de vista na série estabelecem uma relação simbiótica. Por um 

lado, as recapitulações sob perspectivas específicas permitem que a série focalize seus enredos a partir dos 

pontos de vista de personagens diversas. Por outro, a adoção de perspectivas específicas nas cenas centrais para 

a recapitulação de eventos passados permite disfarçar o próprio caráter recapitulatório destas cenas. 
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Certamente, fortes efeitos de realidade vêm daí. Sobretudo no caso do uso de quadros 

de inquérito, por meio deles The Wire se ancora em um dos modos mais reconhecíveis de 

produção de realismo em seriados investigativos. Junte-se a isso o uso de jornais, arquivos, telas 

de computador, fichas de antecedentes de criminosos e outros dispositivos de visualização de 

informações e aquele se marca como um mundo de documentação extensiva, o que por si já 

convoca certa ilusão realista. Para além disso, o interesse da obra em disfarçar seus padrões de 

exposição a longo prazo e efetivamente concentrar a introdução de novos elementos narrativos 

e diegéticos no início das temporadas cria a ilusão de que ela adere à estrutura expositiva de um 

romance. Isso, por seu turno, se encaixa em uma proposta maior de iludir-nos que a série se 

aproxima daquela forma literária – e por extensão, supostamente da própria realidade que ela 

seria alegadamente mais apta do que outras formas poéticas a “capturar”.  

Enfim, de quebra aqui a obra ainda fortalece outra ilusão: a de que ela lida com um 

tempo absolutamente linear que apenas articula eventos avulsos. Afinal, o volume de situações, 

personagens e núcleos novos que aparecem no início das temporadas a cada ano por si só cria 

uma impressão de aleatoriedade, e a clara ausência de enredos episódicos, marcada pela própria 

inconclusividade já dos primeiros segmentos de uma temporada (deliberadamente expositivos), 

faz a série parecer linear. Por outro lado, a despeito de todas as ilusões que a obra avança, seu 

empenho em apresentar diversas personagens e estórias de vez logo nos primeiros episódios a 

cada ano de exibição – sobretudo imediatamente após um evento que simboliza fortemente 

muitas das estórias e núcleos articulados ali – não deixa de marcar, a cada início de temporada, 

o princípio de uma nova iteração em uma estrutura temporal que é em última instância cíclica. 

E como vemos a seguir, o modo como a obra organiza os desenvolvimentos narrativos marca 

ainda mais tal ciclicidade. 

5.2.2. As estratégias de desenvolvimento 

Conforme argumentamos, The Wire efetivamente introduz vários elementos narrativos 

e diegéticos novos a cada início de temporada, criando um senso de sobrecarga informacional. 

Como pontuado, em si isso ajuda estes inícios de temporada a ter cenas que parecem aleatórias: 

se a dinâmica de introdução de novos eventos, espaços e personagens fosse mais distribuída, 

afinal, talvez a relevância de várias situações dos episódios iniciais de cada ciclo fosse mais 

óbvia. E com efeito, quando as temporadas começam a se desenvolver, o papel das cenas vai 

sendo mais explícito. Aos poucos, a série passa: 1) a hierarquizar mais claramente seus eventos 

em fios narrativos e estes em poucas tramas; 2) a orientar melhor a leitura de cenas pelo acúmulo 

de teasers, epígrafes, títulos e repetições dos créditos de abertura episódio após episódio; 3) a 
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criar recapitulações e redundâncias expositivas e 4) a destacar personagens relevantes para o 

drama, caracterizando-as e as enredando em intrigas. 

Para mascarar o crescente esforço de criar hierarquias durante o desenvolvimento e manter 

nele a ilusão de aleatoriedade e linearidade, porém, The Wire usa outras estratégias. A obra 

configura, por exemplo, temporada após temporada, um volume extenso de fios narrativos. Além 

disso, ela ainda multiplica progressivamente o número de cenas a cada segmento, permitindo a 

articulação de cada vez mais situações aparentemente aleatórias ao longo do tempo. Enfim, a 

série também se estrutura de modo a poder abrigar múltiplos pontos de vista, de maneira que 

os eventos são focalizados por várias figuras dramáticas distintas. Desta forma, enredos, 

situações e perspectivas se tornam numerosos no desenvolvimento das temporadas, de modo 

que The Wire parece operar conforme uma versão distendida daquilo a que Thorburn (2000) 

chamaria de “princípio de multiplicidade”, engendrando não novas iterações de um caso-tipo, 

mas novas estórias, situações aparentemente avulsas e vozes sociais a longo prazo. E neste caso, 

mais uma vez parece pesar a inspiração na estrutura de um romance, algo que o próprio Simon 

associa ao grande escopo de eventos e ampla variedade de perspectivas em The Wire 

(HORNBY; SIMON, 2007) – e que é até mesmo uma marca autoral de seus livros-reportagem. 

De fato, a associação com o romance não é aqui de todo arbitrária. Jameson (2015), por 

exemplo, chega a afirmar que o tensionamento entre a distensão temporal de longa duração e 

as situações avulsas apresentadas num presente absoluto está amplamente associada a efeitos 

de real na literatura. Bakhtin (1981), por sua vez, vê a própria abundância de pontos de vista e 

vozes sociais (chamada por ele de heteroglossia) como uma das características mais acentuadas 

do romance. Ainda assim, como mencionado anteriormente, é sabido hoje que a multiplicidade 

de enredos, vozes e situações aparentemente avulsas são convenções mais melodramáticas do 

que literárias, associada aos romances sobretudo por aquele ter sido um formato prolífico para 

que o melodrama ganhasse corpo. E assim, ao tomar convenções do melodrama associadas 

àquela forma literária como inspiração para a série, os criadores de The Wire acabam por 

incorporar na obra vários enredos progressivos, situações aparentemente avulsas e pontos de 

vista sobre ambos. De tal forma, o modo como isso é feito merece atenção em nossa pesquisa. 

E neste objetivo, é outra vez útil evocar as os dados apresentados no capítulo anterior. 

Nelas, nota-se que The Wire de fato já tem por si só um número robusto de enredos – são trinta 

e cinco fios narrativos totais, e entre catorze e dezoito deles são seguidos por temporada, números 

de fato expressivos. Além disso, as conclusões do Capítulo 4 mostram ainda que muitos destes 

fios narrativos se orientam por actantes que operam em um nível institucional, abraçando várias 

personagens/pontos de vista ao mesmo tempo. A estrutura dos fios basilares das tramas 
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investigativas é um exemplo claro disso: em tais fios, como demonstramos, é comum ver-se um 

força-tarefa ou unidade da polícia de Baltimore (sujeito), por decisão interna ou da alta cúpula 

da corporação (destinador), resolver desmantelar uma facção criminosa (objeto). No processo, 

é recorrente ainda que os detetives encontrem resistência não só das facções, mas também da 

alta cúpula da própria polícia (oponentes). Por outro lado, é frequente também que eles além 

disso tenham auxílio de figuras diversas, como detetives de outras unidades, juízes, informantes 

e afins (adjuvantes). Quem se beneficia das investigações, por sua vez, em geral são a prefeitura, 

policiais de alta patente com interesses particulares e outras figuras de poder (destinatário). 

Como se vê, cada uma destas posições actanciais envolve um conjunto de personagens, 

e as tramas investigativas da série nunca são guiadas por fios narrativos que seguem um único 

detetive ou dupla, por exemplo. Ao contrário, é comum inclusive que diversos policiais de uma 

mesma unidade ou força-tarefa trabalhem simultaneamente em frentes distintas de inquérito, o 

que em si ajuda a ampliar bastante a quantidade de pontos de vista sobre cada caso policial da 

série, mesmo quando nos limitamos a olhar apenas os detetives. Por certo, é claro, isso não é 

algo totalmente novo. Afinal, são vários os seriados que seguem equipes de trabalho, e este tipo 

de articulação narrativa já era comum quando da estreia de The Wire, inclusive nas séries 

policiais. A própria Homicide, por exemplo, tinha vários detetives, bem como o romance 

homônimo de não-ficção, de modo que tampouco para Simon essa era uma proposta nova. 

Ainda assim, The Wire inova na tevê em duas frentes. Primeiro, ao seguir não só a equipe 

de detetives, mas figuras ligadas a várias das posições actanciais que estruturam seus enredos 

de inquérito. Conhecemos de perto membros das facções, da alta cúpula da polícia, promotores, 

informantes e assim por diante. Além disso, como demonstramos um pouco antes, as próprias 

instâncias de recapitulação diegética da obra são aproveitadas para apresentar os eventos 

recapitulados sob a perspectiva de personagens distintas, com frequência pertencentes a núcleos 

e posições actanciais diversas. Este gosto por dar relevo a vários grupos envolvidos em inquéritos 

investigativos é algo que Linda Williams (2014) afirma ser inédito na televisão quando da estreia 

da série, e quer este seja ou não o caso, isso sem dúvida impulsiona ainda mais a multiplicidade 

de pontos de vista sobre um mesmo enredo em The Wire. Além disso, ao trazer vários detetives 

agindo paralelamente em múltiplas frentes de inquérito apenas em uma mesma trama continuada 

de cada vez, o seriado não só engendra múltiplos pontos de vista sobre um mesmo caso, mas 

enredos investigativos por si sós com várias linhas paralelas de desenvolvimento distendido, 

com a primeira temporada tendo seis destas linhas e as posteriores duas ou três cada. Junte-se 

a isso o robusto volume de fios narrativos por temporada, e vê-se que The Wire multiplica por 

meio deste dispositivo ainda mais as suas frentes paralelas de desenvolvimento distendido. 
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Enfim, nota-se também que apesar do número de fios narrativos seguir relativamente 

estável ao longo das temporadas, a obra demora a encontrar um equilíbrio final no número de 

tramas concomitantes que explora a cada vez, modificando progressivamente o seu regime de 

serialidade até chegar em uma estrutura que se fixa no seu terceiro ano de exibição. Desta forma, 

a primeira temporada de The Wire traz só uma trama, hierarquizando todas as suas estórias a 

partir de um mesmo inquérito em torno do qual se articulam as jornadas pessoais de detetives 

e criminosos específicos. Na segunda temporada, uma trama secundária surge: enquanto os 

mesmos detetives da investigação anterior trabalham em um novo caso, uma trama paralela 

acompanha a facção criminosa investigada um ano antes, observando os movimentos dela para 

se reerguer após a prisão de vários dos seus membros. Enfim, a partir da terceira temporada há 

sempre: 1) um novo inquérito policial e 2) uma nova trama que lida com o extraordinário a cada 

temporada, além de 3) uma trama política que segue do terceiro ao último ano de exibição. 

 Isso mostra que não só segue amplo o volume de enredos progressivos acompanhados 

em cada temporada, mas ao longo das três primeiras cresce ainda o número de tramas em cada 

uma delas. Além disso, a tendência do seriado a criar estruturas de ação que abraçam diversas 

personagens e a seguir de perto figuras dramáticas em várias posições destas estruturas de ação, 

muitas vezes chegando a criar fios narrativos inteiramente dedicados às suas vidas pessoais, 

permite que também sejam significativos os números de pontos de vista abraçados na obra. 

Como se não bastasse isso tudo, a multiplicidade de enredos e pontos de vista se reflete ainda 

no nível das cenas individuais, em que se configuram situações singulares (com frequência lidas 

como aleatórias em um nível mais imediato antes de sua pertinência para o todo ser clara). Neste 

caso, a série se marca por uma tendência de aumento paulatino no próprio número médio de 

cenas por episódio a longo prazo, como se vê a seguir. Antes, porém, cabe mais um parêntese.  

Em The Wire, a montagem não tende a quebrar os padrões plásticos da narração clássica, 

mesmo que quebre seus padrões lógicos. Isto é: a série pode até evocar uma ilusão de mera 

linearidade no modo como articula seus eventos e esconder os desígnios narrativos por trás de 

muitos deles; mas, visualmente, sua edição é bastante tradicional. Quando duas personagens 

conversam na série, por exemplo, o diálogo tende a ser filmado em uma estrutura de plano/ 

contraplano, alternando os quadros conforme quem tem a palavra, via de regra focando a 

personagem que fala por cima do ombro daquela que a ouve. Já quando detetives estão vigiando 

um criminoso, é comum na série o emprego de raccords de olhar, primeiro trazendo imagens 

dos policiais com os olhos voltados para uma direção e a seguir quadros que mostram os alvos 

sob sua vigilância, em geral interpondo objetos cênicos entre a câmera e o indivíduo observado, 

indicando convencionalmente que aqueles são planos pontos de vista (Figura 27 e Figura 28). 
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Figura 27: alvo é vigiado (t02e05). Figura 28: raccord de olhar, plano p. de vista (t02e05). 

Além disso, a edição da série não é frenética nem arrastada. Conforme Butler (2010), a 

duração média dos planos nos episódios de séries estadunidenses costuma variar entre 3 e 5 

segundos. Em nosso corpus, a média geral é de 4,4 segundos por plano por episódio, e enquanto 

nenhum segmento fica abaixo do limite mínimo de 3 segundos, apenas quatro deles ficam acima 

de 5 – nenhum dos quais chega a 6. A linha de tendência indica, por sua vez, que o padrão geral 

da série é de que os seus planos fiquem entre 4 e 5 segundos. Assim, pode-se dizer que pela 

duração média dos planos nos episódios, The Wire encontra-se mais perto dos seriados um 

pouco mais lentos do que dos mais céleres, mas não tende a escapar ao padrão, não apresentando 

desvios em relação às expectativas da própria tevê. A série segue, ainda, uma leve tendência a 

ter planos mais curtos com o tempo, e embora seja pouco acentuada, tal tendência indica que a 

edição da obra vai ficando cada vez mais seguramente dentro dos limites esperados (Figura 29). 

 
Figura 29: Série temporal do ritmo da montagem. Linha de tendência pontilhada em amarelo143. 

 
143 Não se vê no gráfico, mas a contagem ponderou a duração não só em segundos, mas também décimos de 

segundo. Os números foram obtidos por Adrián Tomás Samit, mestre em Estudios de Cine y Audiovisual 

Contemporáneos pela Universitat Pompeu Fabra, e postados na base de dados colaborativa Cinemetrics 

<http://www.cinemetrics.lv/>. De dados confiáveis, o projeto envolve pesquisadores como Bary Salt, e já teve 

sua fiabilidade atestada por autores como David Bordwell (2008b). Apesar de o gráfico não mostrar a 

numeração de cada episódio no eixo horizontal para facilitar a visualização, ele foi gerado a partir de dados de 

todos os episódios (60), e os dados brutos obtidos por Samit estão tabelados no Apêndice A. Afora este gráfico, 

todos os outros da análise envolvem dados coletados por nós mesmos, trazidos no mesmo apêndice. 
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Nota-se, assim, que a edição de The Wire é desapressada sem chegar a ser lenta, e ganha 

mais ritmo com o tempo. Com as cenas, porém, a aceleração progressiva é bem mais acentuada. 

Nos seriados de tevê estadunidenses, Newman (2006) afirma que as cenas costumam durar no 

mínimo um minuto, e Douglas (2007) atesta que é incomum que ultrapassem dois, situando a 

duração média delas entre estes dois valores. Notavelmente, The Wire tem cenas um pouco mais 

lentas que o normal em seus quatro primeiros segmentos, chegando à marca de cerca de dois 

minutos e trinta e sete segundos por cena no segundo episódio. Apesar disso, a partir de meados 

da primeira temporada, a duração média das cenas vai para dentro dos limites que se espera por 

padrão, e só volta a escapar levemente a eles uma vez. Ainda assim, dado que o padrão cobre 

um longo intervalo que vai de um a dois minutos de tempo médio por cena, não deixa de ser 

perceptível que as cenas de The Wire tendem a ser acentuadamente mais curtas com o passar 

dos episódios (Figura 30). Isso por que a duração deles muda pouco a longo prazo, mas o número 

de cenas por episódio na obra tende a ser pronunciadamente maior com o tempo (Figura 31). 

 
Figura 30: Série temporal da duração média das cenas por episódio. Linha de tendência pontilhada em azul. 

 
Figura 31: Série temporal do total de cenas por episódio. Linha de tendência pontilhada em laranja. 
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Juntos, todos estes dados revelam, em primeiro lugar, que a série não é pensada para ser 

jamais sentida como cenicamente ambígua ou apressada. Sua montagem tende a tornar cada 

situação narrativa clara, ainda que a razão de ser dela possa não ser clara a priori. Além disso, 

mesmo com os planos da obra se acelerando um pouco ao longo do tempo, a duração média 

deles se encontra seguramente dentro do padrão a que o espectador está acostumado (e mais 

perto das produções mais lentas no interior deste padrão). Na duração das cenas, porém, há uma 

aceleração bem mais forte, ainda que The Wire nunca chegue a ficar abaixo da duração mínima 

esperada na tevê, de forma que a série tampouco é sentida como demasiado acelerada no nível 

narrativo. E ainda assim, mesmo sem a obra jamais ser percebida como visual ou narrativamente 

rápida ou ambígua, a quantidade de cenas por episódio vai sendo acentuadamente maior com o 

passar dos segmentos. Em certa medida, isso pode se dever ao fato de que a série possivelmente 

tende cada vez mais a dividir cada situação em várias cenas, montando alternadamente situações 

distintas. Assim, por exemplo, se três sequências de eventos correm em simultâneo ao longo do 

episódio, a obra pode ir preferindo com cada vez mais ênfase ao longo do tempo dividir cada 

uma delas em múltiplas cenas intercaladas. A despeito disso, não há como deixar também de 

haver um número progressivamente maior de situações cobertas a cada episódio, levando The 

Wire a ter um volume cada vez mais significativo de situações discretas por segmento – muitas 

das quais sentidas como randômicas antes de sua pertinência ao enredo ficar clara. 

Junte-se a isso o total de fios narrativos da obra, o fato de que muitos destes fios envolvem 

actantes que ganham corpo em várias figuras dramáticas, a tendência da série a seguir diversas 

personagens ligadas a cada uma destas posições actanciais, a insistência em desenvolver os fios 

investigativos a partir de múltiplas sequências paralelas de eventos, e o regime de serialidade 

cambiante que engloba uma nova trama por temporada até se estabilizar na terceira, e vê-se que 

The Wire de fato é expansiva tanto nos enredos continuados, quanto nos pontos de vista, quanto 

nas cenas individuais. Associada à estratégia de sobrecarga informacional nos episódios iniciais 

das temporadas, as de englobar múltiplos enredos, situações e pontos de vista ao longo delas 

sem dúvida fazem com que The Wire consiga seguir mantendo no espectador um certo nível de 

confusão no que concerne a várias sequências da obra, que podem em um primeiro momento 

ser vistas como randômicas dada a própria dificuldade de manter em mente tantas linhas de 

desenvolvimento que correm em paralelo ao longo do tempo. 

Isso, certamente, não deixa de dar vazão ao impulso jornalístico que guia os criadores. 

Os múltiplos pontos de vista, afinal de contas, podem ser lidos na chave de equanimidade e 

imparcialidade, enquanto a própria abrangência pode ser entendida como relacionada a um 

retrato “total” dos fenômenos abordados. Mas aqui, dada a dificuldade de entender a pertinência 
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de certas situações em meio à necessidade de dar conta de tantas vozes e estórias, também é 

redundada a ideia de que muitas das cenas da série são avulsas, articuladas junto às outras por 

pouco mais que a mera diacronia. E a obra faz tudo isso evitando fugir do que o espectador está 

acostumado na duração média dos planos e cenas de cada episódio, de modo que o vasto volume 

de enredos e pontos de vista e a multiplicação exponencial de situações não são sentidos como 

aceleração excessiva do ritmo. Ao contrário, mesmo sendo pouco afeita a planos muito longos 

ou cenas muito demoradas, a obra se articula de modo a ser experienciada como desapressada.  

E ainda assim, a despeito de toda esta ilusão de aleatoriedade ser outra vez redundada, 

a própria ampliação no número de situações demanda que a série tenha estratégias para articulá-

las e torná-las pertinentes entre si a partir de uma visão panorâmica, sob o risco da obra se 

esfacelar em um conjunto pouco significativo de cenas avulsas se ela não o fizesse. Se o 

interesse é articular enredos de longo prazo, afinal, é preciso de alguma forma conectar todas 

estas situações aparentemente desconexas e fazê-las ter sentido em conjunto para o apreciador. 

E nisso, é patente que The Wire apela extensivamente à proceduralidade. 

Conforme Williams (2014), antes da estreia do seriado que temos por corpus, a despeito 

da ampla oferta de procedurais policiais de tevê, nenhuma ficção seriada da mídia havia se 

dedicado numa só tacada ao funcionamento minucioso das operações cotidianas que governam 

não só o policiamento das leis, mas também a sua quebra sistemática. Indo além, a autora afirma 

que o elemento procedural de The Wire se estende para além da polícia e do crime, marcando 

todas as instituições da série. Em uma perspectiva similar, Mittell (2012a) assevera que The 

Wire inovou não só na distensão, ao levar ao enredamento procedural em si mesmo dinâmicas 

capitulares, mas também horizontalmente, ao expandi-lo para além do policiamento das leis em 

uma série que é em si debitária do policial. E de fato, a análise da obra sustenta tais declarações. 

Aliás, é marcante que mesmo quando limitada ao nível da polícia, The Wire não lida 

proceduralmente apenas com os processos investigativos. Na terceira temporada, por exemplo, 

com a decisão do major Howard Colvin de tolerar o tráfico, o seriado acompanha passo a passo 

os procedimentos necessários para fazê-lo, com frequência dedicando um a dois episódios a 

cada dinâmica procedimental ou par delas. Assim, verificamos a perspicácia de Colvin quando, 

ao procurar um local adequado, ele evita a proximidade com escolas ou lugares que têm 

moradores por perto (t03e03). Também acompanhamos o major enquanto ele tenta sem sucesso 

levar os traficantes de rua para ali (t03e04), e quando tem a ideia mais bem-sucedida de dialogar 

com os seus supervisores de perfil médio na criminalidade (t03e05). 

A partir daí, os policiais que trabalham no distrito comandado por Colvin precisam lidar 

com dificuldades como a resistência de alguns traficantes em se realocar, o que leva a trotes e 
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confiscos de estoque para forçá-los a aceitar a mudança (t03e06). Outro problema é o fato de as 

crianças que antes atuavam como olheiros para o tráfico agora circularem por ali sem ter o que 

fazer, o que enfim leva um subordinado de Colvin a criar um imposto entre os traficantes para 

manter os garotos “na folha de pagamento” mesmo que não tenham mais utilidade para eles 

(t03e07). Quando um assassinato ocorre ali, também é preciso dar um jeito de lidar com a 

situação sem que a alta cúpula da polícia descubra a zona de tolerância, o que envolve tentar 

convencer os traficantes a forçarem o assassino entre eles a se entregar (t03e08). Enfim, 

dificuldades secundárias envolvem ainda realocar uma senhora dali que ninguém sabia ainda 

ser residente da área, conseguir clientes para o tráfico em uma região tão remota da cidade, 

levar programas de redução de danos para lá sem que a prefeitura fique sabendo e assim por 

diante, sendo cada um destes um desafio, em geral, resolvido na semana/quinzena que surge. 

Já na quinta temporada, é o passo a passo da invenção de um serial killer por policiais 

que seguimos, o que envolve a adulteração de cenas de mortes incidentais para que pareçam 

crimes (t05e02), a criação de provas fabricadas e o falseamento de arquivos de homicídios 

antigos em aberto para criar padrões que pareçam indicar que o assassino já tem história 

(t05e03), a invenção de “marcas autorais” sensacionalistas como mordidas nos corpos para 

chamar atenção (t05e03 - t05e04), o envolvimento da imprensa (t05e05) e assim por diante. 

Nos próprios inquéritos, por sua vez, acompanhamos não só os interrogatórios e as 

investigações de cenas de crimes. Estes, na verdade, são mínimos na série. Antes, o aspecto 

procedural se generaliza, e se expande para englobar ainda em um sem número de ocasiões a 

burocracia maçante que envolve a aquisição de mandados judiciais, a quebra de códigos de 

comunicação usados pelos traficantes e o uso de técnicas de vigilância contra eles. Além disso, 

vemos ainda os policiais usarem informantes para identificar membros de uma gangue (t01e02), 

irem nas esquinas disfarçados comprar drogas junto a estes membros de gangue enquanto os 

colegas fotografam para ter provas documentais (t01e03), executar batidas (t01e03, t04e05), 

tentar convencer criminosos apreendidos a colaborar (t01e04), revisar arquivos de casos antigos 

(t01e04 - t0e05) e realizar um sem número de outros procedimentos vinculados à profissão. 

Como se vê, a proceduralidade policial não só se expande para além dos inquéritos na 

série, como mesmo neles ela se torna generalizada. Além disso, como marcam Williams (2014) 

e Mittell (2012a), ela se expande também para além da polícia, de forma que acompanhamos, 

por exemplo, os procedimentos de execução de uma campanha política. Na terceira temporada, 

por exemplo, logo que o vereador Tommy Carcetti decide se candidatar a prefeito, vemos ele 

tentar converter para o seu lado aliados políticos do atual ocupante do cargo (t03e01 - t01e02), 

vazar a jornalistas estórias que possam prejudicar a prefeitura (t03e03), tentar, sem sucesso, 
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recrutar uma estrategista de campanha (t03e04), tentar, com sucesso, recrutar uma estrategista 

de campanha (t03e06), criar agendas favoráveis a si (t03e07), e fazer treinamento para melhorar 

o modo como fala em público (t03e08). No ano seguinte, o vemos ainda, a cada episódio, 

atender a distintos compromissos de campanha, falar com diversas categorias, andar pela cidade 

e assim por diante, com destaque para a participação em um debate (t04e03) e o fim do processo 

eleitoral, culminando com o próprio dia de votação (t04e06). 

Além da campanha política, seguimos ainda os procedimentos que guiam as operações 

cotidianas dos professores de uma escola pública num bairro pobre, a montagem e manutenção 

de uma academia comunitária de boxe e a administração de facções do tráfico. Neste sentido, 

nota-se que The Wire tem uma abordagem peculiar do próprio mecanismo enigmático que 

marca os enredos criminais. Como vimos no Capítulo 2, tais enredos pedem do apreciador um 

pensamento duplo ao espelhar na estória da investigação a estória daquilo que é investigado. Nos 

procedurais policiais, isso se converte em um foco nos procedimentos de inquérito e em como 

eles permitem solucionar crimes. Indo além, The Wire faz seus procedimentos investigativos 

espelharem não os delitos, mas os próprios procedimentos usados para cometê-los. Interessam 

menos os dados obtidos nas escutas em si, por exemplo, do que saber se certa facção usa celulares 

ou bipes, telefonemas ou SMSs, códigos em suas comunicações ou não e assim por diante. 

Além disso, a série é marcada ainda por um forte traço autoral de Simon ao se debruçar 

proceduralmente não só sobre as operações de uma atividade profissional, mas também os 

pressupostos que governam certas carreiras. No fio narrativo que acompanha o major Daniels, 

por exemplo, vemos os vários modos como ele tenta contornar a autoridade da alta cúpula da 

polícia para realizar boas investigações sem com isso desafiar seus superiores. Daniels negocia 

transferências de pessoal diretamente com figuras de patente menor, pede a procuradores que 

pressionem por mais recursos para casos já em andamento sem citá-lo, vai diretamente ao 

prefeito, troca favores: vários são os modos como ele faz sua carreira avançar – e, por vezes, 

recuar – ao longo da série. Já o detetive McNulty constantemente vira alvo de perseguição 

institucional ao desafiar mais diretamente a alta cúpula da polícia, forçando a mão dos oficiais 

de alta patente ao falar com juízes ou recusar-se a fazer certos trabalhos. O oficial Thomas 

“Herc” Hauk, por sua vez, pede transferência para a prefeitura na quarta temporada, sabendo 

que fazer parte da equipe de segurança do prefeito é o caminho mais rápido para ser promovido 

na polícia, uma informação que por si só espelha uma estória de Homicide. 

Consistentemente, em si mesma essa “proceduralidade generalizada” ajuda na criação 

de um mundo altamente burocratizado, no qual do gerenciamento de carreiras aos processos de 

ação profissional, tudo envolve procedimentos formulaicos. Além disso, ela cria por si só efeitos 
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de real, e já mencionamos como Jost (2012) atesta que a própria ênfase em tecnicalidades 

minuciosas relacionadas a atividades profissionais em uma ficção, independentemente de sua 

efetiva acurácia, tende a evocar certas ilusões de realidade. Acima de tudo, porém, o fato de 

diversos dos fios narrativos que se desenvolvem em paralelo na série se estruturarem em cima 

de desafios técnicos/procedurais da semana e por vezes quinzena cria certa ciclicidade no nível 

episódico, mesmo que os enredos em si sejam continuados. 

Tomemos, a título de ilustração, o episódio Homecoming (t03e06). Dado que The Wire 

tende a coincidir os segmentos de quase uma hora com uma semana diegética, é como se na 

mesma semana o detetive McNulty tentasse e conseguisse manobrar politicamente a polícia para 

que a unidade de altos crimes voltasse a investigar um caso que havia recentemente arquivado; 

o vereador Carcetti voltasse a tentar e dessa vez tivesse sucesso em convencer uma antiga amiga 

a ser sua estrategista de campanha; e o major Colvin tentasse e conseguisse mover para a “zona 

livre” alguns traficantes que ainda resistiam. E mais: também na mesma semana o gângster Avon 

Barksdale descobre que um grupo de traficantes de rua tem se recusado a comprar o produto que 

sua organização vem distribuindo e então já monta uma estratégia de guerra e um primeiro ataque 

a princípio malsucedido contra ela. Já o ex-presidiário Dennis “Cutty” Wise, no mesmo prazo, 

faz sua primeira operação como soldado de volta no tráfico após voltar às ruas em liberdade 

condicional, mas ao não conseguir matar um rapaz, deixa de vez este universo. O ladrão Omar 

Little, por sua vez, após uma conversa com o detetive de polícia Bunk Moreland tenta e consegue 

localizar uma arma desaparecida que Moreland vinha procurando havia algum tempo. Esse é 

um padrão regular da série, o que significa que, após os primeiros segmentos de cada temporada, 

semana a semana, vários fios narrativos passam em simultâneo por essa dinâmica de um 

problema que surge a dado momento e em até sete dias (um episódio) se resolve ou desdobra. 

Assim, aquele é um mundo onde o tempo pode até ser metamórfico e progressivo, mas 

em diversos casos ele progride por etapas técnicas altamente procedimentais que repercutem 

ou concluem certa situação em sete ou quinze dias. E dada a ênfase de The Wire em corresponder 

o episódio de uma hora a uma semana na obra, isso garante não só regularidade narrativa à 

unidade episódica no nível serializado, mas temporalidade cíclica à unidade semanal no nível 

diegético. O tempo interno ao mundo da série, assim, pode não ser iterativo no nível do episódio, 

mas The Wire não deixa de criar um espaço lógico de semanas densamente cíclicas. Isso não 

nega, é claro, que diversos eventos que marcam episódios específicos podem fugir a isso e se 

conectar por lógicas não-procedurais. Por exemplo, é comum também na articulação de cenas 

da série entre si para criar fios narrativos a recorrência a mecanismos do que poderíamos chamar 

de “pormenorização simbólica”. Isto é: várias cenas de The Wire servem apenas para dar peso 
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simbólico a motivações, jornadas pessoais e caracterizações, reiterando as dimensões internas 

dos indivíduos. As cenas que mostram as mazelas dos trabalhadores portuários na segunda 

temporada, por exemplo, reforçam não só um tema, mas as motivações de Frank para corromper-

se. Já cenas como as que trazem diálogos sobre o cabelo de Namond se provam essenciais para 

entender o comportamento disruptivo de um jovem pressionado a perder sua individualidade. E 

assim, cenas supostamente avulsas fazem ligações com fios narrativos distendidos a partir da 

reificação simbólica de caracteres ou motivadores – o que não deixa de reiterar a longo prazo 

algo que já se vê pelas regularidades episódicas: que o mundo da série é um espaço lógico em 

que aquilo que motiva ou caracteriza a interioridade dos indivíduos com frequência se reitera 

simbolicamente em várias situações externas, aumentando a significância de tais situações. 

Além disso, as cenas que de fato desenvolvem os enredos tendem a se conectar também 

por meio de coincidências altamente improváveis. Um bom exemplo é visto na investigação do 

tráfico de drogas e mulheres pelo porto da cidade, que marca a segunda temporada. Por mero 

acaso, há um problema com um container que trazia mulheres do leste europeu pelo porto na 

mesma semana em que o líder sindical corrupto dos estivadores, Frank Sobotka, ganha a 

antipatia do major de polícia Stan Valchek. Então, são iniciados em paralelo na polícia dois 

inquéritos distintos vinculados ao mesmo grupo de traficantes, coincidentemente conduzidas 

por indivíduos diversos de um mesmo conjunto de investigadores que já havia cooperado em 

uma força-tarefa um ano antes – e que voltam, enfim, a cooperar com a fusão dos inquéritos.  

Longe de ser uma peculiaridade momentânea, situações como estas abundam na série.  

Por puro acaso, por exemplo, um assassinato que os detetives Jimmy McNulty e Bunk Moreland 

são forçados a investigar na primeira temporada se conecta com a facção que é alvo do inquérito 

que baliza a única trama da série até ali (t01e04). Pouco depois, após ir a uma cartomante 

charlatã e fazer o que ela recomenda, um detetive incompetente vê a solução de um caso cair em 

seu colo por meio de colegas de trabalho (t01e07). Na quarta temporada, após deixarem a 

polícia mais ou menos por volta da mesma época, dois policiais se veem trabalhando na mesma 

escola primária. Em várias outras ocasiões, quando detetives estão fazendo um trabalho de 

vigilância, por uma distração momentânea eles perdem de testemunhar ações importantes que 

poderiam, por vezes, resolver todo o caso. Eventos como estes vão ao longo da série tornando 

as coincidências implausíveis um forte mecanismo de articulação de cenas na obra. Assim, se 

por um lado essas próprias coincidências aumentam a impressão de caos e aleatoriedade, por 

outro não deixam de marcar aquele como um mundo em que o próprio acaso conecta situações. 

Isso tudo posto, faz-se visível que The Wire quebra a causalidade aristotélica, o que pode 

ajudar na impressão de que os eventos que a obra articula são desvinculados. Isto é: a série dá 
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marcada importância a mecanismos de configuração narrativa que excedem as conexões causais, 

como a pormenorização simbólica, as coincidências improváveis e a proceduralidade (que 

conecta situações sucessivas de forma que pode ou não ser causal, mas tem nas tecnicalidades 

e não causalidades o seu mote).  Isso, é claro, não quer dizer que a obra deixa de ter cenas que 

se ligam causalmente. Como qualquer ficção sem pendor excessivamente modernista, o seriado 

traz inúmeros desenvolvimentos narrativos que causam outros. Na primeira temporada, por 

exemplo, o roubo do estoque da facção Barksdale pelo ladrão Omar Little leva a gangue a matar 

o namorado do rapaz, o que por sua vez o impulsiona a colaborar com a polícia e estabelecer 

planos de vingança. Os traficantes, por seu turno, montam uma estratégia de caça a Omar, 

prometendo inclusive recompensas a quem exterminá-lo. Tudo isso vai levando a um conjunto 

de desenvolvimentos que se conectam e sustentam fios narrativos a partir da progressão causal. 

Afirmar que a série rompe com a perspectiva aristotélica, assim, não implica dizer que 

ela não tem cenas que se vinculam por mecanismos de causa e consequência, apenas que também 

apresenta com grande força outros parâmetros na articulação dos seus eventos, produzindo um 

mundo cujos fatos não são conectados apenas pela causalidade. Ou, mais especificamente, um 

mundo onde também pesam com especial ênfase 1) as tecnicalidades, o que o torna um espaço 

lógico altamente burocratizado; 2) os simbolismos, de forma que as qualidades internas mais 

ocultas dos indivíduos, bem como suas motivações mais secretas, com frequência são reificados 

em situações externas; e 3) a força das coincidências improváveis, que se somam ali de maneiras 

implausíveis, conectando acontecimentos que afora tais coincidências jamais se cruzariam. E 

assim, além da causalidade; tecnicalidades, simbolismos e coincidências se unem para tornar 

os eventos daquele universo narrativo conectados ao invés de avulsos, e por isso significativos 

ao invés de aleatórios quando examinados no longo prazo. Neste sentido, aqui mais uma vez 

parece ter importância a busca dos criadores por emular nas temporadas a estrutura de romances.  

Afinal, é sabido que os romances – sobretudo em sua vertente realista do século XIX e 

algumas de suas formas contemporâneas – com frequência tenderam a quebrar a unidade clássica 

de ação que rege a narrativa aristotélica, inclusive com esforços de pormenorização descritiva 

(BARTHES, 2012) e apelo a coincidências (DANNENBERG, 2004). Como repara Thomasseau 

(2005), no entanto, o acúmulo de acasos, simbolismos e pormenores são atributos marcadamente 

melodramáticos – por certo, mais do que literários, posto que estas convenções podem ser 

articuladas nas mais diversas formas expressivas. Ademais, a proceduralidade é em si mesma 

bastante usual nos melodramas televisivos (THORBURN, 2000), sendo talvez um recurso mais 

comum nas produções desta mídia do que nas de quaisquer outras. Assim, a busca por quebrar 

a causalidade aristotélica em The Wire pode até ser inspirada na estrutura de romances, mas ela 
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aproxima a série muito mais do melodrama do que da literatura. Não só isso, ao usar a 

proceduralidade como uma das lógicas pelas quais opera esta quebra, a série se torna claramente 

legível na tradição dos melodramas televisivos, tornando-se reconhecível frente às produções 

da mídia a partir do recurso a uma das propriedades mais recorrentes nas estórias policiais da 

tevê. Observando-se tudo isso; ao seguir os padrões de causalidade, proceduralidade, 

coincidência e simbolização, é possível verificar que quase nenhuma das cenas da série é de 

fato avulsa. Em verdade, examinando as possíveis conexões entre as cenas a partir destes quatro 

padrões, verifica-se que das 2.331 cenas da obra, só 18 (0,7%) não têm significância a longo 

prazo a partir de impactos para os fios narrativos e, assim, não pesam nas tramas144. 

Nesta perspectiva, outro dado interessante surge quando vemos a distribuição específica 

das cenas entre as tramas. Por certo, posto que na primeira temporada só há uma trama, todas 

as cenas que de fato impactam nos enredos são pertinentes a ela. Já na segunda, que tem duas, 

73% das cenas pesam para a central e 28% para a secundária145. É na terceira temporada, no 

entanto, que o dado se torna interessante. A partir dali, quando a série finalmente fixa um regime 

de serialidade, emerge uma distribuição sempre muito regular de cenas entre: 1) a trama central 

da temporada, 2) a trama secundária variável que emerge ali e 3) a trama política que se estende 

pelas três últimas temporadas da série (Figura 32). 

 

Figura 32: distribuição das cenas por tramas a partir da terceira temporada. 

 
144 Aqui, são incluídos, por exemplo, alguns teasers de abertura das season premières. A título de ilustração, na 

primeira temporada, o caso SnotBoogie não é levado adiante, e embora a cena ajude a caracterizar o detetive 

McNulty, esta caracterização não tem impacto direto em nenhum dos três fios narrativos de que ele participa 

com força na temporada. Afinal, até ali ele ainda não é marcado como teimoso e obstinado a ponto de enfrentar 
seus superiores, nem como um inveterado alcoólatra recém-separado, de modo que a cena efetivamente não 

impacta diretamente os enredos da temporada, só apresenta o mundo narrativo. Em outros casos, algumas destas 

cenas vistas como desligadas de qualquer fio narrativo envolvem a caracterização de núcleos grandes de 

personagens. Cenas que só mostram “como são os policiais” ou “como são as crianças” naquele mundo sem 

trazer qualquer informação relevante para que se entenda as motivações ou a caracterização de uma personagem 

frente a um fio narrativo, então, são incluídas aqui. Assim, como mencionado, seguindo estes parâmetros 

verifica-se que apenas 18 cenas em toda a série não se vinculam a qualquer enredo e assim são mesmo avulsas, 

um número de fato reduzido – sobretudo dada a impressão de aleatoriedade que a obra busca causar. 
145 Os totais somam mais de 100% porque uma mesma cena pode impactar vários fios narrativos, muitos dos quais 

pertinentes a tramas distintas. Os percentuais estão arredondados. 
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Como se vê pela figura, a cada temporada a partir da terceira, cerca de 53 a 55% das 

cenas impactam a trama central, um percentual por si só bastante estável. A partir daí, a nova 

trama secundária do momento sempre vem logo atrás, impactada por entre 34 e 45% das cenas. 

Enfim, em terceiro lugar vem a trama política, que segue a mesma pelas três temporadas, se 

mostrando hierarquicamente a menos importante a cada vez (ainda que a longo prazo seja a 

única que se estende), com entre 20 e 34% das cenas sendo pertinentes a ela. Isso tudo, por seu 

turno, permite conclusões interessantes. Em primeiro lugar, vistas em termos de seus vínculos, 

com efeito 99,2% das situações trazidas em The Wire não são nada randômicas, conectando-se 

entre si de forma a provar-se significativas para os enredos.  

Ademais, além de na verdade as cenas supostamente avulsas da série criarem vínculos 

umas com as outras, há padrões claros nos modos como tais vínculos distribuem estas cenas 

entre as distintas tramas, padrões estes que se repetem temporada após temporada a partir da 

terceira, o que em si gera regularidades cíclicas. Isto é: além de cada temporada da série seguir 

padrões repetidos de exposição, desenvolvimento e conclusão que geram nela ciclos; os 

próprios mecanismos de articulação dos eventos em tramas no interior destes ciclos obedecem 

a padrões circulares. Significância e circularidade, assim, mais uma vez se mostram dois 

parâmetros centrais ao enredamento distendido de The Wire. E é ao modo como os ciclos gerados 

por estes padrões de arquitetura da intriga se fecham que se dedica o próximo tópico do capítulo. 

5.2.3. Fechamento estrutural e epilogação 

Um dos maiores argumentos levantados ao longo deste capítulo foi o de que The Wire 

produz um tempo que em verdade não é linear, mas cíclico. Demonstramos, por exemplo, como 

os teasers de abertura das season premières dão início a tais ciclos ao trazer ano após ano cenas 

que têm por si sós um caráter premonitório em relação às estórias desenvolvidas ao longo das 

temporadas. Além disso, destrinchamos ainda a maneira como esta ciclicidade é marcada nas 

próprias dinâmicas de exposição e desenvolvimento do seriado. Enfim, cabe pontuar aqui que, 

como não poderia deixar de ser, também há recorrências nos modos como estes ciclos se 

encerram e reiniciam, sendo a elas que se dedica a última seção deste percurso argumentativo 

sobre as estruturas distendidas de The Wire. Neste sentido, mais uma vez o Capítulo 4 merece 

ser evocado. Nele, já ficam claros alguns padrões que se repetem no encerramento de muitas 

das temporadas da obra. Quase nenhum dos fios narrativos do seriado, por exemplo, têm arcos 

que seguem em aberto de uma temporada para outra, com apenas três exceções146. Desse modo, 

 
146 Já mencionadas neste capítulo, elas são o fio que segue o Caso Stanfield, aquele que acompanha a Política de 

Baltimore e o que segue a detetive Greggs entre a carreira e os afetos, como mostra a Figura 2. 
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o mundo narrativo da série se configura como um universo diegético no qual, a cada ano ou par 

de anos, um conjunto de estórias concomitantes corre em paralelo por cerca de três meses desde 

o seu início até o seu fim. Em decorrência disso, a obra gera temporadas estruturalmente coesas 

e fechadas, sem muitos ganchos que deixam dramas suspensos de um ano a outro. 

Este fechamento estrutural, por sua vez, é algo que, conforme Mittell (2009b), Simon 

atesta concernir a uma tentativa de emular nas temporadas da série a estrutura dos romances de 

uma saga, imaginados como formas mais conclusivas do que os seriados de tevê – a despeito 

do grande volume de romances com finais inconclusos e de séries que chegam até a construir 

tecidos narrativos inteiramente novos a cada ano de exibição, como American Crime ou Fargo. 

Seja como for, o esforço por concluir quase todos os arcos narrativos na mesma temporada em 

que são abertos é tão deliberado em The Wire que ele leva as season finales da série a ser mais 

longas do que outros episódios. Com efeito, os segmentos finais de temporada são os únicos do 

seriado que fogem de forma sistemática à duração mediana de 58 minutos e 34 segundos com 

que a obra tende a trabalhar a cada emissão, e isso é algo que ao menos em certa medida é 

motivado pelo volume de estórias a ser concluídas e epilogadas a cada ano nas season finales147. 

Enfim, além de estender a duração dos episódios finais de cada ano de exibição, The 

Wire opta ainda por chegar aos clímaces e às primeiras resoluções de alguns de seus arcos nos 

antepenúltimo e penúltimo segmentos de cada temporada, ao invés de concluí-los apenas nas 

season finales. Isto, inclusive, é algo que ocorre de maneira sistemática com pouco mais da 

metade dos arcos que sustentam os fios narrativos basilares das tramas da série. Possivelmente, 

isso se dá para evitar que os pontos altos dos arcos que guiam tais tramas precisem disputar 

espaço com as resoluções de tantas estórias paralelas nas season finales, além de permitir alguns 

desenlaces mais desapressados nos segmentos que concluem as temporadas. Assim, como 

destrincha o Capítulo 4 e resume a Tabela 14, os clímaces e as primeiras resoluções dos arcos 

que orientam os fios narrativos basilares de cinco das nove tramas da obra ocupam sobretudo 

os antepenúltimo e penúltimo episódios das temporadas em que elas se encerram, reservando o 

último segmento para alguns novos desenlaces e para a resolução de outros fios narrativos. 

Tabela 14: Tramas de arco basilar com clímax até o penúltimo episódio da temporada 

Primeiro caso 

Barksdale 

(1ª temporada) 

Nos episódios The Hunt (t01e11) e Cleaning Up (t01e12), várias sequências paralelas 

de eventos que até então corriam razoavelmente independentes convergem e o líder da 

facção Barksdale, Avon, é preso. Na season finale, assim, o arco que sustenta a trama 

é marcado sobretudo pelas discussões entre advogados e promotores sobre as sentenças.   

 
147 Assim, nas suas três primeiras temporadas, The Wire tem season finales cuja duração média é de 1 hora, 03 

minutos e 54 segundos, mais de cinco minutos maior do que a duração mediana geral dos episódios. Nas últimas 

duas temporadas, por seu turno, a discrepância é ainda mais acentuada, de modo que a season finale da quarta 

temporada tem 1 hora, 18 minutos e 41 segundos de duração, enquanto a series finale dura 1 hora, 33 minutos e 

18 segundos. 
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Gerência dos 

Barksdale por Bell 

(2ª temporada) 

Com Avon Barksdale preso, seu sucessor, Stringer Bell, enfrenta várias dificuldades 

de fornecimento de drogas. A partir de dado momento, porém, um antigo rival oferece 

ajuda em troca de parte dos territórios de venda da facção. Todavia, da cadeia, Avon 

se recusa a aceitar o acordo, de forma que ao aceitá-lo à revelia do sócio, Bell precisa 

mentir para o parceiro, lhe contando que os antigos rivais estão em verdade invadindo 
os seus territórios. Quando, enfim, o iludido Avon contrata um soldado para recuperar 

o domínio da região, Bell tenta lançar um antigo inimigo contra ele sem que o sócio 

saiba, para não afugentar os novos parceiros. O inimigo é o ladrão Omar Little, que já 

havia roubado os Barksdale, e o clímax se dá quando o soldado contratado por Avon e 

um Omar manipulado por Bell se enfrentam e descobrem a artimanha (t02e11). De tal 

forma, a despeito de os dois passarem a alimentar planos de vingança contra Bell, na 

season finale eles deixam o caminho do traficante, de modo que seu plano dá certo. 

Segundo caso 

Barksdale 

(3ª temporada) 

No penúltimo episódio, os detetives conseguem provas definitivas contra Bell, mas ele 

acaba por ser assassinado antes que possa ser preso. Na season finale, desta forma, só 

resta fechar o inquérito e prender Avon Barksdale, solto em liberdade condicional, mas 

delatado por Bell antes de ele ser assassinado – e, assim, presa fácil para a polícia. 

Trama da escola 

Tilghman 

(4ª temporada) 

O projeto do qual o major de polícia Howard Colvin participa junto com pesquisadores 

da Universidade Johns Hopkins é completamente freado no penúltimo episódio, de 

forma que na season finale apenas seguimos o major tentando adotar um de seus alunos. 

Caso Stanfield 

(4ª-5ª temporadas) 

No penúltimo episódio, o líder de facção Marlo Stanfield é preso. Já na series finale, 

Stanfield é solto por que as provas contra ele não se sustentam. 

Como se vê, pouco mais da metade das tramas da série já começa a se resolver um ou 

dois episódios antes do segmento final das temporadas em que elas se concluem. Além disso, 

mesmo entre as tramas que de fato guardam eventos climáticos de seus arcos basilares para as 

season finales, ainda assim algumas resoluções já começam a se dar nos penúltimos episódios. 

O fio narrativo que segue o inquérito contra Frank Sobotka é um exemplo. Nele, o líder sindical 

dos estivadores do porto de Baltimore é detido, acusado e convencido a colaborar com a polícia 

ainda no penúltimo segmento, ao fim do qual é morto pelos seus comparsas. Igualmente, já ali 

são solucionados os assassinatos das 13 mulheres encontradas mortas em um container nas 

docas, crime cuja resolução aponta para o grupo criminoso que trafica drogas, mulheres e 

mercadorias pelo porto com a ajuda de Frank. Assim, o único evento climático deste arco 

narrativo ainda reservado para a season finale é a perseguição dos criminosos que subornavam 

o líder sindical, que acabam por escapar. De maneira similar, na trama que acompanha a 

tentativa de um major de polícia de criar uma zona de tolerância ao tráfico no território sob sua 

supervisão, desde o antepenúltimo episódio a polícia e a prefeitura se tornam cientes da 

situação, e passam a buscar estratégias para lidar com ela, ainda que a dita “zona livre” só seja 

desmontada na season finale. 

Assim, do mesmo modo que The Wire costuma reservar os seus dois primeiros episódios 

a cada temporada para um esforço expositivo adensado, ela tende a resguardar os dois ou três 

últimos segmentos a cada ano de exibição para dinâmicas de fechamento dos arcos narrativos. 

Não só isso, as season finales em si mesmas tendem a evitar trazer muitos eventos climáticos 
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centrais para as tramas, se configurando mais como momentos de desenlace e epilogação. Nas 

três primeiras temporadas, isso é visível inclusive pelo fato de as mortes de personagens 

importantes para as tramas centrais se darem sistematicamente no penúltimo episódio. Este é o 

caso, por exemplo, do assassinato de Wallace, garoto de 16 anos que trabalha com a facção 

Barksdale e se torna informante da polícia na primeira temporada. Suspeitos de que há um 

delator entre eles e de que ele pode ser Wallace, no penúltimo segmento do primeiro ano de 

exibição da série os Barksdale executam o rapaz – que a polícia falha em proteger. Na segunda 

temporada, por seu turno, Frank Sobotka é morto ao fim do penúltimo episódio, ainda que seu 

assassinato não ocorra em cena e seu corpo só seja encontrado no teaser de abertura da season 

finale. Já na terceira temporada, pouco após a polícia conseguir finalmente provas que 

permitiriam o encarceramento do traficante Russell “Stringer” Bell, ele é assassinado – também 

no penúltimo episódio. Como se vê, mesmo quando observamos os segmentos nos quais se dão 

as mortes de indivíduos que têm força actancial nos fios narrativos que regem as tramas centrais, 

observa-se uma regularidade cíclica, além de uma tentativa de evitar utilizar as season finales 

para eventos climáticos – mesmo que as duas temporadas finais da série rompam este padrão.   

Ademais, nota-se ainda que as grandes investigações policiais da série invariavelmente 

têm resultados insatisfatórios. Na primeira temporada, por exemplo, o chefe da facção Barksdale 

é preso, mas o seu braço direito segue solto para reerguer o grupo criminoso, e a sentença à 

qual o líder da gangue é condenado é ínfima, de modo que após algumas manobras no presídio 

ele sai em liberdade condicional após cumprir menos de dois anos da pena. Já na segunda 

temporada, os membros da organização criminosa que importa drogas pelo porto conseguem 

fugir da cidade antes que a polícia os capture, e os estivadores são os únicos que sofrem as 

consequências do trabalho policial. Na terceira, após o grupo Barksdale ser enfim desmantelado, 

rapidamente a organização Stanfield começa a se erguer como nova líder do tráfico na Zona 

Oeste de Baltimore, sendo ainda mais implacável e violenta que a sua antecessora. Enfim, a 

cabo da quinta, quando termina o inquérito contra a facção Stanfield iniciado ainda na quarta, 

um conjunto de problemas no modo como o processo investigativo foi conduzido torna a maior 

parte das provas adquiridas inadmissíveis em um tribunal, e para evitar escândalos a promotoria 

faz um acordo com o advogado dos criminosos para que seu líder não seja levado a uma corte. 

Assim, aos poucos, o mundo ficcional da série se configura como um espaço lógico em 

que inquéritos policiais costumam ser previsíveis e cíclicos não só em suas durações, mas 

também em seus desfechos: temporada após temporada, o espectador vai aprendendo a esperar 

que os inquéritos atinjam seu ponto de inflexão uma semana antes das últimas pontas soltas do 

caso serem amarradas, e a não esperar o triunfo da lei sobre o crime a cabo das investigações. 
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De certa forma, estes próprios resultados insatisfatórios parecem ter motivações realistas, 

inclusive com forte inspiração nos romances do século XIX. Efetivamente, o recurso a “finais 

infelizes” é uma das marcas mais evocadas quando se enumera as quebras que os romances 

realistas operaram com a tradição melodramática anterior, ainda que esta não deixe de ser uma 

convenção tão arbitrária quanto qualquer outra. Afinal, nada garante que os eventos do nosso 

mundo caminham, esforço após esforço, para resultados igualmente insatisfatórios – sobretudo 

no que tange a algo tão padronizado quanto empreendimentos profissionais autocontidos. Ainda 

assim, dado que os efeitos de real têm sobretudo a ver com dispositivos convencionais, esta é 

uma convenção que não deixa de ganhar importância para o realismo de The Wire. 

Como estratégias realistas não necessariamente ajudam umas às outras, porém, ao invés 

de auxiliar a ideia de que a série cria um tempo meramente diacrônico, estes repetidos “finais 

infelizes” que se vê inquérito após inquérito levam na obra a um resetar do status quo ao fim 

não de cada episódio, mas de cada temporada. Assim, concluídos os inquéritos policiais e 

quaisquer nexos de eventos que se desenvolvam paralelamente a eles, o tráfico de drogas logo 

começa a se reestruturar com novos líderes e agentes, e um ou dois anos depois se inicia (ou 

ganha tração) um novo inquérito conduzido praticamente pelos mesmos detetives, via de regra 

também resolvido dentro de um espaço de cerca de três meses, com resultados previsivelmente 

insatisfatórios. Além disso, mesmo que os investigadores e alguns de seus alvos continuem, os 

outros núcleos de personagens tendem a sofrer grandes mudanças a cada novo ciclo. É assim 

que na segunda temporada surgem os estivadores, dos quais um ano depois nenhum continua 

importante para as novas estórias, enquanto na quarta são as crianças em idade escolar e aqueles 

que as educam que a obra passa a seguir, adotando apenas dois garotos de forma permanente. 

Já na quinta, são os jornalistas que chegam, e só os políticos introduzidos na terceira temporada 

se juntam de maneira expressiva a detetives e figuras ligadas ao tráfico no elenco fixo da série.  

Além disso, a cada ano, as próprias vidas pessoais das personagens seguidas no seriado 

se reestruturam para acompanhar os temas, tramas e núcleos da vez, marcando que de fato um 

novo ciclo de estórias está sendo acompanhado – ciclo este no qual várias sequências de eventos 

são, novamente, iniciadas, desenvolvidas e concluídas em simultâneo. Na terceira temporada, 

por exemplo, por acaso o detetive McNulty começa a se envolver justamente com a mulher que 

o então vereador Tommy Carcetti escolhe como sua estrategista de campanha quando decide 

se candidatar a prefeito. Perto do fim do inquérito no qual o detetive trabalha, porém, o próprio 

relacionamento dos dois chega a um fim. Naquele mesmo trimestre, também por acaso um 

major de polícia que criou uma zona de tolerância ao tráfico é forçado a se aposentar à mesma 

época que um detetive que trabalha com McNulty é exonerado. Até aí, de fato só há uma curiosa 
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coincidência. No entanto, dois anos depois, na quarta temporada, fortuitamente tanto o major 

quanto o detetive vão trabalhar na mesma escola, também na mesma época. Ali, após cerca de 

três meses, o detetive é forçado a se despedir do seu aluno favorito, “promovido” para o ensino 

médio por conta de políticas educacionais que preveem a aprovação automática a partir de certa 

idade, e no mesmo período o major deixa a escola. Não só isso, no ínterim em que os dois se 

encontram ali, algumas crianças justamente daquela unidade de ensino se envolvem com o 

inquérito em que por acaso os antigos colegas do detetive e contatos do major trabalham. 

As coincidências improváveis que ligam os eventos na fase de desenvolvimento, é claro, 

pesam aqui, mas o fato de que já na exposição várias estórias começam a se arranjar em torno 

dos núcleos, temas e tramas da vez é inegável. Além disso, também é inegável o fato de que os 

arcos de estória da série se fecham ciclicamente quase todos juntos, ainda que haja fios 

narrativos que sigam adiante, se rearranjando em novos arcos na temporada seguinte. Tudo isso 

torna as estruturas de temporada da obra salientes, por vezes visivelmente mais empenhadas 

em emular romances fechados do que em disfarçar e ocultar a si mesmas. Assim, à medida que 

tais estruturas vão se repetindo ano após ano, a própria saliência estrutural ajuda a tornar a 

circularidade com que tal estrutura se repete clara, e deste modo marcante para o tempo diegético. 

Neste sentido, a recorrência a finais infelizes e a tendência de fechar quase todos os arcos 

abertos a cada temporada nos seus dois ou três últimos episódios, deixando as season finales 

para possíveis epílogos, ajudam os finais de cada um destes ciclos a ser tão marcados quanto 

seus inícios. Aqui, cabe lembrar ainda que a própria epilogação é vista como típica de romances, 

e em The Wire este gosto por epílogos nas season finales se torna ainda mais claro quando se 

analisa as montagens que encerram as temporadas, sobre as quais cabe se debruçar um pouco. 

Como uma peculiaridade, The Wire encerra cada um dos episódios finais de suas 

temporadas com montagens em aceleração temporal que apresentam diversos eventos em 

rápida sequência – muitos dos quais pode-se inferir que ocorrem para além da semana coberta 

no episódio, de forma que a montagem parece isenta da correspondência comum na série entre 

episódios e semanas diegéticas. Únicas ocasiões em que a obra recorre estruturalmente à música 

extradiegética para além dos créditos de abertura e encerramento dos episódios, as montagens 

de fim de temporada epilogam vários arcos narrativos, e também trazem alguns planos de caráter 

mais geral sobre os temas, núcleos e tramas da série. Assim, por exemplo, elas quase sempre 

mostram algum detetive desfazendo o quadro de inquérito que baliza o caso da vez, e pouco 

depois as operações de tráfico ilegal se reorganizando na cidade. De tal forma, na primeira 

temporada, vemos os Barksdale retomarem as suas atividades nas ruas após a prisão de muitos 

dos seus membros. Na segunda, testemunhamos o tráfico de mulheres seguir ocorrendo pelo 
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porto de Baltimore a todo vapor a despeito das investigações. Na terceira, apesar dos discursos 

feitos por todos os políticos, as ruas continuam tomadas pelas drogas. Na quarta, novas crianças 

circulam pelas esquinas sem qualquer assistência que possa evitar seu ingresso no universo do 

tráfico. Na quinta, mesmo ao fim da série o comércio de drogas segue firme na cidade. E ano 

após ano, policiais são promovidos ou demovidos, mas nada efetivamente muda.  

Aqui, há um certo determinismo pessimista que também parece ter forte inspiração nos 

romances do século XIX. Afinal, a ideia de que a despeito de quaisquer esforços feitos por 

indivíduos singulares a sociedade seguirá a mesma é típica dos romances naturalistas, ainda que 

já há muito tenha se espalhado para além deles. Na série, este é ainda um modo como a própria 

estrutura da obra consegue conformar o assumido argumento autoral de que a solução para o 

problema das drogas jamais será encontrada na repressão (Cf. SIMON, 2004; HORNBY; 

SIMON, 2007). De fato, o único enredo do seriado em que se verifica uma relativa melhora no 

trabalho policial e queda na criminalidade é aquele da terceira temporada em que o major de 

polícia Howard Colvin decide tolerar o tráfico em uma área da cidade. Inversamente à melhora 

vista neste enredo, os fechamentos insatisfatórios para os inquéritos e os epílogos que mostram 

a vitalidade do tráfico a despeito do trabalho investigativo indicam como esforços que não 

passam pela reestruturação sistêmica das formas de policiamento e pela legalização das drogas 

são infrutíferos naquele mundo – como o são, por suposição alegórica, no nosso.  

Assim, quer compremos ou não a validade do argumento autoral sobre a legalização das 

drogas para a realidade empírica, as dinâmicas de enredamento da série mostram que para o 

universo diegético da obra tal argumento ganha força de lei estruturante. Neste sentido, enquanto 

a política de drogas e as formas de policiamento não forem repensadas, os resultados de 

inquéritos ali estão fadados a ser pouco satisfatórios e o tráfico está destinado a se reestruturar. 

E aqui, mais do que renovação, nota-se que em The Wire a circularidade significa permanência. 

Isto é, o tempo diegético da série se mostra cíclico não por ela projetar um mundo no qual tudo 

se renova, mas por que projeta um espaço lógico onde nenhum progresso é permanente – dado 

que as próprias soluções intentadas para aos problemas sociais são ali sistemicamente falhas. 

E nessa direção, nenhum episódio de The Wire marca esta ciclicidade do tempo diegético 

com tanta força quanto a series finale. Isso, inclusive, já foi parcialmente demonstrado neste 

mesmo capítulo. Conforme mencionado, por exemplo, no episódio de encerramento da série 

ocorre um homicídio no mesmo lugar onde outro homem fora assassinado no piloto, e ao chegar 

na cena do crime e ver a oficial Greggs trabalhando nela, o detetive Bunk Moreland a reprime 

por se importar “quando não é a sua vez”, repetindo a epígrafe do piloto. Dessa forma, citação 

e espaço cênico marcam ali a circularidade temporal da obra, balizando ainda que em The Wire 
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a ciclicidade indica permanência: a cabo da série, aquele segue sendo um mundo no qual quem 

se importa “quando não é a sua vez” está sujeito a enfrentar consequências negativas. De 

maneira similar, na series finale vemos um grupo de jovens quebrar uma câmera de vigilância, 

ecoando uma cena do quarto episódio cujas imagens figuram nos créditos de abertura de todas 

as temporadas e evocam um dos temas que, no próximo capítulo, argumentamos ser centrais na 

obra: o da vigilância sufocante dos cidadãos pela polícia, que não arrefece ao fim da série. 

Longe de serem exceções, acontecimentos como esses são regra no último episódio do 

seriado. Nele, vemos o detetive Leander Sydnor, uma personagem secundária que participa de 

quase todos os inquéritos importantes da obra, conversando com o juiz Daniel Phelan na mesma 

sala em que McNulty o fez no piloto. Sydnor conta ao juiz como o corpo de polícia da cidade 

vem ignorando sistematicamente a atuação de um grupo criminoso que já foi responsável por 

ao menos três mortes, e lhe pede que faça algumas ligações para os contatos que o juiz tem na 

corporação, de forma a conseguir impulsionar a abertura de um inquérito. Aqui, é ecoada a 

situação do primeiro episódio quando McNulty faz praticamente o mesmo, levando à abertura 

do caso contra a facção Barksdale, que baliza a trama da primeira temporada. E, nesse momento, 

a série nos revela que mesmo após tantos anos, a alta cúpula da corporação segue a mesma. 

Também na series finale, vemos o traficante Marlo Stanfield começando a se envolver 

com negócios imobiliários, dando o mesmo passo antes dele intentado por Stringer Bell na 

terceira temporada. Não só isso, mas as próprias figuras com quem ele se envolve no ramo 

imobiliário são as mesmas com as quais Bell se envolvera, ainda que Stanfield se mostre mais 

sufocado que seu antecessor nesta posição. De modo similar, o jovem Michael Lee – uma das 

crianças introduzidas na trama escolar da quarta temporada – é visto na series finale roubando 

o estoque de traficantes, tornando-se o “novo Omar” após a morte do famigerado ladrão alguns 

episódios antes (t05e08). Outra das crianças da quarta temporada, por sua vez, torna-se um 

dependente químico em situação de rua que vende objetos coletados no lixo para sobreviver, 

como fazia desde a primeira temporada o informante da polícia conhecido como “Bubbles”148. 

Em The Wire, em si mesmos, esses intensos paralelismos entre as jornadas de distintas 

figuras dramáticas operam de maneira a acentuar o caráter cíclico do tempo diegético. E aqui, 

outra vez, a circularidade indica permanência: naquele mundo, novas figuras sempre se erguem 

para realizar as mesmas ações. Mudam os indivíduos, mas os papéis exercidos por eles junto à 

polícia, ao tráfico ou a qualquer outra instituição da cidade seguem os mesmos. Nesse sentido, 

a ciclicidade temporal da série é marcada no último episódio não só narrativa, mas também 

 
148 Longe de serem sutis, esses paralelismos são na obra bem claros, de forma que é recorrente a menção a eles 

nos discursos críticos sobre o seriado. Cf. Nannicelli (2009), Weaver (2009), Williams (2014) e Serrano (2018). 
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plasticamente. Com efeito, na series finale – sobretudo na sua montagem final – vários planos 

evocam situações dos primeiros segmentos da obra, revelando sua circularidade temporal e 

certas permanências sistêmicas no mundo narrativo. É o caso, por exemplo, da imagem que 

mostra um rapaz quebrando uma câmera. Além dela, diversas outras poderiam ser citadas. 

A título de ilustração, no segundo episódio da série, vemos três detetives bebendo em 

uma espécie de garagem subterrânea, possivelmente na própria sede do departamento de polícia. 

Ainda pouco conhecidos do público até aquele momento, os três policiais são Roland “Prez” 

Pryzbylewski, Ellis “Carv” Carver e Thomas “Herc” Hauk, cada um com uma longa jornada na 

obra, mas a princípio todos eles ineptos e violentos. Na cena em que bebem juntos, os policiais 

reclamam da maneira como o inquérito no qual foram designados a trabalhar vem sendo 

conduzido. Para eles, há muitos relatórios, horas enfadonhas de vigilância, dias perdidos com 

procedimentos afins e, em seu ponto de vista, o caso seria melhor resolvido simplesmente indo 

ao território onde a gangue atua e aterrorizando moradores. É o que então fazem, em uma das 

cenas de violência policial mais brutais do seriado, ao fim da qual um jovem de catorze anos 

termina cego por uma coronhada com o cabo de uma pistola contra seu olho. Então, na series 

finale, outro grupo de homens – desta vez, anônimo – bebe na mesma localidade (Figura 33 e 

Figura 34). Breve, o plano evoca as jornadas de Prez, Carv e Herc ao longo da obra, mas 

também pode nos lembrar que a despeito da regeneração de dois deles e da expulsão do terceiro 

do corpo de polícia, a violência policial segue forte naquele universo diegético. Rememora-se, 

assim, não só as personagens que marcaram o espaço quando ele apareceu previamente, mas 

também a situação narrativa que importava ali. 

  
Figura 33: “Prez”, “Carv” e “Herc” bebem (t01e02). Figura 34: grupo de homens anônimos bebe (t05e10). 

Outro exemplo concerne à sala de onde atuou a primeira força-tarefa montada na série, 

cujo objetivo era desmantelar as operações da gangue Barksdale. Criada apenas por pressão de 

um juiz influente, a força-tarefa ganhou como sede uma sala escura e barulhenta no porão da 

delegacia, onde havia não muito mais que algumas caixas, um cartaz na parede e um telefone 

no chão (Figura 35 e Figura 36). No início da obra, aquele espaço vazio e inadequado ao 

trabalho policial baliza o descaso do corpo de polícia com o inquérito montado contra os 
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Barksdale. Ao longo da temporada, no entanto, os policiais vão preenchendo aquela sala com 

mesas, escrivaninhas, equipamentos de escuta, um quadro de inquérito, um aparelho televisor e 

assim por diante, de forma que ela vai sendo transformada por sua própria ocupação pelos 

detetives (Figura 37). Tanto na season finale da primeira temporada quanto na series finale, 

porém, o espaço é brevemente mostrado novamente na montagem de encerramento, outra vez 

vazio salvo pelo cartaz na parede, algumas caixas e o telefone no chão (Figura 38). A cabo da 

primeira temporada, o plano com a sala vazia só indica sobretudo o fim do inquérito, mas na 

series finale ele metaforiza a própria desarticulação sistemática daquele e de outros espaços da 

obra como locais de onde um tipo distinto de trabalho policial poderia ser conduzido. Não só 

isso, o vislumbre da sala também permite que todos os processos de inquérito da obra – e os 

seus finais insatisfatórios – sejam recordadas. Em última instância, assim, outra vez a 

circularidade temporal da série e as falhas sistêmicas por ela alegorizadas são evocadas aqui. 

  
Figura 35: sala vazia, cartaz na parede (t01e02). Figura 36: sala vazia, telefone no chão (t05e10). 

  
Figura 37: sala da força-tarefa preenchida (t01e05). Figura 38: ex-sala da força-tarefa (t05e10). 

Além disso, ao trazer na series finale tantos pequenos vislumbres de espaços narrativos 

que lembram situações passadas, The Wire garante a essas próprias situações significância 

revigorada. Assim, as várias ocasiões nas quais as personagens da série se importam “quando 

não é a sua vez”, a quebra da câmera, a instância de violência policial acompanhada no segundo 

episódio, os inquéritos investigativos: na series finale, tudo isso volta a tornar-se significativo, 

tudo isso se evidencia cíclico, e dessa forma tudo isso revela ser ilusória qualquer impressão de 

aleatoriedade e linearidade que a obra provoque. Em The Wire, ao fim da série, a permanência 

dos problemas sistêmicos evidenciados pela própria ciclicidade temporal ganha dimensão 
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renovada, como se a obra enfim nos revelasse abertamente que para ela os argumentos 

temáticos são mais importantes do que qualquer impressão de linearidade. Aqui, fica claro que, 

para o impulso jornalístico dos criadores, o mergulho temático pesa mais do que a simulação 

do documentário observacional. Em última instância, a cabo da obra a própria circularidade do 

tempo diegético se torna em si desnudada e significativa, tematizada como um motivo central 

do episódio de fechamento da série. Assim, na series finale, a irrelevância da repressão frente 

ao problema das drogas, a distinção entre modos de policiamento mais e menos efetivos contra 

grandes facções do crime, o fato de que “o dependente químico” e o “ladrão de traficantes” são 

apenas papéis relacionados à instituição do tráfico que serão ocupados por novos agentes 

quando os velhos caírem até que mudanças sistêmicas sejam de fato realizadas, a opressão 

institucional daqueles que se importam quando não lhes cabe: todos estes atributos internos do 

mundo narrativo que se tornam “argumentos” alegorizados na obra se revigoram. E este vigor 

renovado, como dissemos, se deve à tematização significativa do próprio caráter cíclico do 

tempo diegético no episódio final da série. 

A despeito disso, o projeto de uma ilusão de linearidade nunca morre de todo na obra. 

Mesmo na series finale, por exemplo, a série não recorre a flashbacks, ainda que as montagens 

finais possam em si ser consideradas flashforwards, posto que após apresentá-las o seriado em 

geral volta às cenas que estávamos acompanhando antes da própria montagem para concluir a 

temporada. Nesse sentido, é instigante reparar que a ciclicidade engendrada pela estrutura de 

longo prazo de The Wire desde o período expositivo até o fechamento de suas temporadas é de 

certa forma ela mesma subproduto da própria linearidade que a obra busca. Séries televisivas 

são, por natureza, cíclicas. Elas lidam com dinâmicas de progressão rítmica e repetição 

esquemática, como argumentamos na primeira parte da tese. O tempo diegético delas, contudo, 

não é escravo de tais dinâmicas cíclicas, e não precisa repeti-las. O uso de saltos temporais 

como flashbacks e acelerações, por exemplo, pode indicar que eventos importantes ocorreram 

em temporalidades distintas, independentemente de terem sido mostrados no mesmo episódio. 

Além disso, com frequência as séries de canais fechados que têm um total de episódios próximo 

ao de The Wire abrem mão de seguir a temporalidade cotidiana em seus segmentos, algo mais 

comum em produções de exibição semanal ou diária que duram vários meses, como as séries 

que têm entre 20 e 22 episódios por ano, ou as telenovelas e soap operas diárias. 

Nestas produções mais longevas, o número maior de segmentos permite que o tempo 

pareça menos cíclico – sobretudo dada a sua tendência de articular arcos narrativos que se abrem 

e fecham em vários momentos no curso da exibição, e não todos juntos. Aliás, de forma geral, 

em produções com alto grau de continuidade nos enredos, é comum que arcos narrativos 
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distintos comecem e se fechem em momentos diferentes, com frequência correndo ao longo de 

várias temporadas. Isso é algo que não se vê em The Wire, dado o interesse dos criadores de 

emular nas temporadas da obra estruturas “fechadas” como as de romances. Assim, apesar de 

o próprio arco de exposição a desenlace ser uma armação por si só diacrônica, o fato de The 

Wire repetir esta estrutura arqueada de forma tão evidente não só em seus fios narrativos, mas 

em suas próprias temporadas, leva o tempo diegético a tornar-se inexoravelmente circular. 

Enfim, tudo isso posto, novamente fica claro que The Wire cria, em uma só investida, 

1) um espaço lógico cujas dinâmicas temporais articulam de forma cíclica eventos significativos 

e 2) uma ilusão de tempo marcado por eventos avulsos que apenas se sucedem diacronicamente. 

Esperamos, neste sentido, ter demonstrado não só como essa dinâmica temporal é construída a 

partir das recorrências episódicas do seriado e de seus mecanismos de enredamento distendido, 

mas a nossa hipótese de que tal dinâmica temporal é profundamente ancorada nas diretrizes 

criativas de aderir a um impulso jornalístico e emular nas temporadas as estruturas de romances. 

Aqui, porém, cabe aviltar ainda outra aposta interpretativa. Ao nosso ver, o tensionamento entre 

a temporalidade efetiva e as articulações temporais ilusórias de The Wire reflete, em última 

instância, uma tensão vista em vários filmes do neorrealismo cinematográfico italiano entre 

certas ilusões realistas na temporalidade e um tempo narrativo em verdade melodramático. É 

sobre isso que versa a seção final deste capítulo. 

5.3. Uma tensão neorrealista e um tempo melodramático 

Como expõe o segundo capítulo desta tese, conforme Bazin (1991), muitos dos filmes 

da Itália do pós-guerra buscam criar junto ao público a impressão de que nos seus universos 

diegéticos, antes de ser condenável, o mundo simplesmente “é”. Naqueles filmes, tanto para o 

próprio Bazin quanto para Thompson (1988), é clara a adesão a fortes ilusões de linearidade e 

acaso. Como The Wire, muitos deles aderem a uma decupagem que a um só tempo emprega os 

recursos plásticos da montagem clássica hollywoodiana e quebra com as suas normas lógicas. 

Ali, a cronologia é motivada pela tentativa de criar uma impressão de integridade fenomênica, 

e Nichols (1991) argumenta que isso é justamente feito em uma aproximação deliberada com 

os caracteres formais do documentário observacional. Nestes filmes neorrealistas, vê-se ainda 

um forte presenteísmo, marcado pela tendência em ficcionalizar a história recente e problemas 

sociais contemporâneos, além de um gosto por expor incidentes ordinários nas vidas de pessoas 

comuns e por engendrar eventos que não parecem a princípio ter força dramática própria. 

A estratégia ilusionista da série, assim, é semelhante àquela adotada por muitos filmes 

do neorrealismo ou que seguem em sua esteira, permitindo que os espectadores de The Wire 
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familiarizados com tal escola cinematográfica reconheçam essa estratégia e sejam facilmente 

capturados por ela, sobretudo quando as normas internas da obra ainda estão sendo apreendidas. 

Isso, por certo, não impede que The Wire vá além de uma mera emulação do cinema neorrealista 

em muitos dos dispositivos que configura esquematicamente para efetivar suas dinâmicas 

temporais, fazendo uma releitura criativa, televisiva e contemporânea da temporalidade própria 

àquela tradição fílmica. Ou seja, The Wire pode até aderir à plasticidade formal da montagem 

clássica sem aceitar suas normas lógicas, mas em seus modos de presenteísmo, por exemplo, a 

obra articula ainda táticas especificamente televisivas, como a de corresponder episódios a 

semanas diegéticas para seguir de perto a temporalidade cotidiana da sua audiência. Além disso, 

mecanismos de sobrecarga informacional na exposição e multiplicação dos enredos, pontos de 

vista e situações narrativas nos desenvolvimentos não parecem ter precedentes marcados nos 

filmes italianos do pós-guerra. Muitos dos esquemas estilísticos empregados na criação das 

dinâmicas temporais da série, assim, não são exatamente derivados do neorrealismo 

cinematográfico italiano, ainda que os seus efeitos de real acabem sendo próximos àqueles 

evocados em alguns dos filmes do movimento – posto que a estratégia temporal de fundo do 

seriado é semelhante àquela articulada em tais filmes. 

Similarmente, também parece ser derivada do cinema neorrealista a construção de um 

tempo diegético que articula eventos em verdade significativos, ainda que a circularidade seja 

algo próprio do seriado. Neste momento, cabe evocar certos argumentos de Thompson (1988), 

para quem a ilusão cuidadosamente construída de tempo linear e lógica do acaso em alguns 

filmes italianos do pós-guerra mascara o fato de que nestes filmes cada evento trivial traz 

significados simbólicos e sociais, ocultando intrigas em verdade melodramáticas. E aqui, cabe 

pontuar que, nos mecanismos pelos quais The Wire cumpre o objetivo de tornar os seus eventos 

significantes, a série também extrapola os recursos empregados nos filmes neorrealistas, mesmo 

que a estratégia seja próxima. Afinal, ainda que o seriado repita o esquema de ficcionalizar 

histórias reais com o propósito de dar significância aos seus eventos, para isso ele também 

utiliza teasers, epígrafes e créditos de abertura. Como a estratégia de fundo é similar à da escola 

neorrealista ainda que nem todos os esquemas empregados para efetivá-la sejam iguais, porém, 

o apelo ao quadro de referência externo ainda assim ajuda os espectadores familiarizados com 

aquela tradição cinematográfica a entenderem o que busca o seriado, sobretudo quando ainda 

estão aprendendo o modo como ele deseja ser lido pelo público. 

Aqui, cabe enfim lembrar que viemos levantando certas ancoragens do seriado no 

melodrama, sobretudo a partir de alguns esquemas utilizados nele para emular a estrutura de 

romances. Neste momento, porém, merece ser argumentado que o próprio impulso jornalístico 
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dos criadores também leva The Wire a certas aproximações com o modo melodramático. Afinal, 

havia um interesse dos realizadores de levantar na condução da série argumentos pertinentes 

sobre temas atuais, criando uma estrutura alegórica clara. Nesse sentido, as coincidências, 

implausibilidades, simetrias, diversidades de pontos de vista, multiplicações dos episódios, 

dinâmicas circulares e os motivos temáticos que marcam a organização melodramática dos 

eventos da obra não se devem a uma aproximação apenas formal com o melodrama, mas a um 

vínculo de fundo maior. A um interesse autoral, marcado já na bíblia de The Wire (SIMON, 

2000), de não apenas produzir um “realismo de superfície”, mas levantar argumentos 

importantes sobre temas pertinentes, interesse autoral este acentuado nos próprios regimes de 

serialidade e modos de enredamento da obra. 

A circularidade temporal, por exemplo, marca em The Wire a permanência de certos 

problemas sistêmicos que seguirão sendo proeminentes enquanto mudanças estruturais não 

forem feitas. A guerra contra as drogas, no mundo da série, é claramente um empreendimento 

falido, e mesmo diálogos entre personagens revelam abundantemente isso. A repetição de 

inquéritos policiais de resultados ciclicamente insatisfatórios, assim, tem na obra o interesse de 

levantar a tese de que enquanto as formas de policiamento e a maneira de encarar o problema 

das drogas não mudarem a nível estrutural, quaisquer esforços singulares se provarão inúteis. 

Há, neste sentido, uma inversão de expectativas típicas dos procedurais policiais, por quê o 

status quo a que se retorna ao fim de cada inquérito nada tem de socialmente seguro ou 

moralmente superior, e tampouco há uma identificação entre a lei e o bem. 

Do mesmo modo, as epígrafes marcam leitmotive episódicos que têm em si importância 

temática, e as simetrias entre jornadas de várias personagens revelam que enquanto mudanças 

sistêmicas não acontecerem, “traficante”, “dependente químico abandonado nas ruas” ou 

“ladrão” são apenas papéis institucionais que continuarão sendo exercidos por novos indivíduos 

a despeito do destino daqueles que anteriormente ocupavam estas posições. Neste sentido, a 

ancoragem do seriado no neorrealismo mais uma vez se faz clara, posto que Bazin (1991) nota 

que nos filmes daquele movimento as “teses” aparecem completamente armadas na própria 

costura da intriga e dos elementos diegéticos, ao invés de serem articuladas de forma didática. 

Em última instância, assim, a temporalidade interna ao mundo ficcional de The Wire é 

melodramática não apenas porque deve algumas de suas balizas formais ao melodrama, mas 

porque como o próprio modo melodramático o tempo diegético de The Wire se orienta por 

parâmetros morais. Com efeito, pode-se dizer que a estrutura temporal do mundo diegético 

produzido na série é em si mesma moralizada. Aqui, cabe recobrar algo mencionado na segunda 

parte da tese. Como estipula o nosso terceiro capítulo, metalinguagem e presenteísmo são 
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marcas autorais que David Simon carrega consigo desde seus dias como jornalista e romancista. 

Em The Wire, estas marcas autorais se verificam em situações como aquela em que a série lança 

metalinguisticamente sua candidatura ao posto de “grande romance americano” ou no seu gosto 

por trazer tecnologias então contemporâneas em seus inquéritos. Mais do que isso, porém, o 

próprio tempo interno ao mundo ficcional na série é em si mesmo metalinguístico e presenteísta. 

Na obra, as estruturas de narração a nível episódico e as circularidades a longo prazo comentam 

os eventos ficcionais, induzem certas leituras que os criadores da série querem que façamos de 

tais eventos face a problemas contemporâneos, solicitam metalinguisticamente de nós 

indignação moral frente a injustiças não só individuais, mas também sistêmicas. 

No fundo, os eventos da série se articulam sobretudo conforme as editorializações 

metalinguísticas oriundas dos argumentos que os criadores querem fazer a partir do seu impulso 

jornalístico. Em última instância, é conforme aquilo que o melodrama criado pelos realizadores 

deseja que nos cause indignação moral que o tempo diegético se organiza. E assim, parece 

acertada a intuição de Williams (2014) de que a esperança utópica alimentada pelo melodrama 

do seriado é a de que as instituições e os sistemas que as governam mudem, e não a de que 

certos criminosos sejam punidos de forma a satisfazer nossos ressentimentos. Obviamente, a 

série não deixa de desejar que tenhamos empatia por figuras individuais, como o dependente 

químico Bubbles e o ladrão de traficantes Omar Little. Afinal, como mostra o próximo capítulo 

desta tese, o mundo de The Wire é habitado não só por tipos sociais, mas também por 

indivíduos. A produção de empatia, porém, aqui não busca apenas nos induzir a torcer por tais 

indivíduos, mas também fazer com que nos agarremos ao desejo de que outros não sejam 

obrigados a se tornar eles, de que àqueles que se importam “quando não é a sua vez” reste mais 

do que consequências negativas, de que vinte e dois jovens negros e pobres executados em 

prédios baldios sejam vistos como mais do que meros “animais presos”, algo para o que são 

necessárias mudanças sistêmicas. 

Aqui, há claramente aquilo a que Ang (1985) chamaria de uma estrutura de sentimento 

trágica adaptada às vidas de pessoas comuns, no que Williams (2014) descreveria como uma 

tragédia democratizada. Isso por que a despeito dos finais infelizes a que algumas de suas 

personagens estão fatalmente destinadas, a série solicita de nós não um terror resignado e 

piedade distante, mas indignação, esperança utópica de mudança e empatia.  E como argumenta 

Williams (2014), esta esperança utópica é alimentada na série não por meio do triunfo da virtude 

sobre o vício e da opção por satisfazer o ressentimento do espectador com a punição dos maus. 

Ao contrário, tal esperança jamais triunfa no mundo da obra, que só explicita alegoricamente 

como os criadores creem que ela poderia triunfar no nosso.
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6. PSICOGEOGRAFIA AFETIVA: PERSONAGENS E AMBIENTES 

No capítulo anterior, começou a culminar o nosso esforço mais detido de investigação 

de como uma série televisiva ficcional de proposta estética realista a um só tempo cria um 

universo diegético singular, regido por dinâmicas próprias, e convoca a partir dele certas ilusões 

de realidade. Ali, passaram enfim a ser articuladas, por meio do exame detido das estruturas 

formais de The Wire, algumas apostas teórico-metodológicas da primeira parte desta 

monografia, no que se contou densamente com aportes ao projeto autoral desenhado na segunda 

parte do escrito. Neste capítulo final da tese, tal empreendimento continua, agora a partir de um 

exame mais detido dos padrões de construção de personagem e ambientação da série. 

Aqui, ainda somos guiados pela hipótese de que em suas dinâmicas de produção de um 

mundo único e convocação de efeitos de real The Wire se ancora extensivamente em certas 

diretrizes autorais adotadas pelos criadores no processo de realização do seriado, de modo que 

a obra deve a um mesmo conjunto de parâmetros criativos tanto a particularização do seu espaço 

lógico quanto o seu realismo. Neste momento, porém, os interesses de abraçar um impulso 

jornalístico e tentar emular nas temporadas a estrutura de romances caem para segundo plano 

em nossa argumentação frente a uma terceira diretriz criativa: a de enfatizar tematicamente de 

modo crítico a opressão e o apagamento institucional dos indivíduos na cidade. É, assim, face 

a este foco temático-atmosférico que se organiza este capítulo. Desta maneira, na primeira seção 

dele exploramos como o seriado constrói uma dinâmica própria de contraposição entre 

instituições opressivas e indivíduos a elas vinculados, de modo que nos detemos nomeadamente 

sobre as recorrências formais na construção de personagens e organização delas em núcleos no 

seriado. Já a segunda seção do capítulo se debruça mais estreitamente sobre a cidade em si, 

desvelando qual é a natureza deste espaço urbano em que instituições e indivíduos são 

contrapostos em The Wire. A despeito desta aparente cisão entre as duas partes do capítulo, 

porém, ao longo de todo ele se verifica uma mesma dinâmica que associa formas sociais e 

audiovisuais de realismo para maximizar a possibilidade de adesão estética do espectador. 

No caso das formas sociais de realismo, já mencionamos que a contraposição entre 

indivíduo e sociedade é um dos temas mais persistentes das obras ditas realistas ao longo tempo 

(PELLEGRINI, 2009; WILLIAMS, 1958). E como os modos de produção de efeitos de real 

são convencionais, essa persistência leva as obras que aderem a este tema a partir de uma 

perspectiva crítica a serem por convenção facilmente lidas como realistas. O esforço analítico 

de desvelar as ilusões de realidade em jogo em uma obra, neste quesito, passa então por 

explicitar os artifícios narrativos que articulam o tema de forma socialmente crítica em seu 
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interior. No caso de The Wire, por exemplo, verificamos neste capítulo como esse argumento 

temático de esmagamento institucional dos indivíduos se constrói por estratégias como a da 

divisão das figuras dramáticas em núcleos institucionais rígidos, a da criação sistemática de 

personagens secundárias pouco memoráveis ligadas às instituições que ganham relevo no 

seriado e a do foco proeminente em espaços de socialização profissional evocativos. Como não 

poderia deixar de ser, porém, estas estratégias narrativas inevitavelmente produzem um mundo 

único que apenas alegoriza as “teses” tematizadas. Neste mundo, os espaços de socialização 

profissional são de fato centrais, e as instituições são com efeito rígidas e povoadas por figuras 

apagadas frente a elas. Assim, cada elemento poético da obra voltado a produzir esta articulação 

entre instituições e indivíduos vai não só explicitando um argumento que os criadores pedem 

que retraduzamos na realidade, mas construindo um mundo que medeia esta retradução. 

Já do ponto de vista audiovisual, o que se verifica em The Wire é uma busca por tornar 

“transparentes” os dispositivos de narração. A preferência por filmar in loco, a primazia do som 

diegético sobre o extradiegético, a escolha de quase nunca contaminar a imagem e o som pelas 

emoções das personagens: é marcado o gosto da série por ocultar o aparato narratorial e tentar 

dar ao espectador o que Nichols (1991) chama de uma impressão de acesso desimpedido ao 

mundo narrado. No entanto, como argumentamos ao longo da análise, a despeito das efetivas 

ilusões que o seriado consegue criar a partir destas escolhas, os próprios padrões de articulação 

visual, sonora e cênica da obra não deixam de redundar em dinâmicas de construção de mundo 

a partir sobretudo da evocação de certas qualidades atmosféricas. E assim, tanto do ponto de 

vista narrativo quanto plástico, a construção de personagens e ambientes da série segue uma 

dinâmica que a um só tempo erige um mundo singular e cria a partir dele ilusões de real. 

Aqui, também cabe deixar claro que neste capítulo a serialidade continua tendo peso na 

análise, embora não mais estritamente em termos da articulação dos eventos. Neste momento, 

nos interessam mormente padrões estáveis e contínuos de caracterização, divisão dos núcleos, 

composição das jornadas das personagens e construção cronotópica, com algumas considerações 

sobre como o nível episódico por vezes matiza e configura estes padrões que emergem a longo 

prazo. Cabe, assim, recobrar agora às considerações feitas no terceiro capítulo sobre a função 

diferenciadora do estilo televisivo, proposta por Butler (2010). Conforme o autor, na tevê o 

estilo tem a função de assinalar a partir de certas estratégias recorrentes aquilo que marca um 

produto específico, tornando-o reconhecível a partir daquilo que o faz único. É a estas 

recorrências narrativas, dramatúrgicas e plásticas na construção de personagens, ambientes e 

atmosferas que nos dedicamos ao longo deste capítulo final de análise, a começar pelos padrões 

que emergem no modo como o seriado constrói as suas figuras dramáticas. 
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6.1. A opressão e o apagamento institucional dos indivíduos 

6.1.1. A força das instituições 

Em certo momento do terceiro episódio de The Wire, o traficante D’Angelo Barksdale 

se aproxima de dois adolescentes com quem trabalha, os quais naquele momento se encontram 

relaxando em meio a um jogo de tabuleiro. Supervisor dos garotos, D’Angelo os pergunta o 

motivo de estarem ociosos, e ouve deles que esperam uma reposição de estoque, que só deve 

chegar no dia seguinte. O traficante de maior patente então repara que os rapazes estão de fato 

jogando damas em um tabuleiro de xadrez, e lhes pergunta o motivo para tanto, já que em sua 

perspectiva o xadrez é mais interessante. Ao enfim entender que eles desconhecem as regras 

daquele outro jogo, o mais velho então desmonta a partida em curso e, passados alguns protestos 

iniciais, começa a ensinar aos amigos os movimentos das peças de xadrez no tabuleiro. E na 

“aula” que dá aos rapazes, D’Angelo usa um recurso alegórico peculiar: ele explica a importância 

de cada peça aludindo a figuras chave e sobretudo posições de poder no universo do tráfico. 

Conforme D’Angelo, o rei é “o chefão”, “o cara”, movendo-se em qualquer direção que 

queira. Segundo ele, o rei não precisa fazer muito, posto que os outros membros do time o 

guardam e protegem. Já a rainha, que se move não só em qualquer direção, mas também quantas 

casas desejar, é quem realmente faz as coisas acontecerem. Ao ouvir isso, um dos garotos brinca 

que a peça o lembra “Stringer”, aludindo a Stringer Bell, braço direito de Avon Barksdale, líder 

da organização criminosa de que fazem parte. Seguindo com sua explicação, D’Angelo se refere 

à torre como sendo o estoque ou, mais precisamente, os soldados responsáveis por movê-lo. 

Enfim, os peões são descritos como as linhas de frente do tráfico, que sonham em ocupar o 

papel da rainha algum dia, mas em geral são forçosamente retirados do jogo cedo demais para 

isso. Então, quando um dos rapazes pergunta a D’Angelo como uma peça consegue se tornar o 

rei, o traficante lhe responde que isso é impossível, posto que “o rei segue [sendo] o rei”, frase 

que marca justamente a epígrafe daquele segmento. 

A nível episódico, este é mais um exemplo de situação supostamente avulsa que ganha 

relevo a partir do modo como a epígrafe pede uma leitura temática da cena, além de ser mais 

uma das tantas ocasiões no seriado que usam a metáfora do jogo para explicar o tráfico de 

drogas. Em um nível macro, porém, o que se explicita ali é o caráter altamente hierarquizado e 

em boa medida imóvel da estrutura da organização Barksdale, e por extensão das facções 

criminosas como um todo naquele mundo. De fato, seguindo a metáfora de D’Angelo, à medida 

que a temporada avança é possível aos poucos observar uma hierarquia progressivamente mais 

clara naquela facção. 



262 

 

Em quase todas as cenas em que aparece, por exemplo, Avon Barksdale se encontra na 

sua base de operações na boate Orlando’s, insulado do mundo externo, e em apenas quatro 

situações até o penúltimo episódio da temporada – quando os arcos narrativos começam a se 

resolver – ele aparece sem que Stringer Bell esteja junto com ele. Estas situações são uma manhã 

na casa de uma de suas namoradas, uma visita a um parente acamado em um hospital, o retorno 

de um jogo de basquete e uma noite em que a sua vida sofre um atentado. Marcadamente, três 

destas situações sinalizam momentos de lazer ou interação familiar, não trabalho. Além disso, 

mesmo nestas ocasiões Avon se encontra guardado por algum soldado de sua facção, salvo pelo 

momento em que a polícia consegue segui-lo após o jogo de basquete. Avon, assim, é uma 

personagem isolada espacialmente, e boa parte de suas decisões é efetivada pelo seu braço 

direito, Stringer Bell, que ao contrário dele mostra muito mais mobilidade e autonomia cênicas. 

Ao longo e além da temporada, também vai ficando claro que a gangue tem alguns 

funcionários que operam em nível macro, como os responsáveis pela contabilidade dos lucros 

do empreendimento criminoso como um todo ou pela divisão dos pacotes da droga, vistos em 

seus afazeres nas bases de operações do grupo, mas raramente nomeados. Ademais deles, vê-

se ainda que diretamente sob o comando de Avon e Bell atua um conjunto de soldados, a 

maioria pouco memoráveis. Tais soldados são responsáveis pela proteção dos membros mais 

poderosos da gangue, a movimentação do estoque, a execução de inimigos e assim por diante, 

sendo as “torres” da metáfora xadrezista de D’Angelo. Paralelamente a eles, atuam os “líderes” 

de territórios específicos da facção, também sob comando direto de Avon e sobretudo Bell. Na 

série, fica claro que há territórios mais ou menos cobiçados, e aparentemente os mais lucrativos 

dos Barksdale são as torres do chamado “Franklin Terrace”, prédios de múltiplos andares 

criados por projetos habitacionais e dominados pelo tráfico. No início da obra, é explicitado que 

D’Angelo trabalhava em um destes prédios, mas após perder a cabeça e cometer um assassinato 

pelo qual o vemos ser julgado no piloto, ele é demovido e passa a chefiar outro território, menos 

cobiçado, conhecido como o Pit, ou a “Cova”, uma pracinha em meio a edifícios mais baixos. 

Ali, D’Angelo tem sob seu comando um conjunto de traficantes menores que têm eles 

mesmos muitas vezes funções específicas, cuidando do estoque, da contabilidade, de avisar aos 

outros quando há policiais por perto e assim por diante. É a dois destes traficantes, inclusive, 

que ele ensina xadrez, e entre eles parece haver uma hierarquia própria, com figuras de maior 

ou menor autonomia para tomar decisões ali ou assumir o comando no caso da ausência de 

D’Angelo. Tudo isso vai elaborando no interior do seriado uma hierarquia altamente definida 

para a gangue (Figura 39), possivelmente tão labiríntica em sua estrutura quanto a própria 

organização real de Melvin Williams na qual foi baseada (Figura 1, apresentada no Capítulo 3). 
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Figura 39: estrutura hierárquica da organização Barksdale na primeira temporada. 

Com a polícia, acontece algo semelhante. No piloto, após a conversa entre o detetive 

Jimmy McNulty e o juiz Daniel Phelan sobre a facção Barksdale, Phelan faz telefonemas para 

alguns de seus contatos importantes no corpo de polícia. A partir daí, movimentações começam 

a ser realizadas no sentido de abrir um inquérito contra a facção para agradar ao juiz. Assim, 

poucas cenas após a interação entre McNulty e Phelan, nas unidades de narcóticos e homicídios 

da polícia, supervisores imediatos dos detetives começam a comentar que os oficiais de alta 

patente estão irritados com alguma coisa, referindo-se a tais oficiais apenas por títulos como os 

de “major” ou “adjunto de operações”, sem usar nomes. A partir dali, não tarda a ficar claro nem 

para o espectador nem para os oficiais de polícia que a irritação geral é motivada por McNulty 

e a sua conversa com o juiz, por meio da qual o detetive contornou a cadeia de comando para 

abrir um inquérito de seu interesse. O que leva muito mais para se explicitar, porém, é a própria 

estrutura hierárquica da polícia, e neste sentido o seriado demora um tanto inclusive para expor 

que o “major” a que os policiais de homicídios se referem é distinto daquele de que falam os 

detetives da divisão de narcóticos, ainda que ambos os majores respondam ao mesmo adjunto. 

Pouco a pouco, no entanto, este quebra-cabeças hierárquico vai sendo montado. Já no 

segundo episódio, por exemplo, fica claro que todo o corpo de polícia é comandado por um 

comissário, ao qual respondem um adjunto de operações e um adjunto administrativo. Também 

já no segundo episódio, a série explicita ainda que o adjunto administrativo é responsável por 

comandar a divisão de investigações internas, que lida com casos de corrupção e brutalidade 

policial. É ao adjunto de operações, assim, que cabe o comando da maioria das outras unidades 

apresentadas ao longo do seriado. Deste modo, a ele respondem, por exemplo, os majores 
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responsáveis pelas unidades regionais da cidade, como aqueles que comandam o policiamento 

da Zona Oeste ou da Zona Sudeste de Baltimore. Também é ao adjunto de operações que 

responde o coronel que rege a divisão de investigações criminais, ao qual por sua vez recai a 

responsabilidade pelas unidades de roubo de automóveis, narcóticos, homicídios e diversas 

outras. Cada uma destas unidades, por seu turno, é regida por um major, abaixo do qual há 

tenentes, sargentos e assim por diante – com a única exceção efetivamente mostrada sendo a 

divisão de altos crimes, criada entre a segunda e a terceira temporadas, comandada em si por 

um tenente e não um major. Tudo isso vai delineando uma ampla estrutura hierárquica que nunca 

é oferecida didaticamente ao apreciador, mas que se revela a um olhar analítico (Figura 40). 

 

Figura 40: estrutura hierárquica da força policial de Baltimore em The Wire. 

Menos elaborados em seu desenho, os outros núcleos de personagens da série não 

deixam de se organizar ainda assim segundo padrões hierárquicos claros. Desta forma, entre os 

estivadores, há o líder sindical, os funcionários sêniores e os mais jovens. Já na escola tem-se 

o diretor, a vice-diretora, os professores com experiência na casa, os professores recém-

chegados e os alunos. Entre os jornalistas, por seu turno, há o editor executivo do jornal, abaixo 

do qual se localiza um editor-chefe e então os vários nomes responsáveis por editorias diversas, 

sob a supervisão dos quais operam jornalistas e fotojornalistas e enfim revisores. E assim, vai 

ficando claro que os núcleos de personagens não só se dividem conforme linhas institucionais, 

mas também seguindo hierarquias definidas. Não só isso, mas no interior destas hierarquias em 

geral há um equacionamento entre postos maiores e condutas mais duvidosas ou destrutivas. 
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Conforme vimos no Capítulo 4, por exemplo, a alta cúpula da polícia em geral atua 

como oponente nos próprios processos de inquérito desenvolvidos por detetives da corporação. 

No outro polo, tanto no grupo Barksdale quanto no grupo Stanfield as mortes mais brutais são 

encomendadas pelos líderes das facções, não cometidas em atos aleatórios de violência de 

subordinados. Em verdade, a tais subordinados muitas vezes só resta lidar com as consequências 

psicológicas negativas dos atos ordenados por seus superiores. Assim, na primeira temporada, 

o jovem Wallace entra em uma profunda depressão ao ver o corpo do namorado do ladrão Omar 

Little torturado e morto à sua porta. Funcionário dos Barksdale, Wallace sabia que os membros 

da gangue a que estava afiliado estavam procurando o namorado de Omar, e denunciou a 

localização dele ao grupo ao encontrá-lo em um fliperama da cidade. Ao encarar o que se ordenou 

que fosse feito com o jovem, porém, Wallace mal consegue lidar com as consequências, se 

tornando usuário de drogas e entrando em um processo depressivo. Mais tarde, a morte do 

próprio Wallace por suspeitas de que ele estava atuando como informante da polícia abala 

profundamente D’Angelo Barksdale, que chega a cogitar uma delação contra a própria família 

por não conseguir lidar com o que os líderes da sua gangue ordenaram que fosse feito com o 

rapaz. Já no The Baltimore Sun, são os editores sêniores que aceitam reportagens que não se 

conformam com os padrões que regem a profissão apenas por estarem bem escritas, punindo 

chefes de editoriais específicas quando se voltam contra jornalistas populares, mas pouco éticos. 

Obviamente, a corrupção e o baixo profissionalismo na série não se limitam aos altos 

escalões. Policiais de baixa patente, por exemplo, com frequência usam de violência contra 

jovens negros e pobres, e por vezes embolsam dinheiro apreendido. Já entre os estivadores, não 

só o líder sindical Frank Sobotka se corrompe para ajudar a categoria, mas também seus filho 

e sobrinho entram para o tráfico de drogas para melhorar de vida. No entanto, em geral as 

condutas mais destrutivas estão de fato associadas aos agentes no topo das hierarquias 

institucionais. Isso, inclusive, é tão marcado no seriado que quando figuras de liderança que a 

obra aponta como éticas ou diferentes ao longo do tempo chegam ao topo de suas carreiras elas 

precisam se adaptar ou sair do caminho. É assim que o vereador Tommy Carcetti, ao tornar-se 

prefeito, passa a tomar atitudes idênticas às do seu antecessor, a quem ele tanto criticava. Carcetti 

introduz pesados cortes orçamentários em várias áreas da cidade, e mesmo após ele demitir o 

comissário de polícia por fraudar estatísticas criminais, vemos o seu assessor pedir que o novo 

comissário da corporação, Cedric Daniels, faça o mesmo. Incapaz de aceitar a demanda, Daniels 

então se demite, sendo trocado por alguém mais disposto a entrar no jogo. 

Mais do que figuras específicas, assim, na série as próprias instituições estão moralmente 

condenadas, e a divisão melodramática entre bem e mal parece na obra de fato mais claramente 
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definida em linhas hierárquicas institucionais do que entre personagens singulares. Afinal, 

pequenas corrupções e defeitos de caráter são algo que se vê em várias personagens de The 

Wire, bem como certas virtudes. O que é sistemático na série, porém, é a equivalência entre 

estar no topo das hierarquias e tomar, forçosamente ou não, decisões que mantêm operacionais 

os vícios que marcam as várias instituições da cidade no seriado. Há, assim, certo determinismo 

nefário no modo como tais instituições operam na série, o que por alegoria ajuda na articulação 

de uma crítica social afim àquela que se verifica nas obras naturalistas, cujo tom determinista é 

um dos atributos mais marcantes. E aqui, por si só a crítica social embutida no modo como o 

seriado articula a dinâmica entre figuras dramáticas e hierarquias institucionais é capaz de 

evocar certos efeitos de realidade. Afinal, já argumentamos detidamente no terceiro capítulo 

sobre a persistência temática da contraposição entre instituições e indivíduos nas obras realistas, 

persistência esta que alguns autores chegam a ver como elemento central do realismo. Além 

disso, é bastante claro que uma perspectiva socialmente crítica se encaixa com a concepção que 

Lukács (1969, 1980) tem da questão realista, bem como com certo impulso jornalístico. Enfim, 

o alto grau de detalhe no modo como a série estrutura as hierarquias que ela estabelece também 

ajuda, por si só, na convocação de efeitos de real, posto que o próprio esforço de pormenorização 

narrativa também é convencionalmente visto como realista (BARTHES, 2012). 

No entanto, o fato é que no nosso mundo as hierarquias institucionais certamente variam 

muito mais em seu grau de rigidez do que no da série, e é de se esperar que distintas instituições 

sejam acometidas por níveis muito mais variáveis de decadência e vício. Assim, na explicitação 

da crítica social que The Wire busca empreender, a obra não deixa de produzir um universo 

diegético que se torna singular por suas instituições recorrentemente estruturadas em hierarquias 

rígidas, e corrompidas no topo destas hierarquias. O que é no máximo um argumento social 

frente ao nosso mundo, desta forma, torna-se uma realidade incontestável naquele projetado na 

obra, o que ajuda a particularizá-lo. E esta dinâmica de hierarquização institucional dos núcleos 

e equacionamento entre o topo das hierarquias e posturas questionáveis não é nem de longe o 

único modo como se efetiva em The Wire a diretriz autoral de contrapor instituições e indivíduos. 

Neste sentido, é notável, por exemplo, o fato de que muitas personagens da série só 

existem para “preencher” certos núcleos institucionais. Marcadamente, tais personagens têm 

pouca função narrativa para além desta, se mostrando facilmente esquecíveis, apagadas em meio 

às instituições que ajudam a compor. E aqui, mais uma vez, se revela a herança neorrealista da 

obra, visto que era patente em alguns filmes do movimento a descrença nas instituições e a 

profusão de figuras dramáticas que apenas “estão lá”, sem função narrativa clara (BAZIN, 1991; 

FABRIS, 1996). Todavia, enquanto nos filmes do neorrealismo cada instituição era via de regra 
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representada por uma personagem ou um pequeno grupo (como um padre ou alguns sindicalistas), 

The Wire cria um número abundante de figuras dramáticas que têm pouca importância para 

além do seu papel institucional, muitas delas deliberadamente difíceis de diferenciar entre si.  

Mittell (2015), por exemplo, repara o quanto é usual nos diálogos da série a ausência de 

marcadores que ajudem a identificar claramente as personagens mencionadas, de forma que é 

comum em The Wire a citação a figuras dramáticas sem que os seus nomes, relações com os 

protagonistas ou outros parâmetros de identificação além de seus vínculos institucionais sejam 

explicitados. Além disso, os apelidos são abundantes na obra, e figuras específicas podem ser 

referidas pelo nome, o sobrenome, o apelido ou uma combinação de alguns destes termos. Na 

força-tarefa montada na primeira temporada, por exemplo, temos James “Jimmy” McNulty, 

Shakima “Kima” Greggs, Roland “Prez” Pryzbylewski, Thomas “Herc” Hauk e Ellis “Carv” 

Carver. Entre os criminosos, nota-se ainda que as alcunhas tendem a ser bem menos próximas 

dos próprios nomes dos indivíduos, como se verifica por Anton “Stinkum” Artis, Roland “Wee-

Bey” Bryce ou Malik “Poot” Carr. Por sua vez, na polícia, é recorrente a referência a oficiais 

da alta cúpula apenas por suas patentes, e não seus nomes, o que pode gerar confusão entre 

velhos e novos ocupantes de um cargo à medida que personagens vão sendo promovidas, e até 

mesmo entre figuras que simultaneamente têm titulação similar. Um exemplo disso já no piloto 

é a própria menção a duas personagens diferentes pelo mesmo título de “major”.  

Ademais, nota-se ainda que personagens distintas podem ter na série o mesmo primeiro 

nome, ou o primeiro nome de uma delas pode ser o sobrenome de outra. “Roland”, por exemplo, 

é o primeiro nome tanto do oficial Pryzbylewski quanto do criminoso “Wee-Bey” Bryce, e 

Russell é tanto o sobrenome da agente portuária Beatrice, conhecida como “Beadie”, quanto o 

primeiro nome do traficante conhecido como “Stringer” Bell. Bell, por sua vez, é ainda referido 

pelo nome Ahmed em uma ocasião na qual o agente do FBI Terrance “Fitz” Fitzhugh explica 

para a polícia que teve que fingir que o traficante era em verdade suspeito de terrorismo para 

conseguir autorização para escutas federais tendo ele como alvo (t03e11). 

Enfim, também é forte no seriado a tendência a usar atores desconhecidos e até mesmo 

não creditar alguns deles. Como mencionamos na Introdução, por exemplo, o produtor Robert 

Colesberry não é creditado em sua atuação como o detetive Ray Cole, nem a atriz Jill Redding 

como a dona de bar Delores. Neste mesmo sentido, já no piloto os atores Chris Clanton e Brandon 

Price não são creditados em seus papeis como Savino Bratton e Anton Artis, ainda que logo 

passem a ser. E isso só se agrava dada a tendência do seriado de apresentar as suas personagens 

condensadamente nos primeiros episódios de cada temporada, sobretudo posto o próprio volume 

de figuras dramáticas engendradas em cada uma delas. Assim, a ausência de identificadores 
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claros em muitos diálogos, a referência a alguns policiais por suas patentes, a homonímia e a 

polionímia de algumas personagens da obra, o uso de atores desconhecidos e a subcreditação 

de alguns deles se juntam na série à própria profusão de figuras dramáticas e introdução 

condensada delas para tornar difícil distinguir várias personagens. Por conta disso, com alguma 

frequência só o que conseguimos localizar nos diálogos sobre algumas figuras são os papéis 

institucionais que elas exercem. Isto é: podemos não saber a que personagem um detetive se 

refere em uma frase, mas em geral o contexto tende a deixar claro se o policial fala de um 

superior ou um alvo. Os indivíduos, desta forma, se tornam muitas vezes secundários, enquanto 

os seus alinhamentos institucionais se tornam mais claros e contextualmente importantes. 

E neste mesmo esforço de marcação do alinhamento institucional das personagens, The 

Wire conta não só com todas estas estratégias dramatúrgicas, mas também com recursos visuais. 

É comum na série, por exemplo, que atores em papéis menos importantes sejam “apagados” no 

quadro em várias de suas aparições, quer por estarem fora de foco em segundo plano (Figura 

41 e Figura 42) ou por figurarem mais em quadros abarrotado de indivíduos do que em planos 

próximos (Figura 43 e Figura 44). Nestes casos, outra vez o que se identifica é mais os papéis 

institucionais das personagens de menor importância do que elas mesmas. Ou seja, é a presença 

em uma boca de drogas ou redação de jornal que localiza a personagem, não sua singularidade. 

  
Figura 41: Savino e Stinkum desfocados (t01e01). Figura 42: Stinkum desfocado em 2º plano (t01e05). 

  
Figura 43: audiência dos Barksdale (t01e13). Figura 44: sala de redação do jornal (t05e03). 

Tudo isso vai erigindo na série um mundo de instituições maiores que os indivíduos que 

as articulam, com frequência esquecíveis, “apagados” ou confundíveis entre si. Em certa 

medida, inclusive, pode-se dizer que no seriado diversas figuras dramáticas existem somente 
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para compor os núcleos institucionais de que fazem parte, ao invés de serem compostas neles. 

Tais personagens ocupam apenas os papéis de “criminoso”, “estivador” ou “jornalista”, sendo 

mais do que figurantes pela sua presença em vários episódios, falas recorrentes e importância 

dramática mínima, mas não passando de tipos sociais. De tal forma, embora várias personagens 

da série escapem a esta redução a tipos, a enorme quantidade de figuras dramáticas pouco 

memoráveis ou importantes não deixa de saltar aos olhos em The Wire. E aqui, o foco temático 

da obra na contraposição entre instituições e indivíduos começa a mostrar claros contornos 

atmosféricos de apagamento institucional dos habitantes do mundo narrativo projetado na série. 

Dado que as instituições do seriado são assinaladas ainda por hierarquias rígidas em que os 

postos superiores exigem posturas moralmente questionáveis, tal apagamento se associa ainda 

a certa opressão. As posições sociais e institucionais dos habitantes do universo diegético 

projetado em The Wire, assim, vão se provando de suma importância para o modo como as 

figuras que habitam tal universo se definem e evocam certas atmosferas. Com efeito, isso se 

torna ainda mais patente quando se nota que estas mesmas posições sociais e institucionais estão 

na base da lógica que a série escolhe até mesmo para criar paralelos entre suas personagens. 

Já exploramos no capítulo anterior, por exemplo, o modo como dadas jornadas pessoais 

de distintas figuras dramáticas da obra às vezes se espelham. Na series finale, o jovem Duquan 

Weems se torna um sem-teto que vende metais coletados do lixo para sobreviver, “tornando-

se” o novo “Bubbles”, enquanto Michael Lee passa a roubar traficantes, ocupando o papel que 

antes cabia a Omar Little. Pouco antes neste mesmo capítulo, explicitamos ainda como, ao 

ocupar certas posições hierárquicas, figuras novas são levadas a cometer os mesmos erros que 

seus predecessores, como ocorre com Tommy Carcetti ao ganhar as eleições para prefeito. 

Conforme já argumentamos, isso tudo vai criando um mundo opressivo em que mudam os 

indivíduos, mas não os sistemas que os amarram, de modo que “traficante”, “dependente 

químico abandonado nas ruas” ou “ladrão” são apenas papéis institucionais que continuarão 

sendo exercidos por novas figuras enquanto mudanças maiores não ocorrerem. 

Marcadamente, estes paralelos entre papéis institucionais não ocorrem apenas em um 

nível vertical, a partir das jornadas das personagens diferentes que acabam ocupando posições 

semelhantes em sucessão cronológica, mas também horizontalmente, entre figuras distintas 

vinculadas a instituições díspares em um mesmo momento no tempo. Na quarta temporada, por 

exemplo, tanto o detetive McNulty quanto o seu antigo colega Pryzbylewski se acham ambos 

em novas situações profissionais. Isso por que após ter sido exonerado algum tempo antes, 

Pryzbylewski se vê trabalhando numa escola, enquanto após vários anos atuando como detetive 

de homicídios, McNulty torna a ser um policial de rua. A partir daí, algumas situações vividas 
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por eles se mostram quase idênticas, e em certa medida a jornada de Pryzbylewski enquanto 

professor é usada para estabelecer como o próprio sistema educacional da cidade espelha a sua 

polícia. A título de ilustração, em uma cena montada em paralelo ainda na season première, 

vemos tanto policiais quanto professores tendo em simultâneo palestras totalmente descoladas 

das realidades que enfrentarão na prática. De um lado, os educadores são incentivados a repetir 

frases como “eu sou amável e capaz” em um ambiente de ensino onde em certo momento uma 

aluna chega a desfigurar outra com um estilete. Do outro, os detetives são apresentados a um 

extensivo manual de contraterrorismo numa cidade onde a possibilidade de ataques extremistas 

é, efetivamente, no mínimo remota. Além disso, em certo momento (t04e09), a vice-diretora da 

escola instrui explicitamente os professores a ensinar as respostas dos testes estandardizados 

que o governo aplica para avaliar o desempenho de estudantes e estabelecimentos educacionais, 

algo que o próprio Pryzbylewski compara à manipulação de estatísticas a que a polícia é 

incentivada pela prefeitura. Professores, policiais e crianças, deste modo, sequer têm as suas 

reais demandas vistas pelas instituições a que se vinculam, sendo apagadas frente a elas. 

Ademais, nota-se que os paralelos que a série estabelece não só comparam as posições 

institucionais que certas personagens ocupam, mas as instituições a que elas se vinculam em si 

mesmas. E neste sentido, muitos destes paralelos são não só de semelhança, mas também de 

contraste. Os detetives do seriado, por exemplo, comparam o tempo todo as facções do tráfico 

à polícia, constatando que quando policiais cometem erros eles ganham boas aposentadorias, 

enquanto criminosos que cometem os mesmos deslizes são punidos (t01e13); ou se espantando 

com o fato de que nas gangues o nepotismo é menor do que na força policial, de modo que 

promoções para o alto escalão priorizam inteligência e não parentesco (t03e01). De forma um 

pouco menos didática, na terceira temporada acompanhamos até mesmo os contrastes entre dois 

modelos de gerenciamento de uma gangue. Naquela temporada, a série explora uma longa 

disputa entre o recém-liberado da cadeia Avon Barksdale e seu antigo braço direito Stringer 

Bell sobre como administrar a facção em que os dois atuam. Diplomático, Bell prefere dialogar, 

fazer alianças, jogar inimigos contra outros e investir em negócios legais, enquanto Avon é mais 

inclinado a demonstrações de força bruta, prezando pela tomada violenta de territórios. 

Tudo isso vai fazendo do paralelismo uma estratégia pela qual o seriado distingue as suas 

instituições e caracteriza as suas personagens a partir do modo como elas veem tais instituições 

e se posicionam nelas. Consequentemente, o peso dos vínculos institucionais se faz outra vez 

marcado no mundo ficcional da obra, o que o torna um espaço lógico em que tais vínculos estão 

inclusive no cerne da identidade das figuras que ali habitam. A diretriz de contrapor 

tematicamente instituições e indivíduos no seriado, além disso, não só se reitera nos paralelismos, 
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mas neles ganha outra vez contornos atmosféricos de opressão e apagamento, permitindo que 

efeitos de realidade emerjam da crítica social que embasa esta atmosfera. Reforçando tudo isso, 

muitas das próprias escolhas de elenco da obra criam novos paralelos institucionais. 

Alguns dos atores de The Wire, por exemplo, já haviam trabalhado em Homicide ou The 

Corner, mas em geral em papéis socialmente opostos aos que exercem em nosso corpus, algo 

que Simon já admitiu fazer parte de uma escolha deliberada149. O ator Erik Dellums, por 

exemplo, interpreta em Homicide um poderoso líder de facção conhecido como Luther 

Mahoney, enquanto em The Wire ele incorpora um perspicaz médico legista que trabalha de 

perto com a polícia, chamado Randall Frazier. Já Corey Parker Robinson, que dá corpo em The 

Wire ao detetive Leander Sydnor, vive o jovem R. C. em The Corner, envolvido com o traficante 

DeAndre McCullough. Clarke Peters, por sua vez, antes de dar forma ao sofisticado detetive 

Lester Freamon em The Wire, havia interpretado em The Corner o degradado dependente 

químico “Fat Cut”. Longe de serem meras curiosidades anedóticas, estas mudanças de posição 

social e alinhamento institucional entre uma personagem e outra de um mesmo ator importam 

por que o reconhecimento dos atores e dos seus papéis passados pelo público evoca certos 

afetos, cria expectativas e orienta interpretações (NACACHE, 2012; THOMPSON, 1988). 

E aqui, nota-se que The Wire não apenas pede de forma vaga ao espectador familiarizado 

com a produção anterior de Simon que teça analogias entre os distintos papeis incorporados 

pelos mesmos atores nas diferentes séries. Antes, o seriado além disso orienta a direção que tais 

analogias devem tomar, pede que elas sejam feitas justamente a partir das diferenças entre o 

lugar social das personagens. Ou seja, a distinção que The Wire acentua entre o líder de facção 

Luther Mahoney e o médico Randall Frazier, ou entre o detetive Sydnor e o jovem de periferia 

R. C., ou ainda entre o investigador Lester Freamon e o dependente químico “Fat Cut” não é 

sobretudo física ou psicológica. Ela não diz primeiramente respeito a maneirismos das 

personagens, mas aos seus caracteres sociais e alinhamentos institucionais. Assim, em suas 

escolhas de elenco, por meio de certos paralelismos, The Wire dá ainda mais força às instituições 

que marcam a sociedade criada em seu mundo narrativo, mesmo que aqui o caráter intertextual 

dos paralelismos limite o alcance da estratégia. Este, de fato, é um argumento que prova ainda 

mais sua validade quando observamos a lógica que orienta a presença de não atores na obra. 

Tomemos, por exemplo, Melvin Williams. Um dos mais célebres traficantes da história 

de Baltimore, Williams é, como já mencionamos, protagonista da primeira série de reportagens 

investigativas em estilo literário que Simon escreveu para o The Baltimore Sun. Em The Wire, 

 
149 Fonte: <https://thewire.fandom.com/wiki/The_Detail>. Acesso em: 02 nov. 2018. 
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toda a trama da primeira temporada é inspirada na investigação que levou Williams a ser preso, 

mas ele não ingressa na série como contraparte de si mesmo, ou sequer como um gângster. De 

fato, a sua personagem nem mesmo se vincula ao tráfico. Em The Wire, Williams em verdade 

interpreta um líder comunitário, o diácono de uma igreja que busca ajudar pessoas que se 

encontram em situação de vulnerabilidade social, como ex-presidiários e dependentes 

químicos. A escolha, aqui, sem dúvida parece orientada para que comparemos as posições 

sociais e institucionais do sujeito real às da personagem que ele interpreta na obra, o que se faz 

ainda mais patente pelo fato de a personagem de Williams sequer ser nomeada. Com efeito, 

mesmo figurando em onze episódios ao longo de três temporadas, tal personagem é conhecida 

e creditada apenas como “O Diácono”. Mais do que uma figura com jornada própria, vida pessoal 

ou conjunto contraditório de características, “O Diácono” é o líder religioso arquetípico, e a 

única comparação possível dele com Melvin Williams se dá em termos sócio-institucionais. 

Isso não só por que as posições de ambos são altamente contrastantes, mas por que “O Diácono” 

é uma personagem tipo, plana, que só existe enquanto um papel social/institucional. 

Um tanto mais complexo é o caso de Felicia “Snoop” Pearson (Figura 45 e Figura 46). 

Dotada do mesmo nome e alcunha da personagem que interpreta, Pearson é uma figura magra, 

baixa e franzina para a idade que tinha quando da sua participação na série, o que se deve ao 

fato de sua mãe ter sido uma dependente química que seguiu usando drogas durante a gravidez 

(WILSON, 2014). Marcadamente, ela tem uma voz anasalada e um sotaque carregado que 

tornam algumas de suas falas na série difíceis de entender mesmo para falantes nativos de 

inglês, e foi descoberta em um clube noturno pelo ator que interpreta Omar Little na série 

(PENFOLD-MOUNCE; BEER; BURROWS, 2011). Quando do seu ingresso em The Wire, 

Pearson já havia cumprido pena por homicídio após matar uma garota aos catorze anos de idade 

(GEBREMARIAM, 2016), e ela voltou a ser presa após o fim do seriado, desta vez por tráfico 

de drogas. Na ocasião, Simon saiu em sua defesa, argumentando sobre as poucas oportunidades 

de trabalho para uma mulher com o perfil e histórico dela e o caráter persecutório contra certos 

segmentos da população que a guerra contra as drogas ganhou em seu país (RASTOGI, 2011). 

  
Figura 45: Pearson, rosto aos 26 anos (t04e01). Figura 46: Pearson sai do carro, corpo inteiro (t04e03). 
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 Se o paralelo institucional estabelecido pela série entre Melvin Williams e “O Diácono” 

é bastante acentuado pelo fato de a própria personagem ser praticamente um arquétipo sem 

história ou nuance, no caso de Pearson tal paralelo é mais sutil. Afinal, a sua contraparte tem 

uma jornada clara no seriado, profundamente vinculada ao arco que segue o ingresso do jovem 

Michael Lee no tráfico. Na série, Pearson é uma das pessoas que treinam Lee para ser um 

soldado da facção Stanfield, e ela acaba sendo morta pelo rapaz na última temporada. Além 

disso, o próprio corpo e modo de falar da Pearson real permeiam a sua personagem, e aqui cabe 

resgatar algumas ponderações de Nacache (2012) sobre certos usos de não atores em produções 

audiovisuais. Conforme a autora, em muitos casos, a ideia com o emprego de não atores é criar 

a impressão de que lhe cabe não atuar, mas ser, quase como veículos transparentes pelos quais 

as personagens – com quem se confundem – se manifestam. Há, para Nacache, nestes casos um 

fetichismo da irrupção do “corpo verdadeiro” na tela, uma espécie de apagamento ideal das 

marcas teatrais de representação face a uma ilusória identidade entre personagem e ator. 

Ainda assim, ela nota que não se pode equacionar um ao outro, e de fato a história de 

vida de Pearson se desvia em inúmeros aspectos da de sua contraparte (PENFOLD-MOUNCE; 

BEER; BURROWS, 2011). Em verdade, não é sequer a biografia da Pearson real que inspira o 

arco de Snoop, e até mesmo as suas falas eram após um tempo altamente controladas na série 

para se manter no script (SIMON et al., 2006). O que interessa da atriz para a personagem, 

assim, não são exatamente as particularidades da sua história de vida, mas as marcas que ela 

traz no seu corpo, voz, sotaque e porte da sua própria posição social e institucional frente ao 

universo do tráfico. E então, torna-se patente que a identidade – e desta vez não mais o contraste 

– entre atriz e personagem se dá ainda aqui em termos sócio-institucionais, e não biográficos. 

Isso tudo posto, fica claro que o recurso a não atores, que Simon já havia empregado em 

The Corner, adquire em The Wire a função muito particular de estabelecer por um outro ângulo 

os paralelismos institucionais tão recorrentes na série. Isto, por certo, não quer dizer que as 

funções que Bazin (1991) identifica para tal recurso no neorrealismo cinematográfico italiano 

não se façam mais presentes aqui. Ou seja, é inegável que a série se beneficia de um “senso 

geral” de autenticidade ao se contrapor à convenção hollywoodiana e elencar não atores. Com 

efeito, em certa medida pode-se até mesmo dizer que no caso de The Wire o realismo garantido 

por tal senso de autenticidade tem solidez redobrada. Afinal, vários dos discursos públicos sobre 

a obra apontam certa identificação dela com o cinema neorrealista, garantindo que a convenção 

seja facilmente reconhecida pelo público familiarizado com a história do cinema. Este 

reconhecimento, por sua vez, permite que os efeitos de real obtidos com o recurso se tornem 

ainda mais fortes frente à identificação do quadro de referência externo. Ainda assim, não se 
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pode negar que a opção por usar não atores também adquire uma função composicional peculiar 

em The Wire, reiterando a força das instituições naquele mundo narrativo e o fato de que elas 

orientam até mesmo a identidade das figuras dramáticas. 

Tudo isso pode dar a entender que The Wire produz de fato um drama que se dá apenas 

no nível institucional, criando uma estória em que os indivíduos singulares importam muito 

pouco ou não têm qualquer particularidade. Já mencionamos, inclusive, que é exatamente assim 

que alguns críticos leem a obra, vendo nela uma dramatização dos efeitos do poder disciplinar 

das instituições (BROOKS, 2009) ou uma “tragédia do sistema” que pede do espectador luto 

sobretudo pelo totalitarismo social da cidade (WILSON, 2014). No entanto, aqui precisamos 

discordar destas interpretações. De fato, uma análise detida permite verificar que a despeito das 

estratégias que o seriado emprega para criar figuras dramáticas pouco memoráveis e fáceis de 

confundir umas com as outras, ele também se esforça para garantir certa singularidade e vida 

interna a ao menos algumas de suas personagens. Com efeito, mesmo que crie rígidas hierarquias 

institucionais e tenda a equacionar os postos mais altos destas hierarquias com posturas 

moralmente questionáveis, The Wire articula, até mesmo na própria composição dos núcleos, 

pontos de respiro para o espectador e alguns protagonistas150. Nesta mesma direção, os próprios 

paralelismos de contraste da série ajudam a garantir certa individualidade às suas figuras 

centrais – diferenciando, por exemplo, Stringer Bell e Avon Barksdale a partir do modo como 

cada um dos dois enxerga a gerência de uma gangue. É a estas estratégias que permitem que 

alguns protagonistas do seriado “respirem” e ganhem certa singularidade mesmo frente ao forte 

senso atmosférico de opressão e apagamento institucional da obra que nos dedicamos a seguir.  

6.1.2. A individualidade das figuras dramáticas 

No escrito em que defendeu a tensão entre homem e sociedade como mote do próprio 

realismo, Raymond Williams (1958) sagazmente argumentou que criar tal tensionamento exige 

a construção não apenas de um mundo social minucioso, mas também de indivíduos dotados 

de singularidade que a obra possa contrapor a este detalhado universo social. Em uma direção 

curiosamente semelhante, é notável que em si mesmo o melodrama demanda algum grau de 

individualidade e vida interna para as personagens – ou, ao menos, para aquelas com quem 

espera-se que nos importemos. Afinal, a busca por indignar moralmente o apreciador e provocar 

nele uma esperança utópica de mudança passa em si mesma pela construção de figuras 

dramáticas vívidas com quem se possa criar relações parassociais. Com efeito, se as personagens 

 
150 Aqui entendidos sobretudo no sentido de personagens que têm importância marcada para um ou mais fios 

narrativos da obra. 
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de The Wire fossem todas meros “tipos”, dificilmente o seriado seria efetivo em convocar a 

empatia do espectador. Ao contrário, teríamos uma série estritamente naturalista – sem dúvida 

ainda dotada de um mundo narrativo particular, e possivelmente de muitos dos mesmos efeitos 

de real que se verifica ali, mas tão estreita nas suas dinâmicas de construção de personagem que 

o determinismo da obra convocaria uma postura fatalista ao invés de um desejo melodramático 

de mudança. Declaradamente, esta maneira fatalista de encarar o mundo não é assumida por 

Simon. Segundo ele (et al., 2016), a despeito da sua propensão a desafiar as instituições e as 

autoridades institucionais, em sua perspectiva, a luta pela ação e organização coletiva é essencial 

e necessária. Isto é algo que transborda em The Wire. De fato, a despeito de o seriado criar um 

universo diegético de instituições opressivas que apagam as identidades de vários dos indivíduos 

que ali habitam, muitos daqueles mesmos indivíduos não deixam de ganhar singularidade e 

demonstrar vida interna na obra. E isso, é claro, sem que a série jamais abandone a diretriz 

criativa de contrapor dialeticamente tais indivíduos e as instituições em que eles se articulam. 

Tomemos, por exemplo, os padrões visuais, sonoros e cênicos engajados pela obra em 

suas dinâmicas de construção de personagem. Notavelmente, The Wire configura uma forte 

ilusão de que os dispositivos pelos quais apresenta as suas figuras dramáticas são objetivos. É 

marcada na série, por exemplo, a total ausência de voz over. Ainda que o seriado contorne isso 

criando certas figuras verborrágicas com tendência a fazer longos monólogos – como o líder 

sindical Frank Sobotka na segunda temporada e o político Tommy Carcetti nas três últimas –, 

em momento algum ouvimos os pensamentos de quaisquer personagens. Além disso, a música 

extradiegética é quase inexistente na obra, e não é com frequência que a massa sonora instrui o 

espectador sobre as emoções pretendidas ou negadas em uma cena. Filtros de cor também não 

costumam ser muito usados, de forma que a imagem não se contamina com frequência pelos 

afetos das figuras dramáticas a partir da manipulação artificial da paleta. Além disso, o estilo 

de atuação da série é deliberadamente pouco afetado. Conforme o próprio Simon (et al., 2006), 

essa opção por diminuir ao máximo os momentos que requerem atuações mais intensas se deve 

a um interesse por economizar as circunstâncias de catarse emocional, mas esta economia sem 

dúvida auxilia também o seriado a criar esta impressão de objetividade no modo como constrói 

as personagens. Não à toa, comprando tal impressão de objetividade, em suas análises da série, 

Mittell (2012a, 2015) chega a afirmar que só temos acesso às emoções das figuras dramáticas 

de The Wire por marcadores que ele entende como objetivos, como as ações e os diálogos. Um 

exame mais detido, porém, revela que este não é exatamente um ponto de vista acurado. 

Afinal, a rigor esta impressão é equivocada já nas premissas que assume. Por certo, desde 

a era de ouro do cinema hollywoodiano, o mascaramento dos dispositivos de narração é com 
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frequência associado a certos efeitos de realidade. A despeito disso, não há, em qualquer mídia, 

um modo “objetivo” de apresentar figuras humanas. Da economia vocabular na escrita aos 

figurinos do teatro, do desenho de personagem nos videojogos à escolha de técnicas na pintura, 

há vários padrões esquemáticos pelos quais se pode caracterizar as figuras representadas numa 

obra. Aquilo que entendemos como “objetivo”, assim, é apenas uma impressão provocada pela 

nossa familiaridade com certos cânones formais e esquemas cognitivos (Cf. GOMBRICH, 

1995). No audiovisual, por exemplo, escolhas ligadas à escala de planos, ângulo e luz não 

deixam de produzir certos sentidos relativos às personagens. Nesta perspectiva, é revelador em 

The Wire o caso do ladrão de traficantes Omar Little. 

Como pontua também a próxima seção deste capítulo, um dos modos mais marcantes 

pelos quais The Wire cria audiovisualmente uma impressão de vivacidade na representação é a 

recorrência a parâmetros naturalistas no uso da luz. Há planos em que o contraste é tão alto que 

mal conseguimos distinguir qualquer objeto na imagem para além daqueles sobre os quais o 

foco de luz é mais intenso, e cenas tão escuras que é praticamente impossível ver qualquer coisa 

nelas. Para além dos óbvios efeitos de real conseguidos com isso; no caso de Omar Little, este 

uso da luz é eficazmente aproveitado para caracterizar a sua figura como furtiva. São frequentes 

na série os momentos em que as regiões mais escuras do plano são usados para ocultar esta 

personagem quando ela observa terceiros de algum lugar escondido (Figura 47 a Figura 49), e 

em dado momento Omar chega até mesmo a nem ser visto no plano até que o disparo de sua 

arma lance das sombras um clarão sobre o seu alvo (Figura 50). 

  
Figura 47: Omar espreita nas sombras (t01e08). Figura 48: Omar observa “Stringer” Bell (t03e10). 

  
Figura 49: Omar oculta-se no plano (t04e03). Figura 50: Arma dispara das sombras (t01e08). 
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 No que concerne a Omar, assim, a sua camuflagem nunca se converte em apagamento 

– ao menos não no sentido em que se apagam no quadro tantas das personagens secundárias da 

série que se perdem desfocadas em segundo plano ou em espaços aborratados. Antes, o que se 

reforça aqui é o caráter elusivo do jovem ladrão, que às vezes chega até mesmo a observar 

policiais enquanto estes observam outros criminosos. Desta forma, mesmo sem contaminar a 

imagem com as percepções de Omar por meio de música extradiegética, voz over, filtros de cor 

e procedimentos afins, a obra ainda assim usa seu aparato audiovisual para caracterizá-lo – e, 

por conseguinte, lhe garantir singularidade. Longe de ser exclusivo, o exemplo de Omar Little 

é só mais um na série que mostra como mesmo os padrões supostamente objetivos de filmagem 

de The Wire não deixam de produzir sentidos pertinentes às figuras dramáticas da série. 

 No caso de D’Angelo Barksdale, para citar outro exemplo, é pronunciado o uso de 

fotografias da personagem para convocar a empatia do apreciador151. A cabo do inquérito que 

marca a trama da primeira temporada, D’Angelo é um dos membros da facção Barksdale que 

acaba sendo preso. As provas contra ele, inclusive, são bem mais contundentes do que aquelas 

contra o seu primo, líder da gangue. Isso por que D’Angelo é apreendido em flagrante com uma 

quantidade significativa de drogas em seu carro, mas a polícia não tem tanta sorte com outros 

de seus comparsas. Ainda assim, ele se presta a cumprir sua pena, ao menos até descobrir que 

os membros de sua facção mataram o jovem Wallace, seu protegido. Inconformado com a morte 

do rapaz, o criminoso então decide delatar os seus comparsas, incluindo aqueles de sua família, 

pedindo em troca apenas a possibilidade de levar uma vida normal em um programa de proteção 

à testemunha. A mãe de D’Angelo, contudo, o convence a voltar atrás em nome do bem-estar 

da sua antiga namorada e do seu filho, de quem ela lhe promete que a organização cuidará. 

Então, o rapaz é condenado à pior das penas entre os membros do grupo Barksdale que são 

presos, e no início da temporada seguinte ele se encontra em profunda depressão na cadeia. Já 

a antiga namorada de D’Angelo, Donette, começa a terceira temporada em um relacionamento 

com o novo líder do grupo Barksdale, Russell “Stringer” Bell. 

Notavelmente, na primeira cena em que vemos Donette e Bell juntos, é marcado que a 

residência onde se encontram é a mesma em que D’Angelo morava antes de ser preso, onde 

Donette inclusive não desejava viver por considerá-la muito pequena para eles dois e o filho. 

Além disso, Donette oferece a Bell uma camisa que havia comprado de presente para D’Angelo. 

Enfim, quando ela e Bell começam a trocar carícias no sofá, a câmera se desvia do casal em um 

movimento suave e para sobre algumas fotografias de D’Angelo, Donette e o filho dos dois 

 
151 Para outras leituras sobre o uso das fotografias de D’Angelo na série, ver Marshall (2009) e o ensaio visual do 

professor Erlend Lavik sobre a obra, disponível em: <https://vimeo.com/39768998>. Acesso em: 12 ago. 2018. 
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(Figura 51 e Figura 52). A situação atual do traficante encarcerado, assim, é contrastada com a 

que vemos nas fotografias. Não só isso, mas há ainda uma certa conotação de que a ex-namorada 

naquele momento “trai” D’Angelo de alguma forma, mesmo que eles não estivessem mais juntos 

quando da prisão do rapaz. Isso é reforçado ainda por uma cena em que ela o visita na cadeia e 

tenta animá-lo, iludindo-o que só o aguarda sair para que fiquem juntos (t02e07). O seriado, 

assim, sem recorrer a qualquer contaminação afetiva de uma cena pelas emoções de D’Angelo, 

convoca a nossa empatia por ele, nos lembrando a partir do plano próximo das fotografias a 

situação em que ele se encontra por uma mulher que naquele momento já está com outro. Mais 

tarde, inclusive, por ironia dramática, é Bell quem acaba encomendando a morte de D’Angelo 

na cadeia. E quando o próprio Bell é morto a cabo da terceira temporada, vemos na montagem 

de encerramento da season finale Donette chorando sozinha. Naquele momento, a câmera mais 

uma vez desvia-se dela em direção às suas fotografias com D’Angelo e o filho, desta vez usadas 

para convocar empatia não por ele, mas por ela, que perdeu dois homens para o tráfico. 

  
Figura 51: Donette e Stringer Bell (t02e03). Figura 52: Fotografias de D’Angelo (t02e03). 

Tudo isso mostra como, mesmo sendo raros os momentos em que The Wire impregna a 

imagem e o som com as emoções das personagens, a obra encontra maneiras criativas de usar 

o aparato audiovisual com fins de caracterização e convocação de empatia. Desta forma, a 

suposta objetividade do seriado no seu uso dos recursos plásticos não impede que ele os utilize 

para singularizar algumas de suas figuras dramáticas e adensar o nosso engajamento afetivo 

com elas. Ademais, o fato de serem poucas as ocasiões em que o som e a imagem são 

contaminados afetivamente na série não implica que elas sejam inexistentes. Antes, em verdade 

a própria economia destas ocasiões potencializa os seus efeitos na obra. Quando no episódio 

Storm Warnings (t02e10) o estivador Ziggy Sobotka mata um dos seus contatos no mundo do 

tráfico após passar uma vida sendo caçoado e passado para trás por todos, por exemplo, o fato 

de o seriado abafar o som e tremular a imagem ganha especial significância por esta ser uma de 

pouquíssimas ocasiões de ocularização e auricularização em The Wire (Figura 53). Um episódio 

mais tarde, quando o líder sindical Frank Sobotka contempla a necessidade de colaborar com o 

grupo criminoso responsável pela sua ruína para que seu filho seja libertado da cadeia, também 
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ganha especial significância o uso extradiegético da afetada canção grega Efyge-Efyge, do 

compositor Stelios Kazantzidis, que na ocasião marca todo o desespero e ódio de Frank 

enquanto de fato caminha insuspeito para a sua própria morte152. 

Enfim, é preciso pontuar ainda que apesar de o uso de filtros de cor na imagem para 

evocar estados internos ser incomum na série, ele não é inexistente. Tais filtros são empregados, 

por exemplo, quando a personagem Dennis “Cutty” Wise se droga em uma festa dedicada a ele 

após ter passado anos na prisão, e os intensos tons de verde e depois vermelho são ali associados 

a planos próximos e planos pontos de vista para comunicar as emoções de “Cutty” (Figura 54). 

Neste mesmo sentido, quando o jovem Michael Lee é apresentado roubando um traficante pela 

primeira vez na series finale, a conturbação emocional da personagem é redundada no filtro 

azulado da cena (Figura 55). De maneira não idêntica, mas similar, desde o piloto, em quase toda 

ocasião em que a personagem “Bubbles” se droga em um prédio baldio, a iluminação amarelada 

dos postes de rua entrando pela janela ajuda a evocar o seu entorpecimento (Figura 56). 

  
Figura 53: Ziggy Sobotka, ocularização (t02e10). Figura 54: Filtro vermelho, festa de “Cutty” (t03e04). 

  
Figura 55: Filtro azulado, Michael Lee (t05e10). Figura 56: Luz de poste, “Bubbles” e amigo (t01e01). 

Tudo isso explicita como é ilusória qualquer impressão de objetividade no uso dos 

recursos plásticos da série, mesmo que esta ilusão esteja vinculada a proeminentes efeitos 

realistas. Ademais, as poucas instâncias de contaminação da imagem e do som pelas emoções 

de personagens em The Wire ajudam a demonstrar que o mundo projetado na obra é um espaço 

lógico cujos habitantes inegavelmente têm vida interna e subjetividade. Nisso, pesam ainda as 

 
152 A música pode ser ouvida aqui: <https://www.youtube.com/watch?v=DozVdtbMuM8>. Acesso em: 02 mar. 

2019. 
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bem mais comuns sequências de recapitulação diegética em espaços de socialização profissional 

a partir de fortes pontos de vista. As personagens importantes do seriado, quando se pondera 

tudo isso, passam longe de ser meros tipos sociais. Além disso, a despeito da tendência autoral 

que Simon mostra em seus livros de penetrar nas mentes das figuras dramáticas não ser tão 

forte em The Wire, vê-se que ela de modo algum é abandonada de todo no seriado. Ao contrário, 

mesmo que os estados internos dos protagonistas do nosso corpus sejam comunicados sobretudo 

verbalmente em momentos de socialização profissional, isto só potencializa a força dos raros 

momentos em que as emoções das figuras dramáticas chegam a contaminar a materialidade 

plástica da obra. E isso, por sua vez, casa-se perfeitamente com a diretriz dos realizadores de 

contrapor instituições e indivíduos na série, garantindo força aos dois polos desta contraposição. 

Neste sentido, é patente ainda o esforço da série em usar as próprias instituições para dar 

colorido às personagens, priorizando as formas sociais de caracterização sobre as outras e ainda 

assim por vezes garantindo nestas caracterizações sociais certas notas de individualidade. Desta 

forma, do alcoolismo partilhado por policiais e estivadores ao humor mórbido dos detetives de 

baixa patente, da lábia dos políticos à inocência das crianças, são muitas as maneiras pelas quais 

o seriado caracteriza por classe os seus núcleos. A mais comum delas, porém, talvez seja o uso 

de vocabulários específicos. Notavelmente, no que parece ser uma releitura contemporânea do 

gosto neorrealista por dar vazão aos dialetos das regiões em que as obras eram filmadas, The 

Wire faz uso constante de distintos socioletos institucionais, algo que em certa medida também 

vem dos próprios livros e séries em que Simon havia trabalhado. 

No capítulo anterior, por exemplo, mencionamos como é usual entre os detetives da 

série a referência a siglas e abreviações que não são propriamente explicadas, e mesmo nas 

conversações cotidianas os membros do corpo de polícia da obra muitas vezes empregam este 

tipo de artifício. Já em meio aos traficantes, o uso de um repertório lexical próprio é ainda mais 

marcado. Os jovens criminosos do seriado falam o tempo inteiro em re-ups (reposições de 

estoque), carrying weight (andar armado), humbles (acusações por crimes com penas mínimas 

ou alternativas), G Packs (pacotes com cem doses de droga para venda), fiends (dependentes 

químicos) e um conjunto tão vasto de expressões particulares que seria difícil mapear todas 

elas. Mittell (2015), inclusive, afirma que os atores afro-americanos do seriado eram com 

frequência questionados em entrevistas sobre quanto das falas era improvisado. Segundo ele, 

os entrevistadores constantemente mostravam espanto com o fato de que Simon e o seu time de 

obra majoritariamente brancos poderia ser responsável pelos vernáculos “autênticos” da série. 

Akbar (2009), por seu turno, pontua como mesmo em países de língua inglesa como o Reino 

Unido as pessoas tinham dificuldade de acompanhar os diálogos durante a exibição original, 
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com frequência usando legendas para entender as conversações entre as figuras dramáticas, 

algo que era criticado pelos criadores. Segundo ela, para tais criadores The Wire não havia sido 

desenhada para ser de fácil entendimento, e desvendar até mesmo o que estava sendo dito pelas 

personagens era parte do prazer específico que eles buscavam convocar na obra. 

Nesta direção, nota-se ainda que o próprio interesse dos roteiristas de The Wire em 

léxicos específicos é tematizado de maneira metalinguística na quinta temporada do seriado a 

partir do núcleo dos jornalistas do The Baltimore Sun. Em cenas que se passam na redação do 

jornal, é frequente entre os periodistas o debate sobre que palavra usar em uma matéria específica 

para garantir mais acurácia ou eficácia ao relato. Isso tudo sem dúvida vai ajudando a criar no 

espectador certo senso de mergulho etnográfico, como se a obra lhe revelasse modos de falar 

autênticos aos quais ele de outra forma não teria acesso. Há a busca por convocar um prazer 

específico de deciframento dos códigos lexicais utilizados ali, algo que se reflete nas próprias 

tentativas que os detetives empreendem de decifrar o que é dito pelos seus alvos nas escutas – 

mesmo quando estes não usam nenhuma linguagem cifrada, apenas gírias. A pormenorização, 

mais uma vez, também pesa nos efeitos de real em jogo neste caso, sendo patente o esmero da 

série na produção de vocabulários específicos para os diferentes núcleos. E ainda assim, este 

próprio nível de detalhamento que o seriado garante a socioletos institucionais específicos ajuda 

a distinguir as instituições do seriado umas das outras, particularizando-as – e também 

particularizando as personagens ligadas aos diferentes grupos a partir de seus modos de falar. 

Neste sentido, algo semelhante ocorre em relação aos apelidos com os estivadores. Comum a 

personagens de vários núcleos, na segunda temporada a atribuição de apelidos a personagens 

específicas chega a ganhar força temática entre os trabalhadores portuários da série, de modo 

que a própria estória de origem das alcunhas de alguns deles se revela narrativamente.  

No episódio Hard Cases (t01e04), por exemplo, quando os detetives Bunk Moreland e 

Lester Freamon chegam às docas em companhia da agente portuária Beatrice “Beadie” Russell 

para entrevistar alguns estivadores, ela menciona Thomas “Cara de Cavalo” Pauksa como uma 

figura de interesse. Quando um dos detetives pergunta à agente portuária a razão para o apelido, 

ela lhes questiona se precisam realmente olhar de perto para entender, em alusão à aparência 

supostamente equina de Pakusa (Figura 57). Pouco mais tarde (t02e07), sabemos ainda que o 

rapaz conhecido como “Novo Charles” era assim chamado por ter passado a trabalhar no porto 

no dia em que o homem conhecido como “Velho Charles” morreu. Após ter a perna esmagada 

por um container, porém, Charles ganha um novo apelido: “Empenado”, decidido pelos amigos 

em um bar. E assim, pouco a pouco as estórias de origem destes e outros apelidos garantem não 

só uma individualidade a alguns estivadores, mas uma dinâmica sistemática de caracterização 
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deles como grupo. Casos como este mostram que a despeito de evocar certos tons opressivos e 

desindividuadores no modo como articula figuras dramáticas e núcleos institucionais, The Wire 

matiza estas tinturas atmosféricas ao criar também certas relações simbióticas entre indivíduos 

e instituições. Nomeadamente, tais simbioses se conformam a partir de padrões de caracterização 

social que reforçam a um só tempo a singularidade de algumas personagens e a importância 

que os grupos em que elas se organizam têm para balizar seus comportamentos. Nestes casos, 

é visível a recorrência da série ao humor para suavizar tensões institucionais sobre os indivíduos 

e a um só tempo reforçar instituições e personagens. O próprio Simon (et al., 2006), inclusive, 

já deu declarações neste sentido. Conforme ele, as estratégias de comicidade são utilizadas em 

The Wire para articular grupos profissionais a partir de uma perspectiva menos trágica, artifício 

sem o qual, na visão do realizador, a obra seria pesada demais para ser apreciada. 

  
Figura 57: Thomas “Horseface” Pakusa (t02e04). Figura 58: Bunk Moreland bêbado (t01e08). 

Aqui, o artifício é claramente melodramático, marcado por uma verve humorística que 

ajuda a suavizar tensões dramáticas. Longe de ser algo exclusivo aos apelidos dos estivadores, 

este uso do humor para aliviar o peso da predominância de caracterizações sociais abunda na 

série. O alcoolismo dos detetives de baixa patente, por exemplo, embora seja retratado como 

um vício destrutivo para Jimmy McNulty, que recorre a ele nos momentos menos saudáveis da 

sua jornada no seriado, é abordado jocosamente no caso de Bunk Moreland. Um episódio 

emblemático em relação a isso é Lessons (t01e08). No segmento, após uma noite de bebedeira 

em um bar, McNulty vai embora, deixando ali o parceiro. O interesse de Moreland em continuar 

no estabelecimento é claro: flertando com uma mulher, ele pretende levá-la para a cama. No 

meio da noite, porém, a mesma mulher telefona para McNulty, instando-o a ir buscar o amigo 

bêbado em sua residência. Quando chega ali, McNulty encontra o detetive no banheiro da 

desconhecida, onde ele está semiacordado, fumando, com a camisa aberta e as calças – que ele 

tenta queimar – depositadas na banheira (Figura 58). Casado, Moreland então explica ao colega 

que estava tentando queimar a evidência do seu delito de infidelidade. 

De maneira menos humorada, entre os detetives as próprias formas de policiamento se 

tornam mote a um só tempo de caracterização em grupo e diferenciação entre distintos policiais. 
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Como demonstra Brooks (2009), The Wire contrapõe consistentemente dois modos opostos de 

trabalho policial, um de caráter mais estatístico e o outro paramilitar. Com a primeira categoria, 

se associam procedimentos como as longas escutas, o preenchimento burocrático de relatórios 

e de mandados e o extensivo e enfadonho exame de rastros documentais. Já ao policiamento 

em estilo paramilitar estão associadas as batidas apressadas em pontos de venda de drogas, as 

perseguições cheias de ação e a brutalidade. Como é típico do procedural policial televisivo, 

The Wire contrapõe em termos morais estes distintos métodos e técnicas de trabalho policial, a 

despeito de haver no seriado uma particularidade em relação a isso. Nele, não são os 

investigadores de baixa patente que preferem um trabalho paramilitar, ao menos não todos eles. 

Ao contrário, entre os detetives na base da hierarquia termos como “bom policial” ou “policial 

por natureza” são usados para se referir positivamente aos colegas que priorizam o modelo 

estatístico de policiamento. No entanto, há na série uma constante pressão da alta cúpula da 

polícia para que os inquéritos sejam conduzidos de modo apressado e barato, evitando todos 

estes procedimentos dispendiosos em tempo e dinheiro que levam a uma melhora efetiva na 

segurança pública, mas não nos dados sobre criminalidade a curto prazo. O embate entre as 

formas legitimadas e deslegitimadas de policiamento, assim, ganha em The Wire um peculiar 

contorno, de modo que no seriado são sobretudo detetives de baixa patente que defendem as 

formas socialmente legitimadas de policiamento, rejeitadas pela alta cúpula da corporação. 

Além disso, ao contrapor as suas personagens a partir de questões como modos distintos 

de policiamento ou mesmo de lidar com o alcoolismo, The Wire usa os próprios padrões de 

caracterização social derivados dos alinhamentos institucionais para garantir certa nuance e 

singularidade a certas figuras dramáticas. Nesta mesma direção, a série aproveita ainda o escopo 

do seu elenco para introduzir personagens de distintas raças, gêneros e sexualidades em diversas 

instituições, abordando constantemente estes debates identitários, caros aos procedurais que 

lidam com grandes equipes, de forma a diferenciar ainda mais as suas personagens a partir da 

caracterização social. O mundo narrativo projetado na série se mostra, então, um espaço lógico 

cujos habitantes são definidos sobretudo pelos seus caracteres sociais, mas no qual eles jamais 

se reduzem a tipos, convocando nossa empatia e ganhando singularidade de diversas formas. E 

aqui, a diretriz criativa de contrapor instituições e indivíduos na série, mais uma vez, demonstra 

que tira sua força não apenas da opressão e do apagamento institucional das figuras dramáticas, 

mas justamente ao criar um contrapeso para isso. Tal contrapeso, como demonstramos, se dá 

na particularização de alguns protagonistas do seriado – a partir, inclusive, dos distintos modos 

como se associam às instituições a que se alinham. De tal maneira, como bem repara Mittell 

(2015), a ênfase de The Wire na vastidão das instituições da sua Baltimore não pede na série o 
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sacrifício da profundidade das personagens, ainda que produza um tensionamento opressivo 

entre elas e as instituições a que se vinculam. Com efeito, esta tensão é visível até mesmo nas 

próprias jornadas de alguns protagonistas e nos modos como tais jornadas a um só tempo giram 

em torno de tramas de mote institucional e garantem individualidade a estas figuras dramáticas. 

De fato, o exame do tecido narrativo de The Wire com um olhar dedicado ao que ele 

revela sobre a tensão entre as personagens e as instituições do universo diegético arquitetado 

na série faz saltar aos olhos o caráter fortemente institucional de cada uma das tramas da obra. 

Quatro delas, por exemplo, se orientam por inquéritos em que os actantes são forças-tarefas da 

polícia, facções do tráfico, figuras de poder político e assim por diante. Quanto às outras cinco, 

mesmo tendo agentes mais específicos em seus fios basilares, elas concernem invariavelmente 

a esforços realizados no escopo de certas instituições. Tais esforços incluem: 1) a gerência da 

facção Barksdale pelo traficante Stringer Bell na segunda temporada; 2) a carreira política de 

Tommy Carcetti nas três últimas; 3) a invenção de um serial killer por um jornalista e um policial 

com motivações profissionais no último ano de exibição e, enfim, os projetos de Howard Colvin.  

Nestes casos, seguimos as tentativas de Colvin de 4) tolerar o narcotráfico enquanto major de 

polícia e, após a sua exoneração; 5) impedir que jovens vulneráveis que ainda estão no sistema 

educacional caiam em uma vida de crime. Como se vê, todas as tramas da série têm alguma 

orientação institucional, e é em torno delas que os 28 fios narrativos com arcos auxiliares a pelo 

menos uma trama giram. Em verdade, tais fios com arcos auxiliares são eles mesmos com 

frequência também tocados por dimensões profissionais e institucionais, ainda que muitas vezes 

as misturem à vida pessoal das personagens, como explicita a Tabela 15. 

Tabela 15: Fios narrativos auxiliares classificados conforme os vínculos institucionais em seu mote 

Fios que sofrem impacto 

direto da polícia enquanto 

instituição 

Dez totais, sendo os fios que seguem → a vida profissional de McNulty, a 

carreira de Cedric Daniels na corporação, a detetive Greggs entre a carreira e 

os afetos, a guinada na vida pessoal e profissional do detetive Lester Freamon, 

a vida profissional de Pryzbylewski, a carreira e a moralidade de Herc, a carreira 

e a moralidade de Carv, a saga de Polk e Mahon na polícia, a tentativa de 

McNulty de identificar uma vítima de tráfico humano enquanto policial e a 
incumbência profissional do detetive Moreland de localizar a arma roubada de 

um colega baleado em serviço. 

Fios que sofrem impacto 

direto do tráfico enquanto 

instituição 

Cinco totais, sendo os fios que seguem → o conflito moral de D’Angelo 

Barksdale com o tráfico, as rivalidades do ladrão Omar Little com criminosos, 

o ingresso de Nick e Ziggy Sobotka no tráfico, o retorno de Avon Barksdale ao 

crime após a sua saída da cadeia e a gerência do grupo Barksdale por Bell (que é 

basilar a uma trama secundária da segunda temporada, mas auxiliar na terceira). 

Fios narrativos 

influenciados a um só tempo 

pela polícia e o tráfico 

Oito totais, sendo os fios que seguem → “Bubbles” entre o vício e a delação de 

traficantes junto à polícia, as ações de Shardenne Innes, Wallace e Orlando 

Blocker como informantes, o julgamento do matador “Bird”, as decorrências 

do assassinato de D’Angelo pelo tráfico junto à polícia e à sua família, a rebarba 

política do caso Barksdale e a sequência de eventos que leva ao assassinato do 

traficante “Bodie” quando ele resolve delatar a facção Stanfield. 
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Fios narrativos ligados à 

falha das instituições 

focadas na proteção às 

crianças e à infância. 

Quatro totais, sendo os fios que seguem → a vingança das crianças contra um 

policial que as brutaliza, a tentativa do ex-presidiário Dennis “Cutty” Wise de 

criar uma academia comunitária para abrigar jovens rapazes em situação de 

vulnerabilidade, a criação de laços entre o jovem em idade escolar Michael Lee 

e o tráfico por conta de ausência de assistência social que mantenha o seu 
padrasto abusivo distante dele e da família, e o cruel destino encontrado por 

Duquan Weems ao deixar a casa dos pais viciados sem amparo do Estado153. 

Fio narrativo que 

supostamente escapa ao 

padrão 

Um só fio, sendo aquele que acompanha a vida afetiva de McNulty. 

Conforme explicita a tabela, o único fio narrativo que escapa a uma força institucional 

de base é talvez aquele que segue de perto a vida afetiva do detetive McNulty, e ainda assim isso 

é discutível. Afinal, mesmo que o mote e a estrutura de ação deste fio narrativo não se reportem 

às adesões institucionais de McNulty, alguns de seus desenvolvimentos o fazem. Só na primeira 

temporada, por exemplo, McNulty vai com um informante dependente químico a um jogo de 

futebol dos filhos (t01e04); leva em companhia das crianças o ladrão Omar Little para 

reconhecer o corpo do namorado morto (t01e06); e perde os garotos em um mercado após usá-

los para seguir um suspeito (t01e08). Deste modo, ainda que McNulty seja o único entre os 

detetives da série a ter o fio narrativo que segue a sua vida afetiva separado daquele que segue 

a sua carreira, isso não impede a sua própria vida pessoal de ser constantemente afetada pelo 

modo como ele encara seu vínculo com a polícia. Com frequência, em verdade, é justamente o 

modo como McNulty torna-se um mal pai e cônjuge para ser um bom detetive que marca tal fio. 

Tudo isso posto, fica claro o mote institucional não só dos fios narrativos basilares das 

tramas em torno das quais a intriga da obra se orienta, mas dos próprios fios auxiliares que 

robustecem estas tramas a partir das jornadas de personagens específicas em busca de objetivos 

que lhes são particulares. Além disso, três das cinco categorias da tabela anterior explicitam 

ainda que a despeito das múltiplas instituições que o seriado articula, a polícia e o crime 

organizado se configuram como as mais centrais delas no mundo narrativo da série, como é 

típico do procedural policial. Em The Wire, o sistema portuário e o trabalho de colarinho azul 

a ele vinculado, o jornalismo, a política: todas estas instituições tão bem hierarquicamente 

estruturadas em geral têm a função ulterior de lançar novas luzes sobre as dinâmicas de 

criminalidade e policiamento. O que interessa é o modo como os políticos lidam com a escalada 

do crime e com a falta de recursos de polícia, como os jornalistas reportam estes fenômenos ou 

os trabalhadores braçais são empurrados para o tráfico. Só no universo ligado à infância parece 

haver autonomia maior, e ainda assim é inegável o interesse da série em como o sistema escolar 

e de serviço social falha com as crianças pobres e as abandona em uma vida de criminalidade. 

 
153 De certa forma, este fio narrativo também é impactado pela instituição do tráfico. 
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No que concerne às jornadas pessoais em si mesmas, por sua vez, o que se verifica em 

The Wire é não só uma forte pressão institucional, mas o caráter negativo desta pressão sobre 

aqueles que não estão dispostos a aceitar as viciadas normas conforme as quais as próprias 

instituições operam. Como já mencionamos, por exemplo, ao vencer as eleições para prefeito, 

o político Tommy Carcetti precisa abandonar o romantismo e empreender profundos cortes 

orçamentários, enquanto os seus assessores pressionam a alta cúpula da polícia a manipular 

dados de criminalidade. Já o policial Cedric Daniels prefere abandonar o posto de comissário 

da corporação policial a trocar a sua integridade por ele e entrar neste jogo de falseamento de 

estatísticas. A Daniels, então, só resta atuar como advogado no setor privado, uma carreira que 

ele rejeitara desde o início da série, algo que inclusive pesou profundamente para a crise em seu 

casamento. Já Carcetti, quando passa a operar conforme as regras do jogo político, rapidamente 

chega à liderança na corrida para a disputa pelo governo do estado. 

 Entre as figuras de menor posto nas hierarquias institucionais, por seu turno, a tendência 

a se importar “quando não é a sua vez” invariavelmente leva a consequências negativas não só 

no nível profissional, mas até mesmo pessoalmente. O detetive McNulty, por exemplo, só se vê 

capaz de abandonar o alcoolismo e se tornar um pai melhor para os filhos e um companheiro 

mais adequado para a sua parceira quando deixa de vez o trabalho investigativo e se torna um 

policial de rua na quarta temporada. Ao voltar a tomar parte em grandes inquéritos na quinta, 

todavia, o detetive se torna tão investido no trabalho e indignado com os cortes orçamentários 

da prefeitura à polícia que chega a inventar um serial killer na cidade, destruindo completamente 

a sua carreira por conta disso. A detetive Greggs, por seu turno, vai se tornando mais e mais 

parecida com McNulty à medida que se torna mais próxima dele e se deixa contagiar pelo 

espírito insubordinado e obcecado com os inquéritos que o colega tem. Isso é patente sobretudo 

na terceira temporada. Ali, Greggs e McNulty se tornam bastante investidos em um novo caso 

contra os mesmos alvos da primeira investigação em que os dois trabalharam juntos (a facção 

Barksdale), mas enfrentam uma aguerrida resistência do seu superior imediato, o tenente Cedric 

Daniels. A partir daí, Greggs passa a rejeitar completamente o bebê que já não desejava ter, se 

entrega ao alcoolismo, começa trair a cônjuge e a evitar tornar à residência que divide com ela. 

Após a sua transferência da unidade de altos crimes para a de homicídios na quarta temporada, 

no entanto, Greggs volta a realizar seu trabalho com a mesma dedicação comedida – mas não 

obcecada – de antes, e não tarda a tentar reestabelecer laços com a família. 

Entre os criminosos, por sua vez, as execuções de Wallace na primeira temporada, 

D’Angelo na segunda e Preston “Bodie” Broadus na quarta revelam que não resistir à pressão 

psicológica da violência do tráfico não é uma opção naquele espaço lógico. Tentados a delatar 
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as facções com que se envolvem por se sentirem atormentados com a brutalidade que assinala 

o modo como elas operam, cada um deles é assassinado pela mera suspeita de que possam vir 

a conversar com a polícia. O universo diegético da série, assim, se configura como um mundo 

narrativo no qual os indivíduos são tridimensionais no sentido de serem capazes de transformar-

se a longo prazo. O impacto de tais mudanças sobre as suas vidas, porém, depende muito da 

direção que estas transformações tomam. Mais do que qualquer outra coisa, o que revela o exame 

da interface entre os enredos e as personagens de The Wire a partir da observação das jornadas 

pessoais das figuras dramáticas do seriado é a inevitável punição daqueles que passam por 

mudanças que os levam a desafiar as instituições. Inversamente, há uma constante recompensa 

daqueles que passam ou voltam a aceitar as suas lógicas viciadas, operando para avançar tais 

vícios – como começa a fazer Carcetti – ou ao menos de forma a não os desestabilizar – como 

Greggs faz tanto a princípio quanto após ser transferida para a unidade de homicídios. 

Isso tudo posto, demonstra-se, outra vez, como é bem-sucedida a busca dos realizadores 

de The Wire por evocar um certo senso de tragédia na obra (Cf. HORNBY; SIMON, 2007). 

Como se pode verificar, inegavelmente o tecido narrativo do seriado segue um determinismo 

trágico no modo como as instituições afetam os indivíduos que ousam desafiá-las. Conforme já 

argumentamos, porém, aqui a tragédia é de fato democratizada, e por isso o topos trágico está 

a serviço do melodrama. Afinal, o seriado habilmente convoca, temporada após temporada, não 

terror e piedade, mas alinhamento empático da nossa moralidade às personagens que desafiam 

as injustiças institucionais. Todavia, garantida a nossa empatia, a obra ora realinha a moral 

daquelas personagens, ora as pune. Além disso, em certo sentido, há até mesmo algum nível de 

democratização melodramática da tragédia no fato de que o determinismo da obra perpassa 

todos os seus núcleos, e não apenas um deles. Jamais se pode ver como democratizadas na série, 

porém, as consequências pessoais das falhas trágicas cometidas por figuras dramáticas ligadas 

a instituições distintas. Com efeito, conquanto nenhum membro do corpo de polícia importante 

para os fios narrativos do seriado morra ao longo das cinco temporadas de The Wire, no caso 

dos criminosos, a punição pelo desafio às regras do jogo do tráfico com frequência é essa. 

Enfim, para além da estrutura de sentimento trágica, cabe pontuar ainda que se verifica 

nas jornadas das personagens que seguimos mais de perto The Wire uma certa dimensão épica, 

sobretudo no que concerne às suas vidas pessoais. Isso por que no seriado tais jornadas são 

altamente lacunares. De fato, elas balizam-se menos por um drama contínuo e mais por um 

conjunto de situações esparsas que se articulam e, nesta articulação, enfatizam os impactos dos 

vínculos institucionais das personagens em suas vidas íntimas, algo que na visão de pensadores 

como Staiger (1977) e Rosenfeld (1985) é característico do épico. A começar pelo primeiro 
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autor, para Staiger o épico é assinalado exatamente pela sucessão de episódios que embora se 

organizem de forma coesa, tendem a ser autônomos entre si e espaçados uns dos outros na 

arquitetura da intriga da obra. Um fio narrativo marcado pelo por uma estrutura épica, assim, 

tenderia a ser altamente lacunar, no sentido de que só teríamos acesso a vislumbres 

temporalmente espaçados de situações narrativas específicas, abstraindo o drama a partir aí. 

Na mesma direção, Rosenfeld (1985) menciona que uma das principais quebras do 

teatro épico com o teatro aristotélico é o desejo de apresentar as relações humanas não só em 

sua força emocional, mas a partir das determinantes sociais que as impactam. Há, assim, uma 

tendência à negação da catarse afetiva, negação esta que por vezes pode ser atingida ao se 

eliminar cenas que seriam fundamentais para alcançá-la. Um fio narrativo com inclinação épica, 

então, traria mormente situações de antecipação de conflitos emocionais e a seguir o resultado 

destes conflitos, sem explorar o seu clímax ou mesmo vários de seus desenvolvimentos, mas 

explicitando as forças sociais por trás dos conflitos. Por vezes entendido como a antítese do 

realismo, este drama de matriz épica é segundo Barnett (2017) visto como realista pelo próprio 

Brecht, um de seus maiores entusiastas. Com efeito, em seus escritos, Brecht (2003) defende 

que o realismo caracteriza justamente as obras que dão ênfase não só às relações interpessoais 

das personagens, mas também às causas mais amplas por trás dos embates entre indivíduos. 

Além disso, ele argumenta ainda que produções que focam alguns desenvolvimentos para que 

a partir daí o público faça abstrações não deixam de poder ser realistas, posto que em sua mirada 

o realismo não é uma questão formal. 

Esta aproximação com a forma épica é de fato bastante comum no modo como The Wire 

organiza as jornadas pessoais de suas personagens. Aqui, pode estar em jogo uma solução que 

os roteiristas encontraram para o problema de ter que gerenciar tantos fios narrativos que se 

desenvolvem em simultâneo, bem como a própria busca por realismo ao fazer os aspectos 

sociais e posicionamentos institucionais das personagens impactarem em suas vidas afetivas.  

De toda forma, o fato é que a maioria dos fios narrativos que seguem também as vidas pessoais 

de personagens articulam tais vidas mormente em vislumbres espaçados, usando sobremaneira 

os hiatos entre as temporadas para aludir a conflitos que já retornam resolvidos e que com 

frequência têm como fundo em algum nível questões sociais/profissionais. 

Tomemos, por exemplo, o caso da detetive Greggs. Ao fim da primeira temporada, após 

sofrer um atentado grave contra a sua vida, vemos a detetive em crise conjugal com a sua 

parceira, que deseja que ela faça um trabalho de escritório na polícia até se formar em direito e 

então passe a atuar como advogada. Um conflito entre as duas é assim antecipado, mas toda a 

catarse dramática que poderia vir de cenas em que ultimatos são dados ou resoluções são tomadas 
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é negada ao apreciador, e quando o seriado volta no ano seguinte, Greggs já está fazendo um 

trabalho de escritório. Por sua vez, ao fim da segunda temporada, vemos a detetive levemente 

insatisfeita com a escolha da parceira de ter um filho, mas não mais que isso. Quando a série 

retorna na terceira temporada, no entanto, já encontramos as duas em uma profunda crise, 

impulsionada ainda mais pela crescente obsessão que Greggs e McNulty demonstram com o 

desmantelamento do grupo Barksdale. Tal obsessão leva Greggs ao alcoolismo e à infidelidade 

característicos de tantos policiais da série, mas que ainda não tinham marcado a sua personagem 

até então. A escalada do conflito entre as parceiras e as motivações sociais/profissionais por 

trás dele, assim, são seguidos na obra, mas ruptura efetiva entre as duas não ganha força cênica, 

e só se torna conhecida do público após mais um hiato. Marcadamente, apenas uma cena em 

toda a quarta temporada traz um contato entre Greggs e a mulher com quem vivia. Nela, após 

acalmar seus ânimos ao se ver trabalhando na unidade de homicídios, a detetive vai visitar a 

antiga cônjuge e a criança, que a trata como tia e não mãe. A cena mostra a detetive tentando 

retomar contato, mas nela vemos que a ex-parceira de Greggs já está em outro relacionamento. 

Enfim, perto do fim da quinta temporada, há uma cena ou outra de Greggs tentando criar alguma 

relação com a criança, a esta altura já um pouco mais velha. 

De maneira similar, a cabo da terceira temporada, vemos o detetive McNulty visitando 

a casa da agente portuária Beatrice “Beadie” Russell. McNulty trabalhara com Beadie um ano 

antes no inquérito que tinha por alvo os estivadores do porto de Baltimore, e desabafa com ela 

sobre a sua tristeza com o rumo que sua vida vem tomando e ciência de quão pouco saudáveis 

são as suas obsessões profissionais. Beadie oferece uma bebida ao policial, mas McNulty pede 

para ao invés disso conhecer os filhos dela, indicando que mais do que uma mera companhia 

para a noite, ele busca intimidade. Então, quando a série volta na quarta temporada, o detetive 

já em um relacionamento sério com a agente, na casa de quem mora. Toda a construção do afeto 

entre os dois, assim, se dá durante o hiato, e não é explorada em cena. A partir daí, ao longo da 

quarta temporada, vemos McNulty trabalhando como policial de rua, resistindo à sua tendência 

ao alcoolismo e à infidelidade e encontrando certa paz ao lado da companheira. Na season finale, 

porém, o detetive se mostra bastante abalado com o assassinato do traficante Preston “Bodie” 

Broadus. Bodie havia conversado com o policial, que o convencera a delatar contra a facção 

Stanfield. Esta informação, no entanto, chegou ao próprio líder da gangue, que encomendou a 

morte do rapaz. Sabendo disso, McNulty conversa com Beadie sobre o seu interesse em 

investigar a fundo aquela facção, voltando a atuar em inquéritos maiores. Após o hiato, quando 

a série retorna para o seu último ano de exibição, McNulty já é novamente o alcoólatra das 

temporadas anteriores, e se encontra de tal modo obcecado com o caso Stanfield que chega a 
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inventar um serial killer para conseguir verba para o inquérito. Todo o início da crise do casal, 

assim, é omitido no seriado, que já traz o detetive e a agente portuária em um relacionamento 

bastante instável no início da quinta temporada. 

Como se vê, as personagens centrais de The Wire sem dúvida têm tridimensionalidade 

no sentido de serem capazes de mudanças e contradições e não se resumirem às suas vidas 

profissionais. Estas mudanças, porém, em geral são regidas por um determinismo trágico, e só 

são benéficas quando implicam a aceitação do modo como funcionam as várias instituições do 

universo diegético. Além disso, as tramas em torno das quais se organizam os fios narrativos 

da série têm todas forte caráter institucional, de modo que as vidas pessoais das figuras 

dramáticas que seguimos de perto giram em torno de estórias institucionalmente balizadas. Isso 

é algo reforçado ainda pelo fato de as vidas afetivas dos protagonistas da série com frequência 

sofrerem impactos de crises e insatisfações vinculadas ao seu ambiente profissional. Neste 

sentido, na obra é acentuada também a negação a certas catarses emocionais ligadas aos afetos 

destas personagens, cujos progressos cotidianos seguimos mais do que os eventos climáticos. 

Notada por outros pesquisadores (Cf. KLEIN, 2009; WILSON, 2014), esta tendência 

épica de The Wire a negar a catarse emocional ao público é marcante na série. Em nossa 

perspectiva, ela ajuda a obra a fazer com que as vidas pessoais das figuras dramáticas, ainda que 

sejam exploradas, jamais sobrepujem a assinalada institucionalidade do mundo narrativo. Ainda 

assim, é inegável esta constante articulação entre vida pessoal e vida profissional no seriado, 

bem como a ênfase que The Wire põe nos impactos afetivos dos problemas enfrentados pelas 

personagens frente às instituições a que se vinculam. E por constrangida que seja, esta força do 

pessoal e do afetivo, novamente, garante individualidade a algumas das figuras dramáticas da 

obra. Desta maneira, na interface entre enredo e personagens, mesmo que seja acentuada a força 

institucional da série, novamente verifica-se certa singularização e possibilidade de respiro dos 

seus protagonistas, que também por esta via deixam de ser reduzidos a meros tipos sociais. 

Junte-se a isso o uso dos recursos plásticos e mesmo das caracterizações por classe para garantir 

singularidade e vida interna às figuras dramáticas, e vê-se que mesmo frente à opressão e ao 

apagamento institucional que impõe às suas personagens, o universo diegético de The Wire não 

deixa de ser habitado por indivíduos que “respiram” e são dotados de um colorido próprio. 

A cabo de toda esta análise, verifica-se que são muitas as minúcias nos modos como os 

parâmetros de construção de personagem de The Wire convocam efeitos de real e produzem um 

universo diegético ricamente detalhado na série. O esforço de pormenorização no edifício de 

hierarquias institucionais e socioletos, por exemplo, sem dúvida cria no seriado representações 

vivazes, e a organização plástico-formal da obra conforme uma ilusória objetividade também 
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pesa para o seu realismo. Do outro lado, a composição de figuras dramáticas tridimensionais 

inegavelmente erige um mundo povoado por indivíduos dotados de vida afetiva, caracteres 

peculiares e capacidade de mudança, mesmo que eles sejam definidos sobretudo a partir de seus 

atributos sociais. Para além de todas estas minúcias, no entanto, o que é constante nos padrões 

de caracterização, composição das jornadas das figuras dramáticas e organização dos núcleos 

em The Wire é a força da diretriz criativa de contrapor criticamente instituições e indivíduos na 

série. Mais do que qualquer outra coisa, as dinâmicas de construção de personagem da obra 

ajudam a articular o tema da disputa do homem contra um mundo hostil e marcá-lo com tinturas 

atmosféricas de apagamento e sobretudo opressão institucional dos indivíduos. Em si mesmo 

convencionalmente lido como realista, como demonstra a análise, o argumento temático aqui 

só é comunicado ao apreciador, da perspectiva de uma retórica ficcional, a partir de um conjunto 

de dispositivos narrativos e plásticos. Estes dispositivos, por sua vez, produzem um intricado 

mundo narrativo que articula o tema de maneira alegórica. 

Neste mundo narrativo, as instituições urbanas são, inexoravelmente, opressivas. Elas 

se organizam conforme hierarquias rígidas nos topos das quais posturas moralmente condenáveis 

são exigidas, compõem-se por uma miríade de figuras facilmente esquecíveis ou confundíveis 

entre si e se fazem tão portentosas que o tempo inteiro as posições institucionais de distintos 

indivíduos se ecoam em paralelos salientes. Não só isso, mas também é a partir destas 

instituições que se define até mesmo boa parte dos atributos que compõem a identidade dos 

indivíduos que ali habitam, e problemas profissionais que eles enfrentam em sua relação com 

tais instituições afetam profundamente as suas vidas afetivas. Ainda assim, muitos dentre estes 

indivíduos não deixam de ser figuras com as quais é possível empatizar, homens e mulheres 

singulares que têm pontos de vista emocionais marcados sobre os eventos que vivem, em geral 

os partilhando em ambientes de socialização profissional, mas por vezes permitindo que 

transbordem e contaminem tudo ao seu redor. Estes homens e mulheres são figuras únicas que 

se distinguem até mesmo nas diferentes maneiras como incorporam as suas identidades 

institucionais e deixam as suas vidas privadas serem afetadas por elas no espaço urbano que 

partilham. Este espaço, por sua vez, é por si só fundamental para o universo diegético da obra, 

carregando em seu bojo um reforço às conotações atmosféricas de opressão e apagamento que 

balizam a interface entre instituições e indivíduos na série, e é a ele que nos dedicamos a seguir. 

6.2. A Baltimore de The Wire 

Como explicita o terceiro capítulo desta tese, um dos principais objetivos dos criadores 

de The Wire com a série era construir o que Simon (et al. 2006) nomeia como a sua “versão 
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mítica de Baltimore”. A diretriz autoral, assim, era não só a de tematizar uma disputa entre 

opressivas instituições urbanas e os indivíduos presos em sua teia, mas fazê-lo a partir da 

transcriação de uma cidade reconhecível do país onde o seriado foi produzido. De fato, no caso 

da obra, o argumento alegórico de opressão institucional é articulado de forma a ser lido não 

em termos genéricos, mas à luz de Baltimore de forma específica, e das cidades estadunidenses 

de maneira mais ampla. Neste sentido, é revelador que já na bíblia do seriado seja estabelecido 

um interesse em produzir uma geografia e arquitetura precisas em seus mínimos detalhes e a 

um só tempo alegorizar a condição contemporânea dos Estados Unidos (SIMON, 2000). 

Validando criticamente este interesse dos criadores, Dowler (2016) atesta que The Wire 

é eficaz em enfatizar uma cidade em decadência a partir da qual, por meio das dinâmicas 

particulares a tráfico de drogas, as instituições contemporâneas são examinadas. Neste mesmo 

sentido, Kinder (2012) afirma que um dos elementos mais admiráveis da série é o escopo e a 

profundidade da sua análise sistêmica da corrupção urbana em Baltimore, e a força emocional 

que ela consegue com isso. Já para Clandfield (2009), a versão que The Wire constrói da cidade 

de Baltimore não é apenas o lugar onde a obra se ambienta, mas o próprio tecido sobre o qual 

ela se desenha. Mittell (2015), por seu turno, defende ser a Baltimore do seriado o constructo 

poético mais dotado de interioridade em The Wire, superando neste aspecto qualquer figura 

dramática específica. Conforme ele (2012a), mais do que um procedural policial, dado o seu 

foco na cidade em si, a série poderia ser considerada sobretudo um “drama urbano”. Ecoando 

estas assertivas, Penfold-Mounce, Beer e Burrows (2011) atestam que a cidade pode ser 

entendida como a protagonista da obra, discurso ao qual o próprio Simon (et al. 2006) dá força 

ao afirmar que a sua personagem preferida do seriado é a versão de Baltimore evocada ali. 

A despeito de rejeitarmos este viés de antropomorfização, que valoriza constructos 

ambientais a partir de uma equivalência entre eles e figuras dramáticas, ao nosso ver é inegável 

a importância dos elementos cronotópicos em The Wire, e é a tais elementos que se dedica esta 

que é a última seção analítica da tese. Neste caso, o nosso interesse é o de verificar como o 

seriado que nos serve de corpus usa os seus constructos ambientais para produzir um espaço 

urbano que reforça a institucionalidade do seu mundo narrativo e serve de palco às próprias 

dinâmicas de opressão e apagamento institucional dos indivíduos na série. Aqui, outra vez, o 

interesse realista se verifica sobretudo na saliência temática por uma perspectiva socialmente 

crítica, que pede do espectador a leitura da porção do nosso mundo mais diretamente alegorizada 

na obra a partir da interpretação das normas que regem o embate entre indivíduo e sociedade 

no universo diegético. Esta saliência temática de viés crítico, por seu turno, tem seu caráter 

realista reforçado na obra pela opção dos criadores de tornar o mais transparentes possível os 
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dispositivos de narração, outra vez promovendo um acesso supostamente objetivo ao espaço 

lógico narrado. Como não poderia deixar de ser, no entanto, esta objetividade novamente se 

prova ilusória, e os recursos plásticos da série se demonstram cruciais na obra para produzir – 

e não só apresentar – uma cidade que reforça as dinâmicas institucionais e atmosferas da série. 

Neste sentido, o apagamento atmosférico das figuras dramáticas se mostra no próprio 

fato de a Baltimore construída em The Wire ser composta sobretudo por espaços públicos, 

incluindo uma variedade de ruas e praças e de ambientes de socialização profissional oficiais e 

extraoficiais minuciosos. Já os espaços privados (ou seja, as residências das personagens) são 

lacunares na obra, mais sugeridos a partir de um ou dois cômodos que explorados de maneira 

detalhada – além de figurarem comparativamente menos na série. Obviamente, a própria 

presença de espaços domiciliares profundamente associados a certas figuras dramáticas ajuda 

a caracterizá-las e individualizá-las no seriado, e isso não é de maneira alguma questionado 

aqui. Todavia, também é inegável que, de forma global, a Baltimore de The Wire é uma cidade 

sobretudo composta por espaços públicos, muitos deles ligados a instituições específicas da 

cidade. Isto é algo que se torna patente, por exemplo, quando observamos quais são os espaços 

cênicos que figuram em mais de 30 cenas da obra – pouco mais de 1% delas (Figura 59). 

 

Figura 59: Total de cenas passadas nos locais/lugares que figuram em mais de 30 das 2.331 cenas de The Wire154. 

Conforme demonstra o gráfico acima, The Wire se centra densamente na versão que o 

seriado constrói de Baltimore. De fato, apenas cerca de 3% das suas sequências narrativas têm 

 
154 Os números foram obtidos a partir dos cabeçalhos das escaletas, anexados junto ao Apêndice A. Além disso, é 

preciso notar que, às vezes, uma mesma cena transita por espaços distintos, o que torna o total de espaços que 

pesam em cenas específicas maior que o de cenas. Apesar disso, um espaço só foi associado a uma cena quando 

de fato tem importância para o drama. Um simples plano externo de detetives entrando em uma delegacia, por 

exemplo, não foi considerado suficiente para entender que a cena se passa também nas ruas. Enfim, o gráfico 

inclui ainda o total de espaços cênicos fora da região metropolitana de Baltimore, bem como os locais de crime 

efetivamente investigados pela polícia, ainda que estes topoi cênicos não figurem em mais de 30 cenas da série. 

579 561

223 183 131 99 69 61 61 51 34 32 33 24 22

Locais/lugares que figuram em mais de 30 cenas
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ações que se passam fora da contraparte ficcional da região metropolitana daquele centro urbano, 

e a maior parte delas se localiza em prisões onde criminosos da própria cidade são mantidos. 

Este dado revela em números quão central a versão de Baltimore que The Wire configura é para 

o seu drama, sendo nela que a série concentra 97% da sua ação. Ademais, como também mostra 

o gráfico, o principal tipo de espaço cênico da obra é de longe as ruas e praças da cidade, que 

têm força em cerca de 25% das situações dramáticas escalonadas no seriado. Detidamente 

examinadas adiante, tais ruas com certa frequência se mostram locais de trânsito; não-lugares 

por onde passam os detetives e outras personagens em seu perambular pela urbe, muitas vezes 

dialogando dentro de carros. Além disso, elas também se provam ambientes desoladoramente 

decadentes e sob sufocante vigilância e violência institucional, como igualmente argumentamos 

à frente. Enfim, apesar de em si mesmas não serem espaços institucionais, muitas ruas acabam 

se convertendo em ambientes marcados pelo tráfico na obra, ganhando assim a força de “locais 

ocupados”. Deste modo, apesar de muitas delas serem efetivos “não lugares”, uma porção 

significativa das vias públicas do universo diegético não deixa de ganhar certa institucionalidade. 

Marcadamente, afora as ruas e praças, o espaço cênico mais explorado na série são os 

lugares onde funcionam as distintas divisões da polícia da cidade, que importam também para 

cerca de um quarto (24%) das cenas da obra. Observando-se isto, torna-se claro, novamente, 

que polícia e tráfico são as instituições que mais pesam em The Wire, à frente de todas as outras. 

Fica, então, outra vez assinalado o alinhamento da série com o procedural policial televisivo. E 

assim, apesar de se expandir para englobar espaços e instituições menos comuns neste tipo de 

obra, The Wire ainda se torna reconhecível frente ao quadro de referência externo do gênero a 

partir das suas escolhas ambientais. A despeito disso, também é marcante que apenas 22 espaços 

cênicos do seriado se convertem em locais de perícia criminal, o que significa que estes locais 

pesam para menos de 1% das cenas. Isto, é claro, não implica que a criminalidade ou violência 

sejam baixas no mundo da obra, mas reforça aquilo que mencionamos, seguindo Brooks (2009), 

sobre a série contrapor modos estatísticos e paramilitares de policiamento. No universo 

diegético de The Wire, a criminalidade é combatida quer de maneira ostensiva, quer com longos 

inquéritos que envolvem relatórios enfadonhos, rastros documentais, vigilância e testemunhas. 

Os processos de perícia, por seu turno, não pesam muito para qualquer das duas abordagens. 

Enfim, para além das delegacias, outros ambientes de socialização profissional oficiais 

e extraoficiais abundam em nosso corpus. É o caso, por exemplo, do que chamamos aqui de 

“espaços administrativos”, como fóruns onde funcionam cortes judiciais, repartições públicas 

e o prédio da chamada “City Hall”, de onde operam a prefeitura e a câmara de vereadores. 

Também é este o caso de uma funerária usado como front pela facção Barksdale, bem como de 
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vários restaurantes, cafés, bares ou boates. Embora haja um ou outro encontro pessoal nestes 

tipos de espaço, como uns poucos jantares entre McNulty ou Daniels e as suas eventuais 

parceiras afetivas em certos restaurantes, eles inegavelmente se conformam sobremaneira como 

tipos de lugares onde grupos profissionais se encontram. Isto fica claro, a título de ilustração, 

no fato de haver um bar dos estivadores e um café de onde a facção criminosa dos gregos opera, 

mas nenhum restaurante usualmente frequentado por algum detetive e seus interesses afetivos. 

Nesta mesma direção, também se encaixam como espaços de socialização profissional 

as docas, a cadeia (onde traficantes presos interagem), a sede do periódico The Baltimore Sun 

e até mesmo os prédios abandonados da cidade. Afinal, em The Wire, estes prédios baldios são 

usados sobretudo pela polícia para vigilância, pelo tráfico para execuções e por dependentes 

químicos – de certo também ligados ao narcotráfico institucionalizado – para consumo; ainda 

que alguns poucos destes lotes sejam ocupados como habitações por figuras dramáticas em 

situação vulnerável. Finalmente, entendendo-se estudantes e professores como categoriais 

ocupacionais vinculadas ao sistema de ensino da cidade, somam-se ainda aos tipos de espaço 

cênico que servem à socialização “profissional” no seriado as escolas e academias de boxe. 

Juntos, assim, tais espaços de socialização profissional dominam a maioria esmagadora 

das cenas da obra, especialmente se consideramos que vários deles não constam no gráfico por 

figurarem em menos de 30 cenas, como as sedes do FBI que aparecem na série ou uma copiadora 

que os Barksdale usam para lavar dinheiro. Em contraste, as residências de personagens ocupam 

cerca de 9% das sequências da série – menos da metade daquelas que as delegacias, sozinhas, 

dominam. Não só isso, nenhuma residência chega a pesar individualmente para mais de 14 cenas, 

ou pouco mais de meio por cento delas, no que também há um contraste com as vias públicas e 

os espaços onde núcleos profissionais congregam. No caso das ruas e praças, por exemplo, há 

lugares como a “Cova”, onde o traficante D’Angelo Barksdale trabalha na primeira temporada; 

ou a zona de tolerância ao tráfico de Howard Colvin, cada uma com cerca de 30 cenas. De modo 

similar, das situações dramáticas que se ambientam em delegacias, 159 dão relevo à sede de 

onde operam tanto a força-tarefa criada para investigar o líder sindical Frank Sobotka quanto a 

divisão de altos crimes derivada dela. Ademais, 136 cenas se localizam na divisão de homicídios, 

81 na sala da força-tarefa que investiga os Barksdale na primeira temporada e 51 no Distrito 

Oeste da cidade. Igualmente, das 99 sequências que se passam dentro ou perto de instituições 

de ensino, 92 têm como locação a escola Tilghman; enquanto das 33 cenas que se passam em 

academias de boxe, 30 se dão naquela mantida por Dennis “Cutty” Wise. Já entre os espaços 

administrativos, 77 cenas se passam na City Hall, e 64 em fóruns e tribunais. De fato, o seriado 

tem até mesmo mais cenas que se passam no mar do que em qualquer residência específica. 
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O que isso mostra é que The Wire é cenicamente dominada por vias públicas e espaços 

de ocupação institucional de oficialidade variável, como as “delegacias” e os “bares”, com as 

residências das personagens caindo em segundo plano, ainda que não deixem de ser 

importantes. Não só isso, mas também fica claro que, em meio aos ambientes públicos da série, 

constructos ambientais menores se articulam. A área conhecida como a “Cova” e a zona de 

tolerância ao tráfico, por exemplo, se destacam em meio às ruas e praças. Da mesma forma, os 

prédios de onde operam as divisões de homicídios ou altos crimes ganham importância entre as 

delegacias da série, além de terem em si mesmas as suas próprias segmentações espaciais 

internas. A título de ilustração, a divisão de homicídios tem uma sala de trabalho geral, salas de 

interrogatório e escritórios dos oficiais de maior patente, e por si só se localiza no mesmo prédio 

da divisão de narcóticos. Inversamente, como vimos, ainda que as residências das personagens 

se distingam entre si, nenhuma delas ganha força em um número significativo de cenas da obra, 

nem tampouco constrói uma segmentação em cômodos que fica marcada pela recorrência. 

Como se vê, assim, há um desequilíbrio em relevância entre os espaços públicos e privados da 

série, que pela própria desproporcionalidade assinala o peso das instituições ligadas aos 

ambientes profissionais no mundo do seriado, além de difusamente reforçar certo senso de 

apagamento dos indivíduos – ou, nestes casos, dos seus espaços de afeto privados. Enfim, revela-

se ainda, frente a todas estas considerações, o fato de que dois cronotopos centrais orientam a 

obra, a saber: 1) as vias públicas e 2) os espaços de socialização profissional. Secundariamente, 

além deles, pesam ainda as residências das personagens, mesmo que com menor importância. 

Desta forma, é orientada pelos dois cronotopos que organizam os ambientes públicos de 

The Wire na composição da sua Baltimore que segue nossa exposição pelo resto do capítulo. 

Aqui, buscamos demonstrar como os padrões recorrentes de composição visual, sonora e cênica 

que a obra engaja para evocar tais cronotopos criam dinâmicas ambientais e efeitos de real 

singulares e reforçam a diretriz de destacar na série a interface entre instituições e indivíduos. 

Por fim, perto do fim do capítulo, as residências das personagens são convocadas de maneira 

breve, em termos comparativos, como mais um tipo de espaço que ajuda as personagens a 

ganharem individualidade. Afinal, a despeito da sua importância menor, os domicílios não são 

de modo algum desprezíveis na configuração do espaço urbano criado na obra, ocupando juntos 

cerca de 9% das suas cenas, e por isso merecem algumas notas aqui. 

6.2.1. As instituições e os espaços públicos 

Em seu artigo sobre as influências neorrealistas de The Wire, Wilson (2014) atesta que 

uma das escolhas criativas que mais ampliam o senso de autenticidade da série é o recurso a 
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filmagens in loco. Segundo ele, assim como os cineastas neorrealistas deram vazão a potentes 

efeitos de real com os seus filmes ao levar suas câmeras para as ruas destruídas da Itália do pós-

guerra, Simon e a sua equipe fizeram o mesmo ao escolher as áreas mais pobres de Baltimore 

como locações. Conforme o autor, assim, ao filmar nos bairros mais carentes da cidade e focar 

nas suas casas geminadas, depósitos abandonados e playgrounds destruídos, os criadores da 

série construíram “tijolo por tijolo” um senso de retrato de uma cidade em crise. Em nossa 

perspectiva, esta percepção sobre o seriado e a sua ancoragem neorrealista é bastante acurada. 

De fato, nas ruas da Baltimore de The Wire, há um senso de abandono que se associa a seu 

estado decadente, algo que se torna ainda mais pronunciado dado o gosto da obra por planos 

abertos em profundidade. Com efeito, abundam na série os planos que destacam em quadros 

amplos o descuido com as ruas da cidade, enfatizando os seus prédios em ruínas (Figura 60 e 

Figura 61) e descampados decrépitos (Figura 62), as suas praças descuidadas (Figura 63), vias 

tomadas por lixo (Figura 64) e paredes onipresentemente poluídas (Figura 65). 

  
Figura 60: Edifício parcialmente demolido (t01e05). Figura 61: Greggs em meio a ruínas (t04e07). 

  
Figura 62: Descampado abandonado (t02e04). Figura 63: Praça sem manutenção (t04e13). 

  
Figura 64: Lixo espalhado pela calçada (t01e09). Figura 65: Parede pichada e com cartazes (t03e12). 
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Aqui, o apagamento atmosférico dos indivíduos que habitam o mundo ficcional se evoca 

em forma de esquecimento das classes e bairros populares pelo Estado. De fato, em The Wire, 

o poder público só se faz visível nas áreas pobres da cidade nas terceira e quarta temporadas, e 

apenas por conta de alguns compromissos de campanha política ocorrerem em áreas menos 

abastadas e de cartazes de candidatos começarem a se juntar às pichações na poluição visual 

(Figura 65, na página anterior). O desmazelo das ruas da Baltimore do seriado, assim, está 

sempre em evidência na série, e o conhecimento de que as filmagens foram captadas in loco 

convoca por efeitos de real a leitura de que as ruas e praças da cidade empírica se encontram 

igualmente esquecidas. Nisso, pouco importa se o próprio Simon (2008c) admite que a cidade 

onde mora não é nem tão desoladora nem tão violenta quanto a contraparte que a série criou 

dela, a despeito de algumas áreas da Baltimore real revelarem-se efetivamente mais destituídas 

do que outras. O que de fato pesa é como as imagens capturadas dos lugares reais constroem 

um ambiente ficcional negligenciado, onde habitam indivíduos que o Estado não vê, e como, 

por construção alegórica, a série pede que leiamos nesta chave a cidade real ali transcriada. 

Nas vias públicas da série, é notável ainda que detetives com frequência parecem fora 

de lugar já a partir das próprias roupas que usam (Figura 61, na página anterior), e em geral só 

circulam de carro. Em verdade, diversos encontros entre policiais que se dão nas ruas são 

inclusive filmados em plano/contra-plano a partir das janelas abertas de seus veículos, dos quais 

eles sequer descem (Figura 66); e é frequente ainda a captura de imagens interpondo para-brisas 

frontais entre a câmera e a ação (Figura 67). Neste último caso, que muitas vezes assinala planos 

pontos de vista, é criado um distanciamento entre o próprio espectador e as ruas que ele observa, 

uma segunda barreira entre ele e a cena para além da tela de tevê que medeia o acesso à diegese. 

  
Figura 66: Plano/contra-plano no carro (t03e07). Figura 67: Ruas filmadas do carro (t04e09). 

Além disso, o foco proeminente em veículos quando os detetives circulam pelas vias 

públicas lembra o tempo inteiro ao espectador que para os policiais aqueles são locais de trânsito, 

deslocamento, não-lugares entre um ponto e outro da sua jornada entre distintos espaços de 

socialização profissional ou entre estes e os seus domicílios. De fato, na maioria esmagadora 

das vezes, quando detetives circulam deliberadamente pelas ruas sem estar a caminho de outros 
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lugares, eles em geral buscam ou vigiam suspeitos, investigam cenas de crimes, brutalizam civis 

ou exercem outras atividades ligadas ao policiamento. O mesmo ocorre com vários outros 

núcleos profissionais, cujas personagens só circulam pelos becos e praças para exercer 

efetivamente alguma atividade – como jornalistas na busca de fazer matérias. De tal forma, as 

desoladas ruas da Baltimore de The Wire são espaços concretamente ocupados apenas por civis 

de classe baixa anônimos que vemos transitando por ali e, sobretudo, traficantes e dependentes 

químicos, os únicos que de fato podem reivindicar conhecer as áreas mais pobres da cidade.  

Esclarecedor neste sentido é o episódio The Hunt (t01e11), no qual a detetive Kima 

Greggs sofre um atentado contra a sua vida quando tenta enganar membros do grupo Barksdale 

em uma armadilha em companhia do antigo laranja da gangue, Orlando Blocker. Após o 

atentado, os colegas de Greggs demoram a chegar a ela, e ao finalmente localizá-la descobrem 

que as placas de orientação nas ruas foram adulteradas por criminosos para desorientar policiais, 

que não conhecem efetivamente aquelas áreas da cidade. Já os repórteres do The Baltimore Sun 

que são introduzidos na quinta temporada sequer sabem onde costumam congregar as pessoas 

em situação de rua da cidade, e precisam da orientação daqueles que mantêm cozinhas 

comunitárias que distribuem comida para os mais desfavorecidos para localizá-los. Nesta 

mesma direção, chega a ser emblemático, inclusive, que mesmo em algumas das poucas 

circunstâncias em que em áreas mais abastadas viram palco de intrigas, em geral estas intrigas 

envolvem atos criminosos ou moralmente questionáveis. Na terceira temporada, por exemplo, 

quando o traficante Russell “Stringer” Bell começa a entrar para o mercado imobiliário, espaços 

públicos em áreas mais nobres por vezes marcam os encontros entre ele e o político corrupto 

Clay Davis, que engana o traficante sobre propostas de investimento para roubá-lo. 

Inversamente, os espaços institucionais oficialmente designados na obra se mostram de 

difícil acesso e mesmo compreensão para os seus cidadãos mais vulneráveis. É revelador neste 

sentido o segmento intitulado All due Respect (t03e02), cujo teaser de abertura se passa em 

uma contraparte ficcional dos projetos de habitação popular conhecidos como “Poe Homes”. 

Os projetos foram assim batizados em homenagem ao escritor Edgar Allan Poe, que morava 

em uma casa naquela região, hoje convertida em museu. No início do teaser de abertura do 

episódio, um jovem traficante então conta a outro um incidente pelo que passara pouco tempo 

antes. Conforme o jovem explica ao amigo, um homem branco e sua esposa lhe perguntaram 

um pouco mais cedo como chegar na “Poe House”, nome da casa museu do autor. O jovem 

então revela ao parceiro que informou ao casal que eles já estavam nas Poe Homes, e todas as 

casas daquela área eram Poe Houses. Continuando com a estória, ele então diz ao colega que o 

homem foi mais específico, e o informou estar procurando a casa de “Edward (sic) Allan Poe”. 
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Indignado, o rapaz então conta ao amigo que o homem lhe olhou como se sentisse pena dele 

quando o rapaz lhe comunicou não conhecer “este tal de Edward Allan Poe”. 

Já no episódio More with Less (t05e01), ao chegar em um fórum onde busca alguns 

dados públicos, o soldado do tráfico conhecido como Chris Partlow precisa pedir informações 

para se localizar no prédio, insuspeitamente as requisitando de figuras envolvidas no inquérito 

contra a facção de que faz parte. Há, assim, uma discrepância na série entre os conhecimentos 

de mundo e da urbe de distintos núcleos de personagens, e enquanto os traficantes dominam as 

ruas como ninguém, os espaços oficialmente reconhecidos são de funcionamento incógnito para 

os habitantes vulneráveis da cidade. Não só isso, mas de forma mais ampla, só são capazes de 

navegar certos espaços aqueles com as chaves de entendimento institucional para abri-los – de 

modo que os policiais, por exemplo, se veem constantemente inaptos a penetrar as dinâmicas 

dos distintos grupos a que espionam no seriado sem longos processos de vigilância no caminho. 

Neste aspecto, a característica do procedural policial de criar uma urbe apenas parcialmente 

revelada aos detetives ganha contorno particular. Em The Wire, distintos núcleos têm diferentes 

conhecimentos sobre a cidade. Os espaços abertos, assim, podem até ser domínio de traficantes, 

mas os fechados são de acesso muito mais distribuído entre os grupos institucionais da obra. 

E aqui, é preciso deixar claro que apesar de as ruas serem em si mesmas os espaços mais 

frequentes na série, isso não significa que The Wire dá menos peso aos lugares fechados. Neste 

caso, apesar de alguns destes lugares conformarem o próprio tráfico e também as residências 

de personagens, a maioria deles é, em verdade, relevante para a socialização de outros núcleos 

institucionais – sendo, para nós, um dos elementos estruturantes das próprias instituições da 

série. Este é um ponto que defendemos por que, mais do que algumas vias vistas de passagem, 

os espaços de socialização fechados que de fato configuram grupos profissionais na obra se 

esforçam o tempo todo para evocar densidade para as suas instituições, aludindo imagética, 

sonora e culturalmente a um mundo institucional que ilusoriamente se parece ainda mais amplo 

do que ele é na obra. Além disso, é inegável que embora tais espaços fechados figurem, em 

separado, menos do que as ruas, juntos eles dominam o seriado. Com efeito, mesmo considerada 

a relevância das vias públicas em The Wire, há na série um montante total visivelmente maior 

de cenas que se passam em outros locais, que ajudam a configurar ambientes importantes para 

instituições que não o tráfico. Neste sentido, a própria distribuição dos espaços cênicos internos 

e externos na obra é reveladora. Como mostra a Figura 68, The Wire tem, consistentemente, a 

cada episódio ao longo do tempo, cerca de duas vezes mais cenas que englobam espaços internos 

do que aquelas que englobam externos, considerando-se inclusive as que transitam entre os dois 

tipos de espaço cênico. Em termos percentuais, isso equivale a uma razão de 66 para 34%.  



301 

 

 

Figura 68: Série temporal das proporções entre cenas que contemplam espaços internos e externos por episódio155. 

Em si mesma, a proporção revelada no gráfico é bastante clássica. Ela se encaixa, por 

exemplo, na média comum de produções seriadas de longa duração, como as telenovelas, que 

em geral têm exatamente de 60 a 70% de internas e de 30 a 40% de externas (VASSALLO DE 

LOPES, 2003). Assim, verifica-se que a razão entre cenas em que pesam espaços fechados e 

abertos em The Wire não apresenta desproporcionalidades relativas ao que se espera de ficções 

seriadas. Desta maneira, pode-se dizer que no próprio escalonamento das suas cenas entre 

espaços internos e externos a série busca se fazer “transparente”. Para além disso, no entanto, 

estes números mostram que mesmo com as constantemente mostradas ruas da Baltimore de The 

Wire sendo dominadas pelo tráfico, aquela cidade ficcional é composta também por um volume 

ainda mais significativo de espaços oficiais e extraoficiais ligados a outras instituições, lugares 

que com frequência servem à socialização dos vários núcleos profissionais da série. Neste caso, 

o argumento se torna ainda mais relevante quando lembramos que nem todas as externas da obra 

se passam nas ruas, havendo ainda aquelas que se ambientam nas docas, por exemplo, ou em 

frente a bares e delegacias, enquanto só 9% das cenas se passam em residências. Tudo isso pede 

que se discorra sobre os lugares de socialização profissional da obra, centrais às suas instituições. 

Neste sentido, talvez caiba iniciar o argumento explicitando que, de maneira contundente, 

a preferência por filmagens in loco da série não se limita às ruas, mas também pesa no caso de 

muitos destes espaços internos de socialização. Além disso, observa-se que mesmo os cenários 

em estúdio de The Wire são amplos e ricamente construídos. E assim, para captar o nível de 

 
155 A linha base, em azul, mostra o que seria uma proporção de 1 para 1, ou seja, um mesmo número de cenas em 

que pesam espaços internos e externos. Já a linha de tendência, pontilhada em lilás, revela que The Wire tem 

uma já mencionada propensão relativamente estável a apresentar cerca de duas vezes mais cenas em que pesam 

espaços internos do que externos por episódio ao longo do tempo (perto de 2 para 1). Ainda que esta razão 

varie ao longo da série, ela permanece estável o suficiente para a linha de tendência não ser acentuada. 
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detalhamento de espaços pré-existentes ou fabricados, desde os primeiros episódios a série 

mantém nas tomadas internas o gosto por planos abertos em ampla profundidade (Figura 69 a 

Figura 72). Em alguns destes planos, a intenção, típica da dinâmica procedural, parece ser a de 

aludir a ricos universos sociais e trabalhistas de que só temos vislumbres ao ver tantos figurantes 

e personagens secundárias atribulados com tarefas diversas (Figura 69 e Figura 70). Em outros 

casos, há ainda o cuidado, também típico dos procedurais, de preencher os espaços de trabalho 

de elementos cênicos (Figura 71 e Figura 72). Tais espaços, em geral, se mostram cheios de 

papéis e outros itens diversos que evocam incumbências profissionais para além daquelas que 

a série nos pede para acompanhar de perto. Com efeito, neste empenho evocativo, os quadros 

amplos são por vezes alternados ainda na obra com planos de detalhe prenhes de significado que 

ajudam a converter os espaços em ambientes, destacando elementos que, ao invés de explorar 

detidamente, apenas aludem, em poucas imagens, a culturas de grupos profissionais (Figura 73) 

ou ideias que circulam socialmente sobre ambientes específicos (Figura 74).  

  
Figura 69: The Baltimore Sun (t05e10). Figura 70: Academia de boxe das crianças (t05e10). 

  
Figura 71: Papéis na mesa da promotora (t01e02). Figura 72: sala de evidências da polícia (t02e01). 

  
Figura 73: Estivadores tomam seu café da manhã no 

bar que frequentam: cerveja com ovo (t02e02). 

Figura 74: Mesmo após limpas, as carteiras da escola 

Tilghman sempre estão sujas de chicletes (t04e02). 
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Igualmente, ainda neste esforço evocativo frente a ambientes de socialização profissional 

na série, é notável que o som também ganha centralidade. Em verdade, a rigor, ele pesa em The 

Wire inclusive para construir as próprias ruas de Baltimore. E aqui, é preciso deixar claro que 

a despeito do gosto da obra por evitar a sonorização extradiegética, o seu uso do som diegético 

é extensivo. Os dados revelados pelo emprego do “método de máscaras”, avançado por Michel 

Chion (2011), são emblemáticos neste sentido156. Conforme explicitou nosso exame a partir do 

método, em várias das cenas que se passam nas delegacias da série desde o piloto, por exemplo, 

raramente há momento de total silêncio. Com efeito, os ruídos nestas cenas não costumam ser 

inteiramente suprimidos sequer quando se visa provocar tensão dramática, recurso comum há 

pelo menos algumas décadas em obras hollywoodianas sonorizadas sem música extradiegética. 

Ao invés disso, como repara Williams (2014), há no seriado uma espécie de constante melodia 

do cotidiano, e isso é bastante patente no caso das delegacias, que se fazem os espaços fechados 

de socialização profissional mais recorrentes na obra. Ali, o tempo todo há o som de sirenes e 

telefones soando ao longe, o barulho de pessoas datilografando em máquinas de escrever (ainda 

comuns à época do seriado), o burburinho de conversações, alguns chiados de equipamentos 

eletrônicos, passos sendo ouvidos nos corredores e até mesmo água correndo por canos. 

 Nas cenas que se passam em certas vias públicas dominadas pelo tráfico, por sua vez, 

algo semelhante se dá. Tomemos, por exemplo, a “Cova”. Ali, o som de músicas de rap é uma 

presença constante, e a série consegue marcá-las como diegéticas mesmo sem mostrar uma 

caixa de som que lhe serve de fonte. Isso por que à medida que os cortes intercalam distintos 

planos, a obra se esforça em produzir aquilo que Vancour (2011) afirma vir sendo chamado 

desde os estudos pioneiros sobre o som na tevê de “contrastes aurais”. Isto é: entre um plano e 

outro, o volume da música muda para criar a impressão de que distintos quadros são filmados 

a distâncias diferentes da fonte de som. Além disso, os contrastes se dão ainda a partir de efeitos 

específicos. É comum, por exemplo, que a música se torne um pouco abafada em planos nos 

quais vemos detetives dentro de carros com o vidro fechado ali perto, e os sons de cliques de 

suas câmeras também se fazem uma presença assinalada. Enfim, há aqui ainda o burburinho do 

tráfego, dos passos de transeuntes e de vozes diversas, dentre as quais uma marca específica se 

destaca. Em lugares como a “Cova”, é constante o som das vozes de garotos anunciando drogas 

como se estivessem em uma feira livre, o que se torna parte da massa sonora cotidiana da cidade.  

Como se vê, a ausência de som extradiegético não significa de modo algum a inexistência 

de uma rica paisagem sonora em The Wire, produzida pelas vozes, a música e os quase 

 
156 A metodologia de Chion pede do pesquisador que veja certas cenas sem som, depois as ouça sem imagens, e 

enfim as reveja com sua imagem e som associados. 
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onipresentes ruídos diegéticos. E ainda assim, ao mesmo passo que o som ambiente é altamente 

marcado na série, ele também é razoavelmente “inaudível”, porque não chama atenção para si, 

e nunca chega a ter uma afetação vanguardista impeditiva ao acompanhamento da cena. Neste 

sentido, em termos de construção de mundo, o que é evocado aqui é um departamento de polícia 

para além da sala em que se passa uma cena, de um bairro pobre dominado pelo tráfico para 

além do local onde dadas personagens repõem o estoque de heroína em certo momento, enfim: 

de uma cidade inteira. De fato, em última instância, o que se evoca é toda uma urbe em que as 

engrenagens que movem as atividades profissionais das figuras que acompanhamos no drama 

existem para além da intriga. Parece haver todo um mundo lá fora, toda uma Baltimore povoada 

de instituições cuja robustez é aludida pela paisagem sonora da série, que se junta aos planos 

abertos e de detalhe para convocar efeitos de real ligados à (falsa) percepção de que incompleto 

e limitado universo diegético do seriado existe para além do que dele a obra nos fornece. 

Além disso, apesar de o uso da música em The Wire ser quase inteiramente diegético e 

de o recurso a contrastes aurais ser comum em lugares como a “Cova” na série, também é 

verdade que desde o piloto a variação em volume é com frequência muito mais ditada pela ação 

narrativa do que pela distância a que as personagens se encontram da fonte do som. Quando 

D’Angelo Barksdale chega em uma boate dominada pelo tráfico no piloto, por exemplo, a 

música toma toda a paisagem sonora, de forma que ela quase parece ser extradiegética, e só é 

claro que este não é o caso por ela se encaixar facilmente como algo que tocaria naquele espaço. 

Assim que as personagens iniciam um diálogo, porém, o volume é ajustado para que as falas 

possam ser perfeitamente compreendidas, com a música voltando a ficar alta antes do fim da 

cena. Isso mostra que apesar do efeito realista buscado pela recusa à música extradiegética, 

muitas vezes o próprio som diegético em The Wire se ajusta conforme desígnios da cena. 

Isto é ainda mais patente se reparamos quão constante é na série aquilo que Bordwell e 

Thompson  (1985) chamam de “som diegético deslocado” – isto é: instâncias em que o som 

diegético de uma cena “vaza” para outra temporalmente anterior ou posterior àquela que se 

passa no espaço de origem do ruído ou da música, ajudando não apenas a suavizar as transições, 

mas também a convocar humores a partir do uso dos recursos sonoros. Assim, é preciso 

assinalar que a ausência de afetação vanguardista ao sonorizar as cenas e um certo esmero na 

produção de raccords sonoros a partir de contrastes aurais e sons diegéticos deslocados 

acompanham a série muito mais do que um recurso efetivo a sons captados in loco. Com efeito, 

dada a extensiva ancoragem de The Wire no princípio de inaudibilidade e em padrões de atenção 

detida aos recursos auditivos, como pontua Linda Williams (2014), de certa forma o próprio 

uso que a série faz do som pode ser considerado melodramático – mesmo que o melos não se 
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traduza aqui em música extradiegética. O parâmetro de sonorização, assim, é não só familiar, 

mas altamente convencional, não sendo disruptivo. Ao mesmo tempo, porém, a percepção da 

recusa da obra a empregar sons que não pertencem ao mundo narrativo articula efeitos de real 

a partir da ideia – mais uma vez ilusória – de uma sonorização “objetiva” e “transparente”. 

Na mesma direção, para além das ancoragens melodramáticas do som e procedurais dos 

planos, a série parece convocar ainda no edifício de ambientes um arraigado imaginário social 

sobre que tipos de lugar epitomariam as classes populares dos Estados Unidos – imaginário este 

avançado densamente pelo movimento das artes plásticas conhecido como “realismo 

americano”, mormente a iconografia de pintores como George Bellows. De maneira marcada, 

Bellows se celebrizou no início do século XX por seu interesse nos locais de trabalho e lazer 

dos cidadãos menos abastados da Costa Leste do seu país, alguns dos quais figuram também de 

maneira proeminente em The Wire, como as docas (Figura 75 e Figura 76) e academias de boxe 

(Figura 77 e Figura 78). Bebendo nesta fonte e por ventura a modernizando, The Wire traz ainda, 

com alguma frequência, cenas em quadras de basquete e, no episódio All Due Respect (t03e02), 

até mesmo em um armazém onde ocorrem rinhas de cachorro clandestinas, crucial ali para um 

desenvolvimento episódico do fio narrativo que baliza a trama central da vez. E assim, do 

mesmo modo que as deixas visuais e sonoras, certo imaginário social e artístico sedimentado 

vai ajudando a série a evocar os vínculos entre alguns lugares e dados grupos e classes sociais. 

  
Figura 75: navio chega às docas (t02e07). Figura 76: Men at the Docks, Bellows, 1912 (óleo/tela). 

  
Figura 77: partida de boxe (t04e04). Figura 78: Stag at Sharkey’s, Bellows, 1909 (óleo/tela). 
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Isso tudo posto, se verifica, primeiramente, a convencionalidade dos efeitos de real 

atingidos por The Wire na arquitetura dos ambientes de trabalho e lazer dos núcleos institucionais 

da obra. Ou seja: se a série, efetivamente, cria a impressão de uma representação vivaz com os 

espaços de socialização profissional que ela compõe e tematiza, isto se deve em parte a algumas 

associações arraigadas entre realismo e 1) certos espaços de convívio das classes populares que 

marcam o imaginário social e artístico sobre uma dada região; 2) as filmagens in loco e a riqueza 

de detalhes cênicos típica dos procedurais; e 3) uma sonorização falsamente “transparente”, 

porque melodramática, e “objetiva”, porque prioriza o som diegético. E assim, todas estas 

associações convencionais permitem que os espaços institucionalizados de trabalho onde 

circulam os indivíduos na obra sejam experienciados como realistas. Ao mesmo tempo, esta 

própria ancoragem em quadros de referência externos sólidos e padrões formais familiares 

permite também que os espaços apresentados na série sejam fruídos de forma pouco disruptiva, 

posto que são reconhecíveis frente a certa tradição. Além disso, enfim, as dinâmicas de 

composição plástica e de ancoragem cultural da obra aludem ainda, por meio de vislumbres 

evocativos quer nas imagens, quer nos sons, quer nos tipos de lugar articulados na obra, a um 

universo diegético cujas instituições parecem ainda mais densas do que efetivamente são.  

Por fim, começa aqui a ficar claro por que consideramos estes ambientes de socialização 

profissional oficiais e extraoficiais um dos elementos estruturantes das próprias instituições da 

série. Para nós, pesa sobremaneira para os efeitos de realidade da obra e a construção de fortes 

instituições no seu mundo não só aquilo que ela revela em termos de seus ambientes, mas 

sobretudo o que ela evoca. É, em nossa percepção, em boa parcela frente a este esforço evocativo 

que a Baltimore de The Wire se converte em uma psicogeografia afetiva institucionalmente 

balizada. Com efeito, na série que nos serve de corpus, são as instituições que governam a 

maneira como os espaços sociais são tematizados, tornando-os ambientes a partir do modo como 

se tornam evocativos frente a certas atividades profissionais que, como a obra faz questão de 

repetidamente estabelecer, parecemos só acessar parcialmente. Neste sentido, isso em certa 

medida é visível até mesmo nas ruas da cidade. Ali, também há uma paisagem sonora que evoca 

um narcotráfico instituído muito maior do que aquilo que vemos dele na série. O abandono das 

vias públicas pelo Estado e o desmazelo delas, assim, não significa na série a ausência de 

instituições nestes locais, mas, ao contrário, a institucionalização da própria criminalidade neles. 

Isso tudo posto, verifica-se que há, no universo diegético de The Wire, certas semelhanças 

entre as ruas e praças de um lado e os ambientes de socialização onde congregam as figuras 

vinculadas a certas profissões do outro, costumeiramente marcados ainda como espaços abertos 

e fechados – embora uma dicotomia não se reduza de todo à outra. Além daquelas já mencionadas 
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aqui, em nossa perspectiva, outra semelhança acentuada entre os dois constructos cronotópicos 

concerne aos modos como ambos se articulam para reiterar ambientalmente, por meio de padrões 

de vigilância e brutalidade institucional nas áreas públicas, o tom de opressão e apagamento 

dos indivíduos pelas instituições na série, ainda que haja respiro para a individualidade nestas 

mesmas áreas públicas, conforme exploramos nos dois próximos tópicos. 

6.2.2. Vigilância e violência no espaço urbano 

Em um capítulo que publicou sobre The Wire para uma coletânea centrada em séries da 

HBO, o pesquisador Brian Rose (2008) fez a marcante observação de que a despeito de suas 

tramas com mote na criminalidade, a obra de Simon e sua equipe consegue fugir ao clichê noir 

de desenvolver a sua intriga sobretudo à noite, enquanto a um só tempo se esforça em ainda 

assim produzir tinturas atmosféricas densas. Como em alguns outros casos, as nossas análises 

indicam que esta é uma intuição acertada. De fato, como mostra a Figura 79, vê-se que em geral 

The Wire traz, a cada episódio, em média 2,7 vezes mais cenas que englobam situações diurnas 

do que aquelas que envolvem situações noturnas, proporção que tende a seguir relativamente 

estável com o passar dos segmentos, e cambiar pouco contando apenas as externas ou internas. 

 
Figura 79: Série temporal da proporção entre as cenas que englobam períodos diurnos e noturnos por episódio157. 

O que isso revela é que nem mesmo o tráfico de drogas no mundo ficcional projetado 

no seriado é uma atividade noturna, escondida dos olhos dos cidadãos em vielas e becos. Ao 

contrário, ele é onipresente, e atua sobretudo em “horário comercial”, quando jovens anunciam 

 
157 A linha base, em azul, mostra o que seria uma proporção de 1 para 1, ou seja, um mesmo número de cenas em 

que pesam momentos diurnos e noturnos. Já a linha de tendência, pontilhada em verde, revela que The Wire tem 

uma propensão relativamente estável a apresentar cerca de 2,7 vezes mais cenas em que pesam momentos diurnos 

do que noturnos por episódio ao longo do tempo (2,7 para 1). Ainda que esta razão varie no curso da série, ela 

permanece estável o suficiente para a linha de tendência não ser acentuada – sobretudo quando se repara que 

perto do fim da primeira temporada há alguns episódios anômalos, que chegam a ter entre quatro e dez vezes 

mais cenas em que pesam situações diurnas do que noturnas, puxando artificialmente a tendência para baixo. 
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seus produtos como se estivessem em uma feira em meio a moradores e transeuntes diversos 

em praças abertas como a “Cova”, esquecidas demais pelo Estado para que alguma coisa mude. 

Isso, porém, não quer dizer que a cidade não adquire conotações particulares à noite. Antes, o 

fato de as cenas noturnas serem mais rarefeitas do que as diurnas na obra abre espaço para maior 

experimentação formal nelas. Em tais cenas, via de regra, o gosto do seriado por um uso 

naturalista da luz se amplia para permitir se torne quase impossível enxergar o cenário ou a ação. 

Tome-se, por exemplo, o episódio Back Burners (t03e07). Ali, a zona de tolerância ao 

tráfico que o major de polícia Howard Colvin tenta estabelecer ainda não está organizada, e não 

há no local acadêmicos ligados à área de saúde implementando programas de redução de danos 

ou policiais garantindo a segurança. Assim, a zona ainda não se mostra uma solução promissora 

para o problema das drogas, mas um antro decadente onde dependentes químicos roubam uns 

aos outros e traficantes tentam manter a ordem. Então, quando o informante da polícia chamado 

Bubbles caminha pela área, é praticamente impossível distinguir o que mostram as imagens, e 

só o que vemos são sombras e vultos, com o som da destruição ao redor tomando a massa sonora 

(Figura 80). Longe de ser excepcionais, como se vê pela Figura 81 à Figura 83, ocasiões como 

esta abundam na obra, ocorrendo tanto em seus espaços internos quanto externos. 

  
Figura 80: Bubbles em “Hamsterdam” (t03e07). Figura 81: Noite entre os sem-teto (t05e04). 

  
Figura 82: Wallace segue para a sua morte (t01e12). Figura 83: crianças vão ver corpo, luz de vela (t04e05). 

Em ocasiões noturnas de fortes tensão, assim, muitas vezes os planos são tomados por 

altos contrastes ou a quase completa escuridão, ganhando uma qualidade aterradora, opressiva, 

quase expressionista em seu caráter – sem, contudo, comprometer o entendimento mais geral do 

drama, que se dá sobretudo durante o dia; ou negar as ilusões realistas do seriado do ponto de 
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vista plástico, posto que a rigor o padrão de luz naturalista continua firme aqui. Marcadamente, 

este senso atmosférico de opressão que a luz orienta nas cenas noturnas da série não arrefece 

durante o dia, quando em verdade ganha contornos institucionais claros. Isso se dá por que os 

espaços públicos do seriado jamais deixam de estar sob opressiva e sufocante vigilância. 

 Com efeito, conforme tudo o que vimos até aqui, é possível afirmar que este senso de 

vigilância na Baltimore de The Wire se constrói já na própria composição da intriga. É notável, 

afinal, o fato de quase metade das tramas do seriado serem orientadas por fios narrativos que 

seguem inquéritos policiais, envolvendo o monitoramento incessante de certos alvos. Ademais, 

o próprio título da obra, que pode ser traduzido como “A Escuta”, alude a esta observação 

constante dos cidadãos que a série quer evocar. No nível plástico, por sua vez, o tom de opressiva 

vigilância também se reitera a todo o tempo. Neste sentido, já foi explorado no capítulo anterior, 

por exemplo, como certos planos dos créditos de abertura em si mesmos informam e orientam 

o público sobre a centralidade temático-atmosférica da vigilância na obra. É o caso, a título de 

ilustração, dos planos em que uma câmera de circuito fechado é quebrada, recorrentes nos 

créditos iniciais de todas as temporadas. Além deste, há ainda de inúmeros planos nos créditos 

que trazem enquadramentos próximos de cabos e equipamentos de monitoramento, evocando, 

pouco a pouco, este senso geral não só de implacável vigilância, mas do uso de tecnologias para 

ela. Enfim, na série é muito comum ainda, como já mencionado, a presença de raccords de olhar 

e planos pontos de vista quando detetives observam os seus alvos por toda a cidade, o que vai 

aludindo de maneira sutil a esta ideia de constante escrutínio policial. 

 Sem parar por aí, a obra vai além, e marca ao tempo inteiro esta ideia de monitoramento 

mesmo quando não estamos mais nos créditos de abertura e ela não é sequer o mote narrativo 

de uma cena. Neste sentido, são abundantes na série, por exemplo, os planos que emulam 

olhares humanos a partir de supostos pontos de vista, mesmo quando não há de fato ninguém 

observando a cena – ou, ao menos, ninguém que a obra nos mostre (Figura 84 e Figura 85). 

Além disso, é abundante ainda o recurso a quadros que filmam a ação por câmeras de circuito 

fechado ou monitores intradiegéticos, inclusive quando o uso destes dispositivos é dispensável 

para o mote da cena (Figura 86 e Figura 87). Já em outras ocasiões, a ação é vista não por 

monitores, mas espelhos, em geral a partir de elaborados artifícios composicionais no que 

concerne à imagem (Figura 88 e Figura 89). Há, assim, um senso de constante observação, que 

independe de haver um efetivo observador humano em cena. E isso, por sua vez, vai aos poucos 

criando uma ideia de que, mesmo quando a estória que acompanhamos em um certo momento 

específico não envolve vigilâncias policiais ou o monitoramento de terceiros por algum outro 

motivo, há sempre alguém – além de nós mesmos – acompanhando tudo o que se passa. 
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Figura 84: Ponto de vista emulado (t01e02). Figura 85: Ponto de vista emulado (t03e02). 

  
Figura 86: Câmera do elevador (t05e10). Figura 87: Daniels filmado no monitor (t01e02). 

  
Figura 88: Diálogo visto no espelho (t01e01).  Figura 89: Perseguição discreta vista no espelho (t02e11). 

 Não bastasse tudo isso, nas cenas que de fato envolvem o monitoramento policial, não 

são apenas alguns planos pontos de vista que marcam o senso de vigilância. Nestes casos, há 

ainda, com frequência, planos de detalhe que focam com proximidade desconfortável os 

detetives ajustando câmeras fotográficas (Figura 90 e Figura 91). No mesmo sentido, são 

recorrentes também os quadros que nos mostram em grande proximidade o posicionamento 

inconspícuo de algumas câmeras quando alguém é vigiado (Figura 92). Já quando fotografias 

são efetivamente capturadas, em geral ouvimos na massa sonora o “clique” do equipamento, e 

o plano muda para preto e branco e se congela brevemente, aludindo à ideia de que o quadro 

que vemos é a imagem captada (Figura 93). Enfim, nos casos de monitoramento remoto; quando 

ele é em áudio, é comum a interpolação de planos de detalhe que mostram nas telas dos 

computadores usados para vigilância dados sobre os telefonemas sendo feitos (Figura 94). Já 

quando é em vídeo, a série às vezes pede que o apreciador acompanhe a ação em dois níveis 

em um só plano, tanto junto aos policiais que vigiam quanto em um monitor (Figura 95).
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Figura 90: Carv segura uma câmera (t01e02). Figura 91: Câmera sendo segurada (t01e07). 

  
Figura 92: Câmera dentro de um carro (t05e10). Figura 93: Fotografia é tirada (t02e05). 

  
Figura 94: “ligação sendo feita para:” (t01e06). Figura 95: Marlo é monitorado (t04e06). 

Juntos, estes dispositivos visuais e sonoros lembram o tempo todo ao espectador o nível 

de monitoramento social a que os cidadãos estão submetidos, sobretudo pela polícia, no universo 

diegético da série. Com efeito, naquele mundo narrativo, tudo parece ser registrado, e o senso 

de opressão advindo disso é inegável. Paradoxalmente, há também uma ideia de apagamento 

nesta própria vigilância ostensiva. Isso por que, através deste implacável monitoramento social, 

aqueles que são observados muitas vezes passam a ser compreendidos apenas como alvos – não 

só pelos policiais que os vigiam, mas em alguns casos também pelo público. De fato, muitos 

dos alvos dos policiais estão justamente entre as personagens secundárias que somos induzidos, 

a partir de um conjunto de estratégias, a confundir umas com as outras. Elas, assim, nestes casos 

cumprem apenas o seu papel actancial enquanto focos do inquérito investigativo, sendo pouco 

relevante que o espectador sequer as distinga. Despersonalizadas, então, tais figuras dramáticas 

se reduzem a objetos de opressivo escrutínio nos espaços públicos. 

Um dos elementos mais comentados sobre The Wire (Cf. BROOKS, 2009; GARCÍA, 

2017; WILLIAMS, 2014), para nós, esta sufocante vigilância é também um dos parâmetros que 
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melhor traduzem em termos ambientais a opressão institucional dos indivíduos na série, e em 

nossa avaliação ninguém escapa a ela. Neste sentido, discordamos das considerações feitas por 

Jason Mittell em um ensaio visual que o pesquisador publicou sobre o seriado em 2018158. No 

ensaio, Mittell atesta que em The Wire os próprios policiais estão imunes a ser observados, 

exceto pela audiência. Ao nosso ver, porém, isso não se verifica. Do ponto de vista narrativo, 

por exemplo, temos as ocasiões em que o ladrão de traficantes Omar Little observa detetives 

mesmo enquanto estes miram os seus alvos. Além disso, durante ações policiais, não é nenhum 

pouco incomum a presença de planos em que cidadãos – muitas vezes figurantes, outras 

membros de certas facções – observam tudo de longe, olhando diretamente para a câmera de 

maneira a indicar o olhar atento que direcionam à polícia (Figura 96 e Figura 97). Plasticamente, 

temos ainda que mesmo detetives são com frequência o objeto de pontos de vista emulados e, 

sobretudo, capturados em câmeras e monitores de circuito interno (Figura 85 a Figura 87, duas 

páginas atrás). A diferença entre policiais e outros cidadãos, assim, parece residir muito mais 

no poder institucional para agir em cima do que se observa do que no poder de vigilância em si 

mesmo, que parece onipresente na série. Naquele universo diegético, todos são opressivamente 

monitorados, embora só alguns tenham poder sobre aqueles que monitoram. 

  
Figura 96: Cidadãos observam policiais (t01e09). Figura 97: Crianças observam policiais (t02e09). 

 Ademais, além do monitoramento, é constante na obra ainda a violência institucional 

nos espaços públicos, e aqui a polícia parece ter menos primazia. Neste sentido, é frequente, a 

título de ilustração, o assassinato de jovens ligados ao tráfico por membros de suas próprias 

organizações ou de gangues rivais, em especial quando há vinganças ou temores de delação 

envolvidos. Ainda na primeira temporada, por exemplo, o teaser inicial do episódio The Wire 

(t01e06) traz em imagens bastante gráficas do cadáver brutalizado do namorado do ladrão Omar 

Little jogado sobre um carro (Figura 98). Na série, o rapaz é morto pela facção Barksdale após 

Omar roubá-los, em clara retribuição. Já alguns episódios mais tarde, o próprio garoto que 

identificou o namorado de Omar para a gangue é executado por ela em um prédio baldio, apenas 

devido à mínima suspeita de que ele possa estar colaborando com a polícia (Figura 99). Longe 

 
158 Disponível em: <https://vimeo.com/254333822>. Acesso em: 02 dez. 2018. 
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de serem as únicas ocasiões em que cadáveres, em geral de jovens rapazes negros, são vistos 

descartados nas ruas ou prédios baldios, estes são momentos que abundam na série. 

  
Figura 98: Namorado de Omar Little (t01e06). Figura 99: Wallace morto (t01e12). 

 No universo diegético de The Wire, nota-se ainda que a violência cometida pela polícia 

nos espaços públicos tende a ser menos letal, embora mais sádica e humilhante, do que aquela 

do tráfico. De fato, na maior parte dos casos, as mortes provocadas pelo narcotráfico na obra 

são quase burocráticas. Comandadas de cima para baixo, mesmo quando envolvem vendetas, 

em geral nos casos destas execuções a própria vingança é mais orientada pelo gerenciamento de 

imagens públicas do que ódio pessoal. Há exceções, claro, como é o caso de muitas das mortes 

provocadas por Marlo Stanfield de maneira arbitrária e cruel. Ainda assim, no que concerne ao 

tráfico, a violência nunca parece ser tão esportiva quanto entre policiais. Marcadamente, por 

exemplo, já no segundo episódio da série vemos os detetives Hauk, Pryzbylewski e Carver irem 

a um bairro pobre no meio da madrugada humilhar os habitantes da área em busca de dados 

sobre uma gangue. Em atos que são em alguns casos tirados quase ao pé da letra de The Corner 

(SIMON; BURNS, 2010), os detetives obrigam transeuntes aleatórios a se despir, jogam seus 

documentos pelas ruas e chegam a literalmente pisar neles (Figura 100). Ao fim da cena, 

Pryzbylewski cega um garoto de catorze anos com um golpe da sua arma. Em outras ocasiões, 

estas bem mais frequentes, vemos ainda suspeitos serem perfilados e revistados (Figura 101) e 

até mesmo postos de joelhos em frente a investigadores (Figura 102). Uma das situações mais 

marcantes de violência na obra, porém, é aquela em que um policial quebra nas ruas da cidade 

os dedos de uma criança que rouba um carro (Figura 103). 

  
Figura 100: Herc pisa num cidadão qualquer (t01e02). Figura 101: jovens perfilados (t03e04). 
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Figura 102: facção Stanfield de joelhos (t05e09). Figura 103: dedos da criança sendo quebrados (t04e10). 

 Como se vê, na Baltimore de The Wire, “vigiar” e “punir” se fazem narrativamente 

dinâmicas bastante literais. E como no seriado a vigilância e a brutalidade que marcam os 

espaços públicos são em geral efetivados em nome de instituições e contra os indivíduos159, 

estas dinâmicas reforçam na obra a diretriz autoral de contrapor estes dois polos. Aqui, 

inclusive, o modo como Simon atualiza a sua visão criativa no seriado se aproxima sobremaneira 

do modo como ele havia antes feito o mesmo em The Corner, que tinha um foco similar tanto 

em planos ponto de vista que indicavam a observação da cena por terceiros quanto na violência 

urbana do tráfico e da polícia (Figura 104). Na minissérie de Simon, eram notáveis ainda, dentre 

os elementos que depois viriam a marcar também The Wire, a própria fotografia das ruas mais 

desmazeladas de Baltimore por meio de planos abertos capturados in loco com iluminação 

natural, bem como a onipresente pichação nas paredes nestas mesmas ruas (Figura 105). 

  
Figura 104: Brutalidade policial observada por um 

plano ponto de vista em The Corner (t01e01). 

Figura 105: Paredes onipresentemente pichadas em 

The Corner (t01e05). 

Neste sentido, ainda no que concerne às dinâmicas de vigilância e brutalidade, alguns 

filmes do neorrealismo outra vez se mostram uma influência patente em The Wire. Afinal, muitas 

das obras do movimento se marcavam não só pelas filmagens in loco e iluminações naturais que 

também caracterizam nosso corpus, mas também pela abundância de planos que emulavam ou 

traduziam pontos de vista para criar uma ilusão de documentário (NICHOLS, 1991). Em alguns 

 
159 Há até mesmo situações em que policiais espancam suspeitos nas próprias salas de interrogatório das delegacias. 
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deles, eram frequentes ainda as imagens que captavam sem tensão dramática cenas de violência 

banalizada (BORDWELL; THOMPSON, 2003). Neste quesito, algumas sequências do seriado 

parecem até mesmo ter inspiração direta em cenas de obras como Roma, Cidade Aberta. A 

sequência em que os traficantes da facção dos gregos torturam um imigrante turco em um lugar 

abandonado na série é um exemplo. Nela, a mesma falta de dramaticidade que se vê nas próprias 

cenas de tortura do filme se faz presente, com o ator igualmente sendo fotografado em quadros 

que incorporam bastante espaço horizontal afora o seu busto, além do sangue cênico em seu 

torso sem camisa ser menos excessivo do que é costumeiro em encenações hollywoodianas de 

torturas (Figura 106 e Figura 107). No seriado, inclusive, há na cena de tortura até mesmo um 

enquadramento feito em ângulo descendente do topo de uma escada que alude vagamente a um 

dos mais celebrados planos pontos de vista do filme de Rossellini (Figura 108 e Figura 109). 

  
Figura 106: Tortura em Roma, Cidade Aberta160. Figura 107: Cena de tortura (t02e02). 

  
Figura 108: Escadarias em Roma, Cidade Aberta. Figura 109: plano do topo das escadas (t02e02). 

 Por fim, The Wire parece trazer nos seus mecanismos de construção da urbe e de 

convocação de um senso de vigilância e violência também ecos do que se vem chamando no 

Brasil de “favela movie” e autoras como Mennel (2008) vêm batizando na tradição anglófona 

como “novo filme de gueto urbano”. Englobando obras que vão de Os Donos da Rua (Boyz n 

Da Hood, 1991) a Cidade de Deus (2002), estes filmes são descritos por Mennel como produções 

balizadas pelo elenco majoritariamente negro, as estórias de agressão entre jovens associados 

 
160 O plano foi invertido horizontalmente para enfatizar a similaridade na composição. 
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ao tráfico e a intriga baseada em questões como disputas de gangues, encarceramento maciço, 

brutalidade policial, desigualdades diversas e desemprego. Todas essas questões, segundo a 

autora, são nos filmes desta tradição simbolizadas pelos próprios ambientes urbanos em que os 

enredos se espacializam, ambientes estes desenhados de forma a alegorizar a própria intriga. 

Especificamente no que concerne a The Wire, Linda Williams (2014) vê ainda na série 

uma influência direta do “filme de gueto urbano” Irmãos de Sangue (Clockers, 1995), de Spike 

Lee. Conforme a autora, do mesmo modo que o seriado idealizado por Simon, a obra de Lee se 

marcou à sua época por explorar a um só tempo o universo dos traficantes e dos policiais que 

os perseguem, sem priorizar qualquer polo. Também como nota a própria Williams, é marcante 

ainda o fato de que o filme é baseado em um livro homônimo do célebre autor de não-ficção 

estadunidense Richard Price, que foi, ele mesmo, roteirista de The Wire. As comparações que 

Williams faz entre Irmãos de Sangue e o nosso corpus relevam sobretudo a estória, mas também 

é possível fazer alguns paralelos em termos de ambientação e atmosfera. É comum no filme, 

por exemplo, a fotografia em planos abertos de áreas urbanas degradadas ocupadas pelo tráfico. 

Ali, também se nota que são constantes as imagens de brutalização de jovens negros pela 

polícia. Enfim, é possível reparar ainda que uma das imagens mais recorrentes nas sequências 

que se passam na “Cova” em The Wire também marca uma cena do filme. Nela, da janela de 

um prédio de tijolos crus, uma senhora observa no filme as ruas dominadas pelo tráfico lá 

embaixo, enquanto a polícia revista um jovem. Na série, imagens similares abundam na “Cova”, 

embora tendam a trazer crianças nas janelas, e não idosos (Figura 110 e Figura 111). 

  
Figura 110: Idosa vê abordagem policial da janela em 

Irmãos de Sangue. 

Figura 111: Criança em uma janela defronte ao ponto 

de tráfico d’a “Cova” em The Wire (t01e01). 

Como se vê, The Wire não só cria uma rica psicogeografia afetiva assinalada por ruas 

abandonadas e espaços de socialização profissional que evocam instituições muito maiores do 

que aquelas que o seriado efetivamente produz, como também marca esta psicogeografia no 

nível atmosférico com um senso de sufocante vigilância dos cidadãos e marcada violência contra 

eles. Não só isso, mas para garantir máxima eficácia na convocação destas atmosferas e nos 

efeitos de real que a obra pretende com elas, a série ancora ainda as suas tinturas atmosféricas 
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em quadros de referência externos sólidos, eles mesmos culturalmente associados ao realismo 

junto ao público – como é o caso do neorrealismo italiano, do novo filme de gueto urbano e da 

obra anterior do próprio Simon. Deste modo, o seriado é eficaz em tornar os seus efeitos de real 

e o mundo que ele constrói reconhecíveis junto ao apreciador ao dialogar com um conjunto de 

matrizes culturais e até mesmo de produções anteriores ligadas aos seus roteiristas. Enfim, ao 

institucionalizar estas dinâmicas da vigilância e violência, o seriado ainda as reconverte em 

elementos de opressão e apagamento institucional dos indivíduos, efetivando outra vez a 

diretriz criativa dos realizadores de articular, a partir de um ponto de vista autoral sobre uma 

região específica do mundo empírico, o tema do embate entre homem e sociedade – tão 

recorrente em obras tidas como realistas que em si mesmo convoca efeitos de real. Do mesmo 

modo que faz com as personagens, porém, ao configurar a partir dos ambientes a contraposição 

entre instituições e indivíduos, a série não deixa de dar peso à individualidade. Ao contrário, é 

justamente no tensionamento entre personagens vivazes e uma sociedade que se constitui 

opressiva e apagadora do ponto de vista institucional que, também no nível da espacialidade, a 

obra ganha sua força, sendo a estes elementos de força individual que nos dedicamos agora. 

6.2.3. As subjetividades na urbe 

Algo que precisa ser mencionado quando se estuda as dimensões espaciais de The Wire 

é o fato de que o seriado inegavelmente dá certo relevo, conquanto secundário, às residências 

das personagens. E isso é importante por que, mais do que qualquer outro tipo de ambiente, elas 

fornecem pontos de respiro para as figuras dramáticas do seriado, além de terrenos férteis para 

a manifestação de suas individualidades. Com efeito, as residências das personagens da série 

tendem em si mesmas a aludir a jornadas pessoais, evocar caracteres e convocar a nossa empatia, 

do mesmo modo que o fazem certas escolhas plásticas. E também do mesmo modo que certas 

escolhas plásticas que dão vazão a interioridades, a figuração cênica dos espaços domiciliares 

na obra é altamente econômica. De fato, na articulação das residências das personagens, The 

Wire parece estabelecer uma certa dinâmica “espacialmente épica”. Isso por que os ambientes 

domésticos são bastante lacunares, de aparição não mais que esporádica; e, ainda assim, capazes 

em si mesmos de condensar importantes marcadores sociais e identitários quando figuram. 

Tomemos, por exemplo, o caso da detetive Kima Greggs. Ainda no piloto, Greggs é 

vista entrando em um espaçoso apartamento, mobiliado de forma senhoril demais para a sua 

personalidade – além de o lugar parecer além do poder aquisitivo de uma policial. Logo, porém, 

somos informados que ela mora com a sua companheira, uma advogada, e a cumplicidade e 

intimidade entre as duas é explorada em uma breve cena, aludindo ao fato de que a detetive tem 
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uma vida pessoal e existe para além do seu ambiente de trabalho. Então, no quarto episódio, 

vemos Greggs estudando sentada no chão da sala com um marca-texto, motivo pelo qual ela 

acaba marcando o sofá, e ganhando assim uma reprimenda amistosa da sua cônjuge (Figura 112 

e Figura 113). Naquele momento, a cena apenas ajuda a reforçar a domesticidade entre as duas, 

indicando a existência de uma vida cotidiana da personagem para além do que dela vemos em 

seu ambiente de trabalho, o que por si só reforça nosso engajamento com a investigadora. Então, 

no episódio The Cost (t01e10), a vida de Greggs sofre um atentado, possivelmente letal. As 

repercussões do atentado, porém, só são exploradas no episódio seguinte, quase inteiramente 

dedicado a elas. E dentre as cenas do segmento, há uma que mostra de maneira bastante breve 

a parceira de Greggs chorando sozinha no sofá do apartamento delas, enquanto, em um plano 

de detalhe, vemos os seus dedos deslizando discretamente sobre o móvel marcado (Figura 114). 

Usando o mesmo elemento cênico do sofá, assim, a série alude em duas ocasiões à domesticidade 

da personagem, primeiro condensando em uma breve cena a ideia de toda uma vida cotidiana, 

e depois do luto pela possibilidade de perda desta vida. 

  
Figura 112: Greggs com marca-texto (t01e04). Figura 113: Sofá marcado (t01e04). 

  
Figura 114: Dedos deslizam pelo sofá (t01e11). Figura 115: McNulty em seu quarto (t01e02). 

  
Figura 116: McNulty monta os móveis (t01e05). Figura 117: Móveis montados (t01e05). 
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Notavelmente, a residência da parceira de Greggs, onde as duas vivem juntas, só figura 

em 13 cenas em toda a obra, e é pouco mostrada para além da sala onde se encontra o sofá. 

Todavia, como mostra este exemplo, isso não a impede aquele espaço doméstico de articular 

sentidos sobre a detetive, convocar a nossa empatia por ela e a sua cônjuge, ou mesmo permitir 

um vislumbre de todo o custo que o vínculo de Greggs com a polícia pode ter a ela e àqueles 

que lhe são queridos, o que nos permite entender a pressão da parceira para que Greggs mude 

de vida. Aqui, há ainda uma clara condensação épica do próprio espaço, lacunar e mostrado 

apenas esporadicamente. No entanto, ele inegavelmente convoca de maneira acentuada um 

conjunto de sentidos relacionados à personagem. Neste sentido, uma outra ilustração pode ser 

encontrada no caso do detetive McNulty. Já no primeiro episódio, a série nos informa que 

McNulty é um homem separado. Descobrimos isso devido a uma conversa que ele tem em um 

bar com o seu parceiro na polícia sobre a disputa que vem tendo com a esposa em relação à 

guarda dos filhos, o que indica sutilmente que o rompimento entre eles pode ser recente. No 

segmento imediatamente posterior (t01e02), então, vemos McNulty acordar em um quarto que 

tem pouco mais que um colchão sobre o piso (Figura 115). 

Em si mesmo, este minimalismo já alude outra vez à ao estado possivelmente recente 

do fim do casamento do detetive. Além disso, o próprio espaço cênico comunica ao espectador 

ainda a autonegligência do policial, que sequer tem uma cama na qual dormir. No quinto episódio 

da temporada, então, em meio a uma tarde de trabalho, o investigador recebe um telefonema da 

ex-esposa, concernida em saber se seu novo apartamento tem uma cama onde os filhos do casal 

– que o visitarão pela primeira vez – possam dormir. McNulty fica claramente irritado por ela 

sequer insinuar que ele poderia ser tão negligente, embora mais tarde no mesmo episódio o 

vejamos montar os móveis, o que ele faz alcoolizado (Figura 116 e Figura 117). Outra vez, o 

próprio espaço aqui caracteriza o detetive. Neste caso, somos informados, pela mera relação 

espacial entre a personagem e a residência em que habita, de que a sua teimosia no trabalho se 

espelha em sua vida afetiva, e que ele é a um só tempo tão negligente com a família quanto 

consigo. A um só tempo, fica claro que o detetive ainda não está pronto para desistir de todo 

daqueles que lhe são caros, o que ajuda também a convocar a nossa empatia. Alguns episódios 

mais tarde, porém (t01e08), quando o detetive Bunk Moreland trai a esposa e McNulty é instado 

a buscá-lo bêbado na casa da mulher com quem o policial comete infidelidade, o investigador 

põe o seu parceiro – suado e pós-sexo – para dormir justamente sobre a cama dos filhos. 

Situações como estas abundam na série. De certa forma, inclusive, o próprio caso das 

fotografias de D’Angelo se encaixa entre elas, e há ainda várias outras. O ladrão Omar Little, 

por exemplo, raramente para em um único lugar, movendo-se de domicílio a todo o tempo na 
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obra, o que por si só remete à sua cautela e precaução: em sua linha de trabalho, passar tempo 

demais na mesma casa pode ser fatal. Já o jovem Wallace, por seu turno, consegue facilmente 

convocar a nossa empatia na primeira temporada devido ao próprio estado degradado do espaço 

onde vive, justamente um dos prédios baldios da cidade, que o jovem ocupa em condições 

subumanas. Tudo isso vai mostrando como os espaços domésticos naquele universo carregam 

densos significados e são associados profundamente aos próprios indivíduos que os habitam. A 

um só tempo, eles não deixam de ser espaços rarefeitos, que pouco figuram e quando o fazem se 

marcam a partir de um conjunto mínimo de cômodos específicos, de maneira que as vida destes 

indivíduos em verdade se desenrola muito mais em ambientes públicos de trabalho e socialização 

profissional. A individualidade, assim, não deixa aqui de existir e se mostrar forte, ainda que os 

momentos em que as residências figuram sejam tão econômicos que a identidade e interioridade 

dos indivíduos é com frequência mais marcada nos espaços públicos em que eles circulam. De 

fato, a despeito da força institucional que perpassa os ambientes públicos na obra, também eles 

nunca deixam de todo de permitir que as figuras dramáticas tenham certa individualidade. 

Um dos mais significativos exemplos disso, sem dúvida, se encontra no episódio Middle 

Ground (t03e11). Nele, vemos o traficante Russell “Stringer” Bell ser executado, por vingança, 

pelo ladrão Omar Little e por um cúmplice. Stringer Bell é morto em um empreendimento 

imobiliário no qual ele vinha investindo por orientação de um político corrupto que em verdade 

o roubava, e seu assassinato só é possibilitado por uma traição. Efetivamente, os seus executores 

só podem levar a cabo os seus planos contra Bell por que o homem com quem ele disputa a 

liderança da sua gangue, Avon Barksdale, entrega o itinerário do rival aos seus assassinos. Por 

ironia dramática, ao trair o colega de gangue, Avon não faz ideia de que é também passado para 

trás por ele, e não tem qualquer suspeita quando Bell entrega a sua localização à polícia. Os 

dois amigos de infância, assim, se traem mutuamente, embora a série deixe claro que ambos 

são motivados apenas por negócios, e não ciúme ou vingança. Então, após as traições, em uma 

das cenas mais emotivas da série, os vemos conversando de modo nostálgico sobre a infância 

e celebrando a amizade entre eles, o que ocorre poucas cenas antes da execução. Enfim, quando 

Bell é assassinado, com o seu corpo ainda sobre o assoalho de madeira, da janela vê-se uma 

placa indicando “oportunidades residenciais” trazidas pela empresa “B&B Entreprises”, cujo 

nome sabemos advir de “Barksdale & Bell”. Na cena, assim, através do próprio espaço público 

no qual se localiza o outdoor, somos lembrados da amizade entre os dois, da traição dela por 

razões puramente gerenciais, e do próprio fato de que Stringer Bell morreu sem realizar o seu 

sonho de tornar-se um empresário “legítimo”, aceito nos círculos institucionalizados de poder 

oficial – pelos quais, mesmo quando vivo, era trapaceado (Figura 118 e Figura 119). 
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Figura 118: Stringer Bell morto por Omar (t03e11). Figura 119: “Oportunidades residenciais” (t03e11). 

No episódio Soft Eyes (t04e02), por seu turno, em dado momento vemos o detetive 

Thomas “Herc” Hauk perambular os corredores da City Hall em busca do prefeito, de quem 

vem trabalhando como segurança. Hauk abre as portas de algumas salas em busca do político, 

e quando finalmente o localiza, o policial se arrepende amargamente. Isso por que naquele 

momento o prefeito se encontra em meio ao ato sexual com a sua secretária, o que deixa o 

detetive altamente embaraçado. Sem dizer nada, Herc então fecha a porta e começa a caminhar 

cabisbaixo pelos corredores. E neste momento, raccords de olhar em plano/contra-plano 

mostram o detetive mirando com vergonha os quadros e estátuas de administradores anteriores 

da cidade, enquanto as peças de arte parecem olhá-lo de volta em possível reprovação (Figura 

120 e Figura 121). O próprio espaço cênico, assim, é usado alegoricamente para a um só tempo 

marcar a interioridade do indivíduo e o peso institucional sobre ele. 

  
Figura 120: Herc observa a arte (t04e02). Figura 121: A arte “observa” de volta (t04e02). 

 Como se vê, em certas ocasiões de The Wire, seja o espaço cênico público ou privado, 

este próprio espaço desenvolve diálogos produtivos com a interioridade das personagens e as 

suas jornadas pessoais, indicando por si só a individualidade daquelas figuras dramáticas – 

mesmo que tenda a fazer isso ao mesmo tempo que assinala a opressão institucional sobre tais 

figuras. Em uma direção semelhante, as próprias diferenças entre ambientes de um mesmo tipo 

cronotópico tendem a revelar por si sós os distintos pontos de vista que sujeitos ou grupos têm 

sobre as instituições a que se vinculam. De fato, em The Wire, com frequência diferenças entre 

espaços sociais de função similar traduzem pontos de vista marcados sobre as próprias 

instituições, indicando ao espectador que a despeito da forte crítica que o seriado faz a partir da 
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construção do seu mundo, alternativas são possíveis. Isto é bem claro quando reparamos, por 

exemplo, na diferença estabelecida ainda na primeira temporada entre os lugares de onde 

operam a divisão de homicídios e a força-tarefa montada para investigar o caso Barksdale.  

No caso da divisão de homicídios, o ambiente de onde ela funciona tem os seus espaços 

todos pensados para reiterar a burocratização do trabalho policial que a divisão representa, 

reificando nas próprias articulações espaciais o ponto de vista da alta hierarquia da polícia sobre 

o braço do Estado que gerenciam. Não à toa, o espaço de onde opera a unidade de homicídios 

é assinalado, acima de tudo, por uma área ampla preenchida por cubículos apertados divididos 

por vários detetives, que lembra em si mesma uma empresa (Figura 122). Além desta área, há 

também algumas salas de interrogatório minimalistas, que os próprios policiais têm a 

necessidade de usar quando precisam de uma mínima privacidade (Figura 123). Enfim, para 

acentuar ainda mais esta burocratização do espaço, a divisão de narcóticos é quase idêntica à 

de homicídios, e os planos amplos da série garantem que percebamos isto (Figura 124). Em 

verdade, nota-se que nem mesmo os escritórios dos oficiais de alta patente, único outro tipo de 

espaço cênico das duas divisões, escapam a um senso de que são também burocratizados, com 

suas paredes brancas, persianas nas janelas e móveis de escritório angulosos (Figura 125). 

  
Figura 122: Cubículos, homicídios (t01e01). Figura 123: McNulty e Daniels discutem (t01e02). 

  
Figura 124: Cubículos, narcóticos (t01e01). Figura 125: Escritório de Rawls (t01e06). 

A sala da primeira força-tarefa, por seu turno, parece desenhada para mostrar como um 

outro tipo de trabalho policial, mais estatístico, é possível. Marcadamente, tal sala é centralizada 

em uma ampla área de reuniões, onde se localizam um quadro de inquérito e diversos registros 

documentais dos alvos da investigação (Figura 126). Além disso, ela é destacada ainda por um 
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espaço menor onde se acumulam diversas tecnologias de vigilância, vistas e ouvidas o tempo 

todo (Figura 127). Enfim, há ali também o escritório do tenente Cedric Daniels, muito mais 

apertado, espartano e simples do que a área mais ampla onde ocorrem a reuniões. 

Desta maneira, enquanto a divisão de homicídios reflete espacialmente a visão 

burocrática do policiamento que têm os oficiais de alta patente (servindo, inclusive, de palco a 

inquéritos por vezes estapafúrdios, arbitrários e gerencialmente orientados); o centro de onde 

opera a primeira força-tarefa seguida na série, em si mesmo, se torna a manifestação cenográfica 

de uma forma mais eficaz de trabalho policial. Fica clara, ali, no próprio espaço, a importância 

das tecnologias digitais e dos dispositivos de visualização de dados, como quadros de inquérito, 

para o tipo de investigação mais efetiva que se desenvolve naquele ambiente. Além disso, há 

uma ausência de portas e cortinas ali, que marca ainda a inexistência de graus hierárquicos muito 

distintos entre os vários detetives da força-tarefa – dado que, de fato, aquele de mais alta patente 

entre eles é um tenente. Por certo, o espaço neste caso é bem menos individualizado do que as 

residências, e não se reporta às personalidades das figuras dramáticas individuais. Ainda assim, 

ele não deixa de refletir apropriadamente um grupo de detetives que defende um modo de 

trabalho policial diferente, indo nisso contra toda uma engessada instituição – sendo este grupo, 

justamente, aquele que a obra pede que sigamos mais de perto e tenhamos em maior conta. 

  
Figura 126: Sala da primeira força-tarefa (t01e05). Figura 127: Área de vigilância, força-tarefa (t01e05). 

Nesta mesma direção, algo semelhante se dá entre os criminosos. Há, por exemplo, uma 

acentuada diferença entre o espaço hipermasculino e desorganizado da boate Orlando’s, de 

onde o implacável Avon Barksdale administra a sua facção na primeira temporada; e a funerária 

de onde a mesma gangue passa a ser dirigida pelo bem mais empresarial Stringer Bell a partir 

da segunda (Figura 128 e Figura 129). De fato, mesmo o modo como os corpos dos atores se 

distribuem nos quadros nas reuniões da gangue em cada um destes espaços administrativos é 

revelador. Marcadamente, quando Avon gerencia o grupo Barksdale, as figuras dramáticas se 

espalham de forma pouco ordenada pelo espaço cênico, ocupando, distanciadas entre si, pontos 

diferentes da sala da boate que serve de escritório ao traficante (Figura 130). Violento, Avon é 

justamente o tipo de criminoso que planeja tomadas a força de esquinas apenas pela adrenalina 
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e a sede de poder, e ele se recusa a negociar com antigos rivais. No seu caso, assim, o próprio 

fato de ele administrar a gangue desde uma boate de strip tease reflete esta energia masculina 

destrutiva da personagem. Ao contrário, na funerária de onde a gangue é dirigida nas temporadas 

seguintes, as reuniões do grupo por si sós se organizam conforme o que parece ser um detalhado 

regimento, que envolve até mesmo os traficantes levantarem as mãos para pedirem a palavra e 

ficarem de pé para falar (Figura 131). Desta forma, Stringer Bell – um estudante de 

administração que frequentemente testa conhecimentos adquiridos na faculdade junto ao tráfico 

– também tem a sua personalidade refletida no lugar de onde ele gerencia a facção.  

  
Figura 128: Boate Orlando’s (t01e03). Figura 129: Funerária (t03e01). 

  
Figura 130: Reunião na boate Orlando’s (t01e07). Figura 131: Reunião na funerária (t03e01). 

Tudo isso posto, nota-se que a despeito da opressiva e apagadora força da violência e do 

monitoramento institucionais que marcam os espaços urbanos da Baltimore criada em The Wire, 

os indivíduos não deixam jamais de marcar estes espaços e ter a sua singularidade ou identidade 

de grupo neles assinalada. Afinal, naquela cidade, outdoors que pairam sobre os cadáveres 

descartados de homens negros sintetizam as suas jornadas pessoais, e retratos e esculturas de 

prefeitos antigos podem jogar sobre um detetive todo o peso do poder político local. A opressão 

não deixa de estar presente aqui, por certo, mas tampouco o apagamento que ela intenta realizar 

é tão efetivo que mate qualquer individualidade. Antes, esta individualidade às vezes se faz de 

tal maneira forte que há ambientes sociais capazes em si mesmo de traduzir identidades 

particulares e de grupo. Verifica-se, assim, que da mesma maneira que a sombra das instituições 

afeta as vidas pessoais das personagens, também as suas personalidades penetram os espaços 

institucionais e deixam neles as suas marcas.  
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E aqui, uma última nota sobre os espaços públicos da Baltimore de The Wire merece ser 

feita. A despeito da acentuada institucionalidade que perpassa tais espaços, como as próprias 

residências das personagens, eles são marcados sobretudo pelos indivíduos que circulam ali. 

Em várias cenas, por exemplo, ao invés de planos gerais, o senso de lugar é estabelecido antes 

de tudo por planos próximos e médios que enquadram os moradores de uma certa região ou 

frequentadores de um ambiente. De maneira mais contundente, a montagem de encerramento 

da series finale se fecha com imagens de figuras desconhecidas, rostos anônimos montados em 

desapressada sucessão num sequência após a qual – em uma das raras vezes em todo o seriado 

– vemos uma clássica imagem do horizonte de Baltimore (Figura 132 a Figura 135). Aquela, o 

fim da série parece nos dizer, é uma cidade não só de instituições, mas de indivíduos. Estes 

indivíduos, conota o seriado, são Baltimore. É por eles que é preciso manter uma esperança 

melodramaticamente utópica de mudança, e esta esperança é uma das grandes “verdades” 

autorais que The Wire busca, atrás de tantas ilusões, nos comunicar de maneira alegórica sobre 

nosso mundo – bem como o fato de que qualquer câmbio só virá quando as próprias instituições 

forem, enfim, transformadas (Cf. WILLIAMS, 2014). As figuras dramáticas que seguimos no 

seriado podem não existir para além do universo diegético, mas a obra sinaliza em seu fim, por 

um novo apelo à universalidade, que há pessoas como elas no mundo empírico, as quais 

precisam ser resgatadas dos nefastos ciclos destrutivos que os viciados poderes institucionais 

vêm engendrando. No universo da série, os realizadores parecem argumentar através dela, tais 

ciclos jamais são efetivamente quebrados. No nosso, porém, é preciso que sejam. 

  
Figura 132: Habitante de Baltimore (t05e10). Figura 133: Habitante de Baltimore (t05e10). 

  
Figura 134: Habitante de Baltimore (t05e10). Figura 135: Horizonte de Baltimore (t05e10). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo da análise que orientou esta tese, demonstramos como na arquitetura de um 

mundo ficcional altamente particularizado e na convocação de efeitos de realidade a partir de 

suas articulações formais o seriado televisivo The Wire se ancora nas diretrizes criativas de 

abraçar um impulso jornalístico, emular nas temporadas a estrutura de romances e tensionar a 

relação entre instituições e indivíduos na contraparte de Baltimore criada ali. Tudo isso, é claro, 

face à questão de pesquisa mais ampla de como uma série ficcional televisiva realista a um só 

tempo arquiteta um universo diegético que lhe é único e nos ilude a crer que aquele mundo é, 

ao menos em alguns aspectos, uma espécie de retrato daquele que habitamos. 

No caso específico de The Wire, verificamos como o mundo narrativo produzido na 

série é dotado de uma temporalidade significante e cíclica, ainda que a obra busque criar a ilusão 

de um tempo que apenas articula diacronicamente eventos aleatórios, afim a como se imagina 

que faça a temporalidade real. Na mesma direção, verificamos ainda como as dinâmicas pelas 

quais o seriado constrói as suas figuras dramáticas e os seus ambientes se orientam em si 

mesmas a contrapor as instituições urbanas evocadas na série e os indivíduos em seu entorno, 

acenando assim ao tema do conflito entre homem e sociedade, convencionalmente lido como 

realista. Neste quesito em particular, também verificamos como pesa para a série a ilusão de 

um uso “objetivo” dos recursos audiovisuais, o que permitiria um acesso supostamente direto 

à intriga articulada na obra, sem que o aparato narratorial se interpusesse entre o que é capturado 

por ele e a nossa percepção – algo que argumentamos ser em si impossível, e que demonstramos 

não ser verdade no caso específico de The Wire a partir de um conjunto de exemplos. 

Por certo, inúmeras minúcias apresentadas detidamente ao longo dos dois últimos 

capítulos matizaram todos estes achados e o preencheram com coloridos específicos. O fato de 

que os ciclos na obra se orientam a indicar permanências ao invés de renovações, por exemplo, 

compôs parte importante do argumento do maior capítulo analítico, e o caráter vigiado e 

violento da Baltimore criada no seriado perpassou boa parte da argumentação efetivada nos 

momentos finais da nossa análise. Enfim, alguns destes achados se ancoraram ainda nos de 

outros autores, sobretudo testados e postos à prova aqui por nós – o que é natural e saudável 

quando se lida com um produto sobre o qual se escreveu tão extensivamente como The Wire. 

Em todo caso, a despeito de todos estes meandros e da riqueza que a sua exposição em si mesma 

traz, acreditamos que mais do que aquilo que a pesquisa empreendida nesta tese descobriu sobre 

nosso corpus em específico, é necessário dar relevo nestas palavras de encerramento ao modo 

como a investigação aqui realizada permite desfazer alguns equívocos comuns sobre o conceito 
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de mundo ficcional, sobre o realismo enquanto proposta estética, e, acima de tudo, sobre os 

possíveis caminhos de análise pertinentes a este par de elementos poético-estéticos. 

No caso dos mundos possíveis, nota-se que ainda é prevalente no campo da comunicação 

um equacionamento do conceito quer ao de ambiente narrativo, quer ao de mundo maravilhoso. 

Mais do que um simples problema terminológico, esta recorrente confusão é algo que vem 

impedindo que o conceito seja utilizado no campo para aquilo em que ele é realmente produtivo: 

dar conta de macroestruturas ficcionais globais. De fato, a força da noção de mundo ficcional 

reside justamente na maneira como ela nos permite pensar os mecanismos pelos quais criações 

poéticas fictivas orientam a nossa interpretação de si próprias a partir de recorrências formais 

que regem as suas estruturas. Não só isso, o conceito permite ainda enfatizar a singularidade 

dos constructos erigidos nas ficções, danado ênfase aos modos como produtos específicos 

particularizam os tipos de eventos que regem os seus enredos; os seus ambientes, personagens 

e tinturas atmosféricas. Como se vê, a produtividade do conceito é ampla, embora os autores 

canônicos a se dedicar a ele ainda caiam em algumas armadilhas, que buscamos evitar aqui. 

Antes de tudo, tais armadilhas concernem ao peso quase totalizante que se dá ao caráter 

poético destes mundos, de forma que tradicionalmente os estudos negligenciam, até mesmo de 

um ponto de vista puramente conceitual, as prolíficas interfaces miméticas entre ficção e 

realidade. Por certo, garantir particularidade aos enredos, personagens, ambientes e atmosferas 

ficcionais passa necessariamente por deixar de vê-los já a priori como representações de 

universais abstratos encontráveis na realidade, e a tradição de pensamento sobre os mundos 

possíveis acerta em cheio neste ponto. As imagens que vemos de atores como Michael K. 

Williams ou Idris Elba em The Wire representam, antes de tudo, Omar Little e Stringer Bell, e 

não conceitos dotados de universalidade. Isto é algo que precisamos antes de tudo reconhecer 

para dar o legítimo crédito ao trabalho dos ficcionistas e ao prazer que obtemos com as suas 

criações. Todavia, como mostra Paul Ricoeur, é não só desejável como necessário reconciliar 

esta força de criação e singularização da poiese com a potência representacional da mimese, 

dinâmicas que já o próprio Aristóteles não apartava. 

Assim, adotando a perspectiva tríplice que Ricoeur tem sobre a herança mimética e as 

prolíficas teorizações dos autores que escreveram sobre mundos ficcionais, intentamos aqui, 

sem negar a independência dos mundos narrativos e a singularidade dos elementos que os 

compõem, reconhecer também a profunda conexão destes mundos com aquele em que vivemos. 

Afinal, a abordagem poético-mimética avançada por Ricoeur permite a um só tempo dar conta: 

a) do fato de que o mundo real sempre estabelece relações frutíferas com as ficções, fornecendo 

a rigor todos os materiais para a sua construção; b) de que apesar disso aquilo que é construído 
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com estes materiais é algo novo e singular, uma macroestrutura composta por regras que vamos 

desvendando durante a fruição e que é mobiliada por peças únicas; e, enfim, c) de que estes 

constructos poéticos particularizado são, eles mesmos, lidos por nós frente ao mundo que 

vivemos, inclusive a partir de certos convites que a própria obra faz. 

Complexa e trifacetada, esta investida permite, em si mesma, quebrar certas dicotomias 

entre mimese e poiese, representação da realidade e criação de um universo diegético único, e 

sobretudo entre análise interna e análise cultural. O problema, todavia, é que a despeito de toda 

esta riqueza teórica, do ponto de vista metodológico, a tradição dos mundos possíveis da ficção 

e mesmo a perspectiva de Ricoeur encontram severas limitações. Com efeito, os trabalhos mais 

canônicos sobre o tema dos mundos narrativos se entregam com frequência à ortodoxia 

semiótica, usando até mesmo notações lógicas para descrever certas propostas de análise. Como 

mencionamos em nosso primeiro capítulo, Lector in Fabula é um claro exemplo disso. No livro, 

Eco a um só tempo desenvolve conceitos de grande interesse para o estudo das regras que 

governam as macroestruturas dos mundos narrativos e a nossa apreensão delas, como o de 

Leitor Modelo, e avança metodologias altamente esotéricas para a análise destes mesmos 

mundos. Já Ricoeur, mesmo com seu detalhado paradigma de leitura da interface entre ficção 

e realidade, sopesa mormente urdidura da intriga em suas considerações detidas, minimizando 

o próprio deslocamento de interesse analítico que a noção de mundo ficcional propõe ao pedir 

que atentemos não apenas para as estórias, mas para a globalidade das estruturas narrativas. 

Ao nosso ver, assim, a contribuição desta tese para o campo é sobretudo metodológica. 

No caso dos universos diegéticos ela se encontra no cruzamento entre, de um lado, abordagens 

teóricas avançadas por Ricoeur e autores vinculados à teoria dos mundos possíveis da ficção e; 

do outro lado, conceitos, técnicas de análise e métodos oriundos de diversos domínios do saber 

que podem ser articulados no exame de um produto específico a partir de uma perspectiva 

poética ampla. Assim, se para Ricoeur um exame dedicado da estrutura ficcional de uma obra 

exige que se considere de alguma maneira o modo como um ficcionista seleciona e prefigura 

materiais do nosso mundo; para nós, isto indica a necessidade de sopesar elementos como a) as 

diretrizes criativas e os padrões de autoria que guiavam os realizadores, b) as tradições poéticas 

com que o produto dialoga, e c) o modo como a obra recria as suas contrapartes de elementos 

derivados da própria realidade, a exemplo de pessoas, eventos e lugares empíricos. Em uma 

perspectiva mais afim às teorias canônicas sobre os mundos possíveis da ficção, todos estes 

elementos podem em si mesmos ser lidos como quadros de referência externos que um produto 

convoca ao articular a sua realidade interna, âncoras nas quais ele se baliza para fazer seu mundo 

reconhecível frente ao espectador. E assim, cada um deles foi trazido para a nossa proposta de 
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análise a partir de uma perspectiva teórico-metodológica sólida já desenvolvida – no que cremos 

ser uma escolha válida para além desta tese. 

No caso das diretrizes, por exemplo, nos pautamos por certos elementos do método 

idiográfico do historiador da arte Michael Baxandall, que associamos à perspectiva sociológica 

de Pierre Bourdieu. A partir das contribuições destes dois pensadores, procuramos localizar nos 

escritos sobre a obra e na trajetória do seu criador os parâmetros autorais por trás das dinâmicas 

de estilização do mundo narrativo da série ou convocação dos seus efeitos de real. E foi aí que 

surgiu a hipótese que guiou este trabalho: quanto mais consumíamos discursos sobre The Wire, 

mais verificávamos que cada uma das diretrizes levantadas de maneira recorrente pelo seu 

idealizador se associava a concepções específicas sobre o realismo, de modo que os mesmos 

parâmetros criativos a partir dos quais a equipe da série estilizava a obra pareciam ser, cada um 

deles, também responsáveis pelos seus efeitos de real. Não havia, assim, ideias distintas sobre 

como singularizar o seriado e como torná-lo realista, e isso foi gerando um interesse cada vez 

mais forte por testar se em nosso corpus estes dois esforços eram realmente simétricos. 

Em outra direção, no caso das formas poéticas com que a obra dialoga, recorremos ao 

conceito de matrizes culturais, de Martín-Barbero, uma escolha feita por conta de o conceito 

englobar gêneros, padrões estilísticos vinculados a escolas, tradições formais das mais diversas 

mídias e até mesmo grandes “modos” de expressão poética, como o melodrama. Além disso, o 

termo se mostrou adequado para nós por conta de Martín-Barbero entender tais matrizes como 

fluidas, instáveis, em constante processo hibridação e rearticulação em obras específicas, o que 

pede do analista que verifique como elas são reinterpretadas criativamente em uma obra, ao 

invés de um foco puramente classificatório. Para uma proposta de pesquisa como a nossa, isso 

garante a possibilidade de incorporar, de maneira pouco engessada e a partir de um só conceito, 

considerações, por exemplo, sobre o modo como The Wire busca fazer o seu universo diegético 

reconhecível a partir de diálogos criativos com o melodrama, o neorrealismo cinematográfico 

italiano, o procedural policial televisivo, o novo filme de gueto urbano ou a tradição realista 

americana a que George Bellows se vincula. 

Enfim, a transcriação de eventos, pessoas e mesmo de uma cidade real na série foi aqui 

interpretada face ao conceito de contraparte, caro à teoria dos mundos possíveis já em seu 

contexto de origem lógica. Isto por que a noção de contraparte permite pôr ênfase não apenas nas 

relações de identidade entre caracteres ficcionais e os modelos que os inspiram, mas justamente 

no modo como as versões de elementos empíricos concretizadas na obra reconfiguram 

criativamente as suas inspirações. Nesta perspectiva, atentamos aqui a algumas apostas centrais 

feitas por Bazin em suas análises do cinema neorrealista da Itália. De fato, foi do autor que 
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tomamos a perspectiva de que a própria recorrência a dinâmicas como o emprego de não atores 

no elenco ou relatos biográficos na intriga precisa ser considerada frente aos efeitos específicos 

que se busca convocar no interior da obra, e não apenas frente à realidade que lhe é externa. 

Juntas, as diretrizes criativas, matrizes culturais e contrapartes de elementos derivados 

da realidade orientaram o nosso exame das dinâmicas de prefiguração expressiva do mundo 

ficcional de The Wire, mas o nosso interesse sem dúvida recaiu mormente em como se configura 

este mundo em si mesmo a partir dos enredos, personagens, ambientes e atmosferas que erigem 

a narrativa da série, posto que é o próprio mundo ficcional que se localiza no centro de uma das 

dimensões do nosso problema de pesquisa. E aqui, abriu-se espaço para um novo conjunto de 

associações frutíferas e apostas metodológicas concretas. Mais do que qualquer coisa, pesou 

mais uma vez neste sentido a nossa adesão a uma abordagem poética. Foi este enfoque poético 

que nos inspirou, com efeito, a conduzir a um só tempo uma análise formal minuciosa e tomar 

de empréstimo conceitos, métodos e perspectivas de áreas tão diversas quanto a história da arte, 

a sociologia da cultura e os Estudos Culturais. Inspirados por este viés poético e entendendo os 

mundos possíveis da ficção como macroestruturas ficcionais de caráter global, nos propusemos 

então a desenhar em detalhe todo o tecido narrativo da série para compreender, no caso de The 

Wire, que macroestrutura é esta que vamos apreendendo aos poucos e da qual depreendemos 

as regras e elementos que orientam o edifício daquele universo diegético e a nossa leitura dele. 

Neste esforço de decomposição, começamos por escaletar a obra, destrinchando os seus 

episódios cena a cena a partir da decupagem dos eventos, espaços, tons e figuras dramáticas 

verificáveis em cada uma das situações cênicas do seriado. E então, já das próprias escaletas, 

dados frutíferos diversos foram tirados, como a distribuição dos espaços cênicos na série – além 

da sua proporção entre cenas internas e externas e diurnas e noturnas, central para o exame dos 

seus ambientes. Acima de tudo, porém, a decupagem foi útil para que pudéssemos remontar as 

estruturas episódicas e de longo prazo de The Wire, o que nos permitiu empreender uma 

abordagem a um só tempo rigorosa e não classificatória dos regimes de serialidade do corpus. 

Foi, com efeito, a partir da apreciação das escaletas que identificamos as regularidades 

verificáveis nos segmentos de The Wire e o modo como elas arquitetam uma estrutura dramática 

particular, e foi também a partir delas que – seguindo Mark Wolf, Greimas e Freytag – 

remontamos os arcos, fios narrativos e tramas que compõem a intriga daquela série a longo 

prazo. Aqui, de fato, operamos um refinamento de uma proposta metodológica que viemos 

desenvolvemos desde o nosso mestrado, adicionando a dimensão das próprias escaletas ao 

esforço de pormenorização do tecido narrativo de um produto serializado. E se avaliamos que 

a contribuição desta tese é mormente metodológica; ao nosso ver, esta é uma das apostas de 
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método mais frutíferas efetivadas aqui, de validade ampla para o exame de quaisquer regimes 

de serialidade e universos diegéticos por eles compostos. 

Por fim, uma vez desenhado este tecido narrativo, começamos então a abstrair dele as 

dinâmicas de serialidade pertinentes não apenas ao enredamento da obra, mas também à 

composição de seus ambientes, personagens e atmosferas. Esta escolha, como já pontuamos, 

foi guiada pelo próprio conceito de mundo possível da ficção. Afinal, partindo dos autores 

canônicos da tradição dos mundos possíveis e das contribuições de Ingarden, é possível 

estabelecer como centrais para o edifício interno dos universos diegéticos justamente os padrões 

de tessitura da intriga, construção das figuras dramáticas, estabelecimento de ambientes e 

convocação das tinturas atmosféricas que arquitetam tais universos. Neste sentido, evitando cair 

na mesma armadilha de muitos dos estudiosos que se dedicaram ao tema dos mundos possíveis 

na semiótica e reconhecendo a ampla tradição que a narratologia e a dramaturgia articularam 

para o exame dos componentes dramáticos de uma obra, fomos buscar justamente entre os 

estudiosos destas disciplinas os aportes para a consideração de tais componentes. 

No caso das personagens, por exemplo, deu-se ênfase às dinâmicas de composição dos 

núcleos; caracterização; convocação de empatia e estabelecimento de tridimensionalidades a 

partir das dinâmicas que governam as jornadas pessoais, os graus e modos de ênfase na vida 

interna e a eventual existência de múltiplas camadas e contradições. Pesaram aqui também os 

paralelismos entre distintas figuras e núcleos, bem como elementos audiovisuais, a exemplo das 

escolhas de elenco e de composição dos atores no plano. Já no caso dos ambientes, atentamos 

para a construção audiovisual e sugestão narrativa dos espaços, bem como as conotações 

evocadas nestas dinâmicas de espacialização do mundo narrativo. Além disso, apostamos no 

conceito bakhtiniano de cronotopo para entender os padrões de ancoragem dos espaços em 

matrizes culturais e a espacialização das ações e temporalização dos espaços narrativos, assim 

como os efeitos de real evocados pela própria espacialidade. Por fim, as análises sopesaram 

ainda como tinturas atmosféricas são evocadas pelos recursos narrativos e dramáticos da série, 

e pelos seus próprios padrões de sonorização, encenação e composição imagética. 

Como se vê, é inegável que o escopo deste tipo de análise é amplo. Tal tipo de análise, 

afinal, se dedica a universos diegéticos enquanto macroestruturas globais, e não a elementos 

singulares de composição destes universos. Por isso mesmo, inclusive, reforçamos aqui outra 

vez a importância de desenhar o tecido narrativo: frente a este esforço de engenharia reversa de 

base, todos os outros aspectos a ser enfatizados pelo pesquisador se revelam com relativa 

suavidade. Não só isso, o desenho deste arcabouço estrutural da obra ajuda ainda a evitar duas 

armadilhas que o amplo escopo põe frente à análise: a do descritivismo e a da inconsistência. 
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Não é, de modo algum, um problema menor aquele de tornar consistente um exame 

baseado, em uma só investida, em tantos componentes dramáticos distintos, sobretudo quando 

a maior parte das tradições analíticas a se dedicar a tais componentes deram força a um ou outro 

deles, mas não tanto às suas articulações. De fato, é prolífica a tradição que propõe métodos 

para considerar enredos, personagens ou ambientes, mas bem mais escassa aquela que aponta 

as possíveis interfaces entre todos estes elementos, o que deixa um certo vácuo metodológico. 

No entanto, em si mesma, a decomposição do tecido narrativo revela estes elementos já em sua 

articulação para o pesquisador. Além disso, a associação deste esforço minucioso com a 

perspectiva de Auerbach se mostra iluminadora. Conforme vimos, a partir de Auerbach, pode-

se abstrair que mais do que expor cada detalhe do mobiliário de um universo diegético, o esforço 

de exame de um mundo possível passa pela identificação de padrões composicionais: dinâmicas 

de estilização dos enredos, personagens, ambientes e atmosferas que revelam parâmetros 

maiores de arquitetura narrativa. Tais parâmetros, por seu turno, podem ser então traduzidos 

pela interpretação analítica em regras de funcionamento interno da diegese, no que é preciso ter 

ciência da convencionalidade esquemática, ao invés de funcionalidade universal, dos recursos 

dramáticos e expressivos das distintas mídias. 

Tudo isso, enfim, nos permite dar conta de dois aspectos levantados por Ricoeur: a 

prefiguração e a configuração dos mundos narrativos. Esse não é um feito de modo algum 

menor, e em si mesmo renderia uma densa análise. Foi este o caminho, inclusive, assumido ao 

longo da nossa investigação de mestrado. Para uma retórica ficcional centrada no conceito de 

mundos possíveis, no entanto, é necessário dar relevo também à interface entre poética, retórica 

e estética, ao que estes mundos visam produzir de afetos e efeitos. Ricoeur é contundente neste 

sentido ao afirmar que uma obra nos comunica, antes de tudo, um mundo; e que a potência 

efetiva deste mundo frente ao apreciador se dá justamente nos prazeres que se tira do seu 

consumo e de suas possíveis retraduções na realidade. É esta a noção de que muitas vezes 

carecem, em sua aproximação ortodoxa com a lógica, alguns dos autores a escrever sobre as 

macroestruturas ficcionais dando ênfase exclusiva à força da poiese. Em nossa perspectiva, uma 

abordagem ampla dos universos diegéticos estaria, com efeito, incompleta sem a consideração 

do que estes universos significam para nós, de que ilusões estéticas eles buscam provocar junto 

ao seu público, que catarses específicas convocam, e o próprio Ricoeur já levanta isso. 

Foi, com efeito, a nossa aproximação com os conceitos de catarse e ilusão estética que 

orientou a nossa confluência com o realismo, e a partir daí a escolha de The Wire como um 

corpus privilegiado de trabalho. Em si mesmo, como a própria discussão sobre os mundos 

ficcionais, o debate sobre o realismo é alvo de equívocos, desvios e investidas analíticas pouco 
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centradas nos aspectos poéticos das obras, se mostrando prolífico como um campo de teste 

metodológico para nós por diversas questões. A maior delas, talvez, é o fato de ser comum nos 

debates sobre o tema a ideia de que as ficções podem remeter diretamente à realidade, e de que 

as ficções realistas o fariam com especial força. Como vimos, inversamente, a noção de mundo 

ficcional exige o entendimento de que produtos de ficção só podem remeter ao mundo empírico 

a partir do edifício de artefatos que conotam a realidade. Não só isso, a abordagem dos mundos 

possíveis da ficção vê estes universos diegéticos de antemão como campos semânticos 

independentes do real, se retraduzindo nele apenas por associações alegóricas. Há, assim, na 

própria leitura que muitos autores fazem da estética realista um embate claro com a concepção 

da ficcionalidade que abraça o conceito de diegese da forma como fazemos aqui, o que torna 

esta estética um bom campo de prova para a efetiva validade deste conceito frente a obras que 

buscam dar a entender que se referem diretamente ao nosso mundo. Por certo, há um conjunto 

de autores que defendem esta perspectiva ilusionista sobre o efeito de real, e foi principalmente 

neles que nos embasamos aqui. Todavia, em mais alinhamento com alguns destes autores do que 

outros, não negamos a capacidade que as ficções têm de remeter à realidade: apenas entendemos 

que, como quaisquer outras, as ficções tidas como realistas só o fazem a partir de alegorias. 

De fato, muitos dos escritos que embasam esta tese levantam este argumento, mas neste 

caso também se vê uma lacuna metodológica em relação a como dar conta destas ilusões de 

forma sistemática. Não há, com efeito, muitos trabalhos dedicados a pensar os ricos universos 

que as ilusões realistas ocultam e, ao contrário, as “verdades” –– ou, mais precisamente, os 

pontos de vista criativos sobre o nosso mundo – que elas revelam. Ao nosso ver, assim, mais 

do que apenas as nossas considerações sobre The Wire, as apostas metodológicas desta tese 

encontram força em meio ao campo comunicacional de forma ampla e aos estudos de mídia e 

de televisão de maneira particular. E em um momento em que certas transformações sociais 

tornam o debate sobre ficção, não-ficção e realidade centrais para a sociedade a largo, este 

trabalho também parece encontrar a sua contemporaneidade. Enfim, certamente, o método aqui 

desenvolvido ainda precisa ser posto a prova. Afinal de contas, é preciso testar a relevância da 

ideia de alegoria ficcional para produções claramente escapistas, o que pode permitir refinar 

certas abordagens. Além disso, no próprio campo do debate sobre o realismo, o esforço de 

localizar efeitos de real em obras nas quais eles são menos salientes pode se provar igualmente 

frutífero para entender os meandros das ilusões realistas com maior precisão. Todavia, ao nosso 

ver, esta tese cumpre o seu papel ao dar um primeiro passo em termos de articular um método 

pelo qual é possível investigar como uma série televisiva ficcional a um só tempo cria um 

mundo único e, no caso da obra ter um caráter realista, nos ilude sobre a sua realidade. 
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APÊNDICE A – DADOS SOBRE OS EPISÓDIOS161 

Episódio Título Epígrafe Roteiro e direção Datas e durações Dados das cenas 

t01e01 (01) 
The Target 

(O Alvo) 

“…when it’s not your turn”. 

(“… quando não é a sua vez”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: David Simon. 

Direção: Clark Johnson. 

Data de exibição 02/06/2002 Total de cenas 28 

Duração do ep. 1:02:07 Cenas int/ext 20/9 

D. média da cena 0:02:07 C. diurnas/noturnas 18/10 

D. média do plano 4,4 segs. Cenas por trama 26 

t01e02 (02) 
The Detail 

(O Destacamento) 

“You cannot lose if you do not play”. 

(“Você não pode perder se não jogar”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: David Simon. 

Direção: Clark Johnson. 

Data de exibição 09/06/2002 Total de cenas 21 

Duração do ep. 0:57:44 Cenas int/ext 16/6 

D. média da cena 0:02:37 C. diurnas/noturnas 14/7 

D. média do plano 4,6 segs. Cenas por trama 20 

t01e03 (03) 
The Buys 

(As Compras) 

“The king stay the king”. 

(“O rei segue [sendo] o rei”) 

 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: David Simon. 

Direção: Peter Medak. 

Data de exibição 16/06/2002 Total de cenas 21 

Duração do ep. 0:55:02 Cenas int/ext 15/8 

D. média da cena 0:02:29 C. diurnas/noturnas 13/8 

D. média do plano 5,1 segs. Cenas por trama 20 

 
161 Todas as traduções trazidas no apêndice são nossas. Os dados numéricos, por sua vez, também foram coletados por nós mesmos, a partir da decupagem da obra cena a cena – com a exceção das 

durações médias dos planos por episódio, colhidas na base de dados colaborativa Cinemetrics (<http://www.cinemetrics.lv/database.php>), mantida pelo pesquisador Barry Salt. Os números 

disponibilizados sobre The Wire ali, por seu turno, foram fornecidos pelo pesquisador Adrián Tomás Samit, mestre em Estudios de Cine y Audiovisual Contemporáneos pela Universitat Pompeu 

Fabra. As durações médias dos planos por episódio estão em segundos e décimos de segundos, e as outras categorias de duração estão no formato <horas:minutos:segundos>, com tempo em 

décimos aproximado para segundos exatos. A proporção das cenas por trama segue o formato <trama central / trama secundária variável / trama política>. É preciso atentar ainda para o fato que 

a soma das cenas diurnas e noturnas, internas e externas ou de diferentes tramas não necessariamente bate com o total de cenas. Isso por que na série há cenas que transitam entre ambientes 

externos e internos ou se distendem entre dia e noite, além de cenas pertinentes a fios narrativos que impactam em tramas distintas e outras cenas que não impactam sobre qualquer fio (ou trama), 

conforme explicado mais detidamente nos capítulos 5 e 6. Além disso, ao calcular a duração média das cenas, subtraiu-se da duração de cada episódio 08 segundos referentes à vinheta da HBO; 

00:01:38 referentes à duração média dos créditos de abertura de cada uma das cinco temporadas, cuja duração efetiva é muito próxima em todas elas; e um tempo variável de créditos finais por 

temporada, baseado na duração dos créditos finais da season première de cada uma delas. Note-se, porém, que estes números não foram subtraídos da coluna de duração do episódio, apenas no 

cálculo da duração média das cenas por episódio. Por fim, os cabeçalhos completos de todas as escaletas, feitos por nós, podem ser conferidos em: <https://www.dropbox.com/s/6ibd0mxfer93d21/

Cabe%C3%A7alhos%20das%20escaletas%20de%20The%20Wire%20-%20Jo%C3%A3o%20Ara%C3%BAjo%20%28tese%29.pdf?dl=0>. Disponibilizado em: 08 jun. 2019. 
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Episódio Título Epígrafe Roteiro e direção Datas e durações Dados das cenas 

t01e04 (04) 
Old Cases 

(Casos Antigos) 

“It’s a thin line ’tween heaven and here”. 

(“É uma linha tênue entre o céu e aqui”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: David Simon. 

Direção: Clement Virgo. 

Data de exibição 23/06/2002 Total de cenas 28 

Duração do ep. 0:59:28 Cenas int/ext 18/13 

D. média da cena 0:02:01 C. diurnas/noturnas 23/5 

D. média do plano 5 segs. Cenas por trama 27 

t01e05 (05) 
The Pager 

(O Bipe) 

“… a little slow, a little late”. 

(“um pouco lento, um pouco demorado”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: Edward Burns. 

Direção: Clark Johnson. 

Data de exibição 30/06/2002 Total de cenas 35 

Duração do ep. 1:00:01 Cenas int/ext 26/12 

D. média da cena 0:01:38 C. diurnas/noturnas 18/17 

D. média do plano 4,2 segs. Cenas por trama 35 

t01e06 (06) 
The Wire 

(A Escuta) 

“… and all the pieces matter”. 

(“... e todas as peças importam”) 
 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: David Simon. 

Direção: Ed Bianchi. 

Data de exibição 07/07/2002 Total de cenas 38 

Duração do ep. 0:59:18 Cenas int/ext 25/19 

D. média da cena 0:01:29 C. diurnas/noturnas 28/10 

D. média do plano 5 segs. Cenas por trama 38 

t01e07 (07) 
One Arrest 

(Uma Prisão) 

“A man must have a code”. 

(“Um homem precisa ter um código”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: Rafael Alvarez. 

Direção: Joe Chappelle. 

Data de exibição 21/07/2002 Total de cenas 31 

Duração do ep. 0:59:07 Cenas int/ext 25/8 

D. média da cena 0:01:49 C. diurnas/noturnas 20/11 

D. média do plano 4,5 segs. Cenas por trama 31 

t01e08 (08) 
Lessons 

(Lições) 

“Come at the king, you best not miss”. 

(“Atente contra o rei, e é melhor não errar”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: David H. Melnick e 

Shamit Choksey 

Direção: Gloria Muzio. 

Data de exibição 28/07/2002 Total de cenas 32 

Duração do ep. 0:56:03 Cenas int/ext 28/9 

D. média da cena 0:01:40 C. diurnas/noturnas 21/11 

D. média do plano 4,3 segs. Cenas por trama 32 

t01e09 (09) 
Game Day 

(Dia de Jogo) 

“Maybe we won”. 

(“Talvez a gente tenha ganhado”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: David Simon. 

Direção: Milčo Mančevski. 

Data de exibição 04/08/2002 Total de cenas 32 

Duração do ep. 0:56:41 Cenas int/ext 21/15 

D. média da cena 0:01:41 C. diurnas/noturnas 22/10 

D. média do plano 4,1 segs. Cenas por trama 32 
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Episódio Título Epígrafe Roteiro e direção Datas e durações Dados das cenas 

t01e10 (10) 
The Cost 

(O Custo) 

“And then he dropped the bracelets...”. 

(“E então ele largou as algemas”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: David Simon. 

Direção: Brad Anderson. 

Data de exibição 11/08/2002 Total de cenas 36 

Duração do ep. 0:55:30 Cenas int/ext 23/17 

D. média da cena 0:01:28 C. diurnas/noturnas 31/5 

D. média do plano 4,5 segs. Cenas por trama 36 

t01e11 (11) 
The Hunt 

(A Caçada) 

“Dope on the damn table”. 

(“Narcótico na porra da mesa”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: Joy Lusco. 

Direção: Steve Hill. 

Data de exibição 18/08/2002 Total de cenas 34 

Duração do ep. 0:56:19 Cenas int/ext 28/11 

D. média da cena 0:01:34 C. diurnas/noturnas 21/13 

D. média do plano 4,8 segs. Cenas por trama 34 

t01e12 (12) 
Cleaning Up 

(Limpeza) 

“This is me, yo, right here”. 

(“Esse sou eu, véi, bem aqui”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: George Pelacanos. 

Direção: Clement Virgo. 

Data de exibição 01/09/2002 Total de cenas 39 

Duração do ep. 0:56:16 Cenas int/ext 27/16 

D. média da cena 0:01:22 C. diurnas/noturnas 26/13 

D. média do plano 5 segs. Cenas por trama 39 

t01e13 (13) 
Sentencing 

(Sentenciamento) 

“All in the game...”. 

(“Vale tudo no jogo” / “Faz tudo parte do jogo”) 

Escrito por: David Simon e 

Edward Burns. 

Direção: Tim Van Patten. 

Data de exibição 08/09/2002 Total de cenas 34 

Duração do ep. 1:05:31 Cenas int/ext 26/11 

D. média da cena 0:01:50 C. diurnas/noturnas 32/3 

D. média do plano 4,4 segs. Cenas por trama 34 

t02e01 (14) 
Ebb Tide 

(Maré Vazante) 

“Ain’t never gonna be what it was”. 

(“Nunca vai ser como era”) 
 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: David Simon. 

Direção: Ed Bianchi. 

Data de exibição 01/06/2003 Total de cenas 33 

Duração do ep. 0:58:35 Cenas int/ext 25/17 

D. média da cena 0:01:41 C. diurnas/noturnas 28/6 

D. média do plano 5,1 segs. Cenas por trama 22/12 

t02e02 (15) 
Collateral Damage 

(Dano Colateral) 

“They can chew you up, but they gotta spit you out”. 

(“Podem te mastigar, mas precisam te cuspir”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: David Simon. 

Direção: Ed Bianchi. 

Data de exibição 08/06/2003 Total de cenas 31 

Duração do ep. 0:58:35 Cenas int/ext 24/11 

D. média da cena 0:01:48 C. diurnas/noturnas 20/11 

D. média do plano 5,6 segs. Cenas por trama 25/7 
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Episódio Título Epígrafe Roteiro e direção Datas e durações Dados das cenas 

t02e03 (16) 

Hot Shots 

(Os Maiorais /  

Doses letais) 

“What they need is a union”. 

(“O que elas precisam é de um sindicato”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: David Simon. 

Direção: Elodie Keene. 

Data de exibição 15/06/2003 Total de cenas 39 

Duração do ep. 0:58:23 Cenas int/ext 28/13 

D. média da cena 0:01:25 C. diurnas/noturnas 28/12 

D. média do plano 4,1 segs. Cenas por trama 23/17 

t02e04 (17) 
Hard Cases 

(Casos Difíceis) 

“If I hear music, I’m gonna dance”. 

(“Se eu ouvir música, eu vou dançar”) 

Estória por: David Simon e 

Joy Lusco. 

Teleplay: Joy Lusco. 

Direção: Elodie Keene. 

Data de exibição 22/06/2003 Total de cenas 41 

Duração do ep. 0:58:34 Cenas int/ext 29/14 

D. média da cena 0:01:21 C. diurnas/noturnas 31/10 

D. média do plano 4,6 segs. Cenas por trama 26/18 

t02e05 (18) 
Undertow 

(Ressaca [marítima]) 

“They used to make steel there, no?”. 

(“Costumavam fabricar aço lá, não?”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: Edward Burns. 

Direção: Steve Hill. 

Data de exibição 29/06/2003 Total de cenas 37 

Duração do ep. 0:57:09 Cenas int/ext 28/12 

D. média da cena 0:01:28 C. diurnas/noturnas 27/10 

D. média do plano 4,3 segs. Cenas por trama 28/9 

t02e06 (19) 
All Prologue 

Tudo [é] prólogo 

“It don’t matter that some fool say he different...”. 

(“Num importa se um idiota diz que é diferente”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: David Simon. 

Direção: Steve Hill. 

Data de exibição 06/07/2003 Total de cenas 34 

Duração do ep. 0:58:09 Cenas int/ext 28/6 

D. média da cena 0:01:37 C. diurnas/noturnas 21/13 

D. média do plano 4,2 segs. Cenas por trama 22/12 

t02e07 (20) 
Backwash 

(Remanso) 

“Don’t worry kid. You’re still on the clock”. 

(“Não se preocupe, rapaz. Cê ainda tá batendo ponto”) 

Estória por: David Simon e 

Rafael Alvarez. 

Teleplay: Rafael Alvarez. 

Direção: Thomas J. Wright. 

Data de exibição 13/07/2003 Total de cenas 40 

Duração do ep. 0:58:26 Cenas int/ext 24/21 

D. média da cena 0:01:23 C. diurnas/noturnas 24/16 

D. média do plano 4,4 segs. Cenas por trama 34/6 

t02e08 (21) 

Duck and Cover 

(Pato e Encobrimento 

/ Abaixe-se e cubra-se) 

“How come they don’t fly away?”. 

(“Como eles não voam pra longe?”) 

Estória por: David Simon e 

George Pelacanos. 

Teleplay: George Pelacanaos. 

Direção: Dan Attias. 

Data de exibição 27/07/2003 Total de cenas 36 

Duração do ep. 0:57:39 Cenas int/ext 21/18 

D. média da cena 0:01:31 C. diurnas/noturnas 24/13 

D. média do plano 4,4 segs. Cenas por trama 30/6 
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Episódio Título Epígrafe Roteiro e direção Datas e durações Dados das cenas 

t02e09 (22) 
Stray Rounds 

(Balas Perdidas) 

“The world is a smaller place now”. 

(“O mundo é um lugar menor agora”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: David Simon. 

Direção: Tim Van Patten. 

Data de exibição 03/08/2003 Total de cenas 44 

Duração do ep. 0:58:19 Cenas int/ext 36/13 

D. média da cena 0:01:15 C. diurnas/noturnas 33/12 

D. média do plano 3,9 segs. Cenas por trama 29/15 

t02e10 (23) 

Storm Warnings 

(Sinais de 

Tempestade) 

“It pays to go with the union card every time”. 

(Toda vez compensa ir com o cartão do sindicato) 

 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: Edward Burns. 

Direção: Rob Bailey. 

Data de exibição 10/08/2003 Total de cenas 35 

Duração do ep. 0:58:26 Cenas int/ext 26/15 

D. média da cena 0:01:35 C. diurnas/noturnas 21/15 

D. média do plano 4,1 segs. Cenas por trama 28/7 

t02e11 (24) 
Bad Dreams 

(Sonhos Ruins) 

“I need to get clean”. 

(“Eu preciso me desintoxicar”) 

Estória por: David Simon e 

George Pelacanos. 

Teleplay: George Pelacanos. 

Direção: Ernest Dickerson. 

Data de exibição 17/08/2003 Total de cenas 27 

Duração do ep. 0:58:18 Cenas int/ext 22/13 

D. média da cena 0:02:03 C. diurnas/noturnas 20/7 

D. média do plano 5 segs. Cenas por trama 24/3 

t02e12 (25) 

Port in a Storm 

(Porto numa 

Tempestade) 

“Business. Always business”. 

(“Negócios. Sempre negócios”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: David Simon. 

Direção: Robert F. Colesberry. 

Data de exibição 24/08/2003 Total de cenas 38 

Duração do ep. 1:02:55 Cenas int/ext 28/13 

D. média da cena 0:01:35 C. diurnas/noturnas 34/5 

D. média do plano 4,2 segs. Cenas por trama 28/8 

t03e01 (26) 

Time after time 

(Circunstância após 

circunstância) 

“Don’t matter how many times you get burnt, you 

just keep doin’ the same”. 

(“Não importa quantas vezes cê se queime, cê só 

segue fazeno a mesma coisa”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: David Simon. 

Direção: Ed Bianchi. 

Data de exibição 19/09/2004 Total de cenas 37 

Duração do ep. 0:58:35 Cenas int/ext 26/16 

D. média da cena 0:01:30 C. diurnas/noturnas 26/11 

D. média do plano 4,6 segs. Cenas por trama 15/15/11 

t03e02 (27) 
All Due Respect 

(Com Todo Respeito) 

“There’s never been a paper bag”. 

(“Nunca houve uma sacola de papel”) 

Estória por: David Simon e 

Richard Price. 

Teleplay: Richard Price. 

Direção: Steve Hill. 

Data de exibição 26/09/2004 Total de cenas 52 

Duração do ep. 0:58:35 Cenas int/ext 34/22 

D. média da cena 0:01:04 C. diurnas/noturnas 32/19 

D. média do plano 4,6 segs. Cenas por trama 27/17/9 
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Episódio Título Epígrafe Roteiro e direção Datas e durações Dados das cenas 

t03e03 (28) 

Dead Soldiers 

(Soldados Mortos / 

Frascos Vazios) 

“The Gods will not save you”. 

(“Os Deuses não os salvarão”) 

Estória por: David Simon e 

Dennis Lehane. 

Teleplay: Dennis Lehane. 

Direção: Rob Bailey. 

Data de exibição 03/10/2004 Total de cenas 40 

Duração do ep. 0:58:32 Cenas int/ext 24/17 

D. média da cena 0:01:23 C. diurnas/noturnas 30/10 

D. média do plano 3,7 segs. Cenas por trama 20/15/11 

t03e04 (29) Hamsterdam 
Why you gotta go and fuck with the program?”. 

(“Por que cê tem que ir e fuder com o programa?”) 

Estória por: David Simon e 

George Pelacanos. 

Teleplay: George Pelacanos. 

Direção: Ernest Dickerson. 

Data de exibição 10/10/2004 Total de cenas 42 

Duração do ep. 0:58:35 Cenas int/ext 23/21 

D. média da cena 0:01:19 C. diurnas/noturnas 26/16 

D. média do plano 4,6 segs. Cenas por trama 18/11/16 

t03e05 (30) 

Straight and True 

(Correto e 

Verdadeiro) 

“I had such fucking hopes for us”. 

(“Eu tinha uma porra de esperança tão grande para 

nós”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: Edward Burns. 

Direção: Dan Attias. 

Data de exibição 17/10/2004 Total de cenas 42 

Duração do ep. 0:58:21 Cenas int/ext 24/21 

D. média da cena 0:01:19 C. diurnas/noturnas 32/10 

D. média do plano 4,7 segs. Cenas por trama 17/18/10 

t03e06 (31) 
Homecoming 

(Regresso ao lar) 

“Just a gangster, I suppose”. 

(“Só um membro de gangue, eu suponho”) 

Estória por: David Simon e 

Rafael Alvarez. 

Teleplay: Rafael Alvarez. 

Direção: Leslie Libman. 

Data de exibição 31/10/2004 Total de cenas 39 

Duração do ep. 0:57:16 Cenas int/ext 28/13 

D. média da cena 0:01:23 C. diurnas/noturnas 27/13 

D. média do plano 4,1 segs. Cenas por trama 27/11/16 

t03e07 (32) 
Back Burners 

(De/Na Reserva) 

“Conscience do cost”. 

(“Consciência custa”) 

Estória por: David Simon e 

Joy Lusco. 

Teleplay: Joy Lusco. 

Direção: Tim Van Patten. 

Data de exibição 07/11/2004 Total de cenas 41 

Duração do ep. 0:55:35 Cenas int/ext 23/19 

D. média da cena 0:01:17 C. diurnas/noturnas 33/8 

D. média do plano 4,2 segs. Cenas por trama 30/8/11 

t03e08 (33) 
Moral Midgetry 

(Nanismo Moral) 

“Crawl, walk, and then run”. 

(“Engatinhe, ande e então corra”) 

Estória por: David Simon e 

Richard Price. 

Teleplay: Richard Price. 

Direção: Agnieszka Holland. 

Data de exibição 14/11/2004 Total de cenas 48 

Duração do ep. 0:58:34 Cenas int/ext 34/18 

D. média da cena 0:01:09 C. diurnas/noturnas 35/13 

D. média do plano 4,6 segs. Cenas por trama 29/18/5 
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Episódio Título Epígrafe Roteiro e direção Datas e durações Dados das cenas 

t03e09 (34) 
Slapstick 

(Pastelão) 

“...while you’re waiting for moments that never 

come.”. 

(“Enquanto cê espera por momentos que nunca 
vêm”) 

Estória por: David Simon e 

George Pelacanos. 

Teleplay: David Simon. 

Direção: Alex Zakrzewski. 

Data de exibição 21/11/2004 Total de cenas 38 

Duração do ep. 0:58:20 Cenas int/ext 24/15 

D. média da cena 0:01:27 C. diurnas/noturnas 29/10 

D. média do plano 4,6 segs. Cenas por trama 24/11/8 

t03e10 (35) 
Reformation 

(Reforma) 

“Call it a crisis of leadership”. 

(“Chame de uma crise de liderança”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: Edward Burns. 

Direção: Christine Moore. 

Data de exibição 28/11/2004 Total de cenas 42 

Duração do ep. 0:58:28 Cenas int/ext 31/16 

D. média da cena 0:01:19 C. diurnas/noturnas 27/16 

D. média do plano 4 segs. Cenas por trama 26/14/6 

t03e11 (36) 
Middle Ground 

(Meio Termo) 

“We ain’t gotta dream no more, man”. 

(“A gente não precisa mais sonhar, cara”) 

Estória por: David Simon e 

George Pelacanos. 

Teleplay: George Pelacanos. 

Direção: Joe Chappelle. 

Data de exibição 12/12/2004 Total de cenas 40 

Duração do ep. 0:58:33 Cenas int/ext 30/14 

D. média da cena 0:01:23 C. diurnas/noturnas 31/9 

D. média do plano 4,3 segs. Cenas por trama 23/18/12 

t03e12 (37) 
Mission Accomplished 

(Missão Cumprida) 

“We fight on that lie”. 

(“Nós lutamos por essa mentira”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: David Simon. 

Direção: Ernest Dickerson. 

Data de exibição 19/12/2004 Total de cenas 49 

Duração do ep. 1:03:17 Cenas int/ext 35/21 

D. média da cena 0:01:14 C. diurnas/noturnas 35/15 

D. média do plano 4,6 segs. Cenas por trama 23/19/18 

t04e01 (38) 
Boys of Summer 

(Garotos de Verão) 

“Lambs to the slaughter here”. 

(“[São] cordeiros para o abate aqui”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: David Simon. 

Direção: Joe Chappelle. 

Data de exibição 10/09/2006 Total de cenas 39 

Duração do ep. 0:58:26 Cenas int/ext 16/24 

D. média da cena 0:01:25 C. diurnas/noturnas 25/14 

D. média do plano 3,9 segs. Cenas por trama 18/16/14 

t04e02 (39) 
Soft Eyes 

(Olhos Panorâmicos) 

“I still wake up white in a city that ain’t.”. 

(“Eu ainda acordo branco numa cidade que não é”) 

Estória por: Edward Burns e 

David Mills. 

Teleplay: David Mills. 

Direção: Christine Moore. 

Data de exibição 17/09/2006 Total de cenas 38 

Duração do ep. 0:58:20 Cenas int/ext 26/13 

D. média da cena 0:01:27 C. diurnas/noturnas 26/12 

D. média do plano 4,7 segs. Cenas por trama 18/15/15 
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Episódio Título Epígrafe Roteiro e direção Datas e durações Dados das cenas 

t04e03 (40) 

Home Rooms 

(Intraduzível: sala de 

registro de presença 
em uma escola) 

“I love the first day, man. Everybody all friendly 

an' shit”. 

(“Eu amo o primeiro dia, cara. Todo mundo é 
amigável e as porra”) 

Estória por: Edward Burns e 

Richard Price. 

Teleplay: Richard Price. 

Direção: Seith Mann. 

Data de exibição 24/09/2006 Total de cenas 35 

Duração do ep. 0:58:35 Cenas int/ext 29/11 

D. média da cena 0:01:35 C. diurnas/noturnas 29/6 

D. média do plano 4,3 segs. Cenas por trama 17/17/7 

t04e04 (41) 
Refugees 

(Refugiados) 

“No one wins. One side just loses more slowly”. 

(“Ninguém ganha. Um lado só perde mais 

devagar”) 

Estória por: Edward Burns e 

Dennis Lehane. 

Teleplay: Dennis Lehane. 

Direção: Jim McKay. 

Data de exibição 01/10/2006 Total de cenas 39 

Duração do ep. 0:58:34 Cenas int/ext 30/11 

D. média da cena 0:01:25 C. diurnas/noturnas 27/11 

D. média do plano 4 segs. Cenas por trama 20/17/12 

t04e05 (42) 
Alliances 

(Alianças) 

“If you with us, you with us”. 

(“Se cê tá com nós, cê tá com nós”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: Edward Burns. 

Direção: David Platt. 

Data de exibição 08/10/2006 Total de cenas 38 

Duração do ep. 0:58:35 Cenas int/ext 26/16 

D. média da cena 0:01:28 C. diurnas/noturnas 31/7 

D. média do plano 3,9 segs. Cenas por trama 23/12/15 

t04e06 (43) 
Margin of Error 

(Margem de Erro) 

“Don’t try this shit at home.”. 

(“Não tente fazer essa merda em casa”) 

Estória por: Edward Burns e 

Eric Overmyer. 

Teleplay: Eric Overmyer. 

Direção: Dan Attias. 

Data de exibição 15/10/2006 Total de cenas 45 

Duração do ep. 0:57:59 Cenas int/ext 34/14 

D. média da cena 0:01:13 C. diurnas/noturnas 29/16 

D. média do plano 4,5 segs. Cenas por trama 18/19/24 

t04e07 (44) 
Unto Others 

(Aos Outros) 

“Aw yeah. That golden rule”. 

(“Ah, sim. Aquela regra de ouro”) 

Estória por: Edward Burns e 

William F. Zorzi. 

Teleplay: David Simon. 

Direção:  Anthony Hemingway. 

Data de exibição 29/10/2006 Total de cenas 43 

Duração do ep. 0:58:28 Cenas int/ext 31/13 

D. média da cena 0:01:17 C. diurnas/noturnas 29/14 

D. média do plano 4 segs. Cenas por trama 17/18/22 

t04e08 (45) 
Corner Boys 

(Moleques de Esquina) 

“We got our thing, but it’s just part of the big 

thing.”. 

(“A gente tem nossa parada, mas ela é só parte da 

parada maior”) 

Estória por: Edward Burns e 

Richard Price. 

Teleplay: Richard Price. 

Direção: Agnieszka Holland. 

Data de exibição 05/11/2006 Total de cenas 47 

Duração do ep. 0:58:35 Cenas int/ext 35/16 

D. média da cena 0:01:11 C. diurnas/noturnas 31/16 

D. média do plano 4,4 segs. Cenas por trama 23/22/16 
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Episódio Título Epígrafe Roteiro e direção Datas e durações Dados das cenas 

t04e09 (46) 
Know Your Place 

(Saiba Seu Lugar) 

“Might as well dump 'em, get another.”. 

(“Tanto melhor jogar fora e adquirir outro”) 

Estória por: Edward Burns e 

Kia Corthron. 

Teleplay: Kia Corthron. 

Direção: Alex Zakrzewski. 

Data de exibição 12/11/2006 Total de cenas 44 

Duração do ep. 0:58:35 Cenas int/ext 27/19 

D. média da cena 0:01:16 C. diurnas/noturnas 32/12 

D. média do plano 3,5 segs. Cenas por trama 23/25/14 

t04e10 (47) 
Misgivings 

(Apreensões) 

“World goin' one way, people another”. 

(“O mundo vai numa direção, as pessoas na 

outra”) 

Estória por: Edward Burns e 

Eric Overmyer. 

Teleplay: Eric Overmyer. 

Direção: Ernest Dickerson. 

Data de exibição 19/11/2006 Total de cenas 37 

Duração do ep. 0:58:25 Cenas int/ext 21/17 

D. média da cena 0:01:30 C. diurnas/noturnas 29/8 

D. média do plano 4,4 segs. Cenas por trama 23/18/12 

t04e11 (48) 
A New Day 

(Um Novo Dia) 

“You play in dirt, you get dirty”. 

(“Você brinca na terra, você se suja”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: Edward Burns. 

Direção: Brad Anderson. 

Data de exibição 26/11/2006 Total de cenas 46 

Duração do ep. 0:58:33 Cenas int/ext 29/20 

D. média da cena 0:01:12 C. diurnas/noturnas 33/13 

D. média do plano 3,3 segs. Cenas por trama 25/23/18 

t04e12 (49) 

That's Got His Own 

(Que Tem o Seu 

[Quinhão]) 

“That all there is to it?”. 

(“E é só isso?”) 

Estória por: Edward Burns e 

George Pelacanos. 

Teleplay: George Pelacanos. 

Direção: Joe Chappelle. 

Data de exibição 03/12/2006 Total de cenas 52 

Duração do ep. 0:58:32 Cenas int/ext 40/19 

D. média da cena 0:01:04 C. diurnas/noturnas 36/16 

D. média do plano 3,9 segs. Cenas por trama 36/25/8 

t04e13 (50) 
Final Grades 

(Notas Finais) 

“If animal trapped call 410-844-6286”. 

(“Se um animal estiver preso [no prédio onde está 

esta placa] ligue 410-844-6282”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: David Simon. 

Direção: Ernest Dickerson. 

Data de exibição 10/12/2006 Total de cenas 52 

Duração do ep. 1:18:41 Cenas int/ext 38/20 

D. média da cena 0:01:27 C. diurnas/noturnas 37/16 

D. média do plano 5,3 segs. Cenas por trama 35/21/9 

t05e01 (51) 
More with Less 

(Mais com Menos) 

“The bigger the lie, the more they believe.”. 

(“Quanto maior a mentira, mais eles creem”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: David Simon. 

Direção: Joe Chappelle. 

Data de exibição 06/01/2008 Total de cenas 34 

Duração do ep. 0:58:39 Cenas int/ext 27/11 

D. média da cena 0:01:38 C. diurnas/noturnas 24/10 

D. média do plano 4,2 segs. Cenas por trama 16/15/7 
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Episódio Título Epígrafe Roteiro e direção Datas e durações Dados das cenas 

t05e02 (52) 

Unconfirmed Reports 

(Relatos Não 

Confirmados) 

“This ain't Aruba, bitch.”. 

(“Aqui não é Aruba, sua puta”) 

Estória por: David Simon e 

William F. Zorzi. 

Teleplay: William F. Zorzi. 

Direção: Ernest Dickerson. 

Data de exibição 13/01/2008 Total de cenas 39 

Duração do ep. 0:58:39 Cenas int/ext 24/20 

D. média da cena 0:01:26 C. diurnas/noturnas 30/8 

D. média do plano 5,6 segs. Cenas por trama 22/16/4 

t05e03 (53) 

Not for Attribution 

([A Declaração] Não é 

para ser Atribuída [à 
Fonte, jargão noticioso]. 

“They're dead where it doesn't count.”. 

(“Eles estão mortos onde isso não importa”) 

Estória por: David Simon e 

Chris Collins. 

Teleplay: Chris Collins. 

Direção: Scott Kecken e Joy 

Kecken 

Data de exibição 20/01/2008 Total de cenas 46 

Duração do ep. 0:58:35 Cenas int/ext 39/13 

D. média da cena 0:01:13 C. diurnas/noturnas 33/13 

D. média do plano 4,1 segs. Cenas por trama 22/16/9 

t05e04 (54) 
Transitions 

(Transições) 

“Buyer's market out there.”. 

(“É um mercado bom pra compra lá fora”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: Edward Burns. 

Direção: Dan Attias. 

Data de exibição 27/01/2008 Total de cenas 40 

Duração do ep. 0:58:33 Cenas int/ext 33/12 

D. média da cena 0:01:23 C. diurnas/noturnas 26/14 

D. média do plano 3,8 segs. Cenas por trama 20/12/12 

t05e05 (55) 

React Quotes 

(Declarações de 

reação [jargão 

noticioso]) 

“Just ’cause they’re in the street doesn’t mean that 

they lack opinions.”. 

(“Só por que eles estão na rua não quer dizer que 

eles carecem de opinião”) 

Estória por: David Simon e 

David Mills. 

Teleplay: David Mills. 

Direção: Agnieszka Holland. 

Data de exibição 03/02/2008 Total de cenas 43 

Duração do ep. 0:58:35 Cenas int/ext 30/19 

D. média da cena 0:01:18 C. diurnas/noturnas 30/13 

D. média do plano 4,5 segs. Cenas por trama 22/17/9 

t05e06 (56) 

The Dickensian Aspect 

(O Aspecto 
Dickensiano) 

“If you have a problem with this, I understand 

completely.”. 

(“Se você tiver um problema com isso, eu entendo 

completamente”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: Edward Buns. 

Direção: Seith Mann. 

Data de exibição 10/02/2008 Total de cenas 41 

Duração do ep. 0:58:35 Cenas int/ext 29/16 

D. média da cena 0:01:21 C. diurnas/noturnas 27/14 

D. média do plano 4,4 segs. Cenas por trama 25/21/5 

t05e07 (57) 
Took 

(Tomado) 

“They don't teach it in law school.”. 

(“Eles não ensinam isso no curso de direito”) 

Estória por: David Simon e 

Richard Price. 

Teleplay: Richard Price. 

Direção: Dominic West. 

Data de exibição 17/02/2008 Total de cenas 42 

Duração do ep. 0:58:35 Cenas int/ext 35/11 

D. média da cena 0:01:19 C. diurnas/noturnas 26/16 

D. média do plano 4,4 segs. Cenas por trama 25/11/12 
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t05e08 (58) 
Clarifications 

(Esclarecimentos) 

“A lie ain’t a side of the story, it’s just a lie.”. 

(“Uma mentira não é um lado da estória, é só uma 

mentira”) 

Estória por: David Simon e 

Dennis Lehane. 

Teleplay: Dennis Lehanae. 

Direção:  Anthony Hemingway. 

Data de exibição 24/02/2008 Total de cenas 43 

Duração do ep. 0:58:35 Cenas int/ext 31/16 

D. média da cena 0:01:18 C. diurnas/noturnas 26/17 

D. média do plano 5 segs. Cenas por trama 21/22/8 

t05e09 (59) 

Late Editions 

(Edições Tardias 

[jargão noticioso]) 

“Deserve got nuthin’ to do with it.”. 

(“Mérito tem nada a ver com isso”) 

Estória por: David Simon e 

George Pelacanos. 

Teleplay: George Pelacanos. 

Direção: Joe Chappelle. 

Data de exibição 02/03/2008 Total de cenas 38 

Duração do ep. 0:59:54 Cenas int/ext 25/18 

D. média da cena 0:01:30 C. diurnas/noturnas 24/14 

D. média do plano 3,9 segs. Cenas por trama 17/22/4 

t05e10 (60) 

– 30 – 

([jargão noticioso, 
indica o fim de uma 

reportagem]) 

“The Life of Kings”. 

(“A vida de reis”) 

Estória por: David Simon e 

Edward Burns. 

Teleplay: David Simon. 

Direção: Clark Johnson. 

Data de exibição 09/03/2008 Total de cenas 56 

Duração do ep. 1:33:18 Cenas int/ext 38/21 

D. média da cena 0:01:37 C. diurnas/noturnas 41/18 

D. média do plano 4,6 segs. Cenas por trama 38/14/15 

Sumários dos dados162 

Temporada Período de exibição 
Total de 

horas 

Total de 

cenas 

Duração mediana 

do episódio 

Total mediano 

de cenas por ep. 

Duração média 

da cena por ep. 

Duração média 

do plano por ep. 

Total de 

internas/externas163 

Total de 

diurnas/noturnas164 

1ª temporada 02/06/2002 – 08/09/2002 12:39:07 409 0:57:44 32 0:01:50 4,6 segs. 298/154 287/123 

2ª temporada 01/06/2003 – 24/08/2002 11:43:28 435 0:58:24 37 0:01:34 5 segs. 319/166 311/130 

3ª temporada 19/09/2004 – 19/12/2004 11:42:41 510 0:58:33 42 0:01:19 4,6 segs. 336/213 363/150 

4ª temporada 10/09/2006 – 10/12/2006 13:00:18 555 0:58:33 43 0:01:21 4,4 segs. 382/213 394/161 

5ª temporada 06/01/2008 – 09/03/2008 10:21:58 422 0:58:35 42 0:01:24 4,5 segs. 311/157 287/137 

Série inteira 02/06/2002 – 09/03/2008 59:27:32 2.331 0:58:34 39 0:01:30 4,42 segs. 1.646/903 1.642/701 
 

 
162 Todas as médias e medianas foram arredondadas para segundos na duração dos episódios e cenas, décimos de segundo na duração média do plano e números inteiros nos outros itens. 
163 Estes são os totais. As medianas são: 25/11 (primeira temporada), 27/13 (segunda), 27/18 (terceira), 29/16 (quarta), 31/16 (quinta) e 27/15 (toda a série). 
164 Estes são os totais. As medianas são: 21/10 (primeira temporada), 26/12 (segunda), 31/12 (terceira), 29/13 (quarta), 27/14 (quinta) e 28/12 (toda a série). 
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APÊNDICE B – A ESTUTURA ACTANCIAL DOS FIOS NARRATIVOS 

Primeiro caso Barksdale 

Este fio narrativo, que é basilar à única trama da primeira temporada, acompanha uma força-tarefa da polícia de Baltimore tentando desmantelar um poderoso grupo criminoso que atua no tráfico de 

narcóticos na cidade, a facção Barksdale. 

Sujeito: Força-tarefa montada contra os Barksdale. 

Objeto: Desmantelar a facção Barksdale. 

Adjuvante: Testemunhas, informantes, outros policiais além daqueles vinculados à força-tarefa, a promotoria e de certo modo o juiz Daniel Phelan. 

Oponente: Facção Barksdale. 

Destinador: Departamento de polícia de Baltimore. 

Destinatário: O juiz Daniel Phelan, que pressiona a polícia a abrir o caso e a quem a alta cúpula da corporação quer agradar. 

Arcos: Arco único (primeira temporada). 

Caso Sobotka 

Este fio narrativo, que é basilar à trama central da segunda temporada, acompanha duas investigações paralelas que têm como centro de interesse o porto de Baltimore. Em uma delas, por pura vendeta 

pessoal de um major de polícia, uma força-tarefa investiga o líder do sindicato dos estivadores que operam no porto em busca de qualquer indício efetivo de que cometa crimes. Na outra, são 
investigadas as mortes de treze mulheres encontradas em um container no porto e a de uma décima quarta encontrada no mar. Apesar deste outro caso aqui ser mais sólido, a investigação em si 

também recai sobre a polícia de Baltimore por vingança pessoal, neste caso do detetive McNulty, que faz complicados cálculos em relação às marés para que seus superiores sejam responsáveis pelas 

estatísticas negativas advindas do caso. 

Sujeito: Força-tarefa montada contra Frank Sobotka, à qual eventualmente se juntam os detetives que investigam o caso das mulheres mortas. 

Objeto: A resolução de dois inquéritos que têm como ponto focal o porto de Baltimore. 

Adjuvante: A agente portuária Beatrice “Beadie” Russell e a partir de certo ponto o FBI 

Oponente: O líder sindical Frank Sobotka e os seus comparsas na facção criminosa dos gregos, envolvida no caso de tráfico de mulheres que levou às mortes. 

Destinador: O major de polícia Stan Valchek e o detetive Jimmy McNulty, em seus planos de vingança. 

Destinatário: Os próprios Valchek e McNulty, que não têm a segurança pública em mente em seus planos, mas suas próprias vendetas pessoais. 

Arcos: Arco único (segunda temporada). 
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Segundo caso Barksdale 

Este fio narrativo, que é basilar à única trama central da terceira temporada, acompanha a recém-criada unidade de altos crimes da polícia de Baltimore enquanto busca desmontar de uma vez por 

todas a facção Barksdale, alvo da primeira investigação do seriado. O inquérito, desta vez, é motivado pelo fato de que a facção vem cooperando com outra, que domina o tráfico na Zona Leste da 

cidade. 

Sujeito: A unidade de altos crimes da polícia de Baltimore. 

Objeto: Desmantelar de vez a facção Barksdale e as operações de cooperação entre eles e traficantes da Zona Oeste da cidade. 

Adjuvante: Contatos diversos (na promotoria, entre detetives fora da unidade etc.). 

Oponente: A facção Barksdale e os traficantes da Zona Leste que coopera com ela. O próprio tenente Cedric Daniels, que lidera a unidade de altos crimes e a certo ponto desiste do inquérito. 

Destinador: Os detetives da própria unidade de altos crimes da polícia de Baltimore. 

Destinatário: Os detetives da unidade de altos crimes, que têm nos Barksdale rivais antigos. 

Arcos: Arco único, aludido na season finale da segunda temporada e efetivado na terceira. 

Caso Stanfield 

Este fio narrativo, que é basilar à trama central da quarta temporada e a uma das tramas secundárias da quinta, acompanha a unidade de altos crimes da polícia de Baltimore tentando desmantelar um 

grupo criminoso que veio a se tornar um importante rival dos Barksdale no domínio da Zona Oeste de Baltimore, a facção Stanfield. 

Sujeito: A unidade de altos crimes da polícia de Baltimore. 

Objeto: Acabar com a facção Stanfield. 

Adjuvante: Contatos diversos (na promotoria, entre detetives fora da unidade etc.). 

Oponente: A facção Stanfield, aliados deles no tráfico de drogas, a prefeitura (com seus eventuais cortes orçamentários) e a alta cúpula da polícia. 

Destinador: Provavelmente, a própria unidade de altos crimes da polícia. 

Destinatário: Os detetives da unidade de altos crimes, que têm nos Stanfield rivais antigos. 

Arcos: Arco único, aludido na season finale da terceira temporada e efetivado do início da quarta ao fim da quinta. 

Projetos de Colvin 

Este fio narrativo, de dois arcos, é o único que é basilar a duas tramas distintas da série, com cada um dos seus arcos articulando uma delas. Na terceira temporada, o fio segue o major de polícia 

Howard Colvin enquanto tenta criar uma zona de tolerância ao tráfico na Zona Oeste de Baltimore. Nisso, ele conta com a ajuda de Ellis “Carv” Carver e a oposição de Thomas “Herc” Hauk, de 

forma que o primeiro arco do fio narrativo que segue Colvin se desenvolve junto aos fios Carreira e Moralidade de Herc e Carreira e Moralidade de Carv. Na quarta temporada, por seu turno, o fio 

narrativo acompanha Colvin e uma equipe da Universidade Johns Hopkins enquanto o grupo tenta estabelecer um projeto em uma escola pública em um bairro pobre da cidade cujo objetivo é impedir 

jovens que se mostram difíceis na escola de cair no mundo crime. Neste segundo arco de Colvin, acompanhamos também a vida de Namond Bryce, um aluno que simboliza os jovens difíceis com 
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quem Colvin lida. Em certo sentido, inclusive, poderíamos ter separado a estória de Namond como um fio narrativo próprio. Afinal, a obra segue um pouco a vida do rapaz, que enfrenta dificuldades 

que lhe são particulares. A mãe, por exemplo, exige que Namond se torne um traficante e siga os passos do pai, um ex-soldado dos Barksdale que se encontra na prisão. Ele, porém, só quer ser uma 

criança, no que conta com a ajuda dos amigos. Enfim: a sua estória tem toda a força que seria requisitada para ser um fio narrativo próprio. Todavia, o arco narrativo que segue Namond de fato é tão 

emaranhado com o de Colvin – além de não seguir para qualquer outra temporada – que preferimos pensá-lo como parte do fio que acompanha o major convertido em educador. Isso por que todas as 

dificuldades de Namond são exploradas de forma a estabelecer a relação dele com Colvin: o educador e o educando mostrados em sua relação, sendo Namond o único de seus alunos que o ex-major 

consegue “salvar” – e apenas a partir da adoção. 

Sujeito: Howard Colvin. No segundo arco, se juntam a Colvin na posição do sujeito os membros da equipe da Universidade Johns Hopkins e, de certa forma, o seu aluno Namond Bryce. 

Objeto: Atingir soluções de mais longo prazo para ao problema das drogas e da criminalidade, seja por meio da criação de uma zona de tolerância ao tráfico (terceira temporada) ou de um projeto 

educacional que busque atingir os jovens antes que caiam no crime (quarta temporada). Neste sentido, pesa também a vontade de “salvar” ou “resgatar” seus alunos, embora nisso Colvin só seja bem-

sucedido com Namond. 

Adjuvante: Aliados de Colvin e de seus parceiros, seja na polícia ou na escola. 

Oponente: Desafios inerentes a cada um dos projetos. Na terceira temporada, Colvin enfrenta ainda a alta cúpula da polícia e mesmo alguns de seus subordinados insatisfeitos com a ideia de criar 

uma zona onde o tráfico é livre na cidade. Na quarta, além das engrenagens políticas e burocráticas relacionadas ao projeto, os próprios alunos oferecem resistência ao programa. 

Destinador: O próprio Colvin, embora na terceira temporada pese também a pressão da prefeitura para que a criminalidade seja reduzida e na quarta os desígnios do pesquisador-chefe do projeto na 

universidade. 

Destinatário: A própria Baltimore e seus cidadãos, incluindo os alunos da escola na quarta temporada – em especial Namond Bryce. 

Arcos: Dois, um na terceira temporada e um na quarta. 

Política de Baltimore / Carreira de Tommy Carcetti 

Este fio narrativo, que sustenta a única trama da série que se estende por três temporadas, acompanha a vida política de Tommy Carcetti, desde os seus dias como vereador até a sua vitória na disputa 

para ao governo do estado. 

Sujeito: Tommy Carcetti. 

Objeto: Avançar a sua carreira política, tornando-se primeiro prefeito (primeiro arco) e então governador (segundo arco). 

Adjuvante: Aliados políticos diversos e a sua própria equipe de campanha. 

Oponente: Adversários políticos diversos. 

Destinador: Carcetti se autodestina na busca por avançar a sua carreira política. 

Destinatário: Novamente, o próprio Carcetti é quem mais tem a ganhar com o avanço de sua carreira, embora ele creia que os seus constituintes efetivamente se beneficiariam de tê-lo no poder. 

Arcos: Dois, um entre a terceira e quarta temporadas (t03e01 – t04e07) e um entre a quarta e quinta temporadas (t04e07 – t05e10). 

Gerência dos Barksdale por Bell 
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Este fio narrativo, que é basilar à trama secundária da segunda temporada e auxiliar à central da terceira, segue os rumos da facção Barksdale após a prisão do seu antigo líder Avon e consequente 

ascensão do traficante Russell “Stringer” Bell ao comando do grupo. Na terceira temporada, quando Avon sai da prisão, a estória acompanha também a rivalidade dos dois frente a dois modelos de 

liderança distintos, cruzando este fio com aquele que segue O retorno de Avon Barksdale a partir de um arco partilhado. 

Sujeito: Russell “Stringer” Bell. 

Objeto: Gerenciar a facção Barksdale, levando-a à prosperidade, o que inclui achar um novo fornecimento após a perda do antigo (segunda temporada) e decidir como agir a partir da perda de um 

conjunto de territórios, no que sua rivalaidade com Avon Barksdale se manifesta proeminentemente (terceira temporada). 

Adjuvante: Os membros da facção e o renomado traficante da Zona Leste de Baltimore conhecido como Proposition Joe. 

Oponente: Gangues rivais, incluindo a facção Stanfield na terceira temporada, e o próprio Avon Barksdale. 

Destinador: A prisão de Avon Barksdale, embora os arcos específicos do fio tenham seus próprios destinadores. Assim, na segunda temporada Bell enfrenta o desafio de tentar reerguer a gangue 

após os fornecedores do grupo se negarem a continuar negociando com a facção após a prisão de Avon, enquanto na quarta os desafios são impulsionados pela perda de territórios após a demolição 

dos prédios que compunham o projeto habitacional de onde o grupo operava. 

Destinatário: A própria facção. 

Arcos: Dois, um na segunda temporada e um na terceira. 

Engajamento de Scott Templeton na invenção de um serial killer 

Este fio narrativo, que é um dos basilares à trama central da quinta temporada, acompanha o jornalista sem talento Scott Templeton. Templeton falseia informações para se destacar, sendo atraído na 

busca por fama pela estória do serial killer fabricado por McNulty. É aí que Templeton passa ele mesmo a criar informações sobre o falso assassino, sem saber que ele é em si uma invenção do 

detetive. O fio, assim, segue profundamente conectado – embora não partilhe o seu arco – com aquele que segue a Vida profissional de McNulty, que tem seu arco da quinta temporada desenvolvido 

em paralelo ao de Templeton, ainda que ambos sejam arcos marcadamente independentes. 

Sujeito: Scott Templeton 

Objeto: Reconhecimento profissional. 

Adjuvante: Figuras de poder no periódico The Baltimore Sun. 

Oponente: Augustus “Gus” Haynes, editor de cidade do periódico. 

Destinador: O próprio Templeton. 

Destinatário: O próprio Templeton. 

Arcos: Arco único (quinta temporada). 

Vida profissional de McNulty 

Este fio narrativo, auxiliar a tramas distintas durante as quatro primeiras temporadas e basilar à trama central da última, acompanha os altos e baixos da carreira do detetive Jimmy McNulty, com seus 

arcos específicos marcando pontos de inflexão e dramas singulares nela. Ele encontra seu ápice na invenção de um serial killer pelo policial, arco em que se desenvolve em paralelo ao do Engajamento 

de Scott Templeton na invenção de um serial killer. Neste caso, no entanto, os arcos do detetive e do jornalista não chegam a ser arcos partilhados, apenas tendo impactos mútuos diversos – a despeito 
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de ambos terem uma marcada independência. O fio narrativo que segue a carreira do investigador tem, contudo, um arco partilhado com aquele que segue a Vida pessoal de McNulty. Na quarta 

temporada, os dois fios mostram McNulty em paz tanto em sua vida profissional quanto conjugal, resistindo a tentações que lhe surgem de um lado ou de outro. 

Sujeito: Jimmy McNulty 

Objeto: Realizar bons inquéritos, custe o que custar em termos de carreira e vida pessoal. 

Adjuvante: Variáveis ao longo da série. Na primeira temporada, por exemplo, McNulty tem a ajuda do juiz Daniel Phelan, enquanto na quinta o colega Lester Freamon o ajuda a inventar um serial 

killer. 

Oponente: A alta cúpula da polícia, sua própria incapacidade de conseguir o que deseja por meios mais sutis. 

Destinador: O próprio McNulty. 

Destinatário: A vaidade de McNulty. 

Arcos: Cinco arcos, um por temporada. 

Vida pessoal de McNulty165 

Este fio narrativo segue o detetive Jimmy McNulty em sua vida afetiva. Marcadamente independente, ele no entanto partilha o seu arco na quarta temporada com o fio narrativo que segue a Vida 

pessoal de McNulty. Ali, os dois fios mostram McNulty em paz tanto em sua vida profissional quanto conjugal, resistindo a tentações que lhe surgem de um lado ou de outro. 

Sujeito: Jimmy McNylty. 

Objeto: Retomar ou estabilizar certos relacionamentos afetivos. 

Adjuvante: A sua determinação. 

Oponente: O seu alcoolismo e a sua obsessão com o trabalho. 

Destinador: O próprio McNulty 

Destinatário: O próprio McNulty. 

Arcos: Cinco arcos, um por temporada. 

Carreira de Cedric Daniels 

Este fio narrativo segue o policial Cedric Daniels enquanto tenta balancear a sua ambição de galgar postos mais altos em sua carreira e o seu desejo de realizar bons inquéritos. Neste esforço de 

equilíbrio, vemos ainda acertos vislumbres da vida pessoal de Daniels e o modo como ela é afetada por decisões em um sentido ou em outro. 

Sujeito: Cedric Daniels. 

Objeto: Avançar a sua carreira e realizar bons inquéritos. 

 
165 Daqui em diante, todos os fios narrativos são exclusivamente auxiliares, e portanto isto não é pontuado em sua descrição para evitar redundâncias. 
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Adjuvante: A princípio, a sua esposa, Marla Daniels. Na terceira temporada, no entanto, ela se mostra uma oponente involuntária: por sua candidatura a vereadora, o prefeito segura uma promoção 

de Daniels para que ela desista do cargo. Enfim, nas últimas duas temporadas, ele tem como adjuvante ainda o prefeito Tommy Carcetti. 

Oponente: Na primeira temporada, a alta cúpula da polícia, que deseja que Daniels apenas siga na linha. Na segunda, o próprio caso em que o tenente trabalha, de que depende sua carreira. Já na 

terceira, é a candidatura da esposa que se converte em um problema. Enfim, nas útimas temporadas Daniels enfrenta oposição, novamente, da alta cúpula da polícia. Isto por que seu apadrinhamento 

pelo novo prefeito, Tommy Carcetti, não é visto com bons olhos pelos carreiristas. 

Destinador: O próprio Daniels. 

Destinatário: O próprio Daniels. 

Arcos: Cinco arcos, um por temporada. 

Greggs entre a carreira e os afetos 

Este fio narrativo segue a detetive Kima Greggs enquanto balanceia a sua carreira e a sua vida afetiva, enfrentando uma série de obstáculos relativos especialmente à sua relação com Cheryl, sua 

parceira pelas três primeiras temporadas. 

Sujeito: Shakima “Kima” Greggs. 

Objeto: Equilibrar obstáculos afetivos, como a insistência da sua parceira para que ela deixe a polícia, com seu prazer na atividade que exerce. 

Adjuvante: Cheryl, que a despeito dos problemas entre as duas mostra bastante paciência – exceto a partir do momento em que Greggs rejeita o seu filho. 

Oponente: O seu próprio amor pelo trabalho policial, que impede Greggs de levar a vida que a parceira deseja. 

Destinador: Pequenos conflitos domésticos. 

Destinatário: A própria Greggs. 

Arcos: Quatro arcos, um por temporada – exceto entre a segunda e terceira que, juntas, desenvolvem apenas um arco. 

Carreira e moralidade de Herc 

Este fio narrativo segue o detetive Thomas “Herc” Hauk na polícia, e o modo como a sua moralidade vai se transformando ao longo da obra, e de certo modo ele espelha o fio narrativo Carreira e 

moralidade de Carv, com que partilha os seus três primeiros arcos – posto que neles os detetives enfrentam juntos os mesmos desafios. Brutamontes no início, Herc e Carv passam por transformações 

na primeira temporada, com o primeiro se tornando mais interessado em inquéritos desenvolvidos de maneira inteligente e o segundo traindo os colegas de força-tarefa por uma melhoria na carreira. 

Ao longo das temporadas seguintes, porém, o cenário entre os dois se investe, e enquanto Carv se torna um policial cada vez melhor, Herc passa por uma progressiva decadência moral. Na terceira 

temporada, por exemplo, os dois trabalham sob a supervisão do major Howard Colvin, que institui a zona de tolerância ao tráfico conhecida como “Hamsterdam”. Ali, enquanto eles partilham o arco 

com aquele que segue os Projetos de Colvin, Carv ajuda o major como pode, Herc o trai e denuncia a área a um jornalista. Ao fim da quarta temporada, após sucessivos erros, Herc é enfim demitido, 

e no último ano da série o seguimos como um detetive de uma firma de advocacia que usa os seus contatos na polícia para ajudar a defender os mesmos traficantes que antes perseguia. 

Sujeito: Jimmy McNylty. 

Objeto: Retomar ou estabilizar certos relacionamentos afetivos. 

Adjuvante: A sua determinação. 
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Oponente: O seu alcoolismo e a sua obsessão com o trabalho. 

Destinador: O próprio McNulty 

Destinatário: O próprio McNulty. 

Arcos: Cinco arcos, um por temporada, embora os três primeiros deles sejam partilhados com o arco que segue a Carreira e Moralidade de Carv, e o terceiro seja ainda compartilhado com aquele 

que segue os Projetos de Colvin. 

Carreira e moralidade de Carv 

Este fio narrativo segue o detetive Ellis “Carv” Carver na polícia, e o modo como a sua moralidade vai se transformando ao longo da obra, e de certo modo ele espelha o fio narrativo Carreira e 
moralidade de Herc, com que partilha seus três primeiros arcos – posto que neles os detetives enfrentam juntos os mesmos desafios. Brutamontes no início, Herc e Carv passam por transformações 

na primeira temporada, com o primeiro se tornando mais interessado em inquéritos desenvolvidos de maneira inteligente e o segundo traindo os colegas de força-tarefa por uma melhoria na carreira. 

Ao longo das temporadas seguintes, porém, o cenário entre os dois se investe, e enquanto Carv se torna um policial cada vez melhor, Herc passa por uma progressiva decadência moral. Na terceira 

temporada, por exemplo, os dois trabalham sob a supervisão do major Howard Colvin, que institui a zona de tolerância ao tráfico conhecida como “Hamsterdam”. Ali, enquanto eles partilham o arco 

com aquele que segue os Projetos de Colvin, Carv ajuda o major como pode, Herc o trai e denuncia a área a um jornalista. Durante a quarta temporada, este fio narrativo acompanha ainda o jovem 

Randy Waggstaff, que após se tornar cúmplice involuntário de um assassinato, é confiado a Carv. O detetive, no entanto, entrega os jovens aos cuidados do parceiro Herc, que com a sua negligência 

destrói a vida do rapaz. Em certo sentido, inclusive, poderíamos ter separado a estória de Randy como um fio narrativo próprio. Afinal, a obra segue um pouco a vida do rapaz, que enfrenta dificuldades 

que lhe são particulares, relativas ao próprio caso do assassinato. Ele, porém, só quer ser uma criança, no que conta com a ajuda dos amigos. Enfim: a sua estória tem toda a força que seria requisitada 

para ser um fio narrativo próprio. Todavia, o arco narrativo que segue Randy de fato é tão emaranhado com o de Carv – além de não seguir para qualquer outra temporada – que preferimos pensá-lo 

como parte do fio que acompanha o detetive cuja própria estória aquela temporada é definida por sua falha em proteger o garoto. 

Sujeito: Ellis “Carv” Carver. Na quarta temporada, pode-se dizer que o arco é partilhado ainda com Randy Waggstaff. 

Objeto: Avançar sua carreira, primeiro galgando novos postos na polícia, e eventualmente sendo um bom profissional. 

Adjuvante: Seus supervisores, como o tenente Cedric Daniels e o major Howard Colvin, que o ensinam importantes lições. 

Oponente: Sua ambição inicial e, de certa forma, Herc, que é uma má influência sobre ele. 

Destinador: O próprio Carv. 

Destinatário: O próprio Carv. Mais tarde, a comunidade. 

Arcos: Cinco arcos, um por temporada, embora os três primeiros deles sejam partilhados com o arco que segue a Carreira e Moralidade de Herc, e o terceiro seja ainda compartilhado com aquele 

que segue os Projetos de Colvin. 

As rivalidades de Omar Little 

Este fio narrativo segue o ladrão de traficantes Omar Little enquanto vai ganhando sucessivos desafetos entre os donos de facção, gerando ciclos de vingança de ambas as partes uma contra a outra. 

Sujeito: Omar Little. 

Objeto: Gerenciar as suas relações com distintas gangues. 



371 

 

Adjuvante: Distintos cúmplices e namorados ao longo da série. Na sua rivalidade especificamente contra o traficante conhecido como Stringer Bell; na terceira temporada, o matador Brother 

Mouzone, a quem Bell tenta matar. 

Oponente: O universo do tráfico em si mesmo. 

Destinador: O próprio Omar. 

Destinatário: O próprio Omar. 

Arcos: Cinco arcos, um por temporada. 

Bubbles entre o vício e a delação 

Este fio narrativo segue o dependente químico “Bubbles” em seus vários envolvimentos com a polícia como delator – uns mais voluntários que outros. Neste sentido, também seguimos a luta de 

Bubbles contra as drogas, orientada pela sua tendência a apadrinhar protegidos na rua e tentar algumas vezes vencer o vício. 

Sujeito: Bubbles. 

Objeto: Ajudar a polícia, com maior ou menos grau de autonomia; e gerenciar ou superar o próprio vício. 

Adjuvante: Os seus apadrinhados e, por vezes, policiais, embora estes também lhes sirvam de oponentes ocasionalmente. 

Oponente: A dependência e alguns policiais ao longo da obra. 

Destinador: Variavelmente, Bubbles trabalha por investimento pessoal e, em outros casos, pressão de detetives. 

Destinatário: Bubbles, seja para se preservar, superar o vício ou arranjar alguns trocados. 

Arcos: Cinco arcos, um por temporada. 

Vida profissional de Pryzbylewski 

Este fio narrativo acompanha o detetive Roland “Prez” Pryzbylewski enquanto tenta se tornar um bom policial após descobrir as possibilidades de um policiamento mais investigativo e menos 

paramilitar. Com a exoneração de Pryzbylewski após atirar por engano em um policial no fim da terceira temporada, acompanhamos a nova carreira do detetive enquanto professor de uma escola na 

quarta. Ali, o arco da vez no fio narrativo que segue a vida profissional de Pryzbylewski se cruza com aquele que segue o Cruel destino de Duquan Weems, cuja vida começa a mudar para melhor 

após ter em “Prez” um professor cuidadoso, atento à vida difícil do rapaz junto a pais dependentes químicos. Na quarta temporada, o fio narrativo é praticamente  

Sujeito: Roland “Prez” Pryzbylewski. Na quarta temporada, ele divide este papel com o seu aluno Duquan Weems. 

Objeto: Se tornar um bom profissional. 

Adjuvante: No início, Daniels e os colegas de força-tarefa de quem se afeiçoa mais, como Freamon. Na escola, alunos como Duquan Weems. 

Oponente: Inicialmente, a própria inércia em que se encontra em um estilo de policiamento paramilitar. A partir da segunda temporada, as dificuldades impostas pela alta cúpula da polícia para a 

realização de bons inquéritos. Enfim, com sua ida para a escola no quarto ano de exibição da série, o desconhecimento daquele ambiente. 

Destinador: A perda da sua arma e do seu direito de atuar nas ruas em meio ao caso Barksdale, que o impulsiona a ficar “no escritório” e assim passar por uma profunda mudança. 

Destinatário: O próprio Pryzbylewski. Eventualmente, os seus alunos 
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Arcos: Quatro arcos, da primeira à quarta temporadas. 

Conflito de D’Angelo Barksdale 

Este fio narrativo acompanha os conflitos internos de D’Angelo Barksdale, que se vê incapaz de lidar com a brutalidade do tráfico, a qual tem dificuldades para compreender. 

Sujeito: D’Angelo Barksdale. 

Objeto: Tentar ganhar um senso de si frente à brutalidade do tráfico, lutar interna e externamente contra esta brutalidade. 

Adjuvante: Wallace na primeira temporada, a cocaína na segunda. 

Oponente: A própria estrutura organizacional do narcotráfico. 

Destinador: Possivelmente, ter matado alguém. Na segunda temporada, a depressão em que se encontra a partir da morte de Wallace. 

Destinatário: Ele mesmo. 

Arcos: Dois, um na primeira temporada e um que acaba na metade da segunda (t02e07), com a sua morte. 

O retorno de Avon Barksdale 

Este fio narrativo segue o traficante Avon Barksdale após o inquérito que o leva à cadeia na primeira temporada. Desde ali, no curso da segunda ele realiza algumas ações que o levam a ganhar o 

direito a uma audiência de condicional mais cedo do que esperava. Então, na terceira temporada, Avon é finalmente solto e entra em uma profunda rivalidade com Russel “Stringer Bell”, relativa às 

distintas perspectivas que eles têm sobre a administração da sua gangue. Deste modo, na terceira temporada este fio se cruza com aquele da Gerência dos Barksdale por Bell, com que partilha seu 

segundo e último arco. 

Sujeito: Avon Barksdale. 

Objeto: Nova ascensão, retorno ao topo – o que inclui, na segunda temporada, antes de tudo sair da cadeia. 

Adjuvante: A sua astúcia, os membros da sua facção (que continuam a atuar nas ruas para soltá-lo). 

Oponente: Figuras que se colocam em seu caminho, como um carcereiro que ele logo trata de eliminar ou o próprio Stringer Bell. 

Destinador: A sua prisão. 

Destinatário: Ele mesmo. 

Arcos: Dois, um na segunda temporada ae um na terceira. 

A academia de Dennis “Cutty” Wise 

Este fio narrativo segue o ex-presidiário Dennis “Cutty” Wise enquanto estabelece uma academia comunitária de boxe para crianças, passando por algumas dificuldades internas e externas no processo. 

Sujeito: Dennis “Cutty” Wise. 

Objeto: Encontrar um propósito e se agarrar a ele. Este propósito acaba sendo a sua academia de boxe. 
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Adjuvante: Figuras de liderança, como o Diácono e a candidata a vereadora Marla Daniels, que o ajudam com questões de documentação para a academia. 

Oponente: Inicialmente, a tentativa de encontrar-se fora da prisão. Mais tarde, dificuldades com as crianças e administrativas em relação à academia. 

Destinador: A saída de Cutty da prisão. 

Destinatário: Ele mesmo. Sua consciência. 

Arcos: Dois, um na terceira temporada e um na quarta. 

Laços de Michael Lee com o tráfico 

Este fio narrativo segue o ingresso do jovem Michael Lee na facção Stanfield e a sua jornada junto à gangue, desde o seu recrutamento até a sua deserção. 

Sujeito: O jovem Michael Lee. 

Objeto: Encontrar amparo e estabilidade para si e o seu irmão mais novo. 

Adjuvante: A facção Stanield, sobretudo nas figuras de Christ Partlow e Felicia “Snoop” Pearson, que treinam Michael ali dentro. 

Oponente: Em nível amplo, a própria falta de amparo social do jovem. Michael não deseja entrar no tráfico, mas o faz por que a sua mãe dependente química recebe de volta em casa o pai do seu 

irmão mais novo, um homem que a obra implica ser abusivo. Michael, então, troca o seu ingresso no crime pela morte do homem. A partir daí, ele enfrenta dificuldades diversas que culminam no 

jovem sendo caçado pela própria facção Stanfield. 

Destinador: A volta do padrasto para casa. 

Destinatário: A sobrevivência e o amparo social. 

Arcos: Dois, um na quarta temporada e um na quinta. 

O cruel destino de Duquan Weems 

O primeiro arco deste fio narrativo é partilhado com o último que segue a Vida profissional de Pryzbylewski, acompanhando o ex-policial na quarta temporada, quando se torna professor. Isto por 

que Duquan ali sintetiza os alunos de Pryzbylewski, do mesmo jeito que Namond faz com Colvin. A jornada do policial na escola e do seu melhor aluno que vive com os pais dependentes químicos, 

assim, se cruzam em um só arco inicialmente. Na quinta temporada, porém, Lee não conta mais com a proteção do professor, estando em outra escola. Ali, ele começa a contar com a ajuda de Michael 

Lee para sobreviver. Quando Michael deixa de poder protegê-lo, porém, Weems se torna aum sem-teto. O fio assim tem por mote a busca do jovem por amparo em seus círculos pessoais, na ausência 

do qual não há quem possa ajudá-lo. 

Sujeito: Duquan Weems. 

Objeto: Sobreviver. 

Adjuvante: O professor Roland “Prez” Pryzbylewski e os seus colegas na quarta temporada e o jovem Michael Lee na quinta. 

Oponente: A completa ausência dos pais. O sistema de educação, que o tira da escola onde há um professor que se importa com ele e o “promove” ao ensino médio. 

Destinador: A completa ausência dos pais. 
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Destinatário: O próprio Weems. 

Arcos: Dois, um na qurta temporada e um na quinta. 

A rebarba política do caso Barksdale 

Este fio narrativo segue algumas consequências políticas dos inquéritos empreendidos contra o grupo Barksdale na série. Desde a primeira temporada, The Wire alude a contribuições feitas pelos 

Barksdale a políticos, e é aqui que esta deixa começa a culminar. Por duas temporadas, acompanhamos as tentativas dos detetives da unidade de altos crimes de processar políticos. 

Sujeito: A unidade de altos crimes. 

Objeto: Conseguir provas contundentes de corrupção política envolvendo os Barksdale, mormente contra o deputado estadual Clay Davis, e então processar o político. 

Adjuvante: A princípio, o tenente pouco atento da força-tarefa, que permite a articulação de um caso envolvendo políticos em plenas eleições. Depois da eleição de Carcetti, a prefeitura (que não 

fecha a unidade de altos crimes de todo justamente para perseguir o caso, a despeito dos cortes orçamentários) e a promotoria (que quer processar Davis). 

Oponente: A princípio, a alta cúpula da polícia, que tem medo de irritar políticos, sobretudo em meio ao processo eleitoral. Depois da eleição de Carcetti, as próprias prefeitura e promotoria (que 

querem processar o caso localmente, quando as provas maiores são contra crimes federais, de modo que Davis é absolvido).  

Destinador: A unidade de altos crimes, autogerenciada por estar com um supervisor leniente e sem competência 

Destinatário: Os próprios detetives da unidade de altos crimes. 

Arcos: Dois, um na quarta e um na quinta temporada. 

Guinada na vida de Freamon 

Este fio narrativo acompanha o detetive Lester Freamon que, após passar mais de 13 anos na unidade de penhores por vingança de um superior devido à sua recusa a fazer favores políticos, vê a sua 

vida dar uma guinada para melhor. 

Sujeito: Lester Freamon 

Objeto: Realizar um bom trabalho policial. 

Adjuvante: Inquérito da primeira-força tarefa, pelo qual Freamon passa a ser reconhecido. Shardenne Innes, que se torna a sua namorada, o que impulsiona uma guinada também afetiva. 

Oponente: A estagnação da sua carreira. 

Destinador: O próprio Freamon 

Destinatário: O próprio Freamon. 

Arcos: Arco único (primeira temporada). 

A saga de Polk e Mahon 

Este fio narrativo acompanha as jornadas dos detetives Polk e Mahon na primeira força-tarefa da série, enquanto eles fazem de tudo para poder não trabalhar, algo que um deles tem finalmente a sorte 

de conseguir após sofrer um golpe em uma batida policial, deixando o outro sozinho. 
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Sujeito: Polk e Mahon. 

Objeto: Não trabalhar. 

Adjuvante: Um ao outro. 

Oponente: A transferência para uma força-tarefa. 

Destinador: A folga deles. 

Destinatário: Eles mesmos. 

Arcos: Arco único (primeira temporada). 

Ação de Shardenne como informante 

Este fio narrativo acompanha a dançarina Shardenne Innes enquanto se torna informante da polícia após perder uma amiga que morreu em uma festa do grupo Barksdale. 

Sujeito: Shardenne Innes. 

Objeto: Ajudar a polícia contra os Barksdale. 

Adjuvante: A força-tarefa acontra os Barksdale. 

Oponente: O grupo Barksdale. 

Destinador: A descoberta da morte da amiga; a força-tarefa contra os Barksdale, que a convence a delatar. 

Destinatário: A força-tarefa contra os Barksdale. 

Arcos: Arco único (primeira temporada). 

Ação de Wallace como informante 

Este fio narrativo acompanha o jovem Wallace enquanto se torna um informante da polícia. Wallace é um jovem que o detetive McNulty convence a delatar o grupo Barksdale após ouvir nas escutas 

sobre sua depressão, advinda da sua cumplicidade involuntária em uma morte provocada pela gangue. Com a polícia incapaz de protegê-lo, Wallace é executado. 

Sujeito: Wallace. 

Objeto: Aliviar a sua consciência. 

Adjuvante: Drogas, a força-tarefa contra os Barkdale. 

Oponente: A sua própria consciência, a facção Barksdale. 

Destinador: A sua própria consciência, que pesa; a força-tarefa contra os Barksdale, que o convence a delatar. 

Destinatário: A força-tarefa contra os Barksdale. 

Arcos: Arco único (primeira temporada). 
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Ação de Orlando como informante 

Este fio narrativo acompanha o dono de boate e laranja do tráfico Orlando Blocker enquanto tenta se livrar da pena após ser pego em flagrante tentando comprar drogas. 

Sujeito: Orlando Blocker. 

Objeto: Negociar sua pena após ser pego tentando comprar drogas. 

Adjuvante: O seu próprio entrosamento com a facção, que ele usa para negociar com a polícia. 

Oponente: A estagnação da sua carreira. 

Destinador: A sua prisão. Os detetives de narcóticos que o prendem, a quem convence de que tem informações úteis para assinar uma delação. 

Destinatário: A força-tarefa contra os Barksdale. 

Arcos: Arco único (primeira temporada). 

Nick e Ziggy Sobotka no tráfico 

Este fio narrativo acompanha o ingresso dos estivadores Nick e Ziggy Sobotka no mundo do tráfico. 

Sujeito: Nick e Ziggy Sobotka. 

Objeto: Melhorar a sua situação econômica. 

Adjuvante: A facção dos gregos. 

Oponente: A investigação contra a facção dos gregos. 

Destinador: A sua situação econômica. 

Destinatário: Eles mesmos. 

Arcos: Arco único (segunda temporada). 

Tentativa de identificar uma vítima 

Este fio narrativo acompanha o detetive McNulty enquanto tenta descobrir a identidade de uma vítima de tráfico humano morta. 

Sujeito: Jimmy McNulty. 

Objeto: Identificar o corpo de uma mulher encontrada morta no mar. 

Adjuvante: Algumas pessoas que ajudam McNulty no caminho, como uma mulher que traduz uma carta para ele ou Daniels, que o ajuda a encontrar um item na sala de manutenção de evidências. 

Oponente: Toda a estrutura do serviço de imigração. 

Destinador: O próprio detetive, o encontro do corpo. 
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Destinatário: O próprio detetive. 

Arcos: Arco único (segunda temporada). 

Julgamento de “Bird” 

Este fio acompanha o esforço da polícia em localizar Omar Little para depor no caso da testemunha morta por depor contra D’Angelo Barksdale. 

Sujeito: Jimmy McNulty 

Objeto: Localizar Omar Little para depor. 

Adjuvante: Bubbles, recrutado involuntariamente por meio de chantagem. 

Oponente: A elusividade do próprio Omar. 

Destinador: Bunk Moreland. 

Destinatário: O sistema judicial, os promotores do caso. 

Arcos: Arco único (segunda temporada). 

Decorrências da morte de D’Angelo 

Este fio narrativo acompanha o detetive Jimy McNulty enquanto ele investiga as circunstâncias da morte de D’Angelo Barksdale e provoca algumas ondas junto ao assassino e à família da vítima. 

Sujeito: Jimmy McNulty. 

Objeto: Descobrir quem matou D’Angelo, a despeito da morte ter sido oficialmente dada como suicídio. 

Adjuvante: McNulty tenta alistar Donette, ex-namorada de D’Angelo, para ajudá-lo, mas no fim precisa contar apenas com perícas técnicas, relatórios e afins. 

Oponente: Stringer Bell, que tenta controlar o fluxo de informações entre os seus. 

Destinador: O próprio Freamon 

Destinatário: O próprio Freamon. 

Arcos: Arco único (terceira temporada). 

Caso da busca da arma de Dozerman 

Este fio narrativo acompanha o detetive Bunk Moreland enquanto ele tenta localizar a arma de serviço de um policial baleado em serviço por puro teatro político: o prefeito quer devolver a arma ao 

oficial em frente às câmeras, e Moreland acha tudo aquilo uma perda de tempo. 

Sujeito: Bunk Moreland. 

Objeto: Localizar uma arma. 

Adjuvante: Omar Little, que por sentir culpa acerca da morte de uma cúmplice e amiga cujo assassinato é investigado por Bunk, o ajuda. 
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Oponente: O próprio caráter estapafúrdio do empreendimento. 

Destinador: A alta cúpula da polícia. 

Destinatário: A prefeitura. 

Arcos: Arco único (terceira temporada). 

Assassinato de “Bodie” 

Este fio narrativo acompanha o jovem traficanate Preston “Bodie” Broadus enquanto se torna cada vez mais descontente com a violência com que Marlo Stanfield vem gerindo a sua facção. Bodie é 

então convencido por McNulty a delatar Stanfield, mas ao ser visto perto da delegacia por um dos soldados do traficante, é assassinado. 

Sujeito: Preston Bodie Broadus. 

Objeto: Fazer Marlo Stanfield pagar por sua carnificina. 

Adjuvante: O detetive Jimmy McNulty. 

Oponente: A própria facção Stanfield. 

Destinador: A sua raiva e possivelmente consciência pesada. 

Destinatário: A polícia. 

Arcos: Arco único (quarta temporada). 

Vingança das crianças 

Este fio narrativo acompanha as crianças da escola Tilghman, constantemente brutalizadas por um mesmo policial, enquanto elas planejam sua vingança. 

Sujeito: Crianças. 

Objeto: Vingança. 

Adjuvante: Uns aos outros. 

Oponente: O policial que as assedia. 

Destinador: O assédio policial em si. 

Destinatário: Eles mesmos. 

Arcos: Arco único (quarta temporada). 
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APÊNDICE C – FICÇÕES TELEVISIVAS OU PARA STREAMING CITADAS166 

24 (24 Horas) → 2001-2010, Fox, EUA. Criada por Joel Surnow e Robert Cochran. A série 

tem cada uma de suas temporadas balizada por um dia (um episódio por hora) na vida de Jack 

Bauer, membro de uma agência contraterrorista ficcional do governo dos Estados Unidos. 

American Crime → 2015-2017, ABC, EUA. Criada por John Ridley. Antológico, o seriado traz 

a cada temporada uma estória criminal que aborda ficcionalmente questões controversas 

contemporâneas, como racismo, violência sexual ou armada em escolas e assim por diante. 

American Horror Story → 2011-presente, FX, EUA. Criada por Ryan Murphy e Brad Falchcuk. 

Antológica, a série narra uma estória de horror diferente a cada ano de exibição. Em Roanoke, 

sexta temporada da obra (aquela citada na tese), a narrativa segue sucessivas estórias que se 

passam em uma residência localizada em uma área rural da Carolina do Norte, cada uma delas 

marcada pela emulação de uma forma de relato não-ficcional. Desta forma, usa-se de um reality 

show inventado, suposto found footage, falso documentário e assim por diante. 

Black Mirror → 2011-presente, Channel Four (2011-2014)/Netflix (2016-presente), Reino 

Unido. Criada por Charlie Brooker. Com uma narrativa de ficção científica distinta a cada 

episódio, este seriado antológico é reconhecido entre o público por seu foco em universos 

diegéticos via de regra distópicos e futuristas. 

Breaking Bad (A Química do Mal) → 2008-2013, AMC, EUA. Criada por Vince Gilligan. A 

obra segue um professor de química que, ao descobrir um avançado câncer de pulmão, resolve 

usar os seus conhecimentos científicos para fabricar metanfetamina e deixar um dinheiro para 

os seus familiares após sua morte, entrando em uma jornada de crescente declínio moral. 

Cidade dos Homens → 2002-2005 (primeira fase)/2017-2018 (segunda fase), Globo, Brasil. 

Criada por Fernando Meirelles e Kátia Lund. O seriado acompanha dois melhores amigos 

adolescentes em uma estória de formação nos morros cariocas. 

Cotton Candy → 1978, HBO, EUA. Criada por Ron Roward. O telefilme segue a estória de um 

jovem que forma uma banda com um grupo de amigos e lida com dilemas juvenis na escola. 

 
166 Por economia, as obras que foram citadas na nossa monografia de conclusão de curso de graduação tiveram 

suas descrições adaptadas daquele primeiro esforço de pesquisa, que teve um apêndice similar a este. Nas 

atribuições de autoria, o termo “criada” é indistintamente utilizado aqui para se referir a séries, telenovelas ou 

telefilmes, concordando com a expressão título do apêndice: “ficção televisiva ou para streaming”. 
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Dallas → 1978-1991, CBS, EUA. Criada por David Jacobs. Chamada de “soap opera do 

horário nobre”, a obra tem uma narrativa que mistura características de soaps diárias com as de 

seriados semanais, acompanhando a família Ewing, rica no ramo de petróleo no Texas. 

Daredevil (O Demolidor) → 2015-2018, Netflix, EUA. Criada por Drew Goddard. Baseada nas 

estórias em quadrinhos do herói-título, a série faz parte de um conjunto de produções para 

streaming que ampliaram o universo cinemático da Marvel para além do cinema. 

Dragnet → 1951-1959, NBC, EUA. Criada por Jack Webb. Baseado em uma radionovela de 

mesmo nome, o seriado foi o primeiro procedural policial televisivo da história, sendo 

responsável por estabelecer diversas das marcas pelas quais o gênero veio a ser reconhecido. 

Desperate Housewives → 2004-2012, ABC, EUA. Criada por Marc Cherry. O seriado 

acompanha com humor e algum suspense as vidas nada ordinárias de quatro donas de casa 

residentes da rua Wisteria Lane, na cidade ficcional de Fairview. 

Fargo → 2014-presente, FX, EUA. Criada por Noah Hawley. Inspirada no filme homônimo de 

1996, a série é uma produção antológica criminal de humor negro com cada temporada se 

passando em uma época diferente e apenas marginalmente se sobrepondo às outras. 

Game of Thrones → 2011-2019, HBO, EUA. Criada por David Benioff e D. B. Weiss. 

Adaptada d’ As Crônicas de Gelo e Fogo, a série se passa em um mundo maravilhoso povoado 

por dragões, bruxas e Casas nobres marcadas por uma intensa rivalidade familiar.  

Grey’s Anatomy (A Anatomia de Grey) → 2005-presente, ABC, EUA. Criada por Shonda 

Rhimes. A série é um drama médico que acompanha a personagem Meredith Grey e figuras 

que marcam a ascensão da sua carreira no Seattle Grace Hospital, onde Grey começa atuando 

como residente na primeira temporada. 

Hill Street Blues (Chumbo Grosso) → 1981-1987, NBC, EUA. Criada por Steven Bochco e 

Michael Kozoll. Aclamado drama policial, o seriado acompanha um grupo de detetives de um 

mesmo departamento em uma metrópole não nomeada, sendo talvez o primeiro procedural 

policial televisivo a ter uma continuidade diegética mais pronunciada entre episódios.  

Homicide: life on the streets (Homicídio) → 1992-1999, NBC, EUA. Criada por Paul Attanasio. 

Baseada no trabalho jornalístico de David Simon e ambientada em Baltimore, a série marca o 

primeiro trabalho do criador de The Wire na tevê. 
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House, M.D. (Dr. House) → 2004-2012, Fox, EUA. Criada por David Shore. A narrativa 

acompanha o médico hipocondríaco e neurótico Gregory House enquanto ele faz diagnósticos 

de doenças pouco comuns a cada episódio. 

Jessica Jones → 2015-presente, Netflix, EUA. Criada por Melissa Rosenberg. Baseada nas 

estórias da detetive título dos quadrinhos, a série faz parte de um conjunto de produções para 

streaming que ampliaram o universo cinemático da Marvel para além do cinema. 

Lado a Lado → 2012-2013, Globo, Brasil. Escrita por João Ximenes Braga e Cláudia Lage, 

contando com direção geral de Vinícius Coimbra e Dennis Carvalho, também diretor de núcleo. 

A telenovela de época ficcionaliza o Rio de Janeiro pouco após a abolição da escravatura, 

tematizando as lutas populares, algumas revoltas históricas e o nascimento de uma cultura do 

samba no Brasil. 

Law & Order: Special Victims Unit (Lei e Ordem: Unidade Especial) → 1999-presente, NBC, 

EUA. Criada por Dick Wolf. Ambientada em Nova Iorque, a série se foca em inquéritos 

relacionados a crimes sexuais na cidade. 

Lost → 2004-2010, ABC, EUA. Criada por Jeffrey Lieber, J. J. Abrams e Damon Lindelof.  O 

seriado acompanha um grupo de sobreviventes da queda do voo 815 da empresa aérea fictícia 

Oceanic em uma misteriosa ilha. 

Luke Cage → 2016-2018, Netflix, EUA. Criada por Cheo Hodari Coker. Baseada na 

personagem homônima dos quadrinhos, a série faz parte de um conjunto de produções para 

streaming que ampliaram o universo cinemático da Marvel para além do cinema. 

Mad Men (Inventando Verdades) → 2007-2015, AMC, EUA. Criada por Matthew Weiner. 

Histórico, o seriado se ambienta ao redor de uma agência de publicidade ficcional nos Estados 

Unidos do pós-guerra, seguindo vários dos homens e mulheres que trabalham ali 

Maximun Security → 1984 (piloto)-1985(série), HBO, EUA. Criada por Ron Howard. 

Minissérie em seis partes, a obra trata da vida de um conjunto de personagens em uma prisão 

de segurança máxima nos Estados Unidos. 

Miami Vice → 1984-1990, NBC, EUA. Criada por Anthony Yerkovich. Notabilizado pelo seu 

uso da música e da visualidade televisivas, o seriado faz parte de uma longa linhagem de 

procedurais policiais da NBC, sendo ambientado na cidade que lhe dá nome. 
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Modern Family (Família Moderna) → 2009-presente, ABC, EUA. Criada por Christopher 

Loyd e Steven Levitan. Comédia de situação que mistura convenções formais de sitcoms e 

documentários, a série acompanha três famílias ligadas por um patriarca comum. 

Narcos → 2015-presente, Netflix, EUA. Criada por José Padilha. Antológico, o seriado 

ficcionaliza em suas duas primeiras temporadas a estória de Pablo Escobar e do seu cartel na 

Colômbia, mudando o foco da sua narrativa para o México em sua terceira temporada. 

Nightmare in Chicago (Pesadelo em Chicago) → 1964, Fox, EUA. Criada por Robert Altman. 

A estória do telefilme acompanha a perseguição de um assassino em série por um detetive em 

uma contraparte ficcional cidade que dá título à obra. 

NYPD Blue (Nova Iorque Contra o Crime) → 1993-2005, ABC, EUA. Criada por Steven 

Bochco e David Milch. Aclamada pelo seu realismo, a obra é um procedural policial 

ambientado em uma versão da cidade que lhe dá título, e ganhou grande respaldo na crítica. 

O Mecanismo → 2018-presente, Netflix, Brasil. Criada por José Padilha e Elena Soarez. 

Livremente inspirada nas investigações da Operação Lava Jato, a série gerou controvérsia no 

Brasil devido a certas escolhas na ficcionalização de eventos políticos recentes. 

Orange is the New Black → 2013-presente, Netflix, EUA. Criada por Jeni Kohan. A obra segue 

as vidas de diversas mulheres em um presídio feminino. 

Oz → 1997-2003, HBO, EUA. Criada por Tom Fontana. A série narra o cotidiano de uma 

penitenciária ficcional de segurança máxima nos Estados Unidos. Foi a primeira da HBO a 

experimentar com vocabulário profano, violência gráfica e nudez explícita. 

Pantanal → 1990, Manchete, Brasil. Escrita por Benedito Ruy Barbosa e dirigida por Jayme 

Monjardim. A telenovela se destaca pelos seus planos desapressados, ambientação bucólica e 

foco temático sobre a questão da terra. 

Rattlesnake in a Cooler → 1982, EUA. Criada por Robert Altman. O telefilme é na verdade a 

filmagem de uma peça teatral de um único ato, que acompanha um jovem médico que larga a 

sua vida urbana para viver a fantasia de ser um cowboy. 

Revolution → 2012-2014, NBC, EUA. Criada por Eric Kripke. A série se ambienta em uma 

contraparte do mundo contemporâneo privada de energia elétrica por alguma razão misteriosa. 
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Sex & the City → 1998-2004, HB0, EUA. Criada por Darren Star. O seriado segue as vidas de 

quatro amigas enquanto elas navegam suas vidas sexuais e profissionais em uma versão 

ficcional da cidade de Nova Iorque, sendo marcado por um tom leve e otimista. 

Six Feet Under (A Sete Palmos) → 2001-2005, HBO, EUA. Criada por Alan Ball. A obra 

acompanha a família Fisher, que administra uma casa funerária em Los Angeles. No piloto, 

morre o patriarca, e os protagonistas são a sua esposa, a filha caçula e dois filhos mais velhos. 

Tanner '88 → 1988, HBO, EUA. Criada por Gerry Trudeau e dirigida por Robert Altman. O 

seriado é um falso documentário político que se debruça sobre a campanha de um pleiteante 

democrata à nomeação a candidato do seu partido na disputa presidencial dos Estados Unidos. 

The Corner → 2000, HBO, EUA. Criada por David Simon e David Mills. Adaptado do livro 

homônimo de David Simon e Edward Burns, o seriado recebeu aclamação crítica, sendo 

considerado por muitos um grande precursor de The Wire em diversos aspectos. 

The Good Wife → 2009-2016, CBS, EUA. Criada por Robert e Michelle King. Aclamada pela 

crítica, a série segue a vida da advogada Alicia Florrick enquanto tenta recuperar a sua carreira 

após a prisão do marido, um promotor acusado de pagar prostitutas com dinheiro público. 

The Hitchhiker → 1983-1991, HBO e First Choice (1983-1987)/USA e La Cinq (1989-1991), 

EUA/Canadá. Criada por Lewis Chesler e Riff Markowitz. Antológica, a série traz uma nova 

estória de mistério a cada episódio, e os segmentos são conectados entre si por uma figura 

conhecida apenas como “O Mochileiro”. 

The Killing → 2011-2014, AMC (2011-2013)/Netflix (2014), EUA. Desenvolvida por Veena 

Sud. Baseada em uma série holandesa homônima, a obra acompanha dois detetives de polícia 

em uma versão ficcional de Seattle enquanto investigam crimes locais. 

The Leftovers → 2014-2017, HBO, EUA. Criada por Damon Lindeloff e Tom Perrotta. 

Inspirada no livro de mesmo nome, a série segue um grupo de personagens que lidam com seu 

luto de formas distintas após o desaparecimento de 2% da população mundial. 

The Office → 2001-2003, BBC 2, Reino Unido. Criada por Ricky Gervais e Stephen Merchant. 

A sitcom mistura elementos tradicionais de comédia a caracteres formais do documentário para 

provocar humor em cima de situações típicas de um escritório. Aclamada pela crítica, ela foi 

adaptada em uma versão estadunidense. 
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The Shield (Acima da Lei) → 2002-2008, FX, EUA. Criada por Shawn Ryan. Primeira série 

original da FX, a obra segue um grupo de policiais eficientes, mas corruptos, sendo por vezes 

considerada uma concorrente direta de The Wire devido à sua narrativa policial continuada e 

exibição na mesma época da série que serve de corpus a esta tese. 

The Sopranos (Família Soprano) → 1999-2007, HBO, EUA. Criada por David Chase. 

Considerada até hoje uma das melhores séries de todos os tempos, a obra acompanha o mafioso 

Tony Soprano, sua família, seus negócios e suas idas secretas a um consultório psiquiátrico. 

Thirteen Reasons Why → 2017-presente, Netflix, EUA. A obra segue um grupo de jovens em 

idade escolar afetados pelo suicídio de uma colega que deixou um conjunto de fitas para que 

alguns deles as ouvissem após a sua morte. 

Treme → 2010-2013, HBO, EUA. Criada por David Simon e Eric Overmyer. Histórico, o 

seriado acompanha as estórias de diversos nativos enquanto tentam recuperar suas vidas em 

uma versão ficcional de Nova Orleans alguns meses após o desastre do Katrina. Para muitos, a 

obra marca uma grande continuidade com o projeto realista iniciado por Simon em The Wire¸ 

produção na qual Overmyer também trabalhou. 

True Detective → 2014-presente, HBO, EUA. Criada por Nic Pizzolatto. Antológica, a série 

policial lida com um caso distinto a cada temporada. 
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