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RESUMO
Esta dissertação investiga os conceitos teóricos e as estratégias narrativas empregadas
no processo de desenvolvimento de personagens ficcionais seriados a partir de suas
relações interpessoais, seus arcos individuais e dos outros elementos que constituem
as séries ficcionais. Tendo em vista os diferentes tipos de série e operadores
existentes, tomamos a noção do teórico Jason Mittell que identifica como narrativas
complexas as ficções cuja serialidade se relaciona diretamente com o grau de
continuidade episódica e das personagens que ali existem, desenrolando-se em tramas
e conflitos no curso da série como um todo. Em nosso estudo de caso, focamos em
Breaking Bad e a relação das personagens centrais a série, Walter White - seu
protagonista - e Jesse Pinkman. A série, que tem a mudança de sua personagem
central como principal tema, foi escolhida como corpus de análise por apresentar
personagens caracteristicamente desenvolvidos e uma ênfase nas relações entre as
personagens da trama. Interessamo-nos, inicialmente, em discutir a definição da
personagem ficcional serial e argumentamos que a tradição da teoria humanista é a
que mais se aproxima das nuances psicológicas que as personagens carregam em
narrativas complexas, a partir dos trabalhos de Jens Eder, Jean-Pierre Esquenazi,
Murray Smith e David Bordwell. Consideramos, ainda, a contribuição de autores das
tradições estruturalista e narrativo-cognitiva, como Joseph Campbell e Uri Margolin.
Em seguida, analisamos as personagens de Walter e Jesse dentro do universo
ficcional de Breaking Bad, associando a construção da relação dos dois com o arco de
personagem de Walter. Para essa análise, partimos de conceitos e pistas
metodológicas apresentadas por Lajos Egri e Renata Pallottini, como os elementos
textuais, estéticos, técnicos, narrativos e semânticos que compõem a obra e sua trama.
Esperamos articular esses operadores a partir da narrativa fornecida pela série com a
influência das situações dramáticas relacionadas a Jesse, sua família ou sua própria
ambição nas decisões de Walter. Assim, buscamos salientar de que forma a
construção das relações interpessoais ficcionais impacta diretamente o
desenvolvimento da trama.
Palavras-chave: personagem; constelação de personagens; arco de personagem;
ficção televisiva seriada; Breaking Bad
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ABSTRACT
This dissertation investigates the theorical concepts and narrative strategies used in
the process of developing fictional serial characters through their interpersonal
relationships, their individual arcs and other elements that consitute fictional series.
Considering the different types of series and existing operators, we borrow Jason
Mittell’s notion of narrative complexity to denote the fictions in which seriality is
directly related to the degree of episodic and character continuity, developing in plots
and conflicts throughout the course of the series as a whole. In our case study, we
focus on Breaking Bad and the relationship of the characters central to the series,
Walter White - its protagonist - and Jesse Pinkman. The series, which has the
transformation of its central character as its main theme, was chosen as our analysis
corpus for introducing developed characters and emphasis in their relationships
throughout the narrative. We are intereste, initially, in discussing the definition and
ontology of the fictional serial character and argue that the humanist tradition is the
one that most closely relates to the psychological nuances that characters are bound to
withhold in complex narratives, referencing to works of authors Jens Eder, JeanPierre Esquenazi, Murray Smith and David Bordwell. We also consider the
contribution of authors from the estruturalist and cognitive-narrative traditions, such
as Joseph Campbell and Uri Margolin. Following this step, we analyze the characters
of Walter and Jesse within Breaking Bad’s fictional universe, associating the
development of their relationship with Walter’s character arc. For this analysis, we
work with the concepts and methodological clues provided by Lajos Egri and Renata
Pallottini, studying textual, aesthetic, technical, narrative and semantical elements
that compose the series and its narrative. We hope to articulate these operators
throughout the narrative established by the series with the influence the dramatic
situations related to Jesse, Walt’s family or his own ambition shape his decisions. In
this way, we hope to highlight in which ways the development of interpersonal
relationships between fictional characters directly affects the development of the
series narrative.
Key-words: character; character constellation; character arc; television serial fiction;
Breaking Bad
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, pode-se notar um grande aumento no número de séries
televisivas1, especialmente no cenário estadunidense, que desde a Segunda Guerra
Mundial se tornou o maior polo de produção de obras ficcionais, sendo elas seriadas
ou não2. Esse aumento se deve, entre outros fatores, à atuação dos diretores e atores
de cinema consagrados que migraram para a televisão, considerando-a uma mídia
com novas possibilidades a serem exploradas e ao avanço tecnológico, observado no
desenvolvimento de novas plataformas de distribuição das obras seriadas (Netflix e
Hulu, por exemplo). É notável, ainda, o aumento do volume de personagens antiheróis nas séries televisivas –

citamos aqui Tony Soprano, Omar Little, Seth

Bullock, Vic Mackey, Don Draper, Dexter Morgan e o próprio Walter White –, uma
tendência que a pesquisadora Amanda Lotz atribui às crescentes discussões sobre
gênero na década de 1960, “e aos papeis dos homens [que] começaram a se ajustar
em resposta às várias ‘novas mulheres’ de 1970” (LOTZ, 2012, p. 19).
Homens ou mulheres, as personagens ficcionais, em especial os aspectos que
referem-se à sua construção e análise, tem se tornado uma área prolífica de estudo por
parte do campo científico e da crítica especializada e, embora exista uma crescente
bibliografia sobre a ontologia de personagens, sua criação e seus arcos dramáticos
(HAMBURGER, 1986; SMITH, 1995; PEARSON, 2007; CORBETT, 2013), Jason
Mittell nota que os outros aspectos da personagem ficcional seriada ainda são pouco
abordados (MITTELL, 2013, online).
Escolhemos nos aprofundar no estudo de personagens ficcionais seriais
também pelas inúmeras possibilidades de estudos posteriores e pela expansão dos
estudos já existentes na área, bem como no nosso desejo de trabalhar com a definição
de personagens ficcionais a partir dos estudos da televisão, transportando as noções e
os conceitos já trabalhados nos estudos literários, dramatúrgicos e cinematográficos e

1

C.f. http://www.indiewire.com/2014/06/are-there-too-many-tv-shows-with-350-airing-this-yearsome-say-yes-25472
2
C.f. https://www.statista.com/topics/977/television/
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adaptando-os

ao

formato

das

obras

ficcionais

televisivas,

contribuindo

academicamente com o assunto.
Enquanto existe um debate robusto entre teóricos narratológicos e
filósofos sobre definições e essências de personagens, não estou
particularmente interessado em considerar se uma personagem é
“real” (o que quer que isso queira dizer) ou se existe apenas no
âmbito textual, na mente do público, ou pelas intenções dos
produtores. Sigo a definição provisória de Jens Eder, de personagens
como “seres ficcionais identificáveis com uma vida interna que
existe como artefatos comunicativamente construídos” – em outras
palavras, personagens são movidos pelo texto, mas vem à vida
dentro de nosso consumo de ficção e são melhor compreendidos
como construções de pessoas reais, não apenas imagens e sons numa
tela. Eu estudo personagens televisivos olhando as representações
textuais, contextualizadas dentro de um modelo poético enfatizando
a prática de produção e recepção, especificamente considerando o
aumento do número de anti-heróis que vem sendo o foco de muitos
dos mais proeminentes exemplos de seriados dramáticos complexos.
(MITTELL, 2013, online, tradução nossa)

Essas amplas discussões às quais Mittell se refere e que tem se desenvolvido
em torno do tema alicerçam a necessidade de, além de analisar essas personagens
ficcionais seriadas, pensá-las no contexto de suas narrativas, em relação aos
elementos constitutivos de cada obra. Há, aqui, um interesse especial pela relação
existente entre a trajetória de personagens ficcionais, no que concerne principalmente
seus arcos dramáticos e suas relações interpessoais, e a constituição narrativa da obra
a qual pertencem. No que tangem as ficções televisivas seriadas, esse tema traz ainda
o operador da complexidade narrativa, termo proposto por Mittell para identificar a
serialidade enquanto uma mescla dos modelos serial e series, possibilitando um alto
grau de continuidade e fortalecendo uma dimensão episódica (ARAÚJO, 2015, p.
44), permitindo ainda um desenvolvimento mais aprofundado do mundo ficcional,
das personagens que ali existem, das relações que pré-datam e que são construídas ao
longo da narrativa e dos acontecimentos dramáticos que desenrolam-se em episódios,
temporadas e no curso da série como um todo.
É do interesse por essa construção gradual e seriada das personagens
ficcionais televisivas que nos questionamos: de que forma as relações entre as
personagens ficcionais modelam suas trajetórias individuais? Como essas relações
movimentam a trama e o desenvolvimento narrativo das obras ficcionais?

Se
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podemos pensar em como os acontecimentos dramáticos tecem e constroem as
relações e os arcos de personagem seriados, podemos pensar também no contrário?
De que forma as personagens que habitam aquela trama moldam suas próprias
trajetórias? Como isso muda a sua relação com as outras personagens? E, com isso,
como essas personagens dão novos rumos à narrativa?
É fato que uma personagem ficcional que protagoniza qualquer trama tem
desejos e motivações, assim como possui uma forma singular de lidar com a
frustração desses desejos, com a sua vulnerabilidade, com os seus segredos, com as
suas contradições, com os desejos de outras personagens e como essas personagens se
relacionam entre si (CORBETT, 2013). De certo, são diversas as variáveis essenciais
ao desenvolvimento das narrativas e, focando nas personagens ficcionais, existem
também diferentes combinações que provocam resultados diversos ao tecimento
dramático da história. São as relações interpessoais entre personagens; como cada
personagem, com suas peculiaridades, reage às situações dramáticas em que se
encontra; e como cada personagem lida com a percepção de si e do mundo.
As personagens não existem em um vácuo e, ainda que sejam ficcionais,
desenvolvem relações entre si, com o mundo e consigo próprias. Essas personagens,
porém, não são apenas produtos de seu autor criador, de seu meio, de seu mundo
ficcional. Elas são compostas por diferentes operadores – textuais, visuais, técnicos,
narrativos, psicológicos, semânticos, receptivos e situacionais – e todos esses
elementos atuam em conjunto para lhes dar corpo e verossimilhança.
Se um dos modelos poéticos mais comuns à produção de séries televisivas na
contemporaneidade é o de character-driven stories (em tradução nossa: histórias
focadas em personagens), “em que os desejos de uma personagem [a] levam a agir e
essas ações são o que direcionam a história” (GLEBAS, 2012, p. 22), a construção
das personagens dessas tramas faz-se essencial também para a fruição e a análise
dessas obras. Uma vez focada nas personagens, a narrativa considera-as
primariamente sujeitos, destacando sua agência para além das suas relações umas
com as outras, na sua relação com a movimentação da trama e nas reações que essas
personagens provocam no público espectador.
Vale notar que a recepção das obras ficcionais televisivas seriadas tem
influência direta na nossa relação com a obra ficcional e nosso envolvimento
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emocional com a história. O modo de consumo das mesmas impacta não somente a
trajetória das personagens, mas a cadência narrativa da trama entre episódios –
especificamente no caso das narrativas complexas, como observado por Mittell.
Presume-se, enfim, uma assiduidade dos espectadores em acompanhar aquelas tramas
e aquelas personagens.
É, inclusive, a noção de serialidade que possibilita o que Jean-Pierre
Esquenazi chama de “implicação afetiva”. Ao longo de determinado número de
episódios, ou mesmo no primeiro deles, os espectadores afeiçoam-se a personagens
específicas e, muitas vezes, é a afeição desenvolvida por certas personagens,
associada com a familiaridade ao universo ficcional ali criado, que estimula a
assiduidade dos espectadores. Séries de longa duração tem tempo para, ao longo das
temporadas, continuar desenvolvendo o seu mundo ficcional, individualizando-o,
aumentando o número de personagens, modelando suas características e seus
comportamentos. Ter de 10 a 24 episódios em uma ou mais temporadas significa
também que as ficções seriadas televisivas podem se debruçar com maior atenção às
histórias e arcos de suas personagens ao longo do tempo, proporcionando ao público
a sensação de estar diante de um espetáculo do íntimo, da vida privada.
O teórico Jean-Pierre Esquenazi (2010) apresenta essa noção de intimidade
dentro das séries televisivas com complexidade narrativa, buscando os conceitos de
“íntimo” de Alfred Schutz, George Herbert Mead e Norbert Elias, que considera
relevantes às suas observações, para trazer a definição de intimidade como “o
trabalho contínuo de coordenação entre imagem pública e presença de uma
continuidade pessoal” (p. 139). Se nossa fruição, implicação afetiva, identificação ou
mesmo engajamento com personagens ficcionais, como vem a dizer Murray Smith
(1999), se deve a diferentes operadores, em especial no que se referem às obras com
complexidade narrativa, a que se deve o nosso interesse pelas suas histórias?
Quando nos “identificamos” com uma personagem, estamos nos
identificando – na verdade – com o processo dele ou dela quererem
algo. Dessa forma, podemos nos identificar com personagens que
são, em vários sentidos, diferentes de nós fisicamente ou
emocionalmente. Eles podem ser leões, alienígenas, ou uma sereia,
mas todos temos os mesmos desejos. (GLEBAS, 2012, p. 22)
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Como indica Glebas (2012), nossa identificação passa pelo processo de desejo
e motivação das personagens – é uma relação que perpassa o compartilhamento das
facetas humanas universais, em especial o querer. Esse viés nos leva também à
contribuição de Jung, ecoada em tantos estudos da tradição humanista das
personagens, que observa as dinâmicas psicológicas fundamentais por trás das
atitudes de um grupo de indivíduos como arquétipos, que podem ser encontrados no
inconsciente coletivo de diferentes sociedades. Podemos considerar que é dessa
relação com nossos desejos, nossas frustrações, nossos traços arquetípicos e nossas
mentes que nos sentimos atraídos ou repelidos por personagens específicas e pelos
arcos que essas personagens vivem.
A tradição filosófica ocidental (como exemplificada por René
Descartes e Immanuel Kant) geralmente assume que as mentes
humanas são inerentemente separadas em seus propósitos e
experiências, buscando claridade racional, habilidades autônomas e
autoaprimoramento. (...) [Pessoas] constroem uma consciência de si
na sociedade, mas mantém-se com uma subjetividade individual. (...)
Chamaremos esta visão da cooperação inteligente e civilizada como
uma aquisição artificial da (...) posição de “subjetivo primeiro”. (...)
Uma concepção diferente da consciência humana (...) percebe a
consciência interpessoal, a ação cooperativa em sociedade e o
aprendizado cultural como manifestações de motivos inatos pela
simpatia em propósitos, interesses e sentimentos – isto é, uma mente
humana é equipada com a necessidade do diálogo [e] engajamento
‘intermental’ com outras mentes semelhantes. (...) Chamaremos essa
visão de como a cooperação humana surge de (...) posição de
“intersubjetividade primeira”. (TREVARTHEN apud PALMER,
2004, p. 5, tradução nossa)

De fato, é da nossa construção diária em relação com o outro que vem o nosso
interesse e a nossa vontade de ler também as personagens ficcionais dentro dos
nossos códigos culturais. Embasando-se em escritos de filósofos e antropólogos como
Gilbert Ryle e Clifford Geertz, que oferecem uma perspectiva social para a noção de
“mente além da pele”, Alan Palmer (2004) indica que, assim como na vida real um
indivíduo constrói a mente dos outros a partir de seus comportamentos e suas falas,
um leitor pode fazer o mesmo com uma personagem ficcional.
Concordamos, portanto, com a teoria oferecida pela russa Lisa Zunshine,
quando sugere o por quê de consumirmos narrativas ficcionais. Fazer inferências
sobre os estados mentais e emocionais de outras pessoas é um processo tão natural
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para o ser humano que o fazemos automaticamente, sendo essas pessoas reais ou
ficcionais, presentes ou apenas mencionadas. As personagens seriam, como explicaria
Yuri M. Lotman (1970), um paradigma de características cujo conjunto torna-se
perceptível pelo código cultural, esse processo de gestalt que acontece também no
cotidiano da vida real.
Nós antropomorfizamos porque adivinhar que o mundo é
humanizado é uma boa aposta. É uma aposta porque o mundo é
incerto, ambíguo, e necessita de interpretação. É uma boa aposta
porque as interpretações mais valiosas costumam ser aquelas que
decorrem da presença do que quer que seja mais importante para
nós. Normalmente, essa coisa são outros humanos. (GUTHRIE apud
VERMEULE, 2010, p. 22, tradução nossa)

Em nossa pesquisa, tomamos a inata curiosidade do ser humano pelo outro
como um dos aspectos centrais à compreensão e análise das personagens ficcionais.
De relevância para o nosso tema, convém destacar aqui que parte da experiência
compartilhada de se assistir a uma ficção seriada televisiva deve-se ao engajamento
do público com as obras audiovisuais de forma geral, que é produzido a partir de
diversas instâncias, as mais destacadas sendo o interesse dos espectadores no mote da
narrativa, na linguagem, na estética e nas personagens das mesmas. Desses aspectos,
daremos ênfase em nosso trabalho ao engajamento produzido pelas personagens de
ficções televisivas seriadas. Para Murray Smith (1995), a nossa propensão em
responder emocionalmente a personagens ficcionais, de forma engajada, é um
aspecto chave da nossa experiência com narrativas de ficção. Smith explica ainda que
o engajamento tem diferentes níveis que definem a relação do espectador com as
personagens ficcionais – seriam eles o alinhamento, a fidelidade e o reconhecimento.
As personagens ficcionais, então, são o principal elo conectivo entre o
espectador e a narrativa. Elas são, ao mesmo tempo, objeto e sujeito da própria
história, uma vez que – respectivamente – são aquelas “a quem acontece qualquer
coisa e aquel[a] graças a quem interpretamos o que acontece” (ESQUENAZI, 2010,
p. 144), um aspecto que pode ser bem percebido em Breaking Bad, nosso objeto de
estudo, especialmente no que referencia a relação entre os seus protagonistas, Walter
White e Jesse Pinkman, a partir do desenvolvimento narrativo da série.
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Nossa escolha deste objeto de estudo se dá por diferentes motivos, o primeiro
deles sendo a nossa necessidade de encontrar um caso exemplar onde o nosso objeto
de estudo se faz presente e, em sua análise específica, funciona também como uma
contribuição que pode ser aplicada, com suas devidas adaptações (tanto de operadores
analíticos quanto do objetivo da pesquisa), à análise de personagens de qualquer
produto ficcional seriado. O segundo motivo é pelo contraste existente entre os
protagonistas – duas personagens de características extremamente distintas,
provenientes de realidades profundamente diferentes entre si, e que ao longo da trama
acabam exercendo influência no destino um do outro. Essas distinções psicológicas e
evolutivas permitem uma investigação mais objetiva das influências que as
personagens tem, direta ou indiretamente, no desenvolvimento narrativo da série e de
seus arcos pessoais.
Com isso, a nossa aposta é que esta relação íntima entre ambos pode ser
verificada a partir de uma análise da trajetória individual e conjunta das personagens
– tendo em vista os pontos nodais de cada um em suas relações consigo, com os
outros e com o mundo – e vinculando-a aos acontecimentos dramáticos da história.
Considerado pela crítica especializada um dos melhores seriados televisivos
desde Os Sopranos (1999-2007), Breaking Bad tem “mudança” como tema
recorrente. A mudança na vida de Walter White – a descoberta de seu câncer, a
decisão de fabricar metanfetamina e a revelação de seu verdadeiro caráter – afeta
profundamente a vida das personagens de seu mundo ficcional e é a mudança que
rege a evolução das personagens. Consideramos que a facilidade de acesso ao
material audiovisual (cuja totalidade dos episódios se encontra disponível no Netflix),
bem como a disponibilidade de paratextos e estudos sobre o seriado – desde
entrevistas a análises e gráficos produzidos por críticos e fãs –, possibilitaram um
extenso material de consulta para a nossa pesquisa.
Acreditamos, ainda, que a nossa contribuição com esta pesquisa é estudar de
que forma os arcos de personagens em ficções televisivas seriadas tem relação direta
com a constituição narrativa das obras, utilizando Breaking Bad como um estudo de
caso. A partir da análise da arcos das personagens de Walter White e Jesse Pinkman,
ao longo das cinco temporadas da série, levamos em consideração a história da série,
as tramas e subtramas desenvolvidas na história mostrando como afetaram as
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trajetórias dessas personagens e a progressão dramática do seriado. Esperamos que os
resultados dessa pesquisa colaborem nos estudos sobre relações interpessoais
ficcionais e a construção de arcos de personagens em narrativas televisivas seriadas,
encarando a personagem, como Brait (1985) explica, como ser fictício, com uma
forma própria de existir, que significa que as personagens são situadas pelos autores
na especificidade do texto, a partir da sua complexidade e o alcance dos métodos
utilizados para a sua criação.
A construção de personagens obedece a determinadas leis, cujas
pistas só o texto pode fornecer. Se nos dispusermos a verificar o
processo de construção de personagens de um determinado texto e,
posteriormente, por comparação, chegarmos às linhas mestras que
deflagram esse processo no conjunto da obra do autor, ou num
conjunto de obras de vários autores, temos que ter em mente que
essa apreensão é ditada pelos instrumentos fornecidos pela análise,
pela perspectiva crítica e pelas teorias utilizadas pelo analista. Isso é
o óbvio e, apesar de ser dito com uma certa eloquência, pode parecer
dispensável tanto para o leitor comum, que quer apenas desfrutar a
personagem, quanto para o analista consciente de sua postura e das
restrições que o método pode representar. (BRAIT, 1985, p. 68)

À nível pessoal, sempre me interessei pela compreensão da dimensão
psicológica dos seres ficcionais e como as histórias podem ser contadas pelas
personagens ao invés de termos histórias nas quais as personagens simplesmente
exercem funções dramáticas ou narrativas. A atenção se voltava para as histórias
centradas nas personagens ficcionais e nos seus arcos dramáticos, com o interesse
recreacional, passional e profissional que nutro desde a infância pelo campo de
produção audiovisual e que culminou na escolha do curso de Comunicação Social
com Habilitação em Produção Cultural pela Faculdade de Comunicação da
Universidade Federal da Bahia (UFBA), muito pela vontade de criar, realizar e
compreender os produtos audiovisuais, ficcionais ou factuais.
Essa experiência profissional com a área de audiovisual se desenvolveu de
forma latente na graduação, dando-se pela escolha da elaboração de um produto
como Trabalho de Conclusão de Curso, um roteiro de longa-metragem de ficção
centrado em uma personagem que se encontrava em um rito de passagem entre a préadolescência e a adolescência em um momento crítico da sua vida familiar.
Este trabalho final da graduação, orientado pelo professor Fábio Sadao,
trouxe a certeza de que o interesse pelo tema ia além do profissional e pessoal,
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abrangendo também a curiosidade acadêmica, especificamente no que concernia à
criação, a representação, a análise e a recepção das personagens ficcionais. Com isso,
veio a decisão de aprofundar o estudo de personagens ficcionais seriais para o projeto
de mestrado, que deu origem à esta dissertação, sob a orientação dos professores
doutores Mahomed Bamba e Maria Carmem Jacob de Souza, contando com a
colaboração dos integrantes dos grupos de pesquisa a-Tevê (coordenado pela
professora Maria Carmem Jacob de Souza) e PEPA (coordenado pelo professor
Guilherme Maia), do Poscom-UFBA.
A estrutura da dissertação
Todos esses fatores tornam as personagens ficcionais um objeto de grande
fascínio e, para o meio acadêmico, de estudo e análise. Nessa dissertação, temos
como objetivo pensar a construção da relação entre personagens em ficções seriadas
televisivas e, também, a sua relação com a constituição narrativa das obra,
especificamente a partir das personagens Walter White e Jesse Pinkman no seriado
Breaking Bad (2008-2014). Esta pesquisa é composta por um capítulo teóricometodológico, um capítulo voltado para contextualização do corpus de pesquisa e
seus aspectos técnicos e narratológicos e um capítulo analítico, além de um apêndice,
esta introdução e um resumo de nossas conclusões e pistas para futuras pesquisas
debruçadas sobre personagens ficcionais seriadas. A partir de uma revisão
bibliográfica, principalmente das tradições estruturalistas, humanistas e narrativocognitivas que tratam das personagens, identificamos os conceitos e as indicações
metodológicas mais relevantes ao nosso objetivo, salientando os operadores que
permitem uma análise mais aprofundada das personagens ficcionais seriais e testando
esta metodologia mista embasada em autores como Jens Eder, Uri Margolin, Murray
Smith, Renata Pallottini, David Bordwell e Lajos Egri.
O primeiro capítulo é dividido em partes – a primeira delas se propõe a
apresentar uma revisão teórica sobre personagens nas tradições literária, dramatúrgica
e cinematográfica, remontando as noções de arquétipo, personagem e constelação de
personagens desde a filosofia grega clássica até os mais recentes trabalhos
desenvolvidos por autores e pesquisadores como Renata Pallottini, Gregory Curie,
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Uri Margolin e Jens Eder. A meta foi apontar a importância da personagem na
constituição da narrativa de uma obra ficcional, seja ela uma peça de teatro, uma obra
literária ou um filme. Salientamos as contribuições de pesquisadores e críticos
literários, dramatúrgicos e cinematográficos desde a década de 1920, discutindo a
influência dos pensamentos aristotélico e estruturalista, dentre outros, nas conclusões
apresentadas pelos autores. Articulamos ainda as ideias abordadas por cada autor com
as diferentes etapas de conceitualização, construção, representação e análise das
personagens para salientar as principais contribuições teóricas que embasam a
definição de uma personagem ficcional serial, a segunda parte de nosso capítulo.
A partir de uma articulação entre as personagens ficcionais da literatura, do
teatro e do cinema e as personagens que habitam o mundo ficcional televisivo,
esclarecemos as diferenças e semelhanças entre as definições encontradas e de que
forma os aspectos da serialidade, dos modos de produção e representação moldam as
personagens seriais. Neste momento, destacamos a indicação de Szondi (2001) sobre
a modernização do drama a partir da crise do modelo dramático aristotélico,
relacionando a epicização do drama a partir do paralelo com a televisão proposto por
Barreto (2014) e o impacto desta modernização na construção e na recepção das
personagens ficcionais seriais. Ainda neste momento, definimos o conceito de “arco
de personagem” dentro das narrativas televisivas seriadas e identificamos como se dá
essa construção de arcos de personagem, citando alguns exemplos. Mostramos como
a trajetória da personagem e a trajetória da narrativa se aproximam, explorando os
componentes que levam a um engajamento com uma personagem fictícia, como
apresentado por Murray Smith (1995) e Sonia Livingstone (1998). Aproveitamos esse
gancho para sintetizar a mudança de foco das ficções seriadas televisivas das histórias
para as personagens, introduzindo o conceito de character-driven story, sua
popularização nas ficções seriadas televisivas, e como a definição da personagem
“anti-herói” se popularizou dentro dessas narrativas – a todo momento associando
esses conceitos à Breaking Bad.
Em seguida, identificamos os diversos modos de construção de personagens
ficcionais, para que seja possível observar, conforme indicado por Pallottini (1989),
como se dá a relação entre a personagem (como ela se define), seu arco dramático
(estrutura

actancial

ou

leitura

sintagmática),

o

mundo

ficcional

(leitura
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paradigmática), a focalização e a constelação de personagens ao seu redor. A partir
daí, apresentamos e discutimos a estratégia comumente utilizada em ficções seriadas
televisivas, o duo: uma dupla de personagens cujas narrativas estão interligadas,
podendo se tratar de amigos, inimigos, amantes ou qualquer outro tipo de relação.
Mostramos alguns exemplos de duos e sintetizamos a estratégia de caracterização por
oposição. Por fim, expomos as pistas para análise de personagens propostas por
autores das diferentes tradições, para a partir daí apresentar de que forma a nossa
metodologia de trabalho foi construída e quais contribuições e problematizações
partiram do contato com as outras obras utilizadas como referência. Situamos quais
as pistas textuais e não-textuais empregadas na análise e apresentamos o método
escolhido para a pesquisa em questão – enfatizando os avanços nos três arcos
dramáticos principais de Breaking Bad (mais sobre isso a seguir), na constante
transformação e desenvolvimento dos núcleos e constelações de personagens da série
e na identificação dos pontos nodais de Walter e Jesse a partir de seus arcos
dramáticos.
No segundo capítulo, apresentamos a premissa de Breaking Bad, de forma a
ambientar o leitor nas tramas e nas trajetórias das personagens que analisamos. Neste
momento, objetivamos expor a organização narrativa da série, expondo como o
formato de seus episódios e sua temporalidade ao decorrer das temporadas colocaram
em evidência a apresentação e o desenvolvimento das personagens para constituição
da narrativa. Partimos, em seguida, para a apresentação do mundo ficcional de
Albuquerque, Novo México, como ethos habitado pelas personagens, bem como
discutimos a importância da consolidação de um mundo ficcional para o
desenvolvimento das personagens que vivem nele, dialogando com a dissertação do
pesquisador João Araújo (2014).
No terceiro capítulo, o cerne de nossa análise, partimos para a análise das
personagens Walter White e Jesse Pinkman. Discutimos como os aspectos essenciais
às personagens, trazidos por Pallottini, foram desenvolvidos em Breaking Bad – a
saber: definição; estruturação actancial ou leitura sintagmática (arcos de personagem,
papel das personagens na ação etc.); caracterização e relação com o mundo ficcional
ou leitura paradigmática; redes de interrelações entre as personagens (como se
constrói a constelação de personagens e suas relações cambiantes ao longo da
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narrativa e como se mapeiam as relações de protagonismo, antagonismo e
coadjuvância); e pontos de vista ou focalização. Dedicamos ainda uma parte do
capítulo para introduzir a constelação de personagens da série e também a
importância de se escolher pontos nodais dos arcos de personagem de Walter White e
Jesse Pinkman em cada temporada. Tivemos o cuidado de indicar a distinção entre as
personagens Walter e Jesse como indivíduos, a partir da mudança de papel que ambos
exercem em sua relação um com o outro, ora como partners in crime, ora como
student and master, ora como son figure, father figure, observando inclusive o
distanciamento de Walter e Jesse nos últimos episódios da quinta temporada e o que
isso significaria para seus respectivos arcos de personagem.
Ainda nesse tópico, ratificamos a importância do elenco para a construção de
personagens carismáticos para os telespectadores, mesmo que possuam diferentes
sentidos de moralidade, e como o ator (no caso, os atores Bryan Cranston e Aaron
Paul) incorpora sua interpretação de como a narrativa acontece e se apresenta a ele
em sua performance. Por fim, observamos a relação entre as duas personagens a
partir dos eixos eu-eu, eu-cosmos e eu-outro, identificando seus aspectos físicos e
psicológicos, seu caráter e seus hábitos, relacionando a construção estética das
mesmas (figurino, planos e enquadramento da câmera) quando importante.
Salientamos de que forma a relação entre Walter e Jesse se deu a partir da
narrativa individual e compartilhada das personagens, estabelecendo os pontos nodais
mais importantes para ambos (individualmente e em conjunto) ao longo das
temporadas. Assim, a partir de uma releitura detalhada do seriado e dos arcos de
personagem de seus protagonistas, mostramos de que forma as personagens se
influenciam uma pela outra (e também pelo papel que exercem na sua relação uma
com a outra) pelas suas trajetórias e também as situações dramáticas e conflitos que
movem a relação das duas, evidenciando nesse estudo de caso uma potente estratégia
para a construção de personagens: a sua relação com as personagens que a cercam.
Na conclusão, sumarizamos os nossos achados com a pesquisa, articulando as
respostas encontradas para as perguntas que regeram a nossa pesquisa e análise, além
de apontar as dificuldades encontradas ao longo da pesquisa e os possíveis caminhos
para futuros desenvolvimentos. É neste momento que avaliamos a metodologia
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aplicada e argumentamos ainda a nossa posição diante da pesquisa. No apêndice,
oferecemos anexos e outros paratextos que podem ser úteis ao leitor.
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CAPÍTULO UM – A personagem

1.1 – O conceito de personagem ficcional na tradição literária e dramatúrgica
Para pensarmos no conceito de personagem ficcional serial, aquela que habita
as ficções televisivas seriadas, voltamos nosso olhar para a tradição literária e
dramatúrgica que, apesar de possuir diferenças com o campo da ficção audiovisual,
partilha dos elementos constituintes, narratológicos e poéticos comuns às obras
ficcionais. Assim como o entendimento da narratologia e poética dessas obras da
literatura, da dramaturgia e do cinema se desenvolveu da tradição grega até os dias de
hoje, a definição do que é uma personagem ficcional também se alterou ao longo dos
anos. Neste tópico, escolhemos por abordar a conceitualização da personagem
ficcional nas tradições literária e dramatúrgica para, em seguida, discutirmos as
personagens nas ficções audiovisuais, do cinema a televisão.
Tomamos como importante este movimento por duas razões: a primeira delas
é em decorrência da diferença de idade entre a literatura e a dramaturgia e o cinema e
a televisão, sendo as duas últimas linguagens artísticas recentes na história da
humanidade. Com isso, o campo de pesquisa e análise de obras da literatura e da
dramaturgia teve mais tempo para se desenvolver e constituir um volume de textos
muito superior aos que tomam a linguagem audiovisual como objeto de estudo. O
segundo motivo se deve à importância das contribuições destes dois campos para a
história da linguagem audiovisual – afinal, foi com o objetivo de se legitimar como
um espetáculo popular e consolidar-se enquanto indústria rentável que o cinema
passou a incorporar elementos da estrutura narrativa literária e dramatúrgica.
Nos dias atuais, a definição do termo “personagem” nos mais diversos
dicionários costuma ser objetiva: “pessoa fictícia de uma obra literária ou teatral”3,
“papel que uma atriz ou ator representa numa obra de ficção”, “figura humana ou ser

3

C.f http://www.priberam.pt/dlpo/personagem
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que é obra da imaginação de um autor”4, “representação de um ser humano numa
obra de arte”5, “figura dramática” ou mesmo “pessoa que figura em narração, poema
ou acontecimento”6.
Apesar da objetividade dos significados, a verdadeira definição do que é uma
“personagem” ainda é disputada por diversos autores dos mais diversos campos.
Trata-se de uma pessoa fictícia ou da representação de um ser humano? A
personagem existe apenas dentro da obra a qual pertence? A personagem figura ou
atua? As coisas lhe são acontecidas ou ela reage aos acontecimentos do seu mundo?
Se, em A Poética, Aristóteles determina, assertivamente, a sua tese de que “as
espécies de poesia têm em comum o fato de serem ‘miméseis’” (SOUZA, 1992, p.
26),
(…) quanto ao que se representa na mímesis – personas em ação e as
suas ações – há que se considerar a sua caracterização enquanto
qualificação moral-psicológica (éthe:ηθη) e enquanto personalidade
psicológico-racional (diánoia) bem como a organização do enredo
ou trama (mythos). Estes elementos são, com efeito, os mais
importantes do ponto de vista da produção do efeito poético.
(GOMES, 2004, p. 34)

Ainda que assegure a importância das personagens (ou, como chama
Aristóteles, caracteres), o filósofo grego considera o mito o princípio e a alma da
tragédia, deixando os caracteres ou as personagens em segundo lugar. Nessa
tradição, notamos que a personagem é um reflexo da pessoa humana (no sentido da
verossimilhança) e sua existência está vinculada às leis particulares que regem o
texto, que dependem das escolhas realizadas pelo autor.
Esse conceito aristotélico vigorou até meados do século XVIII, com
personagens antropomorfizadas e moralizadas habitando os diferentes gêneros da
literatura e os tipos de estória que existiam à época. Quando o neoclassicismo e a
ascensão do racionalismo intensificam a produção de romances, as personagens
começam a ser cada vez mais psicologizadas.
Nesse sentido, os seres fictícios não mais são vistos como imitação
do mundo exterior, mas como projeção da maneira de ser do escritor.
4

C.f. http://www.dicio.com.br/personagem/
C.f. http://www.dicionariodoaurelio.com/personagem
6
C.f http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues
&palavra = personagem
5
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E é por meio do estudo dessas criaturas produzidas por seres
privilegiados que é possível detectar e estudar algumas
particularidades do ser humano ainda não sistematizadas pela
Psicologia e pela Sociologia nascentes. Assim, a personagem
continua sendo vista como ser antropomórfico cuja medida de
avaliação ainda é o ser humano. Não existe a rigor, até esse
momento, uma teoria da prosa de ficção que possa estudar e entender
a personagem em sua especificidade. Os estudos desenvolvidos
durante esse longo período nada mais fazem que reproduzir por
prismas diversos a visão antropomórfica da personagem. Essa
tradição só vai ser alterada nas primeiras décadas do século XX com
a sistematização da crítica literária, em suas diversas tendências, e
com a reabertura do diálogo acerca das especificidades da narrativa e
de seus componentes. (BRAIT, 1985, p. 38)

A psicologização da personagem ficcional como espelho para a complexidade
humana individual e interpessoal tornou possível uma distinção na classificação das
personagens ficcionais, como proposto, em 1927, pelo romancista e crítico inglês
Edward M. Forster. O que nos interessa, contudo, em Forster, é a sua distinção entre
o homo fictus (o personagem de ficção) e o homo sapiens (a pessoa viva) – sendo que
o primeiro viveria de acordo com as mesmas linhas de ação e sensibilidade que o
homo sapiens, mas numa proporção diferente. Trata-se de uma visão humanista das
personagens, veementemente contraposta com as teorias estruturalistas que vieram
posteriormente com as obras de Edwin Muir, Vladimir Propp e A.J. Greimas.
Essa concepção formalista da obra literária, declaradamente vista como a
soma de todos os recursos empregados nela, tal qual um organizado sistema de
signos, significa que os formalistas voltam seu olhar para os elementos essenciais
para a composição de texto e para os procedimentos que organizam o material. Para
eles, a fábula seria o conjunto de eventos que compõem uma obra de ficção, e a
trama seria o modo como os eventos se interligam – assim, a personagem seria um
dos componentes da fábula, cuja especificidade como ser ficcional está submetida às
regras próprias da trama.
Esse tratamento estruturalista das personagens ficcionais encontra eco
também em Joseph Campbell e sua magnum opus A Jornada do Heroi, na qual o
autor discute a jornada do arquétipo de herói encontrado em mitologias diversas ao
redor do mundo, explorando a teoria de que todos esses mitos partilham de uma
estrutura fundamental, a qual chama de monomito, que resume da seguinte forma:
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Um herói viaja do mundo comum para o mundo fantástico de
maravilhas sobrenaturais: forças fabulosas são encontradas e uma
vitória decisiva é conquistada: o herói volta da aventura misteriosa
para o mundo ordinário com o poder de um objeto mágico obtido em
sua jornada7. (CAMPBELL, 1968, p. 20, tradução nossa)

Já no pensamento greimasiano, a personagem ficcional, como actor, é
operadora das transformações narrativas e do desenvolvimento da trama,
representando ainda a confluência entre a estrutura narrativa e a estrutura discursiva e
conjugando um ou mais papeis actanciais que dizem respeito a sua função narrativa.
Apesar da lógica estruturalista do modelo actancial, Greimas reconhece a personagem
ficcional para além das dicotomias entre destinador e destinatário, chamando atenção
para os investimentos nodais que qualificam o sujeito como o querer (motivação,
ambição), o dever (obrigação, necessidade), o saber (habilidade, consciência) e o
poder (capacidade, disponibilidade). Assim, uma personagem ficcional é construída e
analisada a partir de sua função dramática e as dimensões física, psicológica e social.
Sob a lógica de personagens ficcionais como agentes ativos e psicologizados
representativos da complexidade de emoções humanas, elas são mundos narrativos
por si só, mediando uma experiência de vida pessoal e, ao mesmo tempo, universal, a
partir de ações ou funções narrativas exercidas por eles. Sob a lógica greimasiana, as
personagens são dispostas a partir de suas funções como operador das ações relativas
à movimentação da trama.
Numa tentativa de definir a personagem ficcional, Todorov descreve-a como
uma “história virtual que é a história de sua vida”, uma “nova intriga”, um “homemnarrativa” (2006, p. 122). Comparando a estrutura narrativa com a estrutura
linguística, como seus colegas Barthes e Greimas, o búlgaro exemplifica a estrutura
formal do “encaixe” (embedding, em inglês), termo que se refere a formação de uma
oração subordinada imediatamente após a aparição de um nome numa frase. Da
mesma forma que o surgimento de outros nomes em outras frases provocam outras
orações subordinadas, a narrativa de encaixe enxerga que cada nova personagem
ocasiona uma nova história. Dessa forma, o encaixe possibilita às obras ficcionais,
7

No original: “A hero ventures forth from the world of common day into a region of
supernatural wonder: fabulous forces are there encountered and a decisive victory is won: the
hero comes back from this mysterious adventure with the power to bestow boons on his
fellow man.”
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em especial às seriadas, a construção paralela ou alternada de diferentes histórias a
partir do estabelecimento de variadas personagens como ponto de entrada.
Toda narrativa deve tornar explícito seu processo de enunciação;
mas para tanto é necessário que uma nova narrativa apareça, na qual
esse processo de enunciação é apenas uma parte do enunciado.
Assim, a história contante torna-se sempre também uma história
contada, na qual a nova história se reflete e encontra sua própria
imagem. Por outro lado, toda narrativa deve criar outras; no interior
dela mesma, para que suas personagens possam viver; e no exterior
dela mesma, para que seja consumado o suplemento que ela
comporta inevitavelmente. (TODOROV, 2006, p. 131)

Sob a perspectiva de Todorov, as personagens não são necessariamente
psicologizadas ou dispostas de um mundo interior reflexivo, podendo também estar
submetidas à ação. Desfazendo a noção de que tudo na narrativa está sujeito à
psicologia das personagens ficcionais, Todorov as apresenta como “seres
independentes e deflagadores do contínuo da narrativa, e os fatos ali elencados
servem para emoldurar a personagem e não para o contrário” (GAMA, 2010, p. 14),
que passa a movimentar e determinar o discurso enquanto seu constituinte.
A narrativa psicológica considera cada ação como uma via que dá
acesso à personalidade daquele que atua, como uma expressão, ou
mesmo um sintoma, pois, a ação não é considerada em si mesma, é
transitiva em relação ao sujeito. A narrativa a-psicológica
caracteriza-se pelas suas ações intransitivas, dando importância à
ação por si; os traços de caráter são imediatamente causais, logo que
aparecem provocam uma ação, a implicação tende para uma
identidade, não havendo ambiguidade comportamental. Nesse
sentido, pode falar-se de uma literatura predicativa, diz Todorov
(197, p. 82), a importância recai sempre sobre o atributo e não sobre
o sujeito da proposição. (LEITE, 2009, p. 9)

A ruptura dessa perspectiva reducionista muito se deve ao dramaturgo e
professor Lajos Egri, que publicou o livro The Art of Dramatic Writing (em tradução
nossa: A Arte da Escrita Dramática), até hoje considerado um dos melhores trabalhos
sobre a escrita dramática e, especificamente, sobre a escrita de obras dramatúrgicas.
Abertamente discordante da noção aristotélica de que personagens deveriam se
submeter às ações dramáticas, Egri defende a teoria de que personagens bem
delineados são os principais responsáveis, junto com o autor, por movimentar a trama
de uma peça – para ele, a criação de uma personagem é o pontapé inicial para uma
história bem escrita.
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Todo objeto tem três dimensões: profundidade, altura e largura.
Seres humanos também tem três dimensões além dessas: fisiologia,
sociologia e psicologia. Sem um conhecimento dessas três
dimensões não podemos apreciar um ser humano. Não é o suficiente,
em nosso estudo sobre um homem, saber se ele é rude, educado,
religioso, ateu, moral, degenerado. Você precisa saber por quê.
Queremos saber por que o homem é como é, por que seu
personagem está mudando constantemente, e por que deve mudar,
ele gostando ou não. (EGRI, 1960, p. 33, tradução nossa)

As contribuições de Egri encontram continuidade no trabalho do acadêmico e
filólogo Peter Szondi. Em 1956, o húngaro publicou o livro Teoria do Drama
Moderno: 1880-1950, definindo o drama moderno como uma forma dramática
concentrada “exclusivamente na reprodução das relações inter-humanas, ou seja,
encontrou no diálogo sua mediação universal” (SZONDI, 2001, p. 13). Esse seria o
drama “absoluto”, que “não é a representação (secundária) de algo (primário), mas se
representa a si mesmo, é ele mesmo. Sua ação, bem como cada uma de suas falas, é
‘originária’, ela se dá no presente” (p. 31-2).
Para além da mudança estilística observada por Szondi, que traz uma
separação e contradição entre as ideias de forma e conteúdo da obra dramatúrgica, ele
destaca ainda a importância do diálogo na configuração das personagens ficcionais
modernos e individualizados, e diferencia a individualização das personagens a partir
de suas relações interpessoais e intrapessoais.
Em 1983, o professor israelita-canadense Uri Margolin escreve o livro
Characterization in Narrative, no qual define a personagem ficcional, nos contextos
literários, como um agente narrativo, ou seja, um indivíduo humano ou humanizado,
cujas ações podem ser predicadas. Margolin aponta ainda as noções mais
proeminentes de personagens, sendo elas: personagem como actante, ou seja, um
agente narrativo definido pela sua esfera de ações/funções dramáticas; personagem
como papel, ou seja, um agente narrativo é visto através de seu papel social,
codificado e, por vezes, estereotipado, como um rei ou um juiz, por exemplo;
personagem como pessoa, ou seja, um agente narrativo compreendido a partir de suas
propriedades mentais, traços de sua personalidade e sua psicologia; e personagem
como recurso narrativo, seja como um símbolo, seja como uma instância narrativa (de
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onde vem as categorias de ponto de vista, voz, focalização, narrador e personagem
como falante) ou como um fragmento da ação.
Para a dramaturga e professora brasileira Renata Pallottini, a ação dramática –
ou seja, o movimento interno da peça de teatro que caminha para um fim,
normalmente defluindo de um conflito ou de duas posições antagônicas – é movida
pelas personagens, que levam à frente o enredo ao mesmo tempo que o mesmo
“empurra” as personagens em direção ao seu final.
O personagem é um determinante da ação, que é, portanto, um
resultado de sua existência e da forma como ela se apresenta. O
personagem é o ser humano (ou um ser humanizado,
antropomorfizado) recriado na cena por um artista-autor, e por um
artista-ator. (PALLOTTINI, 1989, p. 11)

Mais recentemente, em Virtual People (2009), o norte-americano Ira Newman
argumenta que, embora personagens ficcionais tenham uma estrutura completamente
diferente de uma pessoa real, sua inteligibilidade é engrandecida pela similaridade
que seu estudo tem com a nossa compreensão de seres humanos reais. Newman
discute a concepção “funcional” de Maynard Mack sobre a relação entre uma
personagem e seu mundo ficcional, questionando se essa relação significa que as
ações e os eventos da vida ficcional de uma personagem oferecem informações
através das quais podemos imaginar quem a pessoa é.
Isso acontece porque ao falarmos sobre “personagens” estamos nos
referindo, abrangentemente, a forma que um indivíduo vive a sua
vida psicologicamente e moralmente (o que é expresso na linguagem
de suas características gerais, como disposições, atitudes,
comprometimentos e preferências); falar sobre “personagem” não
nos refere a uma única concatenação de eventos, escolhas e ações
que constitui a história idiossincrática de uma configuração
específica numa narrativa dramática8. (NEWMAN, 2009, p. 74,
grafos do autor)

Pensar na personagem enquanto um indivíduo ocupando um lugar numa
narrativa personagem significa pensar num conjunto de eventos determinados que
constituem a narrativa daquele indivíduo – ou seja, nós identificamos e, virtualmente,
8

No original: “This is because by aluding to ‘character’ we are referring, broadly, to the way
one lives a life psychologically and morally (which is expressible in the language of general
traits, such as dispositions, attitudes, commitments, and preferences); alluding to ‘character’
does not refer us to the particular concatenation of events, choices, and actions that constitute
the idiosyncratic history of a specific configuration in a dramatic narrative.”

30

definimos uma personagem através dos eventos específicos que acontecem a ele em
seu mundo e, para compreendê-lo melhor, Newman propõe a compreensão de suas
motivações, justificativas e moral.
[a] imaginação ficcional é dual no sentido de que, além do ponto de
vista externo (que é a perspectiva do mundo ficcional como uma
construção dramática), existe uma perspectiva interna que
assumimos ao mundo ficcional e seus habitantes. Sob esta
perspectiva interna, somos convidados a ver personagens ficcionais a
partir de suas perspectivas como agentes e experimentadores num
mundo de eventos, e não de nossa perspectiva (a externa) como
audiência de uma obra de arte dramática fabricada9. (NEWMAN,
2009, p. 76, grafos do autor)

O teórico Gregory Currie complementa essa noção com o artigo Narrative
and the Psychology of Character (2009), em que aponta que as características
referentes a personalidade, temperamento e motivações das personagens ficcionais
devem estar implicados de forma causal nas ações e nos eventos da história,
demonstrados a partir da representação de comportamentos regulares, frequentes, que
variam em suas circunstâncias. Seu argumento é de que essas características
psicológicas

da

personagem

ficcional

se

manifestam

não

somente

em

comportamentos, mas também nos seus estados mentais como desejo, motivação e
intenção, e a narrativa ficcional tem a habilidade de representar essas características a
partir de conexões temporais e causais, possibilitando mudanças para as personagens.
O comportamento de uma personagem em uma narrativa é
representado pela narrativa, e a narrativa é um artefato,
intencionalmente desenhado para ser a representação que é. Se
somos persuadidos, ou suspeitamos, que a narrativa vem da
característica das personagens, os comportamentos que são
representados nela podem ser vistos como uma base racional para a
inferência das características, simplesmente porque elas estão
representadas ali. Uma narrativa é rica em indicações das intenções
de seus criadores, e qualquer ação que uma personagem é
representado realizando dentro da narrativa pode ser assumida que
está representada por um motivo. Frequentemente será inferível que
o motivo é que o comportamento é expressivo à característica
psicológica da personagem (talvez de forma complexa ou ambígua).
9

No original: “[f]ictive imagination is dual, to the extent that, in addition to the external
viewpoint (which is the perspective on the fictional world as a dramatic construction), there
is an internal perspective that we also assume toward the fictional world and its inhabitants.
Under this internal perspective, we are invited to see fictional characters from their
perspective as agents and experiencers in a world of events, and not from our perspective (the
external one) as audiences of fabricated dramatic artworks.”

31

A agência mediadora do autor da narrativa aumenta as inferências
possíveis de comportamento a característica10. (CURRIE, 2009, p.
63, tradução nossa)

Para além do autor, cabe aqui mencionar outro agente externo à narrativa que,
no caso das obras dramatúrgicas (e também no cinema e na televisão, conforme
veremos no tópico a seguir), tem extrema importância na construção de uma
personagem: o seu performer, o ator ou a atriz que incorpora - literalmente, dá corpo
a - um indivíduo ficcional. O francês Jacques Copeau, por exemplo, considerava o
ator como o centro do fenômeno teatral; e Jean-Pierre Ryngaert, que explica que o
jogo dramático privilegia uma atuação que se contrapõe à simples reprodução de
formas teatrais consagradas, com a criação da personagem no cerne da encenação. A
concepção da personagem seria proposta, então, a partir de um processo cumulativo,
“no qual um esboço inicialmente tênue vai adquirindo envergadura, definindo-se
pouco a pouco a partir do encontro com o outro” (RYNGAERT, 2009, p. 16).
De Aristóteles até aqui, a teoria de personagens ficcionais passou por um
longo percurso, sendo os autores até agora mencionados somente dos campos de
literatura e dramaturgia. Conforme antes explicamos, a importância de uma revisão
destas áreas de conhecimento vê-se a seguir, em nossa discussão sobre a definição de
uma personagem ficcional audiovisual, uma plataforma com peculiaridades
específicas à sua natureza.
1.2 – Os estranhos seres do mundo audiovisual: o cinema narrativo como
referência11
10

No original: “The behavior of a character in narrative is represented by the narrative, and
the narrative is an artifact, intentionally crafted to be the representation that it is. If we are
persuaded, or suspect, that the narrative is one of Character, behaviors that are represented in
it can often be taken as a rational basis for inference to Character, simply because they are
represented within it. A narrative is rich in indications of the maker’s intentions, and anything
a character is represented as doing in the narrative can be assumed to be so represented for a
reason. Often it will be inferable that the reason is that the behavior is expressive of
Character (perhaps in some complex and ambiguous way). The mediating agency of the
narrative maker vastly increases the range of possible inferences from behavior to
Character.”
11
Adaptamos aqui o título do tópico a partir do título da série brasileira “No Estranho
Planeta dos Seres Audiovisuais”, transmitida entre 2008 e 2009, no Canal Futura. Idealizada
pelo cineasta Cao Hamburger, escrita e dirigida por Paulinho Caruso e Teo Poppovic, a série
aborda a relação entre o homem contemporâneo e o universo audiovisual de filmes, seriados,
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Não é possível existir uma história de ficção sem uma personagem ficcional.
Uma história narra um acontecimento e, para tanto, este acontecimento deve ter
relação com uma ou mais pessoas, ainda que ficcionais. Neste tópico, esperamos
discutir a definição ontológica de uma personagem ficcional audiovisual que, como
vimos, tem peculiaridades intrínsecas às plataformas que habita.
Se, para Welleck e Warren (1949), personagens ficcionais literários são
compostos por palavras, qual a composição das personagens ficcionais audiovisuais?
E quais as suas peculiaridades, afinal? De antemão, é importante salientar as
diferenças e semelhanças entre o cinema e a televisão, para depois identificarmos as
diferenças entre as personagens de cada meio.
Ainda que, por possuírem modos de produção, circulação e recepção
diferentes, o cinema e a televisão muito têm em comum: as estratégias visuais
utilizadas para o desenlace das narrativas, o uso de som diegético e extradiegético, a
montagem – diversos aspectos da linguagem cinematográfica foram transpostos para
a linguagem televisiva e, embora mídias concorrentes em primeira instância, o
cinema teve importantes contribuições para o desenvolvimento da narrativa
televisiva.
Percebemos a relação existente também entre as teorias cinematográficas e
televisivas, que desenvolveram-se lado a lado com os avanços tecnológicos e com a
crescente atenção acadêmica e crítica dedicada aos dois campos de produção. Pode-se
dizer que a composição nuclear das obras que pertencem a esses campos é a mesma:
uma história a ser narrada em um mundo ficcional, personagens que habitam esta
história e o estatuto visual a partir do qual as histórias são contadas. Assim, podemos
inferir que, embora existam claras diferenças entre uma obra ficcional
cinematográfica e uma obra ficcional seriada, os seres que habitam o mundo
audiovisual podem dividir uma definição ontológica, preservando a peculiaridade
reservada às personagens ficcionais seriais, como veremos ainda neste tópico.
As semelhanças entre as personagens ficcionais televisivas e as personagens
tradicionais cinematográficas são explicadas resumidamente pelo brasileiro Doc
videogames e obras veiculadas na internet a partir de aspectos como verossimilhança, ficção,
experimentação, montagem, som etc.
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Comparato ao afirmar que ambas se aproximam da noção de personalidade aplicada a
pessoas que aparecem na narrativa, remetendo ao pensamento do escritor britânico
Henry James sobre a personagem ser, ao mesmo tempo, a determinação de um
incidente e uma ilustração do incidente narrativo.
As personagens tradicionais do cinema norte-americano baseiam-se
em quatro pilares: unidade dramática, ponto de vista, mudança e
atitude. Para Syd Field, por exemplo, uma boa personagem tem de
tentar ganhar ou terminar alguma coisa no decorrer da trama; seu
ponto de vista deve permitir interpretar o mundo em que vive. Deve,
portanto, mudar no decorrer do enredo e adotar uma atitude positiva
ou negativa, superior ou inferior, crítica ou inocente.
(COMPARATO, 1995, p. 122)

Em seu manual, importa a Comparato apresentar aos seus leitores as formas
convencionais de se construir uma personagem ficcional no cinema e na televisão,
especialmente a partir de exemplos ilustrativos, mas notamos a sua contribuição com
os quatro pilares citados por ele: a unidade dramática refere-se a criação de uma
personagem boa, não no sentido aristotélico e moralista, mas de uma personagem
coerente e verossimilhante à história, tanto da narrativa quanto à sua própria; o ponto
de vista indica a perspectiva da personagem em questão, o quanto nós sabemos sobre
ela e o quanto ela sabe sobre a trama; a mudança, especificamente, refere-se ao arco
de personagem; e, por fim, a atitude, que refere-se tanto a personalidade característica
da personagem quanto ao que a personagem faz na história de acordo com as suas
motivações. Em 1995, o acadêmico e professor Murray Smith dá um passo além com
o livro Engaging Characters, em que discute a teoria da resposta emocional às obras
cinematográficas por meio das personagens, partindo da antropologia cultural,
filosofia e psicologia cognitiva e examinando o conceito ontológico de “personagem”
e “espectador” - este é um aspecto especialmente promissor para o exame do
engajamento emocional das obras ficcionais televisivas, em particular, as seriadas.
A partir de uma sistemática revisão bibliográfica, Smith propõe que as
personagens são centrais aos efeitos retórico e estético dos textos narrativos e seus
aportes sobre a nossa propensão de responder emocionalmente a essas personagens é
um aspecto chave da nossa experiência e fruição de filmes narrativos. A nossa
recepção, explica, está vinculada ao que chama de “níveis de engajamento”,
expressão que utiliza para substituir os termos correntes, em seu campo de estudos,
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“identificação” e “ponto de vista”. Os níveis de engajamento, segundo Smith, seriam
três: 1) alinhamento, ou seja, a forma como um filme dá acesso às ações,
pensamentos e sentimentos das personagens; 2) aliança, ou seja, a forma como um
filme tenta angariar a sua simpatia ou antipatia por uma personagem; e 3)
reconhecimento, que seria o nível mais básico através do qual os espectadores
engajar-se-iam com uma personagem.
Em seguida, Smith define a personagem como um análogo ficcional de um
agente humano e a compreensão de uma personagem ficcional, explica, está
intrinsecamente ligada à noção básica de agência humana ou “personhood”, que aqui
traduziremos como pessoalidade, elemento considerado pela filosofia como
fundamental tanto para as rotineiras interações sociais quanto para as atividades
imaginativas, como a fruição de uma obra telecinemática. O trabalho de Smith, ainda
que focado na recepção das personagens ficcionais fílmicas, é de grande contribuição
para o estudo específico da criação e análise das personagens no cinema e nas
narrativas seriadas ficcionais televisivas.
A partir de então, começaram a surgir mais trabalhos acadêmicos voltados
para o estudo deste assunto específico, como Understanding Characters (2010), de
Jens Eder, um dos textos mais citados quando se trata de personagens ficcionais.
Minha proposta é, então, observar as personagens
cinematográficos como seres ficcionais identificáveis com
uma vida interna que existem como artefatos construídos
comunicativamente. Todas as propriedades desses
personagens são atribuídas a eles em processos
comunicativos conforme os filmes são produzidos e
assistidos12. (EDER, 2010, p. 18, tradução nossa, grafos do
autor)

Eder explica que as personagens não são puramente subjetivas, mas a sua
recepção é de importância decisiva para a análise, uma vez que o núcleo de sua
gênese é o desenvolvimento de modelos mentais de personagens por parte dos
espectadores – é esse processo mental que possibilita os espectadores entenderem,
lembrarem, amarem ou odiarem personagens ficcionais, combinando representações
12

No original: “My proposal is, therefore, to envisage film characters as identifiable fictional
beings with an inner life that exist as communicatively constructed artifacts. All the
properties of such characters are ascribed to them in communication processes as films are
manufactured and viewed.”
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multimodais e diferentes formas de processamento de informação (visual, acústica,
linguística etc.) numa experiência única. Trata-se, diz Eder, de um pré-requisito para
a emergência de personagens, mas compõe apenas um dos cinco níveis de reações
espectatoriais relacionadas a personagens ficcionais, que são: 1) a percepção primária
das imagens e sons do filme; 2) a formação dos modelos mentais de personagens; 3) a
inferência de seus significados indiretos; 4) a construção de hipóteses sobre causas
reais (externas) e consequências de personagens; e 5) a reflexão estética dos modelos
de personagem apresentados no filme e na reação dos espectadores.
No que tange a corporrealidade das personagens audiovisuais, há, como na
tradição dramatúrgica, um peso dado aos atores que dão vida às mesmas. O alemão
Siegfried Kracauer, desde a década de 1920, argumentava a importância da
“realidade física” (1960, p. 49) da trama e suas personagens, pois “tornariam visível o
invisível”, auxiliando na descoberta do mundo material com sua “correspondência
psicofísica” (ibidem, p. 300). Sobre personagens cinematográficos, Kracauer sugere
que eles seriam cegos ao mundo real da realidade física enquanto os espectadores não
são. Ele explica que isso acontece pois o cinema registra a realidade para que a
audiência possa explorá-la através do filme. “Ao usar a sua liberdade para trazer o
inanimado para o destaque e transformá-lo num agente,” diz Kracauer, “o filme só
protesta seu requerimento peculiar de explorar toda a existência física, humana ou
inumana” (ibidem, p. 45, tradução nossa). Assim, concordamos com o autor que os
atores profissionais tem forte influência na construção das personagens ficcionais,
ainda que nosso destaque seja para os recursos narrativos das obras ficcionais
seriadas.
As definições vistas aqui da personagem ficcional e, especificamente, da
personagem ficcional cinematográfica, são nosso embasamento, em conjunto com
trabalhos mais recentes sobre personagens dentro do estudo do campo de produção
televisiva, para definirmos a ontologia da personagem ficcional serial e, em seguida,
os possíveis métodos para a sua análise.
1.3 – A personagem dentro das ficções seriadas televisivas
A narrativa na ficção televisual abriga estruturas antigas, já
consagradas em outras artes, que convivem com formas novas e são
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revitalizadas por novos modos de recepção e veiculação. Os relatos
são veiculados de modo descontínuo, interrompidos pelos
comerciais. A fragmentação representa outra marca própria do
mundo contemporâneo, ao qual as estruturas narrativas antigas se
adaptam. (BALOGH, 2002, p. 52)

Os relatos que, em seu conjunto, compõem os episódios e as temporadas das
ficções seriadas televisivas, referem-se principalmente à noção de serialidade que, por
sua vez, já remete à continuidade de premissas e histórias no decorrer de diversos
episódios.
[A] serialidade televisiva não só permite a construção de ambientes e
personagens que vão se tornando mais individuados com o correr
dos episódios, mas também organiza rotinas produtivas e orienta
rituais de consumo. (...) Deste modo, a periodicidade da obra (diária
ou semanal), seu grau de continuidade, o número de episódios, o
planejamento para uma divisão ou não em múltiplas temporadas:
todas estas questões relativas à serialidade televisiva impactam
diversos aspectos da criação de um produto específico, orientando
desde constrangimentos orçamentários e de agenda até níveis de
autonomia da equipe criativa. (ARAÚJO, 2015, p. 38)

Se é a serialidade o principal fator diferencial das ficções seriadas televisivas
ela também tem de ser um aspecto importante para pensar as personagens que
habitam esse tipos de ficção. Uma vez que a serialidade permite a construção de
histórias numa temporalidade contínua, ainda que dividida por blocos como episódios
ou temporadas, ela também permite uma melhor observação da estrutura narrativa da
obra e um maior aprofundamento na psique de suas personagens, seja por exposição
direta ou indireta, bem como faziam os folhetins e romances seriados populares na
literatura do século XIX (BUONANNO, 2008).
A serialidade televisiva parece mais rigorosa do que outras formas
de serialidade porque obrigações várias levaram os programadores a
criarem fórmulas de uma exatidão impressionante. Por exemplo, a
duração de cada episódio deve ser absolutamente constante; em
muitos casos, nas séries destinadas a serem cortadas pela
publicidade, a cadência narrativa de cada episódio deve obedecer a
uma prescrição temporal categórica. O modo de produção
audiovisual que desloca equipas extensas e frequentemente
renovadas constitui outra obrigação da serialidade televisiva: os
cenários não podem ser alterados. Por último e, sem dúvida, o traço
mais importante, é necessário que cada série consiga inserir-se
rapidamente nas regularidades telespectatoriais. Ao longo dos
episódios, não se pode tolerar qualquer desvio relativamente à forma
original da série: por conseguinte, esta tem de apresentar um rigor
total. (ESQUENAZI, 2010, p. 28)
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Marcel Vieira Barreto (2013) propõe três categorias como centrais para o
pensamento e a prática de roteirização de séries contemporâneas, claramente aspectos
centrais para a dramaturgia seriada contemporânea: 1) a construção de arcos
narrativos em diferentes amplitudes, com capacidade para construir uma natureza
dramática a curto e longo prazo (episódio e temporada, respectivamente); 2) a misutra
deliberada de gêneros e formatos, construindo um conjunto de referências único para
cada obra; e 3) o desenvolvimento contínuo da trajetória das personagens, que são
pensadas especificamente como “identidades instáveis cujo ethos em transformação
impulsiona e climatiza o desenvolvimento dramático da história” (p. 7).
A montagem do mapa das temporadas (enfatizando a natureza
dramática do desenvolvimento das tramas a longo prazo), os
deslocamentos e as interseções genéricas na experimentação de
formas narrativas novas e o desenvolvimento das identidades e
subjetividades das personagens para além das tipificações
tradicionais, emergem como categorias que podem guiar esse
processo, uma vez que demonstram a forma bem-sucedida com que
programas de circulação transnacional se destacam no complexo e
concorrido processo de produção, circulação e consumo de produtos
audiovisuais no cenário contemporâneo. (BARRETO, 2013, p. 13)

Em uma noção que vem ser abordada mais tarde pela pesquisadora Monika
Bednarek, Pearson explica que as protagonistas centrais dos seriados ficcionais
televisivos são essenciais para o realismo e desenvolvimento narrativo de uma série,
devendo apresentar uma tipificação e uma estabilidade relativa, de acordo com a
natureza repetitiva de um formato serial. Afinal de contas, como já vimos, a
familiaridade com personagens seriais é um dos principais fatores para que a
audiência continue a acompanhar uma série, mas essa mesma familiaridade não
significa que não há espaço para amadurecimento, transformação ou mudanças para
as personagens seriais, uma vez que “o jogo da ação e das reações da multiplicidade
das personagens aumenta incessantemente o nosso conhecimento da intimidade de
cada uma delas” (PEARSON, 2007, p. 50).
O francês Jean-Pierre Esquenazi fala da familiaridade do público com as
personagens ficcionais em termos de espetacularização da vida privada:
O espetáculo televisivo afirmou-se então como um espetáculo
doméstico: vai procurar os seus públicos onde estes privilegiam
comportamentos característicos daquilo a que se chama vida privada.
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Na medida em que as séries constituem o produto televisivo mais
completo desta forma de difusão, a telespectaleitura das séries devia
ser influenciado por ela. (ESQUENAZI, 2010, p. 31)

Para o autor, a implicação afetiva dos telespectadores com uma personagem
não se resume a identificação com aquela personagem, mas com todo o universo
ficcional do qual a personagem faz parte – é assim que explica a fascinação e afeição
de grande parte do público pelos vilões e anti-heróis moralmente ambíguos.
“As séries, pelo menos as de sucesso,” explica Esquenazi, “têm tempo para
enriquecer progressivamente o seu mundo ficcional e, como dizem os teóricos dos
mundos ficcionais, para o ‘mobilar’ de forma considerável” (p. 38). É por ter uma
maior duração, dividida entre capítulos, episódios e/ou temporadas que uma série
pode aumentar o número de personagens ou aperfeiçoar e modelar os temperamentos
de personagens já existentes, multiplicando os pontos de vista e modificando e
ampliando o universo ficcional.
Qualquer personagem de ficção tem uma dupla função narrativa: é,
em simultâneo, objeto e sujeito da narrativa, aquele a quem acontece
qualquer coisa e aquele graças a quem interpretamos o que acontece.
(...) [a] ficção está constitutivamente ligada à apresentação da
intimidade (ESQUENAZI, 1994). Enquanto a narração “clássica”
tende a ocultar esta diferença constitutiva, as séries representam
claramente o íntimo, por razões que já aqui assinalamos. Pode até
dizer-se que expõem frequentemente a diferença da personagem para
dela fazerem o tema principal: a intimidade torna-se o tema essencial
da narrativa. (ESQUENAZI, 2010, p. 144)

No artigo Narrative Complexity in Contemporary American Television,
publicado em 2006 no The Velvet Light Trap, Mittell tem como principal objetivo a
definição dos atributos formais do modelo de storytelling (narrativa) - que ele chama
de “narrativa complexa”, “complexidade narratológica” ou “complexidade narrativa”
(traduções nossas) -, suas peculiaridades e padrões de compreensão, bem como a
discussão de possíveis motivos para a emergência deste tipo de narrativa na ficção
televisiva seriada dos anos 1990, no mercado estadunidense, preferencialmente. A
complexidade da narrativa seriada na televisão, explica Mittell, está invariavelmente
ligada aos aspectos e as estratégias narrativas que só cabem dentro de uma estrutura
seriada, diferente de filmes e do modo convencional de uma obra seriada, dentro de
um formato episódico.
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Um dos principais motivos considerados por Mittell para o surgimento da
narrativa complexa na ficção televisiva seriada está relacionada com o ingresso de
artistas que iniciaram seu ofício criativo no cinema no campo de produção televisiva,
como os diretores David Lynch (Twin Peaks) e Barry Levinson (Homicide: Life on
the Street e Oz) e os roteiristas Aaron Sorkin (Sports Night, The West Wing e The
Newsroom), Joss Whedon (Buffy, Angel e Firefly), Alan Ball (Six Feet Under e True
Blood) e J.J. Abrams (Alias e Lost). Essa migração está intimamente relacionada com
a reputação da televisão como um meio de produção, onde escritores e criadores tem
maior autonomia criativa, num processo colaborativo, do que no modelo
cinematográfico, onde o diretor é o principal responsável pela obra final.
[...] Rejeitando a necessidade de encerrar uma história por episódio,
o que tipifica uma forma episódica convencional, a narrativa
complexa aposta no enfoque de diversas histórias concomitantes
dentro de diferentes gêneros13. (MITTELL, 2006, p. 32, tradução
nossa)

A complexidade narrativa das ficções televisivas seriadas que Mittell se
propõe a investigar possibilita, assim, o desenvolvimento de arcos mais longos e
aprofundamento de personagens que pressupõem um esforço maior para o
engajamento emocional dos telespectadores. Mittell (2012) fala sobre os elementos
constituintes da personagem ficcional serial, desde a performance, que seria um ato
criativo colaborativo e que muito influencia a nossa percepção de uma personagem,
até a consistência ou estabilidade da mesma.
Ele refere-se à distinção de Pearson (2007) entre personagens elaboradas e
desenvolvidas, comparando as personagens televisivas ao formato de elaboração de
personagens, um processo também chamado como “arco de personagem”, e cujas
estratégias incluem as seguintes possibilidades: a revelação de novos aspectos de uma
personagem já conhecido; a elaboração por amadurecimento de uma personagem, que
se torna mais autoconsciente ou consistente; por educação, ou seja, pelo aprendizado

13

No original: “At its most basic level, narrative complexity is a redefinition of episodic
forms under the influence of serial narration—not necessarily a complete merger of episodic
and serial forms but a shifting balance. Rejecting the need for plot closure within every
episode that typifies conventional episodic form, narrative complexity foregrounds ongoing
stories across a range of genres.”
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de uma personagem; ou uma mudança abrupta, comumente empregada em situações
sobrenaturais ou fantásticas dentro da narrativa.
Para Mittell, o conceito de character-driven story só pode ser compreendido a
partir do conhecimento da poética da ficção seriada televisiva, por se tratar de um
contexto específico do campo de produção de programas televisivos, no qual
elementos como normas industriais e práticas de recepção atuam fortemente.
Uma character-driven story é aquela em que os desejos das
personagens os motivam a agir e essas ações são o que movimentam
a história. (...) Quando nos “identificamos” com uma personagem,
estamos nos identificando com o processo dele ou dela desejarem
algo. Assim, podemos nos identificar com personagens que são, de
muitas formas, diferentes de nós, tanto fisicamente quanto
emocionalmente. Eles podem ser leões, aliens, ou sereias, mas todos
temos os mesmos desejos14. (GLEBAS, 2012, p. 22, tradução nossa)

Uma narrativa focada em suas personagens centrais significa também uma
preocupação com o casting dessas personagens – é aqui que Mittell destaca o papel
crucial dos showrunners na preparação do elenco, no sentido de situar os atores das
motivações e desejos de suas personagens. Por consequência, a relação entre as
personagens, em narrativas seriadas ou não, é uma característica canônica do
universo narrativo e, argumentamos, bem como as ações de cada personagem, tem
incidência direta e indireta sobre a constituição narrativa de uma ficção televisiva
seriada, como veremos a seguir.
1.4 – Construindo uma Personagem
Afinal, o que é uma personagem ficcional serial?
Para os fins deste trabalho, adotaremos a concepção de Jens Eder da
personagem como um “ser ficcional identificável com uma vida interna que existe
como artefato construído comunicativamente”, uma vez que esta definição traduz as
personagens ficcionais como representantes ficcionais em moldes humanos (ou
14

No original: “A character-driven story is one in which the desires of the characters drive
them to take actions and these actions are what drives the story. (...) When we “identify” with
a character, we’re really identifying with the process of him or her wanting something. In this
way we can identify with characters who are in many ways unlike us physically or
emotionally. They may be a lion, an alien, or a mermaid but we all have the same desires.”
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antropomorfizados), caracterizadas ao longo de episódios e/ou temporadas de uma
ficção televisiva seriada e dotadas de um corpo físico, uma personalidade e relações
consigo, com outras personagens que habitam o mundo em que vivem e com o
próprio mundo ficcional de que fazem parte, sendo construídas por processos de
comunicação que vão desde o perfil da personagem e o roteiro até a sua representação
visual e elementos estéticos utilizados para auxiliar a sua construção de sentido,
produzindo também efeitos de recepção.
Além dos métodos para construção e estratégias de caracterização de
personagens terem uma relação direta com a intenção do autor ou dos autores de
determinada obra, existem outros fatores que são levados em consideração para a
elaboração de personagens, como a relevância daquela personagem para a história e a
função dramática que realizaram na narrativa. Contudo, nosso objetivo aqui não é o
estudo da construção de personagens tanto quanto se trata da relação entre a contínua
elaboração de uma personagem, como indica Eder, e a constituição narrativa de uma
ficção televisiva seriada. Nossa aposta é de que, em ficções ditas character-driven,
são as relações entre as personagens ficcionais, a partir de suas motivações e
frustrações individuais, delineadas por seus autores e performers, que mais provocam
mudanças nas tramas das quais fazem parte.
Das estratégias empregadas para caracterização de personagens, certamente
uma das mais populares é a que define uma personagem por sua relação com as
outras personagens que habitam o seu mundo. Essas relações podem ser as mais
diversas, de amizade a romance, de parceria a antagonismo, do amor ao ódio, ou
mesmo uma transformação dinâmica da relação entre um estado e outro.
Como a autora Linda Seger (1990) explica, personagens ficcionais raramente
existem sozinhas – elas existem em relacionamentos, sendo definidas, antagonizadas
ou transformadas a partir de sua relação com outras personagens que partilham de seu
mundo ficcional.
O romancista Leonard Tourney enfatiza a mudança de foco do
século XX. “Casais tem se tornado cada vez mais importante na
ficção e no filme. Existem incontáveis histórias com parceiros –
parceiros policiais, marido e mulher. Isso introduz a história um tipo
de química, cria uma nova pessoa, uma nova identidade, algo novo.
Quando você coloca quaisquer duas pessoas ou dois objetos juntos,
você tem uma coisa nova. Pessoas como casais são diferentes de
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suas individualidades. Não é consciente, mas casais tendem a se
comportar diferentemente quando estão juntos.”15 (SEGER, 1990, p.
91, tradução nossa)

Para Seger, as “histórias relacionais” enfatizam uma combinação, das mais
variadas formas, das seguintes estratégias narrativas: 1) as personagens tem algo em
comum que as une e as mantem juntos – essa é a atração entre as personagens; 2)
existe um conflito entre as personagens que ameaça afastá-las, de onde provém o
drama ou até mesmo a comédia do roteiro; 3) as personagens tem qualidades
contrastantes, opostas, o que cria novos conflitos e fortalece as personagens por
oposição; e 4) as personagens tem o potencial de transformar uma à outra – para
melhor ou para pior.
Ainda observando as possibilidades que as relações entre duas personagens
ficcionais pode trazer tanto para a narrativa quanto para o arco de personagem de
cada uma, Seger explica que o conflito e o contraste são as duas estratégias mais
populares. O conflito, ela explica, pode ser interno, tendo a ver com limites ou
características das personagens, ou externo, como a existência de regras ou
antagonistas. Por sua vez, o contraste, segundo a autora, é o que define os duos de
personagem. Duas personagens de características opostas e contrastantes juntas tem
dinâmicas complexas – o contraste pode refletir no comportamento ou na atitude das
personagens; às vezes o contraste vem de etnias, classes econômicas ou métodos para
resolução de problemas diferentes; o contraste pode ainda representar diferenças de
nível psicológico, como os medos, traumas ou vulnerabilidades. Seger afirma então
uma terceira forma de conflito: aquela que resulta diretamente dos contrastes de suas
personagens. Cada um desses conflitos que decorre dos contrastes entre personagens
revela inseguranças, vulnerabilidades, defeitos e emoções e escolhas pouco
convencionais sobre as mesmas. É, inclusive, a partir desses conflitos, que muitos
autores e showrunners conseguem aprofundar personagens e até mesmo transformá15

No original: “Novelist Leonard Tourney emphasizes the change in focus in the twentieth
century. “Couples have become increasingly important in fiction and film. There are
innumerable stories with partners – police partners, husband-and-wife teams. It introduces
into the story a kind of chemistry, creates a new person, a new identity, something new.
When you put any two people or objects together, you have a new thing. People as couples
are different from the individual. It’s not conscious, but couples tend to behave differently
when they’re together.”
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las. Como Seger diz, as personagens ficcionais são mais do que um conjunto de
características arbitrariamente conferidas à elas e, por sua origem no conflito, o
drama é um gênero ficcional essencialmente relacional, que depende diretamente da
interação entre personagens, bem como da influência e da transformação que elas
podem provocar nas outras.
Até aqui, esperamos ter esclarecido a ontologia da personagem ficcional serial
e, neste tópico especificamente, os recursos e as estratégias narrativas empregadas
pelas ficções televisivas seriadas para construir e desenvolver suas personagens, em
especial os elementos sobre os quais a narrativa complexa serial exerce uma forte
influência, como os arcos de personagem e as relações interpessoais criadas e
desenvolvidas na trama. Nos próximos tópicos, buscamos relacionar os conceitos já
trazidos até aqui com as particularidades existentes para a análise de séries televisivas
e as personagens que nelas habitam.
1.5 – Analisando Ficções Televisivas Seriadas
Televisão é uma construção humana e o trabalho que executa é o
resultado de uma escolha humana, decisões culturais e pressões
sociais. A mídia responde às condições dentre das quais existe. Não
é natural para a televisão representar a realidade da forma que
representa, assim como não é natural para a linguagem fazer o
mesmo. Tanto a linguagem quanto a televisão mediam a realidade:
não uma experiência pristina na qual pessoas podem aprender sem as
estruturas culturalmente determinadas, rituais e conceitos providos a
eles via a linguagem. A linguagem é a forma que as pessoas entram
na sociedade para produzir realidade (uma parte da qual é o fato
delas viverem juntas em uma sociedade linguística). A televisão
estende essa habilidade e a compreensão da maneira com a qual a
televisão estrutura e apresenta a sua visão de realidade pode nos
ajudar a compreender a forma como nossa sociedade funciona16.

16

No original: “Television is a human construct, and the job that it does is the result of
human choice, cultural decisions and social pressures. The medium responds to the
conditions within which it exists. It is by no means natural for television to represent reality
in the way that it does, just as it is by no means natural for language to do so. Both language
and television mediate reality: there is no pristine experience which social people can
apprehend without the culturally determined structures, rituals and concepts supplied to them
via their language. Language is the means by which people enter into society to produce
reality (one part of which is the fact of their living together in linguistic society). Television
extends this ability, and an understanding of the way in which television structures and
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(FISKE & HARTLEY, 2003, p. 5, tradução nossa, grifos dos
autores)

Escolher a série Breaking Bad como corpus de nosso trabalho configura-o
como um estudo de caso, que, conforme explica Miriam Goldenberg,
não é uma técnica específica, mas uma análise holística, a mais
completa possível, que considera a unidade social estudada como um
todo, seja um indivíduo, uma família, uma instituição ou uma
comunidade, com o objetivo de compreendê-los em seus próprios
termos. O estudo de caso reúne o maior número de informações
detalhadas, por meio de diferentes técnicas de pesquisa, com o
objetivo de apreender a totalidade de uma situação e descrever a
complexidade de um caso concreto. (GOLDENBERG, 2004, p. 334)

Este tipo de análise, como diz Bourdieu (1989), trata-se de uma “interrogação
sistemática de um caso particular” que tem como principal objetivo a descoberta das
propriedades gerais ou invariantes de um texto que se encontram ocultas “debaixo das
aparências de singularidade”.
É ele [o raciocínio analógico] que permite mergulharmos
completamente na particularidade do caso estudado sem que nela nos
afoguemos, como faz a idiografia empirista, e realizarmos a intenção
de generalização, que é a própria ciência, não pela aplicação de
grandes construções formais e vazias, mas por essa maneira
particular de pensar o caso particular que consiste em pensá-lo
verdadeiramente como tal. Este modo de pensamento realiza-se de
maneira perfeitamente lógica pelo recurso ao método comparativo,
que permite pensar relacionalmente um caso particular constituído
em caso particular do possível. (BOURDIEU apud GOLDENBERG,
2004, p. 35, grifos do autor)

Neste presente trabalho, tomamos a consciente escolha de aplicar uma análise
textual, levando em consideração aspectos básicos do processo comunicacional das
ficções televisivas seriadas como um todo, incluindo as complexidades da imagem e
estética, estilo, ressonância, narratividade, metáfora, estética e recepção, assim como
o contexto da obra analisada, no que diz respeito às questões de produção e recepção,
o campo de produção, a tecnologia e as qualidades distintas da televisão enquanto
mídia.
Se audiências podem ler um texto de diversas formas diferentes, qual
a validade e relevância de uma interpretação textual? Um analista
presents its picture of reality can go a long way towards helping us to understand the way in
which our society works.”
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textual pode dar à sua leitura credibilidade intelectual ao aplicar um
denso discurso teórico (como semiótica ou psicanálise), mas ainda é
apenas uma interpretação de muitas. Oferecer essa interpretação
como conclusiva e definitiva coloca o pesquisador no perigo de cair
na armadilha do “leitor universal”, implicando que os leitores,
independentes de sua idade, gênero, classe social e etnia, lerão um
texto da mesma forma. Ainda que não seja sugerida uma leitura
universal, o pesquisador pode inconscientemente implicar que certa
seção da audiência (o leitor implícito ou ideal) leria dessa forma17.
(CREEBER, 2006, p. 82-3, tradução nossa)

Tendo em vista os limites da nossa análise textual como uma interpretação
que resulta da apreensão de conceitos, ontologias e métodos para a análise de
personagens ficcionais, não é de nosso interesse se impor sobre diferentes leituras da
obra ficcional seriada em questão. O pós-estruturalismo certamente teve influência na
análise textual, especialmente no reexame de seus métodos e procedimentos a partir
da aceitação da pluralidade do texto e das formas complexas a partir das quais
sentidos são produzidos. De acordo com Fairclough (1989), a análise textual pode ser
vista como uma forma de análise discursiva, cujo processo constitutivo é a
compilação de dados para análise, que podem referir-se a três aspectos: o contexto
retórico, as características textuais e a descontextualização do texto.
Observando o contexto retórico, a análise textual pergunta-se sobre o autor
(individual ou coletivo) do texto, seu papel ou sua função, quem é o público-alvo
daquela obra e qual a exigência dentro do processo criativo; observando as
características textuais, o pesquisador procura investigar os assuntos discutidos na
obra, qual a posição dos autores com relação a este assunto e o que procuram
comprovar, quais as estratégias empregadas para a comprovação e se existem
refutações à posição dos autores; por fim, com a descontextualização do texto, os
pesquisadores devem relacionar a obra com outras e imaginar outras formas de
produção ou leitura de sentido.
17

No original: “If audiences can read a text in a number of ways, then what is the validity
and relevance of one textual interpretation? A textual analyst may give their reading
intellectual credibility through the application of a dense theoretical discourse (like semiotics
or psychoanalysis), but it is still only one interpretation among many. If they offer this
interpretation as conclusive and definitive, they are also in danger of falling into the trap of
prescribing a ‘universal reader’: i.e. implying that readers, regardless of age, gender, social
class and race, will read a text in exactly the same way. Even when they might not suggest
that a reading is universal, they could unknowingly imply that a certain section of the
audience (an ‘implied’ or ‘ideal’ reader) would read it in this way.”
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1.6 – Métodos e Pistas para Análise de Personagens
Uma vez considerada a noção de personagem ficcional, apresentada por Jens
Eder, como análogos ficcionais de seres humanos reais que podem ser lidos de
diferentes formas pelos telespectadores, podemos inferir que as personagens
ficcionais são criadas e desenvolvidas com a intenção de serem verossímeis. Porém,
não é somente o texto e a performance que influenciam a análise integral de uma
personagem ficcional seriada. O estilo e a estética de uma obra são extremamente
importantes – se a primeira forma que tomamos contato com uma personagem é
através do seu visual, o seu aspecto físico, o seu figurino e o modo como ela é
fotografada interferem diretamente em sua apreensão e apreciação por parte do
telespectador.
Das dimensões apresentadas por Egri como essenciais a um ser humano se
aplicam também aos seres ficcionais antropomorfizados. A primeira dimensão é a
fisiológica, que diz respeito ao gênero, a idade, a altura, o peso, a cor do cabelo, dos
olhos e da pele, a postura, a aparência, a saúde, os sinais de nascença ou cicatrizes, as
anormalidades e a hereditariedade. Para Egri, nenhuma dessas características é
superficial – nossas características físicas influenciam na forma como nos vemos,
como vemos uns aos outros e como vemos o mundo. A aparência de uma personagem
pode fazer dele humilde ou vaidoso, com complexos de inferioridade ou
superioridade. Em O Corcunda de Notre Dame (1831), de Victor Hugo, a aparência
de Quasimodo é essencial para a sua construção psicológica. Corcunda, surdo, quase
cego e quase mudo, com traços faciais deformados, Quasimodo não somente tem um
complexo de inferioridade e medo de abandono, como é rejeitado por todos de Notre
Dame pela sua aparência.
A segunda dimensão tratada por Egri é a sociológica, que diz respeito a
trajetória de cada personagem ficcional – são considerados pelo autor, no caso,
aspectos como a classe econômica, ocupação, educação, vida familiar, inteligência,
religião, relação com a comunidade, afiliação política e hobbies. A terceira e última
dimensão, que diz respeito a psicologia da personagem ficcional, é considerada por
Egri como o produto entre as dimensões fisiológica e sociológica.
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A influência combinada [das duas dimensões] dá vida a ambição,
frustração, temperamento, atitude, complexos. A psicologia, então,
completa as três dimensões. Se desejamos compreender a ação de
qualquer indivíduo, precisamos olhar para a motivação que o
compele a agir da forma que age. (EGRI, 1960, p. 34, tradução
nossa)

A psicologia de uma personagem diz respeito, além dos aspectos apresentados
por Egri neste trecho, à inteligência, vida sexual, moral, superstições, imaginação,
tipo de personalidade (extrovertida, introvertida ou ambivertida), qualidades e
habilidades. Uma compilação dos aspectos de uma personagem ficcional de cada
dimensão apresentada formaria, segundo o autor, o esqueleto estrutural de uma
personagem tridimensional.
Ao falar do ambiente ou cenário no qual o personagem está imerso, Egri
defende a teoria humanista da personagem, na qual o meio habitado por ele é apenas
um dos aspectos que, em conjunto com todos os outros, define uma personagem e
essa teoria é centrada principalmente no conceito de mudança. A noção de mudança
em Egri embasa-se na dialética platônica, em que a lei do movimento é composta
pelas fases de tese, antítese e síntese. É essa lei do movimento, essa possibilidade de
contradição e transformação, que permite o “crescimento de uma personagem”.
Só existe um reino em que as personagens contradizem as leis
naturais e permanecem os mesmos – o reino da má escrita. (...) Uma
personagem se revela através dos conflitos; conflitos começam com
uma decisão; uma decisão é feita por conta da premissa da peça. A
decisão da personagem necessariamente movimenta-se no sentido de
uma nova decisão, de seu adversário. E são essas decisões, uma
resultante da outra, que levam a peça a seu destino final: a provação
da premissa18. (EGRI, 1960, p. 60-1, tradução nossa)

A personagem “é criada a partir de traços que se englobam, configurando um
todo, a organização faz com que o ser fictício seja mais coeso que o próprio ser vivo”
(SPENGLER, 2013, p. 136). Pallottini traça os elementos que considera importantes
tanto para a construção quanto para a apreciação e análise de personagens ficcionais,
18

No original: “There is only one realm in which characters defy natural laws and remain the
same – the realm of bad writing. (...) A character stands revealed through conflict; conflict
begins with a decision; a decision is made because of the premise of your play. The
character’s decision necessarily sets in motion another decision, from his adversary. And it is
these decisions, one resulting from the other, which propel the play to its ultimate destination:
the proving of the premise.”
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especificamente as personagens teatrais, o primeiro deles sendo a constelação de
personagens.
O conjunto de personagens é uma verdadeira constelação, onde as
estrelas de maior brilho supõem a existência de pequenos e quase
apagados astros menores. No entanto, é só o completo domínio sobre
todas essas estrelas, consciente ou inconscientemente por parte do
autor, que vai dar-lhes a verossimilhança e a coerência
insistentemente pedidas desde os primórdios da existência do teatro.
(PALLOTTINI, 1989, p. 62)

A verossimilhança, a coerência e a viabilidade de uma personagem devem ser
configuradas de acordo com as histórias que serão contadas. Como Egri, ela aponta
que o primeiro meio de apreensão do espectador é o visual – ou seja, a personagem se
mostra, inicialmente, apenas sob o seu aspecto físico. Nesse aspecto, o nome da
personagem também é fundamental, pois pode vir a indicar uma nacionalidade ou
uma classe social, sem que essa informação precise ser explicitada pelo autor. Além
da caracterização da personagem pela sua relação com as outras personagens que
habitam o seu mundo ficcional, Pallottini chama atenção para a caracterização
psicológica, a afetividade, as emoções, os sentimentos, ou “tudo aquilo se
convencionou ligar à alma (psique), seja o que for que se queira designar com essa
palavra, já adotada pelo senso comum” (p. 66).
A autora propõe, ainda, dois aspectos para a análise de uma personagem
teatral. O primeiro aspecto propõe-se a explicar a forma como as personagens são
caracterizadas, atribuindo as qualidades dessa caracterização e indicando tanto o grau
de atividade e necessidade das personagens em relação ao texto quanto o grau de
liberdade ou determinação dos caracteres (definir se trata-se de uma personagemsujeito ou personagem-objeto), bem como verificando se a construção das
personagens está de acordo com o gênero e estilo da peça. O segundo aspecto propõe
uma análise das personagens conjunta com a análise da ação, observando o número
de personagens existentes (dividindo-as entre maiores ou menores, homens ou
mulheres, ativas ou passivas), analisando-as em termos de ações, motivações (e suas
complexidades) e funções dramáticas exercidas, o desenvolvimento da personagem
na ação (qual o seu envolvimento, a sua intervenção e a sua evolução dentro do
enredo, a sua existência no tempo ficcional e a sua relação com outras personagens),
os aspectos da linguagem e a interpretação da obra a partir de seus mais diversos
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aspectos – como emprego de convenções, relação ente espaço e tempo e tema central
–, relacionando-as com as personagens analisadas.
Diferente de Pallottini, Eder propõe um método para análise de personagens
que deriva de uma heurística simplificada e propõe quatro aspectos baseados nos
conceitos de estética, mimética, temática e causalidade: 1) artefato, que propõe uma
análise da composição, características textuais e estruturas estéticas, buscando
responder como e através de quais estratégias uma personagem é apresentada em
relação às plataformas estilísticas e múltiplas dimensões; 2) ser ficcional, que observa
as características e relações que a personagem possui como habitante de um mundo
ficcional, bem como o seu comportamento e suas ações naquele mundo; 3) símbolo,
que analisa qual o significado indireto que a personagem pode obter, no caso de
representar uma ideia ou uma crítica; 4) sintoma, que observa a causalidade da
personagem – o que a faz como ela é e qual o efeito que ela produz, a partir de
elementos reais de comunicação.
Eder argumenta que o estudo de personagens ficcionais deveria começar
justamente a partir da investigação das mesmos como “seres ficcionais”, partindo
para a sua construção como artefato e, posteriormente, para a investigação de seus
simbolimos e sintomas. Analisar personagens como artefatos, contudo, traz duas
preocupações para Eder: os modos de representação, ou as estratégias estilísticas
empregadas de forma a possuir propriedades como realismo e consistência; e os
instrumentos representacionais como elenco, fotografia, som, música e edição, que
auxiliam na descrição e recepção das personagens.
Que nós percebemas personagens como seres pensantes, sentientes e
ativos é um dos aspectos mais importantes de sua recepção. A
narração do cinema mainstream é primariamente voltado para a
criação desse tipo de experiência, mas também apresenta todas as
outras formas de experiência de personagem. A tarefa da análise de
personagem é nada menos do que tornar explícito e explicar o que
vemos, ouvimos ou tacitamente aceitamos nos filmes19. (EDER,
2010, p. 23, tradução nossa)

19

No original: “That we perceive characters as thinking, feeling, and active beings is in many
respects the most important aspect of their reception. The narration of mainstream cinema is
primarily geared toward creating this kind of experience but it also underlies all other forms
of character experience. The task of character analysis is not least to make explicit and to
explain what we see, hear, or tacitly take for granted in films.”
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Em seguida, Eder propõe um sistema de categorias antropológicas que
adaptou para a análise de personagens ficcionais, a partir de três propriedades
humanas gerais: 1) corporrealidade, que inclui aspectos fundamentais como gênero,
idade, habilidades ou formas corporais, linguagem corporal, corte de cabelo, roupas e
outros tipos de artefatos relacionados ao seu corpo físico; 2) mente, que refere-se a
vida interna da personagem e sua personalidade, tanto no sentido psicológico de suas
motivações e emoções quanto no sentido cognitivo de sua percepção e avaliação do
mundo em que se encontra e dos que partilham do mundo com ele; e 3) sociabilidade,
que refere-se às relações que possui ou desenvolve com outras personagens, desde
suas interrelações e interações até as funções sociais que exerce.
Que personagens elicitam sentimentos ou emoções em nós é um dos
motivos mais importantes para assistirmos filmes em primeiro lugar.
Mas de que formas nossos sentimentos surgem? O modelo de
recepção desenvolvido em meu livro propõe indicações: nós
percebemos as representações das personagens do filme, criamos
modelos mentais das personagens, associamos com significados
indiretos e inferimos causas e efeitos socioculturais. Tipos
específicos de emoção estão conectados com cada nível de recepção.
(...) As personagens provocam sentimentos não só como seres
ficcionais, mas também como símbolos, sintomas e artefatos. A
discussão dramatúrgica, contudo, tem focado somente na
participação emocional de seres ficcionais. Como esse aspecto se
manteve como assunto de um debate altamente controverso, eu
consequentemente resolvo voltar-me à ele. O envolvimento com
personagens é comumente descrito através de conceitos como
“perspectiva”, “identificação”, “simpatia” ou “empatia”. Um
esclarecimento desses conceitos revelam que, em nossa análise,
aplicamos uma perspectiva mental a espectadores e personagens,
uma forma específica a partir da qual eles percebem, compreendem e
avaliam o mundo representado e reagem a ele com desejos e
sentimentos20. (EDER, 2010, p. 33-34, tradução nossa)

20

No original: “That characters elicit feelings or emotions in us is one of the most important
reasons for our watching films at all. But in what ways do our feelings arise? The model of
reception developed in my book provides indications: we perceive the character depictions of
the film, build up mental models of the characters, associate with these indirect meanings,
and infer socio-cultural causes and effects. Specific kinds of emotion are connected with each
level of reception. (...) Characters thus trigger feelings not only as fictional beings but also as
symbols, as symptoms, and as artifacts. The dramaturgical discussion, however, has so far
focused only on the emotional participation in fictional beings. As this aspect has remained a
subject of highly controversial debate, I consequently focus my attention on it. The
involvement in characters is often described by means of concepts like ‘perspective’,
‘identification’, ‘sympathy’, or ‘empathy’. The clarification of these concepts reveal that we,
in our analysis, ascribe a mental perspective both to viewers and to characters – a specific

51

Eder explica ainda quatro relações de perspectiva que associa a um sistema de
proximidade e distância imaginativas. A primeira delas é a simpatia, que significa
que sentimos por uma personagem de uma forma que pode divergir de seus próprios
sentimentos. A segunda delas é a relação de perspectiva, como a câmera assumir
diferentes pontos de vista, de forma a experimentarmos as situações representadas a
partir de nossa percepção e avaliação, aproximando a experiência do espectador da
experiência das personagens ficcionais. A terceira relação é de identificação, que
refere-se aos momentos em que nós espectadores assumimos a perspectiva das
personagens, como quando o conhecimento dos espectadores de uma situação é o
mesmo que o conhecimento que uma personagem possui sobre a situação. Por fim, a
quarta e última relação é a de empatia, que aproxima os sentimentos dos espectadores
aos sentimentos das personagens.
Eder define, ainda, sete parâmetros para análise de personagens, que dizem
respeito a sua ontologia; sua constituição e caracterização; a detecção das dimensões
e estruturas fundamentais das personagens e suas relações com outras personagens; a
recepção, percepção e processamento de personagens; as conexões entre personagem,
cultura e história; e quais os tipos de personagem que dominam fases históricas
específicas ou são tipicamente gêneros de grupos estilísticos.
Em nossa pesquisa, consideramos que todos esses aspectos, dimensões e
propriedades que destacamos de Eder, Egri e Pallottini podem ser articulados
conjuntamente num sistema de categorias para facilitar a compreensão analítica das
personagens ficcionais. O estudo da estética da personagem, seu nome, sua aparência
física, seu figurino e os instrumentos representacionais que auxiliam em sua
composição (como a fotografia ou a música, por exemplo), podem revelar
importantes aspectos psicológicos, bem como a sua representação simbólica ou o
estudo de suas relações interpessoais e as funções dramáticas que exerce. Na análise
de personagens ficcionais, a metodologia empregada pode diferir para cada autora ou
autor, mas é incomum encontrar análises que desconsiderem o aspecto físico,

way and manner in which they perceive, understand, appraise the represented world and react
to it with wishes and feelings. ”
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sociológico, psicológico ou as estratégias utilizadas na obra em questão – aqui, a
parte influencia no todo e o todo, também, na parte.
No que tangem as características psicológicas da personagem, Currie (2009)
nota que elas tem uma função imprescindível à narrativa: são essas características,
que se tornam conhecidas pelo leitor no decorrer da obra, que transformam
desdobramentos que parecem pouco prováveis a trama em eventos com uma
inevitabilidade dramática, uma vez que elas determinam as motivações e a lógica por
trás das ações de cada personagem. São essas características que ancoram também a
noção de mudança destacada por Egri (1960): é um traço de personagem que pode
movimentar uma trama, provocar um conflito ou induzir um arco de personagem.
Comparato (1995) fala muito da adequação de uma personagem à sua trama,
bem como da importância de seu batismo – o nome de uma personagem deve
representar sua classe social, seu caráter e a sua tipologia – mas o autor ressalta ainda
a importância da verossimilhança de uma personagem, que deve possuir todos os
valores que se consideram universais (morais, éticos, religiosos, afetivos, políticos
etc.) como também os pessoais (obsessão pelo trabalho, mania de ordem etc.). Tratase, como colocado por Egri (1960) e Pallottini (1980) de uma compreensão da
correspondência entre intelecto e emoções é o que dá identidade à personagem, ainda
que ela apresente ações contraditórias, e os atores secundários ou colaboradores
cumprem uma função essencial como componentes dramáticos, que podem servir
como elementos de ligação, de solução ou explicativos para a trama.
Smith (1995), por sua vez, explica que, como análogos de pessoas reais, as
personagens ficcionais dependem não somente do conceito de agência humana, mas
também das concepções a cerca dos papeis sociais específicos de cada cultura. Ele
acrescenta às dimensões de Eder a atividade perceptiva, incluindo autoconsciência; a
habilidade de usar e entender uma língua; a capacidade de ações autoimpelidas e
autointerpretação; e separa, ainda, a dimensão psicológica entre estados intencionais,
como crenças e desejos, emoções e potencial para características ou atributos
persistentes. Assim, a personagem é um elemento saliente da estrutura narrativa, e a
sua construção se dá a partir de sua recepção num processo de modelagem, no qual o
espectador “projeta” um esquema (como o esquema da “pessoalidade”) e o revisa de
acordo com a obra específica. Como Kristin Thompson e Jens Eder, Smith concorda
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que o “realismo” é um efeito e, como consequência, deveríamos analisar as
convenções da obra de arte ao invés de acessá-la pela sua adequação referencial.
Embasada nas pesquisas e propostas do teórico de filmes David Bordwell,
Roberta Pearson (2007) retoma a sugestão do pesquisador de características,
comportamento físico e fala como principais elementos constituintes de uma
personagem e expande esse conjunto de elementos para uma taxonomia que destaca
também a importância dos padrões de fala e biografia das personagens, além dos
outros aspectos já citados – em Egri, Pallottini, Eder e Smith – de características
físicas, psicológicas e sociológicas.
Como Pallottini explica, para analisarmos uma obra audiovisual estética ou
narratologicamente é necessário termos o conhecimento das estruturas e estratégias
que compõem essa obra. Podemos dizer também que analisar uma personagem
ficcional serial está intrinsecamente associado ao conhecimento de como tal
personagem é construída.
O ponto crucial no processo de caracterização é, então, que
informação, especialmente de natureza psicológica, um leitor pode
associar com qualquer personagem enquanto membro do mundo
ficcional e de onde vem essa informação. Existem pelo menos três
fontes de informação: (a) uma descrição textualmente explícita das
propriedades de uma personagem; (b) inferências provenientes de
pistas textuais (como “ela sorriu nervosamente”); (c) inferências
baseadas nas informações que não são associadas ao personagem
específico pelo texto, mas através de convenções reais historica e
culturalmente variáveis (como a aparência de um quarto revela algo
sobre a pessoa que mora lá ou como o tempo expressa os
sentimentos do protagonista).21 (JANNIDIS, 2013, online, tradução
nossa)

Jannidis sugere a utilização de inferências baseadas nas convenções reais
historica e culturalmente variáveis e paratextos, entrevistas, citações, críticas ou
análises dos showrunners, diretores, atores, roteiristas e outros profissionais
21

No original: “The crucial issue in the process of characterization is thus what information,
especially of a psychological nature, a reader is able to associate with any character as a
member of the storyworld and where this information comes from. There are at least three
sources of such information: (a) textually explicit ascription of properties to a character; (b)
inferences that can be drawn from textual cues (e.g. “she smiled nervously”); (c) inferences
based on information which is not associated with the character by the text itself but through
reference to historically and culturally variable real-world conventions (e.g. the appearance of
a room reveals something about the person living there or the weather expresses the feelings
of the protagonist).”
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envolvidos na criação daquela obra, transpondo novas camadas de informações às
personagens e suas tramas.
Para Eder (2008), as personagens costumam ser analisados de forma intuitiva,
pouco metódica, ou são reduzidos à sua função na obra audiovisual, tratando as
personagens teoricamente como frações de um prisma que se dividem em domínios
como as funções narrativas, a representação de grupos sociais, a performance dos
atores e o fenômeno de identificação e empatia, quando na verdade todas essas
instâncias estão interligadas. O papel dos roteiristas, diretores, produtores e outros
que são os responsáveis por criar personagens ficcionais é elaborar signos de
personagens que signifiquem a personagem para os espectadores que, por outro lado,
interpretam ou lêem aqueles sinais. Contudo, existem ainda fatores que interferem na
leitura de uma personagem, como a nossa visão de mundo, de televisão, de gênero, de
contexto (ou do programa) no qual a personagem aparece, a própria situação em que
se assiste à personagem (onde, quando e como as pessoas assistem televisão).
Assim, intereferem ainda na nossa apreensão e apreciação das personagens
ficcionais seriadas o conhecimento prévio do espectador (por meio de publicidade ou
familiaridade com o programa), a correlatividade com um objeto e a performance que
é, muitas vezes, a parte mais importante para que uma personagem seja bem-recebida
pelo público espectatorial. A performance, como vimos em Pallottini e mesmo
Ryngaert, remonta sobre algumas instâncias: o trabalho do ator, signos da
performance vocal (volume, afinação, timbre, ritmo), expressões faciais, movimentos
gestuais e elementos corpóreos. Se a performance tem influência direta sobre a forma
como o público se identifica e se engaja com uma personagem, referências prévias
que os espectadores tenham sobre um determinado ator também contam.
Para a nossa análise, buscamos trabalhar em cima das indicações dos autores
trazidos neste tópico (Egri, Eder, Pallottini, Smith, Pearson e Jannidis): assim, nossa
análise busca compilar as preocupações estilísticas, espaciais, temporais e referentes à
trama e personagens de Breaking Bad, para em seguida estudar a fundo a
caracterização, a relação pessoal e as transformações de Walter e Jesse, associando
suas diferentes dimensões às ações e funções dramáticas exercidas a partir de uma
compreensão e explanação analítica.
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CAPÍTULO DOIS – Breaking Bad
2.1 – Sobre Breaking Bad
Em 1989, quatro anos após sua graduação em Produção Cinematográfica pela
Tisch School of the Arts, da New York University, o norte-americano Vince Gilligan
recebeu um prêmio de roteiro do Governo de Virginia – seu estado natal – pelo
roteiro de Home Fries (1998). Um dos jurados da competição foi o produtor de filmes
Mark Johnson, que ficou impressionado por Gilligan e o apresentou ao criador de
Arquivo X (1998-2003), Chris Carter. Mais tarde, Gilligan enviou para a emissora
Fox um spec script22 para Arquivo X, que se tornou um episódio da segunda
temporada da série. Desde então, ele foi contratado pela emissora e escreveu outros
26 episódios, coproduzindo 44 e recebendo o crédito de produtor executivo em 40
episódios. Após o término de Arquivo X em 2003, Gilligan passou por dois anos nos
quais acumulou somente quatro créditos de roteiro para televisão. Em uma conversa
com seu amigo, o também escritor Tom Schnauz, eles comentavam sobre o seu
desemprego e Schnauz brincou que eles estavam tão falidos que podiam começar a
produzir metanfetamina num deserto, dentro de um trailer.
Nascia a saga de Walter White, um professor de química diagnosticado com
um câncer de pulmão inoperável, que decide produzir metanfetamina para obter
dinheiro suficiente para sua família antes de sua inevitável morte. O título escolhido
para o seriado foi Breaking Bad, expressão sulista empregada para explicar que
alguém cria problemas e desafia a lei e a autoridade. Em 2005, Gilligan apresentou o
pitch23 inicial do seriado Breaking Bad para as emissoras Showtime, TNT e HBO.
Após ter sua ideia rejeitada pelas três emissoras – descrita por um executivo como “a
pior ideia para um programa de televisão que ele já viu” (PLUNKETT, 2013) –, a FX
aceitou o projeto e começou a desenvolver o piloto, ou seja, o primeiro episódio da
série. Pouco tempo depois, desistiram do projeto para produzir a série Dirt (2007),
que foi cancelada após a sua segunda temporada. Por sorte, um projeto cancelado na
22

Um roteiro especulativo produzido por escritores, sem ter sido solicitado, e que é
normalmente escrito por roteiristas que desejam ter seu roteiro comprado por produtores ou
emissoras.
23
Sumário da estrutura de um produto audiovisual.
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Sony possibilitou um financiamento para o piloto. O roteiro finalizado foi aceito pela
AMC que, junto com a Sony, passou a produzir o projeto. Contudo, a série não teria
sido produzida se não fosse pelo reconhecimento de Mad Men (2007-2015), que
possibilitou à AMC uma tomada de posição que mudaria completamente a sua
inserção no campo de produção de ficções seriadas televisivas. O então gerente de
programação do canal Charlie Collier queria que ele se tornasse referência de Quality
TV24 como a HBO e a Showtime, ao mesmo tempo em que desejava distinguir seu
trabalho dos canais concorrentes. A produção de Mad Men conferiu a AMC algum
reconhecimento das instâncias de consagração do campo (prêmios e críticas
positivas), mas uma série de época se encaixava perfeitamente no posicionamento de
marca do canal, popular pela exibição de filmes clássicos. Collier buscava um
contraponto agressivamente atual e que evidenciasse que a AMC também podia ser
vanguarda (BHATTACHARYA, 2013).
Esse contexto de produção é essencial para que se entenda o modo como a
série foi produzida e como ela está intrinsecamente associada às questões de autoria
que, no caso das séries para televisão, centra-se nas decisões tomadas pelos roteiristas
autores. O desejo dos gestores da AMC produzirem ficções televisivas seriadas “de
qualidade” permitiu que Gilligan e sua equipe tivessem uma autonomia criativa que
só poderia ser encontrada na HBO ou Showtime à época. Foi essa liberdade criativa
que tornou possível contar a história de Walter White, um homem comum que decide
se tornar um criminoso para garantir estabilidade financeira à sua família após a sua
morte. O projeto que o criador da série, Vince Gilligan, tinha em mente era uma
extensão radical da tendência do antiherói que passou a habitar a televisão a cabo
norte-americana.
O protagonista Walter White, interpretado por Bryan Cranston, é um homem
extremamente inteligente, preso a uma vida de classe média incompatível com sua
ambição. Gilligan define a escolha de Walter de fabricar metanfetamina como “a pior
24

A noção de “televisão de qualidade” é pensada como um dos principais fatores que
distinguem os produtores e criadores de séries televisivas, abrangendo as instâncias de
consagração e fóruns de avaliação da série, e, segundo Sewell (2010), o conceito não deixa
de ser uma posição discursiva que oferece parâmetros de identificação do nível de excelência
das diversas etapas (concepção, execução e pós-produção) de elaboração de uma ficção
televisiva seriada.
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reação possível para uma crise de meia-idade” (BLAIR, 2013) e revela que o arco de
Walter, desde a concepção da série, era a transformação de uma personagem como o
Mr. Chips – protagonista do filme Goodbye, Mr. Chips (1939), baseado num livro
com o mesmo nome, que retrata a vida de um professor conservador e introvertido –
em Scarface – personagem do filme homônimo de 1983, um imigrante cubano
ambicioso e inescrupuloso que tenta formar um império de tráfico de drogas. Walter
encontra um parceiro para a fabricação da droga em Jesse Pinkman, interpretado por
Aaron Paul, seu ex-aluno do ensino médio que já possui um histórico como usuário e
traficante de drogas. Jesse, inicialmente apresentado na série como um jovem
inconsequente e sem futuro, é profundamente afetado pela sua parceria com Walter,
que desencadeia uma série de acontecimentos na sua vida pessoal e criminal que
possibilitam seu amadurecimento e demonstram a complexidade de sua personagem.
Conforme a série progredia, Gilligan tirava uma a uma as justificativas de
Walt para seu comportamento criminoso. Além de apresentar um rival
particularmente interessante para o seu protagonista – o seu cunhado e membro da
polícia federal Hank –, Gilligan aproveitou a trama de Walt para contar a história
inversa com o seu parceiro, Jesse Pinkman. Trata-se do encontro de Walt, um
“homem bom”, que nunca foi tão bom assim, com Jesse, um “homem mau”, que
nunca foi tão mau assim – as trajetórias que se cruzaram no primeiro episódio se
desenvolveram individual e coletivamente até o episódio final da série. Duas
personagens extremamente distintas, provenientes de realidades profundamente
diferentes entre si, e que ao longo da trama acabam exercendo influência no destino
uma do outro. Dois arcos de personagem opostos – o amadurecimento de um jovem
marginalizado e a desconstrução de um homem consumido por seu próprio ego.
Produzida através de um consórcio entre a Sony Pictures Television, a High
Bridge Entertainment e a Gran Via Productions, a série conta com 62 episódios entre
43 e 58 minutos cada (sendo o piloto o episódio mais longo, com 58 minutos de
duração). A duração total da série totaliza em 47 horas e 32 minutos, número que
poderia ser um pouco maior, não fosse a greve dos roteiristas norte-americanos
durante a produção da primeira temporada, reduzindo o número de episódios de 9
para 7 e, em tempo, mudando o rumo da personagem Jesse Pinkman. A segunda,
terceira e quarta temporada contaram com 13 episódios cada uma, enquanto a quinta
58

e última temporada constou com 16 episódios, divididos em dois anos de exibição
inédita. Para além dos aspectos técnicos, vale ressaltar que a obra foi indicada para
um total de 262 prêmios ao longo de suas cinco temporadas, conquistando 108 deles.
Na premiação do Emmy, uma das maiores instâncias de consagração da crítica
estadunidense, Breaking Bad recebeu 49 indicações e 16 estatuetas.
Na instância da recepção, os índices de audiência demonstram um
crescimento exponencial ao longo da trajetória de Walter White. O piloto da série
atraiu apenas 1.7 milhões de espectadores, em comparação aos 10.3 milhões de
espectadores do último episódio, fato que muito se deve ao licenciamento e à
disponibilização da série no Netflix em 201125.
2.2 – Espacialidade
Para uma melhor compreensão da análise das personagens Walter e Jesse que
realizaremos a seguir, observamos a importância de contextualizar o leitor deste
trabalho do mundo ficcional que essas personagens habitam e a história da trama ao
longo das cinco temporadas, o que facilita apreensão da constituição narrativa e das
personagem que trataremos.
Com sua ambientação ficcional na real cidade de Albuquerque, Novo México,
nos Estados Unidos, Araújo (2014) divide a construção ficcional da cidade em três
cronotopos, que analisa individualmente e a partir de suas interações: o espaço
urbano e os locais públicos que compõem este espaço; o deserto que rodeia a cidade;
e as residências das personagens. Araújo nota ainda que as ocasiões em que as
personagens da série são vistos fora de Albuquerque são quase sempre infelizes, mas
também afirmam a construção e manutenção de uma unidade de espaço apresentada
por estes três cronotopos centrais. Sobre o primeiro deles, que concerne o espaço
urbano e locais públicos de Albuquerque, Araújo observa que
(...) no mundo do seriado, Albuquerque é uma cidade balizada por
marcas urbanísticas típicas da segunda metade do século XX: ela é
dominada por carros, placas informativas, lojas genéricas e cadeias
de fast food. Não ambicionamos aqui sugerir que sua contraparte no
25
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nosso mundo não apresenta semelhanças com ela neste sentido,
porém como qualquer cidade real, a Albuquerque que podemos
visitar é mais multifacetada que aquela da série, e o modo como
Breaking Bad escolhe construí-la não é inocente ou aleatório, mas
constituinte da ambientação ficcional e do mundo projetado na tela.
(ARAÚJO, 2014, p. 94)

Como nota o autor, esses elementos indicam que Albuquerque se encaixa
numa urbanidade pós-industrial, com análogos ficcionais à lojas, redes e franquias
encontradas em qualquer cidade dos Estados Unidos – lava-jatos, lavanderias, lojas
de móveis, escritórios de advocacia e cadeias de fast food. Neste último ponto, é
importante notar a importância da franquia Los Pollos Hermanos e do escritório do
advogado Saul Goodman, que ajuda Walter e Jesse a lavar o dinheiro que fazem com
a venda de metanfetamina.
Curiosamente, a apresentação destes lugares opera de modo
contrário ao que ocorre com os componentes dramáticos explorados
no capítulo anterior, que são introduzidos aos poucos e só mais tarde
revelam seus propósitos narrativos. Tanto no caso da Los Pollos
Hermanos quanto do escritório de advocacia de Saul, estes espaços
são primeiro introduzidos em virtude da sua maior utilidade narrativa
(apresentar respectivamente Gustavo Fring e Saul Goodman), para
depois continuarem a ser desenvolvidos pela longa serialidade para
além daí, adquirindo significados para a obra que transcendem seus
propósitos originais. (ARAÚJO, 2014, p. 98)

No que se refere ao deserto que rodeia a zona urbana de Albuquerque,
segundo cronotopo identificado por Araújo, os cenários áridos são praticamente
inabitados, embora alguns locais possuam componentes de presença e intervenção
humana, remetendo a uma sensação de isolamento e abandono, liberdade e perigo
(GUFFEY, 2014, p. 169). O deserto marca, ainda, o primeiro local em que Walter e
Jesse cozinharam juntos, o local onde ele cometeu o primeiro homicídio, onde Walter
esconde o seu dinheiro e onde ocorre, perto do final da trama, a troca de tiros entre os
neonazistas e a DEA, representada por Hank.
Sobre as residências pessoais onde habitam as personagens da série, Araújo
ainda atenta que, assim como no cronotopo da cidade, existem elementos que
vinculam a cidade às casas – desde planos das fachadas das residências até a
repetição dos endereços das personagens através do diálogo.
[E]ste elemento estandardizado de compartimentalização do espaço
social fornece uma ligação entre estes dois cronotopos – conectando
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a massificação da cidade às residências do mesmo modo que ferros
velhos e estradas vazias a conectam ao deserto. Quanto às casas em
si mesmas, em Breaking Bad elas invariavelmente servem à
caracterização dos moradores, o que é sobretudo importante no caso
de personagens para os quais a obra não fornece muitos elementos
desta espécie. Assim, por exemplo, a casa de Hank e Marie é
decorada com vários detalhes em roxo, cor que a irmã de Skyler
veste com consistência em quase todas as cenas ao longo das cinco
temporadas. Isso reforça de modo quase subliminar a caracterização
da personagem como obsessiva, dada a insistência dela no uso de
uma única cor. (ARAÚJO, 2014, p. 109-10)

Essa estratégia, nota Araújo, tem outras incidências ao longo da série,
servindo como mais uma forma de caracterização de personagens como Gale, Ted
Beneke, Elliot e Gretchen e Fring. As residências de Jesse, igualmente, ilustram as
mudanças que acontecem na vida da personagem – sua casa na primeira temporada é
desarrumada, com decorações antigas que parecem pertencer à falecida tia de quem
Jesse herdou a casa. A casa não exibe elementos que remetam à personalidade de
Jesse diretamente, mas a sua falta de interesse em transformar a casa representa a
falta de interesse e foco com que leva a sua vida. Em seguida, ele se muda para a casa
de seus pais, que o expulsam de casa ao descobrir que ele fabrica metanfetamina, o
que contrasta ainda mais a sensação de não-pertencimento com que Jesse parece levar
a vida. É aí que ele aluga uma casa gerenciada por Jane,
um espaço vazio, que vai mobiliando aos poucos. O vazio deste novo
espaço se associa à mudança na sua vida e seu mobiliamento
progressivo à construção de uma nova história, à medida que se
desenvolve seu relacionamento com Jane. Após a morte dela, ao sair
da reabilitação, Jesse readquire a casa da tia, onde volta a morar na
terceira temporada. Seus pais, contudo, haviam reformado o lugar, e
agora ele mais uma vez é um espaço vazio, onde a personagem outra
vez tenta construir uma nova história. Na quarta, com a morte de
Gale, em sua fase autodestrutiva, este imóvel é completamente
vandalizado, com pichações e manchas de diversos tipos na parede e
no chão, refletindo o abandono da própria personagem. Ao fim da
temporada, quando começa a recuperar sua estima, Jesse é visto
pintando as paredes e restaurando o lugar, em mais um recomeço.
Enquanto elemento de caracterização, assim, os lugares onde Jesse
mora marcam não só os estados atuais da personagem, mas todas as
suas tentativas de mudar, apagar o passado e construir para si um
futuro melhor. (ARAÚJO, 2014, p. 110-1)

Enquanto as residências de Jesse refletem as constantes mudanças, tanto
internas quando externas, pelas quais a sua vida passa, a residência de Walter White e
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sua família, nota Araújo (2014, p. 111), permanece praticamente a mesma, sem
refletir nem a sua personalidade nem a de Skyler, nem a de Walter Jr. Com um
corredor estreito e móveis de aparência comum, a casa dos White reflete a sua classe
econômica, assim como poderia ser a casa de qualquer outro “homem comum”.
A vida familiar dos White também está marcada pelo cenário residencial. É na
área externa da piscina que Walter se recolhe para pensar; é na mesa, separada da
cozinha americana por um balcão, que Walter, Skyler e Junior se reúnem para comer,
principalmente, o café da manhã (hábito recorrentemente mostrado ao longo da
série); na sala de estar Walter e/ou Skyler se reúnem com Hank e Marie e onde tem
algumas das conversas mais tensas entre os dois; e o banheiro, local em que Walter se
sente à vontade para exibir sua fraqueza e suas vulnerabilidades.
Na segunda temporada, quando se muda para um novo apartamento, Walter
não se incomoda com a decoração – escolhe uma opção mobiliada, padronizada, sem
qualquer customização de acordo com a sua personalidade. Vemos ainda a casa dos
White em duas circunstâncias completamente opostas: num flashback em que Walter
e Skyler visitam o imóvel que estão comprando, ainda vazio, contemplando as
possibilidades e potencialidades tanto do local como de suas vidas (3x13); e quando
Walter retorna à casa destruída, uma alusão à sua própria vida (5x09, 5x16).
A identificação do mundo ficcional que as personagens de Breaking Bad
habitam é fundamental para uma melhor compreensão dos aspectos de constituição
narrativa e personagens que pretendemos observar.
2.3 – Temporalidade
Como já vimos, a serialidade é um dos aspectos centrais à obra de ficção
televisiva seriada, comumente associados aos romances de folhetim tão populares no
século XIX, que faziam uso dos modos de produção e formatos industriais de jornais
e revistas para entregar aos seus leitores capítulos da narrativa com uma frequência
regular, com o objetivo de fidelizar seus clientes.
A temporalidade do formato, seja o longo tempo da narrativa ou o
tempo do espectador e as visitas diárias ou semanais aos episódios, é
uma das características da linguagem dos seriados. A criação do
suspense e da surpresa e, principalmente, a abundância de arcos
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dramáticos, permite um maior número de temas a serem discutidos e,
principalmente, a serem confrontados. (...) Este desapego beneficia
os arcos dramáticos que sempre se encontram sujeitos ao
desenvolvimento psicológico das personagens e não a surpresas.
(FILHO, 2012, p. 3)

Se a narrativa seriada já tem como pressuposto a sua divisão por capítulos ou
episódios, é seguro presumir também que a narrativa é desenvolvida com base na
fragmentação de sua trama, fazendo uso desses cortes semanais ou mensais entre os
episódios como estratégias narrativas, como é o caso de Breaking Bad.
Breaking Bad é uma série escrita com a estrutura clássica de quatro
atos comum a um drama televisivo norte-americano. Apesar de, nos
últimos anos, a maioria dos dramas ter evoluído a sua estrutura de
quatro para seis atos, a maior parte dos programas de uma hora
produzidos pela AMC – por exemplo, Rubicon (2010), The Walking
Dead (2010-presente), The Killing (2011-2013), Hell On Wheels
(2011-presente) – mantém a estrutura clássica de quatro atos. (...)
Essa estrutura clássica que a AMC impõe às suas produções também
incluem uma alegação do teaser – ou cold open – como um
segmento inicial do episódio antes da primeira interrupção da
narrativa e o primeiro ato. (...) Como Pamela Douglas (2007)
apontou, o cold open “existe para agarrar a atenção dos espectadores
mais rápido do que o inimigo, que é o controle remoto. A noção é
abrir a hora com uma ação, imagem, situação ou personagem que
provoque antecipação o suficiente para manter os espectadores após
a cartela de introdução da série e até o primeiro ato” (78).
(SÁNCHEZ-BARÓ, 2013, p. 139-40, tradução nossa)

Nosso primeiro contato oficial com o protagonista e o deuteragonista da série,
que não pela exposição à comerciais de televisão ou materiais promocionais
divulgados na mídia, é através do cold open do episódio piloto de Breaking Bad. Os
primeiros três planos de Breaking Bad são tomadas silenciosas de um deserto e, em
cerca de quatro minutos, vemos um homem de meia-idade usando uma máscara e
uma cueca branca dirigir um RV em alta velocidade, três corpos desacordados e
diversos equipamentos de vidro quebrando no fundo do veículo, até que ele bate o
veículo e sai do mesmo, colocando uma camisa para gravar uma mensagem para a
sua família em uma filmadora antes de ir até o meio da estrada e apontar uma arma na
direção das sirenes que se aproximam. Com essa imagem, o cold open tem seu fim,
são apresentados os créditos iniciais e a imagem seguinte, de uma casa comum num
bairro de um subúrbio norte-americano, recebe uma cartela: “três semanas antes”.
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Como indica Sánchez-Baró (2013), esse cold open oferece as mais diversas
informações para os espectadores:
Em primeiro lugar, o cold open provoca uma estranheza e
desorientação. A imagem descontextualizada de um par de calças
voando pelo deserto sugere a imprevisibilidade como um recurso
narrativo. Então, a imagem surrealista de Walter White, introduzida
em sua cueca e com uma máscara de gás, exibi de um humor
absurdo em contraste com a violência representada pela arma e as
sirenes anunciadas. A explícita marca de temporalidade “three weeks
earlier” conta ao espectador que ele ou ela são confrontados com um
começo em media res que corresponde ao cold open de prolepse ou
flash-forward. Dali pra frente, o teaser do piloto prepara o
espectador para mais exemplos de imagens descontextualizadas,
humor absurdo e uma narrativa temporalmente desordenada ao longo
da série. A concentração de todos esses elementos no teaser anuncia
a audiência que eles devem esperar mais começos desse tipo.
Finalmente, ao mesmo tempo, essa sequência inicial serve como um
enigma a ser resolvido e conta aos espectadores que eles estão
assistindo um drama comprometido em experimentações formais.
(SÁNCHEZ-BARÓ, 2013, p. 142)

Para além dos cold opens e imagens descontextualizadas que servem como
uma forma de provocar antecipação e curiosidade no público, Breaking Bad também
constrói a sua trama em uma linha do tempo muito bem definida. A primeira
sequência após a cartela da série explicita o aniversário de 50 anos de Walter White,
um dos três aniversários que o personagem comemorará ao longo da série.
A construção da estrutura temporal da série é feita de forma cuidadosa, salvo
algumas pequenas inconsistências comuns à séries de longa duração, apesar de
existirem prolepses e analepses, de modo que enquanto a trama continua se
desenvolvendo, é possível voltarmos ou avançarmos no tempo em pequenas
sequências de contextualização (no caso de flashbacks) ou descontextualização (no
caso dos flashforwards), sem quebrar a narrativa em múltiplas temporalidades. Este
recurso permite também um maior aproveitamento de personagens adicionais ou
secundários à trama, como a viciada Wendy ou os primos Leonel e Marco
Salamanca.
Araújo (2014) identifica sete categorias de anacronias temporais em Breaking
Bad, sendo elas: flashbacks (1) para um tempo anterior ao descrito no piloto, (2) para
a temporalidade do piloto, (3) para a temporalidade de um episódio anterior, que não
o piloto, (4) para um tempo anterior no mesmo episódio; flashforward (1) para
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adiante no episódio, (2) para adiante na temporada; e sequências atemporais ou de
temporalidade indecidível (p. 82-83).
Se juntarmos a este fato a concentração das tramas, a busca de
completude epistemológica e o investimento em recapitulações
diegéticas de porções consideráveis da história, cremos ter
satisfatoriamente demonstrado o modo clássico (contínuo e pouco
fragmentado) como Breaking Bad convoca a imersão espectatorial, e
a construção pela série de um tecido narrativo que garante a
verossimilhança interna da obra, ocultando a ficcionalidade do
mundo narrado. (ARAÚJO, 2014, p. 89)

Existem dois aspectos que enriquecem a escolha narrativa desse fluxo
temporal: o primeiro deles diz respeito à premissa da série – a história de um homem
comum que se transforma num dos maiores nomes do tráfico do sudoeste norteamericano. Enquanto a grande maioria dos programas televisivos seriados costuma
operar na convenção de que uma temporada corresponde a um ano na vida daquelas
personagens, Breaking Bad remonta uma linha do tempo curta o suficiente para que
exista uma verossimilhança na relação construída entre as personagens (a conivência
de Skyler com os crimes de Walt que, a medida que vão se tornando mais violentos,
vão provocando uma maior ruptura no já desgastado relacionamento do casal; a
ignorância de Hank às atividades ilegais de seu cunhado, com quem convive em uma
frequência regular) e longa o suficiente para que seja possível observar a
transformação de Walt em Heisenberg e o arco de redenção de Jesse.
O segundo aspecto refere-se à simbologia dos aniversários de Walter na série:
logo após o seu aniversário de 50 anos, Walt é diagnosticado com câncer de pulmão e
sua crise de meia-idade e insatisfação com a sua vida doméstica suburbana, a qual
vive sob máscaras sociais, culminam em uma preocupação com o seu legado,
principalmente no que diz respeito às suas finanças; em seu aniversário de 51 anos,
Walt já está profundamente envolvido com o tráfico de metanfetamina e o seu
relacionamento com os integrantes da sua família se vê cada vez mais distante; e, por
fim, em seu aniversário de 52 anos, Walt está voltando à Albuquerque após cerca de
seis meses escondido em uma cabana em New Hampshire, longe de contato familiar
(ou humano, exceto quando Ed, contratado por ele, lhe levava mantimentos e
medicamentos para o seu câncer mensalmente), procurado pela DEA em todo os
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EUA e após perder tanto o dinheiro acumulado com seus crimes quanto o seu
império.
2.4 – Trama
Se a trama é um elemento de história definido pelo percurso selecionado por
um autor em que um incidente ou uma sucessão de incidentes traça uma narrativa
(CAMPOS, 2007, p. 99), Breaking Bad é uma trama essencialmente focada na
transformação de um homem de meia-idade comum em um traficante de
metanfetamina ambicioso e nocivo.
Em nossa análise da constituição narrativa de Breaking Bad, recorremos mais
uma vez a Araújo (2014), que sugere
(...) decompor a estrutura narrativa de Breaking Bad e hierarquizar
suas personagens, recorremos aos conceitos de fio (thread), trama
(braid) e tecido (fabric) narrativos. Conforme Mark Wolf (2012), um
fio narrativo é uma estrutura composta por uma série de eventos
conectados por vínculos causais que envolvem um conjunto
específico de atores em um dado curso de ação. Wolf repara que
embora esta estrutura geral permaneça, diversos estudiosos do
campo da narratologia propuseram modos distintos de pensar estes
fios. Um dos esquemas mais prementes neste sentido é o modelo
atuacional proposto por Greimas (1976, p. 225-250), cuja utilidade
no estudo de ficções televisivas já foi atestada por Balogh (2000, p.
58-65). (ARAÚJO, 2014, p. 58, grafos do autor)

Araújo identifica 13 fios narrativos distintos que se mantém a longo prazo na
série, sendo eles, em ordem de aparição: 1) a vida de Walter no mundo do tráfico; 2)
a vida familiar do protagonista; 3) as investigações de Hank conectadas ao caso
Heisenberg e os impactos delas sobre a vida do agente; 4) a descoberta por Skyler da
cleptomania da irmã e o modo como ela reage a essa descoberta; 5) a saída de Jesse
de casa, romance com Jane e retorno à antiga residência; 6) o caso extraconjugal
entre Skyler e Beneke; 7) a vingança dos primos de Tuco e atentado contra Hank; 8)
o relacionamento entre Jesse e Andrea; 9) o ciclo autodestrutivo de Jesse após matar
Gale; 10) a derrubada do cartel mexicano por Gustavo Fring; 11) Skyler tenta evitar
que Beneke seja auditado pelo IRS; 12) Walter lida com as provas e testemunhas
deixadas pela morte de Fring; 13) e os ex-sócios de Walter tentam continuar
produzindo a droga sem ele (ARAÚJO, 2014, p. 59, tabela 1).
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Esses são os principais fios narrativos de longo prazo que movimentam a
narrativa e que se interligam na extensão temporal da série, mas cada um desses fios
tem um ponto nodal que consideramos o clímax de cada um e que, por representarem
o ápice daquele fio, tem repercussões para o mundo ficcional e para as personagens
ficcionais que nele habitam. Os fios 1, 2 e 3 são considerados por Araújo os
principais fios narrativos da série, desdobrando-se em diferentes eventos e
acontecimentos ao longo da narrativa (2014, p. 60-2).
Mesmo que possam ter vários níveis de estruturação, é preciso deixar
claro ainda que os fios narrativos não são as unidades
composicionais máximas do enredo. Conforme Wolf (2012), dado
que em certas narrativas fios diversos se desenvolvem
concomitantemente e partilham os mesmos materiais diegéticos
(podendo ter atores, ambientes e mesmo eventos em comum), tais
fios podem se entrelaçar uns com os outros, compondo uma ou mais
tramas que se organizam em torno de um mesmo personagem, lugar
ou tema. Estas tramas podem ter ainda importância hierárquica
variável para o tecido narrativo, e com frequência uma delas se
apresenta como principal e as outras como secundárias. Ademais, um
mesmo fio pode servir à sustentação de várias tramas, a partir de
distintas teias de relações que venha a estabelecer com outros fios na
estruturação global do tecido narrativo de uma obra. (ARAÚJO,
2014, p. 62)

O autor nota ainda que Walter White é a única personagem da série que
conjuga os três fios narrativos mais importantes para o tecido narrativo, além de ser
vinculado ainda a outros dois fios (12 e 13). Em seguida viria Jesse, vinculado
também a cinco fios narrativos (1, 5, 8, 9 e 13), mas apenas um dos quais se
configura como um dos fios narrativos centrais da série. É também a partir desses fios
narrativos que podemos notar o esforço de Breaking Bad em manipular diferentes
códigos de gêneros já legitimados e passíveis de reconhecimento por parte dos
espectadores, como o western e o policial, o que possibilita também um jogo por
parte dos autores com as expectativas de desenvolvimento narrativo que essas
referências provocam na audiência de uma forma geral.
Observamos até aqui os dados técnicos e a trama principal que movimenta
Breaking Bad e suas personagens, em especial do que tange a sua espacialidade, o
mundo ficcional construído e que ambienta aquela constelação de personagens; a
temporalidade, ou seja, como a obra utiliza a sua serialidade (tanto de forma
episódica quanto por temporada) como estratégia para desenvolvimento de suas
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histórias e personagens; e a trama, em si, que perpassa as personagens que estão no
cerne de nossa análise.
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CAPÍTULO TRÊS – Crime e Castigo: Walter e Jesse
O autor não encontra de imediato para a personagem uma visão não
aleatória, sua resposta não se torna imediatamente produtiva e de
principio, e do tratamento axiológico único desenvolve-se o todo da
personagem: esta exibirá muitos trejeitos, máscaras aleatórias, gestos
falsos e atos inesperados em função das respostas volitivoemocionais e dos caprichos de alma do autor; através do caos de tais
respostas, ela terá de inteirar-se amplamente da sua verdadeira
diretriz axiológica, até que sua feição finalmente se constitua em um
todo estável e necessário. Quantos véus necessitamos tirar da face do
ser mais próximo - que nela foram postos pelas nossas reações
casuais e por nossas posições fortuitas na vida -, que nos parecia
familiar, para que possamos ver-lhe a feição verdadeira e integral...
(BAKHTIN, 1997, p. 7)

Nossa escolha por pesquisar como a relação entre personagens pode ser uma
potente estratégia para a construção dos mesmos implica em destacar a repercussão
das relações interpessoais nas trajetórias de cada um deles, em especial, os conflitos
que modelam essas relações ao longo do desenvolvimento das narrativas ficcionais
seriadas. No caso de Breaking Bad, série na qual o protagonista Walter White tem um
arco de personagem bem delineado de ascensão e declínio, um olhar aprofundado
revela que a relação de Walter com as personagens da série incidem sobre sua
trajetória, tendo Jesse como uma das mais importantes para compreender o lugar que
ocupa na linha narrativa que trata da sua experiência na ambiência do narcotráfico.
As relações entre Walter e Jesse permitem compreender um dos aspectos salientados
por Meslow, quando nos diz que
(...) [Breaking Bad] não é sobre Walter ascender ao poder/sucumbir
à maldade; ele já atingiu os extremos de ambas as categorias.
Breaking Bad se transformou de uma série focada nas ações de
Walter para uma série sobre como as pessoas ao redor de Walter são
afetadas por suas ações – e os resultados se tornam cada vez mais
feios com o passar de cada episódio26. (MESLOW, 2012, online,
tradução nossa)

26

No original: “(...) the series isn't about Walter's ascent to power/descent into evil; he's
reached the far extremes of both categories. Breaking Bad has shifted from being a show
Walter's actions to being a show about the way the people around Walter have been affected
by his actions—and the results are getting uglier with each passing episode.”
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Assim, o arco de personagem de Walter se encontra no cerne de nossa análise pois é a
partir de suas motivações, ações e reações imersas numa rede de relações com outras
personagens que observamos as mudanças ao mundo ficcional que somos
apresentados. Em linhas gerais, podemos tratar as premissas narrativas desse arco por
meio da apresentação que Gilligan, criador da série, faz da estratégia narrativa
utilizada para apresentar Walter aos espectadores, já no episódio piloto, a humiliation
conga – ou seja, um conjunto de acontecimentos humilhantes usados para estabelecer
a rotina e as frustrações de Walt.
O ponto zero da narrativa remete Walt ao seu aniversário de 50 anos. A
primeira situação ocorre no seu ambiente doméstico – no café da manhã familiar
inicia-se a sua apresentação como homem pouco assertivo – em resposta ao pequeno
conflito entre Skyler e Jr., seu primogênito, sobre bacon vegetariano, Walt apenas diz
ao filho para “comer o seu bacon vegetariano,” repetindo as palavras da esposa, com
uma caracterização que, por meio de cores e vestimentas, o apaga completamente da
cena e camufla-o com o ambiente (Figuras 1 e 2).

Figura 1

Figura 2

Traços da cidade onde mora são ressaltados quando ele segue para o ambiente
de trabalho. Walt segue para a escola em um Pontiac Aztek 2004, um carro
notoriamente conhecido pelos norte-americanos como um modelo entre uma minivan
e uma SUV, votado como um dos piores carros já feitos, uma escolha que busca
mostrar uma personagem patética atrás daquele volante27 (Figuras 3 e 4).

27

C.f. http://imcdb.org/vehicle_223266-Pontiac-Aztek-2004.html
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Figura 3

Figura 4

Na sala de aula de química, Walt está diante de alunos sonolentos e
desinteressados, lidando com a sua falta de condição de gerar respeito a sua
autoridade com os alunos (Figuras 5, 6 e 7). Nas cenas seguintes, durante o almoço, a
personagem está sozinha, em um escritório bagunçado, sem a ordem que os traços
pessoais podem conferir, reforçando mais uma vez os traços da impessoalidade
associada a ausência de decisões próprias. A mise-en-scéne construída, com as roupas
claras de Walt mais uma vez combinando com o cômodo e a vegetação na janela ao
fundo, corrobora à sensação de que Walt não está realmente ali (Figura 8).

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8

O segundo local de trabalho de Walt, o lava-jato, é apresentado em seguida,
dando continuidade aos traços da impessoalidade. O local é marcado por tons azuis e
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persianas brancas, conferindo a sensação de aprisionamento que apenas se
intensificam quando o chefe de Walt, Bogdan, ordena que ele vá limpar os carros
para cobrir o turno de outro funcionário. É então que Walt é visto pelo aluno que o
desrespeitou em sala de aula, que o humilha ao fotografá-lo e constrange-lo por estar
por estar limpando o carro dele, caracterizado como a antítese do de Walt, pois é
expressamente mais caro e “descolado”.
O crescente esgotamento de Walt com sua vida vai se tornando cada vez mais
evidente – ele tem um surto ao se debater para fechar o porta-luvas de seu carro – e,
ao chegar em casa, descobre uma festa surpresa para ele e Skyler mais uma vez
registra a sua posição de subordinação a esposa quando ela comenta o atraso de Walt
em seu ouvido. A percepção da tensão crescente da personagem se mostra na festa,
quando seu cunhado Hank, policial, exibe sua arma. Walt repara na atenção que Jr. dá
a seu tio e vemos a humilhação que o consome, o seu ego e a sua masculinidade cada
vez mais feridos (Figuras 9 a 14):
WALT
(segurando a arma)
É pesada.
HANK
(rindo)
É por isso que eles contratam
homens.28

Figura 9

28

Figura 10

Pilot. Breaking Bad. 1ª temp., epis. 1. EUA: AMC, data de exibição. Seriado.
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Figura 11

Figura 12

Figura 13

Figura 14

A sequência de humilhações do dia ainda não terminou para Walter – à noite,
no quarto, Skyler leiloa alguns dos itens que possuem para conseguirem mais
dinheiro, o que, junto aos dois empregos de Walt, corrobora à delicada situação
financeira da família. Enquanto os dois conversam na cama, a inércia de Walt se
contrapõe a ação de Skyler, que lhe masturba como um presente de aniversário.
Deparada com a dificuldade de Walt em se excitar, Skyler questiona se seu membro
“está dormindo” e, quando finalmente consegue excitá-lo e Walt parece se aproximar
do clímax, ela o interrompe, comemorando o item leiloado. Os dois se entreolham,
em silêncio, mas frente ao cerrar dos dentes de Skyler, num semi-sorriso
envergonhado pela interrupção, Walt não esboça uma reação.
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Figura 15

Figura 16

Figura 17

Figura 18

A estratégia de apresentação do protagonista pelas inúmeras e corriqueiras
experiências de humilhações e frustrações foram articuladas com as personagens que
compõem a sua rede mais essencial no ambiente de trabalho e no ambiente familiar.
Acentua-se essa atmosfera quando no dia de seu aniversário de 50 anos, onde se
espera um lugar próprio para si, fruto de seu empenho e dos outros que o cercam, o
que se mostra é um indivíduo com a personalidade apagada, sozinho, vilipendiado
pelos entes mais próximos. A posição decadente e sem perspectiva é acentuada para
Walt, que, apesar de ter uma vasta formação acadêmica, ter contribuído para uma
pesquisa que ganhou o prêmio Nobel e trabalhado em diversos laboratórios químicos
no estado do Novo México, ele se tornou um “Zé ninguém”.
Esses são traços da história da personagem humilhada que incitam na
audiência a formulação de hipóteses sobre quais atitudes a personagem vai tomar para
sair desse lugar e dar a volta por cima, atitudes acionadas pelas escolhas narrativas
que iniciam o episódio mostrando já Walter reagindo a essa praga de seu destino.
O episódio começa com Walter de cueca, no deserto, sozinho, fugindo de uma
suposta perseguição policial e de arma em punho. Nesse ambiente a relação com
Jesse já está presente, desacordado no veículo que ele dirige. O fato dele estar
inconsciente, no banco do carona do RV, dois corpos ao fundo e Walt perdendo o
controle do veículo, remete aos traços que marcarão a relação de Walt com Jesse.
Walt o levará, nas cinco temporadas seguintes, a situações constantes de perigo, que
podem aniquilar a existência de Jesse. Nessa relação, Jesse, numa posição
subordinada a Walt, e ele numa posição subordinada a outros, correm riscos e
procuram recuperar o controle e a direção de suas vidas. Jesse, todavia, é apresentado
74

com mais virilidade e vitalidade que Walt – sua primeira aparição no piloto também o
mostra apenas de cueca, mas após transar com a vizinha (Figuras 19 a 22). Há uma
caracterização contrastante das personagens logo de início e, ao mesmo tempo em
que ambos terão em comum a necessidade de entrar (ou, no caso de Jesse, continuar)
no crime para lidar, cada um, com seus problemas, é Walt que se mostrará o mais
cruel e ambicioso no mundo do tráfico.

Figura 19

Figura 20

Figura 21

Figura 22

O despertar dessa ambição e crueldade de Walt ainda não se mostram tão
evidentes no piloto ou no decorrer da primeira temporada, de forma geral. É a partir
da relação de Walt com Skyler, que continuamente reafirma a sua autoridade na
residência dos White e cobra de Walt uma maior preocupação com o seu diagnóstico;
com Hank, que não perde a chance de diminuir a masculinidade de Walt para elevar a
sua própria virilidade; e, principalmente, Jesse, que, como veremos neste capítulo,
não só apresenta Walt ao mundo do tráfico, mas é a relação mais importante que Walt
constrói nas situações dramáticas relacionada a ele.
3.1 – Caracterização
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Quando, em Cancer Man (1x04), Hank explica em uma reunião da DEA que
os novos traficantes de metanfetamina “são extremamente habilidosos”, sua fala é
utilizada como voiceover em um movimento de câmera que sai de um plano detalhe
na barriga de Walt (Figura 23) até chegar em seu rosto (Figura 24).

Figura 23

Figura 24

Esse recurso de elipse na edição da cena marca uma estratégia narrativa
destacada na série: se a dimensão física diz respeito à primeira forma de apreensão de
uma personagem, é significativo que nosso primeiro encontro com Walter White seja
com este usando apenas cuecas brancas e uma máscara respiradora (Figura 25). Após
Walter perder o controle e bater o RV, a retirada da máscara revela o seu rosto
(Figura 26), mas a aparência de homem norte-americano comum de meia-idade, com
óculos de grau e um bigode apenas auxiliam na construção de uma atmosfera surreal
e descontextualizada (Figuras 27 e 28). O cold open de Breaking Bad já estabelece
algumas informações de âmbito visual sobre Walter White – em primeiro lugar, a
escolha do ator Bryan Cranston para interpretá-lo parte tanto da admiração de
Gilligan por Cranston, com quem já havia trabalhado em The X-Files, quanto de uma
estratégia de recepção – o papel pelo qual Cranston era mais popular antes de
Breaking Bad era a sitcom Malcom in the Middle, na qual interpretava o excêntrico e
exagerado pai de família Hal. Inicialmente, os executivos da AMC relutaram com a
escolha, indicando atores mais consagrados como John Cusack e Matthew Broderick,
mas Cranston acabou ganhando o papel e, junto com Gilligan e sua equipe, ajudou a
moldar a aparência física e a biografia de Walter.
O ator afirma que o seu pai é uma grande influência para aparência física de
Walt – um homem mais velho, um pouco corcunda, nunca ereto – a mensagem que
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transmite com essa postura corporal é a ideia de um homem carregando o peso do
mundo e das oportunidades perdidas sobre os seus ombros29.
Vince Gilligan, o criador e produtor executivo do programa, o
vendeu para a AMC como “um homem que vai de Mr. Chips a
Scarface” e, no piloto, Walt diz a seus estudantes que a química é “o
estudo da mudança”. Mas Cranston quietamente mudou o arco de
homem-bom-que-vira-mau para homem-invisível-que-se-tornavívido. Na pré-produção, Gilligan relembra, Cranston começou a
construir um ideal estético: “Bryan disse, ‘eu acho que eu deveria ter
um bigode, e deve ser um bigode leve e fino e deve parecer como
uma lagarta, e eu deveria estar pálido, e um pouco mais cheio, tipo
73kg’.” (FRIEND, 2013, online, tradução nossa)

Figura 25: Walt dirige o RV pelo deserto

Figura 26: Walt após bater o RV

Figura 27: Walt grava uma mensagem

Figura 28: Walt aguarda a polícia

Como notam diversos autores (EGRI, 1961; PALLOTTINI, 1989;
COMPARATO, 1995; EDER, 2008), o nome e a aparência física de uma personagem
– o segundo aspecto mais especificamente no meio audiovisual – são as duas fontes
primárias de apreensão e atribuição de sentido a uma personagem ficcional. Se a
aparência física de Walt, de seus cabelos ao seu bigode e seu figurino, já evidenciam
o seu posto como homem comum e apagado em sua própria realidade, o seu nome,
escolhido por Gilligan como um dos nomes “mais tediosos” em inglês, apenas
fortalece esse significante. Em contraponto à Walt, temos Jesse (um nome

29

C.f. http://www.nytimes.com/2011/07/10/magazine/the-dark-art-of-breaking-bad.html
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extremamente jovial e popular nos países de língua inglesa, nas últimas décadas30),
interpretado pelo ator Aaron Paul. Ele é o retrato de um jovem comum norteamericano, loiro, olhos azuis, de estatura mediana, com 25 anos, várias tatuagens pelo
corpo e um corte de cabelo que lhe aproxima mais a um jovem do colegial do que de
um jovem adulto (Figuras 29 e 30).

Figura 29

Figura 30

A intenção de Gilligan era que Jesse tivesse a aparência de um “perdedor”,
não de um jovem bonito e bem apessoado, mas a audição de Aaron Paul lhe
surpreendeu. Para Gilligan, Jesse era, em grande parte, a entrada para Walt no mundo
das drogas e dos crimes e uma personagem secundário que serviria como alívio
cômico.
“Minha intenção era que ao final da primeira temporada, Jesse
morreria terrivelmente, o que faria Walt se sentir muito culpado e o
faria questionar sua criminalidade,” diz Gilligan. “Mas ficou claro
pra mim que Aaron Paul era extremamente essencial para a série. Eu
não o mataria agora mais do que eu cortaria um dos meus dedos.”31
(ROSENBLUM, 2010, online, tradução nossa)

Se Jesse, de muitas formas, representava um contraste canônico para Walt no
mundo do crime, a sua dimensão física não era diferente – no que Walt usava roupas
apagadas e corretamente alinhadas ao seu tipo físico, Jesse usava cores vibrantes e
roupas muito largas para o seu corpo (Figuras 31 e 32). Era um visual que se
conectava com a imagem que Jesse tinha de si mesmo e também com a sua evolução
ao longo da série.
30

C.f. http://www.babycenter.com/baby-names-jesse-462725.htm
No original: ““My intention was that at the end of season one, Jesse would die horribly,
which would make Walt feel really guilty and force him to question his criminality,” says
Gilligan. “But it became clear to me that Aaron Paul was an absolute asset to the show. I’d no
more kill him off now than cut off one of my pinkies.””
31
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Figura 31

Figura 32

3.2 – Reações químicas
WALT
Ligações são o que mantém o mundo
físico, o que nos mantém.32

Com a decisão por manter Jesse como personagem fixo da série, os escritores
passaram a explorar o potencial de Jesse enquanto deuteragonista para Walt, ao
mesmo tempo em que delinearam um arco igualmente transformativo para ele – o de
amadurecimento – de forma que, se suas personalidades já não eram contrastantes o
suficiente, os seus arcos individuais seriam.
WALT
Então, o termo quiral deriva do
grego “mão”. Agora, o conceito
aqui é que assim como sua mão
esquerda e direita, elas são
imagens espelhadas uma da outra,
idênticas, mas opostas. Bem, dois
compostos orgânicos podem existir
como duas imagens espelhadas uma
da outra, até o nível molecular.
Mas embora pareçam as mesmas,
elas não se comportam da mesma
forma. (...) Ativo, inativo. Bom,
ruim.33

32

Negro y Azul. Breaking Bad. 2ª temp., epis. 7. EUA: AMC, data de exibição. Seriado.
The Cat’s in the Bag. Breaking Bad. 1ª temp., epis. 2. EUA: AMC, data de exibição.
Seriado.
33

79

É importante perceber que, à essa altura, Walt ainda não criou o seu alterego
de Heisenberg e Jesse ainda não teve oportunidade de desenvolver as suas
preocupações morais. Assim, os espectadores são apresentados aos contrastantes
Walt, um homem bom levado a fazer coisas ruins pelo bem de sua família, e Jesse,
um homem mau que produz e vende metanfetamina. A ênfase nessa dualidade
maniqueista não deixa de ser uma estratégia narrativa: Breaking Bad reconhece que a
psique humana é mais complexa do que os binários bom/ruim, bem/mal, certo/errado;
a tese aqui não deixa de ser intrinsecamente junguiana – se um indivíduo cola demais
em uma polaridade de sua personalidade, ele perde a sua humanidade. A polarização
e o espelhamento são frequentemente explorados na série a partir da construção das
características de Walter e Jesse, bem como na compensação de seus arcos
dramáticos individuais. Ao longo das cinco temporadas, Gilligan e os escritores
aproveitam-se das noções de engajamento e aliança com as personagens que criaram
– Walt, o homem bom que fez escolhas ruins no início da série, talvez nunca tenha
sido tão bom assim; e Jesse, o jovem tirado a gângster que se achava uma pessoa
ruim e que aceitou esse papel social contra os seus próprios sentimentos, no fundo
sempre foi um homem bom que fez escolhas ruins, ainda com seus traumas e sua
eterna busca por validação externa.
Claramente esgotado com a sua rotina, Walt evidencia-se, à primeira vista,
como um homem de meia-idade inteligentíssimo (“você tem o cérebro do tamanho de
Wisconsin”, brinca Hank no piloto da série) mas submisso, que foge de conflitos, é
altamente qualificado para os dois empregos que possui e que, ainda assim, tem
dificuldade de prover uma estabilidade financeira aceitável para a sua família. É
notável, pela sua postura e comportamento nos minutos do piloto que definem a sua
rotina, que Walt sente-se insatisfeito, frustrado e emasculado – até mesmo aquilo em
que é talentoso, a química, não se mostra o suficiente para que ele tenha o respeito ou
mesmo a empatia de seus alunos e familiares.
O seu padrão de fala indica, principalmente, a emasculização da qual sente ser
vítima no início da série. Com falas pausadas, Walt claramente possui um vasto
vocabulário, mas sua eloquência é tímida. Frequentemente percebe-se na sua fala um
aspecto submissivo, frases interrompidas em tom de quem pede uma permissão. No
piloto, quando acompanha Hank e Gomez à batida ao laboratório residencial de
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Emilio e Jesse, Hank explica que os agentes da DEA precisam usar máscaras para se
proteger da envenenação pelo “gás mostarda”. “Gás fosfino,” corrige Walter, que
imediatamente recebe um olhar de seu cunhado. “Eu acho,” completa, aceitando a
posição condescedente de Hank. Aos poucos, quando adentrado o mundo do crime,
sua fala vai se tornando mais assertiva e imperativa, chegando a ser verbalmente
agressivo até mesmo com membros da sua família.
A mudança evidenciada em Walt ao longo da série é perceptível tanto a partir
de seu comportamento, suas ações e transgressões quanto a partir de sua aparência
física. Ao longo da série, Walt apresenta seis fisiologias (ou corporrealidades)
diferentes entre si, que parecem conversar com os acontecimentos de sua vida pessoal
– o flashback que mostra Walt discutindo química e flertando com Gretchen na época
de sua tese lhe apresenta com um aspecto jovial, cabelo e barba longos, e quase
sempre acompanhados de um sorriso natural (Figura 33). O Walt que conhece e se
casa com Skyler, por outro lado, já possui um corte de cabelo mais arrumado e barba
feita, mas já apresenta uma jaqueta de couro como parte de seu figurino (Figura 34) –
apesar de já ter vendido sua sociedade na Gray Matter, Walt ainda não se frustrou
com suas escolhas profissionais e pessoais. Pelo contrário, a sua postura e o seu
figurino (uma jaqueta de couro, que é comumente associada à jovialidade e à rebeldia
pelas personagens famosos interpretados por Marlon Brando e James Dean) no
flashback corroboram com o diálogo que ele tem com Skyler na casa que acabam
comprando e morando: ele é ambicioso e a casa simples e confortável apresentada
por Skyler não parece se enquadrar ou combinar com os seus planos de vida. O visual
de Walter nesses dois períodos específicos tem um lugar subjetivo como símbolos de
transgressão (o cabelo longo, a jaqueta de couro) – Walt não tinha espaço para
transgredir em sua vida pessoal, o que explica porque, a partir do momento que ele
rompe com a lei, ele rompe com ela por completo. Segundo a sua autopercepção, ele
ainda era um jovem ambicioso que havia fracassado.
O óculos de grau e o bigode fino de Walt na primeira temporada (Figura 35),
por sua vez, são os únicos aspectos aparentes que o diferem do Hal que tornou
Cranston famoso, o que contribui para o estabelecimento de Walt como um “homem
ordinário”, até mesmo invisível em sua própria família e comunidade. Após começar
a sua quimoterapia e notar a sua perda de cabelo, Walt raspa a sua cabeça (Figura 36)
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– especificamente na cena anterior à sua primeira apresentação como Heisenberg,
quando causa uma explosão no escritório de Tuco. Na segunda temporada, pouco
após assistir à morte de Jane e após a sua cirurgia, Walt exibe um goatee (Figura 37),
que confere um aspecto diferente à aparência de Walt, mais uma vez acenando às
transformações internas da personagem.
Se Walt mantém essa aparência pelo restante da série – pelo menos até
Granite State (5x15), quando algum tempo já se passou e, para esconder a sua
identidade, utiliza óculos de aros grossos e pretos, um cabelo curto e desarrumado e
uma barba longa (Figura 38) – é significativo que ela venha após a sua complacência
à morte de Jane. Apesar de já ter assassinado Emilio e Krazy-8 antes de Phoenix,
Walt racionalizava as suas mortes como autopreservação e defesa pessoal.
A única ameaça real que Jane posava para Walt era a sua influência sobre
Jesse, que estava cada vez mais distante do negócio dos dois quanto mais tempo
passava com Jane, e a ameaça de Jane em expô-lo caso ele não entregasse a Jesse o
dinheiro que lhe devia. Jane é a primeira morte “desnecessária” causada por Walt e,
também, um ponto nodal tanto para seu arco de personagem quanto para o de Jesse,
como observaremos a seguir. É notável que a transformação física mais duradoura em
Walt seja após a transgressão moral que o vê cada vez mais distante do limite que
estabelece em Crazy Handful of Nothin’ (1x06): “não importa o que aconteça, não
derramaremos mais sangue”.

Figura 33: Walt na época de sua tese

Figura 34: Walt antes do nascimento de Jr.
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Figura 35: Walt na primeira temporada

Figura 36: Walt raspa o cabelo (1x06)

Figura 37: Walt com um goatee (3x01)

Figura 38: Walt ao fim da série (5x16)

A partir de nossas análises e do aprofundamento em paratextos sobre a série,
notamos que os figurinos – especificamente as cores utilizadas por cada personagem
ao longo da série – são representações simbólicas das trajetórias de cada personagem,
um trabalho construído a partir do perfeccionismo de Gilligan e das figurinistas
profissionais Kathleen Detoro e Jennifer L. Bryan.
Gilligan explica34 que é intencional que as roupas de Walt comecem em tons
beges e cáquis – o que corrobora à sensação de Walt como um homem apagado em
sua própria vida – para que ele progrida até a cor verde, que simboliza o crescimento
de sua vida e o seu desenvolvimento na vida do crime. Na segunda temporada, que vê
a sua transformação em Heisenberg cada vez mais evidente, Walt começa usando
preto e cores escuras, transitando pelo verde, azul e tons quentes até os avermelhados
e, novamente, o preto que usa durante a morte de Jane. Na cena em que os aviões
colidem acima da casa de Walt, em ABQ (2x13), ele usa uma camisa rosa, da mesma
cor do urso de pelúcia que cai do avião em sua piscina (Figura 39).

34

C.f. http://www.gq-magazine.co.uk/entertainment/articles/2013-08/21/vince-gilliganbreaking-bad-final-season-interview
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Figura 39: Cor dos figurinos de Walt nas 1ª e 2ª temporadas / reprodução: John LaRue

LaRue (2013) nota ainda que após o diagnóstico de câncer de Walt, as cores
de suas roupas ficam cada vez mais fortes até se tornarem pretas. Quando o câncer
volta ou quando Walt se sente derrotado, as cores bege e cáqui retornam ao seu
guarda-roupa. Quanto mais ele se aproxima de Gus e quanto mais forte se torna o seu
laço com a metanfetamina, mais azul aparece em seus figurinos (Figura 40).

Figura 40: Cor dos figurinos de Walt nas temporadas finais / reprodução: John LaRue

Kathleen Detoro define o estilo de Walt como “ordinário” e “clássico”35, com
roupas que seriam encontradas em grandes lojas de varejo norte-americanas, como
Macy’s, Kohl’s e Ross, e sapatos clássicos como o Clarks Wallabees, populares nos
Estados Unidos desde os anos 1960, que começam a série na cor bege, transformamse em sapatos marrons e, por fim, assumem a cor preta, como um significante do
niilismo progressivo de Walter36.
35

C.f. http://tvdressing.com/2014/10/14/kathleen-detoro-the-costume-formula-of-breakingbad/
36
C.f. http://esteeochoa.com/breaking-bads-good-costume-design/
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“Eu acho que, enquanto personagem, Walt manteve uma única coisa
confiável – seus sapatos,” diz Detoro. “É como a única lembrança de
quem ele era e o que ele confia que continua o mesmo. Se não
fossem Wallabees, seriam Oxfords e sua jaqueta. Algo permanece o
mesmo. Também representa a era jovial de Walt. Para muitos atores,
o figurino é o ponto de partida na transformação para o personagem.
Para outros complementa o personagem. Outras vezes o figurino
informa a audiência o humor [da personagem] a partir do uso da cor
ou do estilo. Muitas vezes eu apresento uma personagem com uma
certa paleta de cor que eu possa manipular ao longo do arco
narrativo. Com Walt, ele começa com bege e cores neutras e depois
se torna mais vívido com a cor (verde) – depois mais escuro (pretos e
cinzas) com a introdução de “Heisenberg”.”37 (BANKS, 2014,
online, tradução nossa)

Por fim, resta-nos analisar a última corporrealidade de Walter, embora não
aquela que refira ao seu papel social como marido, pai e professor – mas como
Heisenberg, alterego utilizado por Walt no mundo do crime.

Figura 41: Walt como Heisenberg (1x06)

Figura 42: Heisenberg, de chapéu (1x07)

No que diz respeito à sua aparência como Heisenberg, temos como uma das
suas principais marcas o clássico chapéu preto chamado pork pie hat, popular nos
anos 1940, embora a primeira aparição de Walt como Heisenberg – o momento em
que ele se apresenta a Tuco e cobra o valor que o traficante deve a ele e a Jesse
(1x06) – não inclua o acessório (Figura 41). O chapéu aparece pela primeira vez no
37

No original: ““I think that as a character, Walt has kept one trusty thing – his shoes,” says
Detoro. “It’s like the one semblance of who he was and what he trusts that remains the same.
If it wasn’t Wallabees, it would be Oxfords and his windbreaker. Something remains the
same. It also embodies Walt’s earlier era of his youth. For many actors, costume is the
starting point in becoming the character. For some it rounds out the character. Sometimes the
costume informs the audience of a mood through the use of color or style. Often I will
introduce a character with certain color palette that I can manipulate through the story arc.
With Walt, he starts out very beige and neutral and then became more alive with color
(green) – then became darker (blacks and greys) with the introduction of “Heisenberg”.””
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episódio seguinte (1x07), quando ele e Jesse se encontram com Tuco num ferro-velho
para a entrega da metanfetamina (Figura 42).
Em Kill Bill: Vol. 2 (2004, dir. Quentin Tarantino), o homônimo Bill,
interpretado pelo ator David Carradine, faz um discurso sobre superherois e suas
máscaras – ele explica que a mitologia do superheroi indica que para cada Batman ou
Homem-Aranha há Bruce Wayne ou Peter Parker, seus alteregos “humanos”. De
forma análoga, a criação de Heisenberg como alterego criminoso serve para proteger
a verdadeira identidade de Walter conforme ele lida com os agentes envolvidos na
fabricação e no tráfico de metanfetamina – ideia que se prova útil quando os primos
de Tuco começam a procurar por Heisenberg a partir da descrição visual que lhes foi
fornecida (Figura 43).
Contudo, para além de fornecer um alterego em nome e aparência para as suas
atividades ilegais (Figuras 44 e 45), conforme a contagem de cadáveres aumenta e
Walt se torna cada vez mais ambicioso, Heisenberg se torna cada vez menos uma
máscara, revelando a personalidade dominante de Walt, como veremos a seguir. A
sede por reconhecimento de Walt, o ordinário professor de colegial (Figura 33), é
satisfeita, nos últimos episódios da quinta temporada (Figura 46) – mas não mais
como Walter White, e sim como o traficante Heisenberg.

Figura 43: Desenho de Heisenberg (3x01)

Figura 45: Heisenberg (5x15)

Figura 44: Heisenberg (5x05)

Figura 46: Pixo na casa dos White (5x16)
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A estratégia de caracterização por contraste pode ser observada mais uma vez
na construção fisiológica de Jesse, em contraponto à Walter. O Jesse da primeira
temporada, um pequeno cozinheiro de metanfetamina sem qualquer ambição que é
ameaçado por Walt a ajudá-lo a cozinhar e distribuir metanfetamina, com seu cabelo
bagunçado, comumente coberto por gorros, tinha um estilo claramente urbano –
calças jeans folgadas, casacos largos, blusas com gráficos chamativos e um uso
frequente das cores amarelo (representando a sua inocência e o seu conformismo) e
vermelho (representando a sua intensidade e a intensidade de seus sentimentos), todos
elementos que indicavam que ele não estava num negócio lucrativo; ele estava apenas
sobrevivendo com o que ganhava da venda das drogas.
Após a morte de Combo, Jane e sua breve estadia na clínica de reabilitação, é
possível perceber a transformação interna de Jesse também através de seus figurinos
(Figura 47). Ele raspa o cabelo, deixa a barba por fazer e começa a usar roupas mais
apropriadas para o seu tamanho, incorporando cores de roupas mais discretas e
camisas com estampas de designer ao seu guarda-roupa, normalmente combinando-as
com sua jaqueta de couro. De certa forma, pode-se inferir pela mudança em sua
aparência física, que Jesse estava em um processo de amadurecimento.

Figura 47: Cor dos figurinos de Jesse ao longo da série / reprodução: John LaRue

Por fim, com a sua crescente culpa e paranoia ao final das cinco temporadas, o
guarda-roupa de Jesse já havia mudado completamente desde a sua primeira aparição.
Ele deixa o seu cabelo e a sua barba crescerem, numa representação simbólica da sua
recém-adquirida seriedade – e também da sua tristeza. Aqui, as suas blusas com
gráficos são substituídas por roupas com cores mais sóbrias e blusas xadrez que
indicam a sensação e a condição literal de aprisionamento que acompanham Jesse ao
final da série.
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A juventude é, psicologicamente, muito imagética, enquanto a maturidade é
mais pautada no real. No início da trama de Breaking Bad, Jesse é a imagem de um
adolescente drogado e irresponsável enquanto Walt passa a imagem de um homem
comum apagado de sua própria existência, preso à automaticidade de sua realidade.
Ambos estão perdidos e suas aparências físicas corroboram com o estranhamento que
sentem diante do mundo e com o qual se deparam constantemente. E é justamente no
movimento de buscar uma nova imagem de si, descolada do professor de colegial
correto e tedioso, que Walt se perde e se aliena de si mesmo, enquanto Jesse segue
um caminho oposto, cada vez mais afastado da imagem que expunha ao mundo para
partir para uma jornada interna, de amadurecimento e reparação.
Essas diferenças fisiológicas entre Walter e Jesse, que se refletem também nos
contrastes psicológicos entre si, são essenciais para a relação que se estabelece ali, em
quatro níveis diferentes: a relação estudante/professor, a relação de parceria
criminosa, a relação entre figura paterna/figura infantil e a relação de inimizade
evidenciada nos últimos episódios da quinta temporada.
A apresentação de Jesse como o ex-aluno problemático de Walt que tem
problemas com drogas e envolvimento no tráfico desde cedo fornece uma porta de
entrada para Walt ao mundo do crime. É notável que, para além de Jesse já estar
inserido no tráfico de metanfetamina, Walt racionalize Jesse como um possível
parceiro por dois motivos específicos: a sua diferença de idade e a posição de
autoridade como seu ex-professor lhe permitem uma maior facilidade na manipulação
e coerção de Jesse. Para Walt, um ex-cientista fracassado que se tornou professor do
colegial, o seu destino é continuamente explicar a química, uma de suas paixões
(“química é... fascinante,” ele diz aos alunos), a inúmeros estudantes desinteressados,
é irônico que o seu parceiro na fabricação e distribuição de metanfetamina seja
justamente o aluno problemático que ele reprovou no segundo ano do ensino médio –
um aluno que usa pó de chili como ingrediente especial da sua metanfetamina, que
acha que vacas moram em “casas de vaca” e cuja solução mais indicada para a
circunstância em que ficam presos no deserto é construir um robô.
Apesar de não ser o estudante mais inteligente, Jesse respeita Walt – a quem
continua a chamar de Sr. White, como o chamava na escola – e mais de uma vez
demonstra que ele é o seu mentor, constantemente perguntando a ele quais os seus
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próximos movimentos ou planos de ação. Walt, por sua vez, se frustra com a
irresponsabilidade e a falta de motivação de Jesse – quando este não demonstra
interesse em se esforçar o suficiente para se tornar um traficante lucrativo, Walt
manda ele “agir feito homem”, resumindo seu ensinamento a uma instrução simples
num vocabulário que espera que Jesse consiga compreender.
Para um aluno reprovado em sua disciplina, contudo, Jesse se torna o melhor
pupilo de Sr. White, embora se veja cada vez mais sob a influência do temível
Heisenberg do que de seu ex-professor de química. O reconhecimento de Jesse das
habilidades de Walt traduzem-se, na verdade, como o primeiro reconhecimento que
Walt tem da sua habilidade enquanto químico desde que se tornou professor do
ensino médio. Na verdade, Jesse admira tanto a qualidade do trabalho de Walt que se
dispõe a imitar a manufatura do seu produto perfeitamente, ainda que isso signifique
jogar fora diversas fornadas de metanfetamina razoável e desperdiçar produtos
químicos e investimento financeiro. Através da sua habilidade e do seu
conhecimento, Walt demonstra uma autoridade que chama a atenção de Jesse, que lhe
responde com uma demonstração de sua ambição e capacidade de se esforçar pelo
seu trabalho – mas quando Jesse demonstra que pode produzir uma metanfetamina
quase tão boa quanto a dele, o orgulho de Walt fala mais alto.
O laço que os dois estabelecem cozinhando sozinhos em um RV, conseguindo
equipamentos e produtos químicos para a sua manufatura e, juntos, produzindo a
metanfetamina azul pela qual se tornam conhecidos vai desaparecendo aos poucos
quando ambos começam a trabalhar para Gustavo Fring. Embora a manufatura se
torne mais lucrativa, tanto para Walt quanto para Jesse, ao trabalhar no laboratório de
Gus eles deixam de ser profissionais autônomos para ser operários subordinados a um
chefe rigoroso e metódico, não mais unidos pela curiosidade intelectual na produção
da metanfetamina mais pura dos Estados Unidos – como aponta Fisher (2013), sob o
comando de Gus, as instruções de Walt, bem como a educação de Jesse, abrem
espaço para um modo de produção fordista que os levou à uma relação de
mestre/pupilo: o fascínio pela química aplicada. Assim, Jesse se torna o melhor em
seu trabalho depois de Walt, mas, como expressado em sua visita ao cartel mexicano
na quarta temporada, isso não necessariamente significa que ele tenha domínio do
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conhecimento necessário – como diz o próprio Victor em Boxcutter (4x01), ele só
precisa seguir a receita.
Além da relação de parceiros de “negócios” e parceiros no crime, há ainda o
tema de “família” que permeia a série e a relação entre Walt e Jesse. Para além deles,
suas respectivas famílias e a relação que constroem um com o outro, podemos
também considerar os outras personagens que habitam o mundo ficcional de
Breaking Bad – Emilio e Krazy-8 eram primos; toda a família Salamanca tinha
envolvimento no cartel mexicano e no tráfico; Gus e Max Arciniega, seu falecido
parceiro, eram tão próximos quanto se fossem da mesma família; Mike deixa todo o
seu dinheiro para a sua neta, Kaylee; Todd e seu tio Jack estão envolvidos em
diversas atividades criminosas.
Se a noção de moral em Breaking Bad vai além da ambiguidade, a noção de
família desperta reflexões tão interessantes quanto. É possível perceber isso pela
própria definição de Walt como um “homem de família” e a motivação inicial/a
justificativa vazia de que tudo que ele fazia era pelo bem de sua família. Enquanto
isso, Jesse tem uma relação conturbada com a sua família – a pessoa de quem era
mais próximo, sua tia Ginny, faleceu de câncer e ele não tem uma identificação com
seu pai biológico como uma figura paterna. O distanciamento de seus pais após a sua
rebeldia adolescente e com a sua crescente vulnerabilidade decorrente do vício e do
mundo do crime faz com que Jesse procure em Walt (e, posteriormente, em Mike
também) a figura paterna que ele não tem. É essa busca por aceitação e pertencimento
que torna Jesse uma figura tão valiosa para Walt – a sua lealdade cega que acaba o
impedindo de ver a real influência de Walter em sua vida.
Inconscientemente, Jesse reatualiza a função paterna com Walt, vivenciando
novamente o arquétipo de pai para que possa lidar com ele de uma forma diferente.
Enquanto assume a figura de filho na sua relação com Walt, Jesse encontra-se
subordinado à suas expectativas, procurando autorização e validação externa. É por
isso que o figurino jovial de Jesse, mais apropriado a um adolescente do que a um
jovem adulto de sua idade, traz um aspecto tão interessante: a adolescência é, para a
psicologia, a fase de rompimento às expectativas paternas e maternas; o momento em
que o indivíduo toma responsabilidade por suas próprias decisões, deixando de ser
escravo às expectativas paternas de lei e justiça para assumi-las diretamente.
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No que diz respeito à vida familiar de Walt, ele parece ter uma noção autoconstruída de provedor e protetor de sua família, herdada de uma sociedade patriarcal
na qual a masculinidade é medida pelos seus bens materiais, sua capacidade de prover
à família e de assentir o seu poder na residência.
Usando o argumento de Judith Butler de que gênero é performativo,
é claro que ser Heisenberg é a maneira de Walt de performar uma
masculinidade hegemônica. Conforme a série progride, Walt não é
mais o professor colegial débil e pouco ambicioso que tem
dificuldades para prover para a sua família. Como Heisenberg, Walt
consegue recuperar a sua masculinidade, e também a sua autoridade
como pai. Apesar das objeções de Skyler às suas atividades, Walt
segue o conselho de Gus e continua a cozinhar. Skyler faz o que
parece mais lógico quando descobre que seu marido produz
metanfetamina. Ela pede que ele vá embora, lhe entrega os papeis do
divórcio e tenta forçá-lo a sair da casa que eles compartilharam uma
vez. Walt, obcecado com seus deveres como um homem para prover
a sua família, desconsidera o fato de que ele não é mais respeitado
ou amado por sua mulher. Ele continua tentando se juntar aos rituais
familiares como se nada tivesse mudado, e continua a acreditar que
seus “sacrifícios” deveriam ser respeitados por seus motivos morais
ulteriores38. (VIRDI, 2014, p. 5, tradução nossa)

Para além de sua masculinidade, a vida familiar de Walt se prova
insatisfatória e frustrante quando comparada aos seus ideais. Sua esposa está grávida
de uma filha não planejada, emprega as suas habilidades de contadora para gerenciar
as finanças domésticas e o relacionamento dos dois parece estagnado entre o
comodismo e a familiaridade. Seu filho, Jr., admira mais a seu tio do que seu próprio
pai, interessando-se cada vez mais pela vida profissional de Hank. Hank, por sua vez,
com sua personalidade de macho-alfa, aproveita toda e qualquer situação em que
possa fazer piada da masculinidade de Walt ou diminuir a condição dele como

38

No original: “Using Judith Butler’s argument that gender is performative, it is clear that
being Heisenberg is Walt’s way of performing hegemonic masculinity. As the series
progresses, Walt is no longer the feeble, underachieving high school teacher that struggles to
provide for his family. As Heisenberg, Walt is able to reclaim his masculinity, and also his
authority as a father. Despite Skyler’s objections to his activities, Walt follows Gus’ advice
and continues to cook. Skyler does what seems most logical when she discovers her husband
produces meth. She asks him to leave, serves him with divorce papers and attempts to
forcibly exile him from thehome they once shared. Walt, so obsessed with his duties as a
man to provide for his family, disregards the fact that he is no longer respected or loved by
his wife. He attempts to join in on family rituals and dinners as if nothing has changed, and
continues to believe that his “sacrifices‟ should be respected for their moral ulterior
motives.”

91

homem. Marie, sua cunhada, tem dificuldades em manter a boca fechada para criticar
a ele, a Skyler, ao relacionamento dos dois, a situação financeira e qualquer outro
assunto que se refira a vida familiar de sua irmã.
A noção de família que permeia Breaking Bad é central a Jesse pois constrói a
sua busca contínua por um lugar em que pertença, com pessoas que o amem
incondicionalmente e que possa chamar de “casa”. A noção também é central a
Walter para a sua humanização enquanto personagem (em especial as suas cenas com
a pequena Holly após o seu nascimento), além de servir como uma justificativa
utilitarista de Walt para cada uma de suas transgressões morais ao longo da trama.
Embora gradualmente fique mais claro para os espectadores que a família de Walt há
muito deixou de ser a sua principal motivação para continuar fabricando
metanfetamina, a família retém o seu significado justamente porque Walt
continuamente se esquece dela. Ainda que seus motivos se tornem cada vez mais
egoístas após adentrar a vida criminosa, Walt ainda possui um laço afetivo profundo
com sua família, que se estende também a Hank e Marie, e o medo de que algum
deles venha a ser machucado acaba motivando alguns dos diversos planos que Walt
desenvolve ao longo da série. Quando forçado a escolher, como evidenciado em
Ozymandias (5x14), Walt prefere dar a Jack e sua gangue ariana 80 milhões de
dólares do que aceitar a morte de Hank.
Quando começa a se relacionar com Jesse por conta do tráfico de
metanfetamina, eles estabelecem um laço afetivo semelhante ao que Walt nutre por
sua família e ao que Jesse gostaria de sentir pela sua. Apesar de constantemente
manipular e controlar Jesse e suas emoções, Walt demonstra uma preocupação com
seu bem-estar – ele lhe dá dinheiro e o protege quando Hank o espanca; paga a
reabilitação de Jesse com seu próprio dinheiro; e convence Gus a contratar Jesse no
lugar de Gale. Enquanto Jesse cria um laço familiar com Jane, o seu constante uso de
drogas para entorpecer seus sentimentos se prova egoísta e perigoso quando Jane
relapsa da sua reabilitação, e volta a usar drogas com ele, morrendo logo após o que
seria “a última vez” dos dois. Após a morte de Jane, Jesse volta a estabelecer uma
relação afetiva, dessa vez com Andrea, que ainda tem um filho pequeno chamado
Brock. A sua relação com Andrea é permeada por culpa e medo – culpa, pelo que
aconteceu com Jane e pelos crimes cometidos, e medo de colocá-los em perigo com
92

razão às suas atividades profissionais. É intrigante que a relação que Jesse estabeleça
com Brock seja o principal motivo para que ele traia a sua lealdade a Walt (quando
descobre que este o envenenou para convencer Jesse a matar Gus), a quem viu por
tanto tempo como uma figura paterna.
Todos as personagens da série tem uma forte ligação ao conceito de família, o
que quer que venha a ser esse conceito para cada um deles. Para Jesse, significa se
sentir amado e como parte de alguma coisa. Para Skyler, significa proteger seus filhos
“do homem que protege a família”. Para Walt e Gus, significa prover a família
financeiramente para além de suas necessidades básicas, embora no caso de Walter
fique claro, até o final da série, que apesar de sua motivação inicial, a sua verdadeira
preocupação não é em alimentar a sua família, mas o seu próprio ego.
Se a própria vivência familiar de Jesse é problemática e facilita a projeção de
seus problemas paternos e suas necessidades familiares em Walt, Walt parece
igualmente projetar em Jesse uma identificação familiar, talvez pela memória de
Jesse como seu aluno no ensino médio ou pelas limitações que a paralisia cerebral
impôs à Walt Jr. desde o seu nascimento. Contudo, por mais que Walt demonstrasse
ser empático aos problemas de Jesse, se ele assumiu uma figura paternalista em sua
vida, foi como um pai com traços abusivos e manipuladores.
Walt, caracterizado canonicamente como um homem brilhante, também
demonstra uma habilidade para identificar os pontos fracos de seus oponentes e
aliados, usando-os a seu favor a partir de manipulação emocional ou planos
elaborados, estratégias que se provam efetivas em sua relação com Jesse. Ciente das
inseguranças de Jesse a respeito de sua inteligência e necessidade de validação
externa, Walt constantemente o inferioriza com insultos, tentativas de emasculização
e comentários irônicos – “Como você pode ser tão estúpido?”; “É uma coisa genética
com você? Uma coisa congênita? Sua mãe deixou você cair de cabeça no chão?”;
“Puxe de verdade, não como uma garota”; “Parabéns, como sempre, Jesse, parabéns.”
É importante notar que, em dois momentos específicos da relação dos dois,
determinantemente quando Jesse está sofrendo por ações que se relacionam direta e
indiretamente a Walt (a overdose de Jane; o assassinato de Drew), Walt o chame de
“filho” – isso acontece em ABQ (2x13), quando Walt encontra Jesse drogado com
outros viciados, quando Jesse abraça Walt e chora, culpando-se pela morte de Jane
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que Walt poderia ter evitado; e em Blood Money (5x09), quando Walt lhe diz que ele
precisa parar de se concentrar nas coisas ruins em seu passado e seguir adiante.
A complexa dinâmica que se estabelece entre os dois não implica que Walt
não tenha compaixão por Jesse. Na segunda temporada, quando ameaça Jesse a não
lhe entregar a sua parte pelo acordo com Gus, parte de Walt realmente espera que
Jesse pare de abusar das drogas para receber seu dinheiro, mas o que ele realmente
quer dizer, e é o que fica claro na discussão dos dois, é que ele está cansado de limpar
“as bagunças” que Jesse faz. Em um diálogo com Donald, pai de Jane, em um bar,
Walt explicita a sua preocupação com Jesse e a sua identificação como parte de sua
família. Ainda assim, é relevante notar que Walt escolhe identificar Jesse como seu
sobrinho. Ele se preocupa e se importa com seu bem-estar, mas Jesse não está no
mesmo patamar que os seus familiares. Quando Saul sugere matar Hank para destruir
a sua investigação para a DEA, Walt nega absolutamente essa possibilidade – “Hank
é família”; mas a única outra vez em que admite que Jesse é como família para ele é
justamente na cena em que encomenda o seu assassinato. “Eu quero que o que você
faça seja rápido e indolor. Sem sofrimento, sem medo,” explica Walt a Jack.
Quando as ações de Jesse, em auxílio à investigação da DEA e vingança a
Walt, causam a morte de Hank, é o momento em que Jesse deixa de ser um “cachorro
raivoso” e se transforma em um verdadeiro inimigo. Se em To’hajiilee (5x13) ele
desejava para Jesse uma morte indolor que acreditava ser necessária para proteger a si
mesmo e a sua família, em Ozymandias (5x14) ele não somente aponta a Jack e sua
gangue a localização de Jesse, mas revela a ele que assistiu à morte de Jane, como
uma forma de prolongar o sofrimento de Jesse, que é levado como escravo para
trabalhar na fabricação de metanfetamina. Jesse apenas olha para ele após a sua
revelação, o peso da confissão caindo sobre os seus ombros – é como se Walt
finalmente deserdasse Jesse de sua família.
Para além da temática familiar, a doença de Walt também tem uma função
interessante na trama. O diagnóstico de câncer de pulmão inoperável em estágio 3,
ainda no piloto, serve para cementar mais um dos fracassos de Walter, que exibe o
entorpecimento de quem já aceitou a sua finitude como uma extensão da própria
realidade. Profissionalmente frustrado, financeiramente inapto de prover à sua família
(em determinado momento do episódio, Skyler reclama com ele por ter gasto 15
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dólares e alguns centavos em um cartão de crédito que eles não usam), sexualmente
inativo, constantemente emasculado em casa e em seus ambientes de trabalho e,
agora, terminalmente doente, Walt sente como se não estivesse cumprindo o papel
esperado dele como homem da casa, como se já estivesse morto dentro de sua própria
carcaça. Essa sensação é, mais uma vez, aptamente expressada pela direção de
Gilligan na cena em que o médico lhe explica o diagnóstico – a primeira imagem de
Walt na cena é seu reflexo na mesa do consultório, de ponta cabeça; o som da cena é
um sangramento do barulho da máquina de radiografia da cena anterior, com a voz do
médico pouco discernível ao fundo, as persianas da sala fechadas, conferindo à
notícia uma sensação de sentença, vista por ele como uma expressão de falha,
inaptidão e insuficiência, e representando também o momento em que Walt
finalmente confronta a realidade de suas insatisfações pessoais e profissionais,
evidenciadas no primeiro ato do episódio.
O impacto da notícia na vida de Walt não é imediato. O primeiro momento
em que o vemos reagir, tanto ao diagnóstico quanto às suas próprias atividades
cotidianas, é quase uma semana após receber a notícia, quando seu chefe no lava-jato,
Bogdan, chama a sua atenção. Ele se demite do local, entre gritos e gestos obscenos,
e decide propor uma parceria a Jesse para fabricar metanfetamina. Na lógica de Walt,
essa parece uma solução eficaz e rápida para deixar dinheiro o suficiente para a sua
família após a sua morte.
O câncer de Walt, então, assume três papeis importantes na narrativa: o de
catalisador ou motivador – um relógio em contagem regressiva até o momento em
que Walt não estará mais presente para prover à sua família; o de humanização –
como a decisão de Walt por entrar no mundo do crime é motivada por seu
diagnóstico e pela sua preocupação pelo futuro de sua família, o câncer se constitui
como uma estratégia de engajamento com os espectadores, que passam a ter empatia
por Walt e suas ações (pelo menos no início da trama), e também com personagens
como Jesse (cuja tia com quem convivia morreu de câncer) e Jr. (que, ignorante das
ações criminosas e violentas do pai, culpa a sua mãe por ser muito dura com ele após
o diagnóstico de sua doença); e, por fim, o câncer possui ainda um status simbólico,
que pode representar tanto as frustrações de Walt que se amontoaram ao longo de sua
vida quanto o mal que habita nele. A premissa de Gilligan pode ter sido de
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transformar um homem bom em um monstro, mas em nenhum momento da série,
nem no tempo presente nem em suas outras temporalidades, podemos observar uma
instância de Walt sair de sua zona de conforto e ir além de seus papeis sociais
(marido, pai, professor) para fazer algo bom por alguém. A noção de que Walt é uma
pessoa boa não é ilustrada na série através de suas ações, mas através do que outras
pessoas tem a dizer sobre ele.
“O câncer é uma alegoria para o mal,” nota Koepsell quando discute
as dimensões filosóficas da doença. O câncer de Walt é como aquele
dos antagonistas moralmente decrépitos e “tumorizados” de
Magnolia, no sentido de que é um câncer dentro dele que consome a
sua alma. “Nós deveríamos questionar se Walt se tornou mau
durante o curso do seriado. Eu acredito que ele, na verdade, se
tornou mau muito antes do seriado começar,” diz Koepsell39.
(KAHLOON, 2013, online, tradução nossa)

O câncer significa a morte e o apodrecimento do ego de Walt que fazem
surgir Heisenberg, persona do próprio Walt que gradualmente ganha um poder até o
ponto em que domina Walter completamente. É notável reparar também que,
conforme Walt vai se entregando cada vez mais a sua persona enquanto Heisenberg,
Jesse se aproxima cada vez mais do resquício de humanidade que tinha, de um
compasso moral para o qual achava que era inútil demais para ter.
A relutância de Walt em aceitar a quimioterapia não evidencia a sua aceitação
da morte (na verdade, são raros os momentos em que, ameaçado de morte, Walt
aceita a sua mortalidade, sem tentar convencer racionalmente ou emocionalmente
quem lhe ameaça), mas a sua necessidade de se sentir no controle de algo e de não se
mostrar vulnerável ou fraco. No momento em que sua vida é efetivamente ameaçada,
pelo câncer acima de qualquer outra coisa, há uma tentativa desesperada de Walt de
tentar obter controle sobre sua vida frente à morte. Aqui, é evidente que a
preocupação de Walt não é apenas em como deixará seus familiares, mas com o quê
deixará para eles: qual será o seu legado? Há, ainda, uma relação direta com a
imagem que Walt tem de seu próprio pai – um homem fraco e morimbundo que não
39

No original: “‘Cancer is an allegory for evil,’ notes Koepsell when discussing the
philosophical dimensions of the disease. Walt’s cancer is like that of the morally decrepit,
tumor-ridden antagonists of Magnolia in that it is a moral cancer inside him that eats away at
his soul. ‘We should question whether Walt ever broke bad during the course of the show. I
think he actually broke bad long before the show began,’ said Koepsell.”
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conseguiu prover à sua família – e, buscando fugir da sua imagem e semelhança, ele
se joga rumo à sua própria sombra, o temido Heisenberg.
Quando, na segunda temporada, é revelado que Jr. criou um site para
arrecadação de doações para seu pai, Walt o ressente ao imaginar que sua família
agradecerá a estranhos anônimos ao invés de saber que é ele que está provendo à
família. Enquanto catalisador para as ações criminais de Walt, o câncer também passa
a funcionar para Walt como um “prazo de validade” dentro do qual suas ações seriam
perdoadas pelo “bem maior” (a estabilidade financeira de sua família). É também por
este motivo que, quando a família White-Schrader recebe as boas notícias da
remissão do câncer de Walt, que diminuiu de tamanho em 80%, o resultado positivo
reverbera na família, mas não em Walt especificamente. Ele vai até o banheiro e bate
no dispensário de toalha, despreparado para ver a sua sentença de morte se
transformar em uma sentença de vida. Walt já estava morto no piloto da série; o
câncer foi justamente o que lhe acordou.
Apesar da aparente recuperação de Walter após a cirurgia, o fantasma do
câncer não deixa de pairar sobre Walt ou sua família. A possibilidade do retorno do
câncer e a família, agora também composta por Holly, continuam servindo como
justificativas para Walt continuar a sua vida criminosa. A perspectiva do câncer
voltar passa a ser, inclusive, um desejo de Skyler ao descobrir a vida secreta de Walt,
sob a ilusão de que “os [seus] problemas podem se resolver sozinhos, sem que
ninguém mais saiba”40.
O câncer de Walt também não deixa de ser utilizado como uma forma de
manipulação, tanto por Walt, que conta do desejo de Skyler à Jesse para convencê-lo
de que tudo que ele tem é o “negócio” da metanfetamina41, quanto por Gus, que
convence Gale a aprender o método de Walt sob a desculpa de que este estaria prestes
a morrer a qualquer momento.
Se a frustração e o arrependimento por ter vendido sua parte na atual
bilionária Gray Matter Technologies lhe acompanham há tantos anos, com o peso das
oportunidades perdidas, o diagnóstico de um câncer terminal constitui para Walter o
último de seus fracassos. Se ele não consegue dar a família uma vida financeiramente
40
41

I.F.T. Breaking Bad. 3ª temp., epis. 03. EUA: AMC, data de exibição. Seriado.
Buyout. Breaking Bad. 5ª temp., epis. 06. EUA: AMC, data de exibição. Seriado.
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confortável como um homem saudável com dois empregos, o que será de sua família
finda a sua vida?
O fato de que tantos desses homens – uniformemente brancos,
héteros e fisicamente ou intelectualmente formidáveis – precisem
transgredir os confinamentos da lei e da ordem sugere que nem tudo
está certo na vida desses homens. Essa entrada na ilegalidade pode
ser assumida como uma reação ao poder patriarcal que vai se
apagando, mas as personagens construídos de forma intricada e as
suas histórias revelam um engajamento complicado com as
mudanças nos papeis de gênero e normas sociais do que pode ser
presumido. Todas as séries apresentam homens encarando crises que
desafiam suas prioridades principais – que tipicamente é a
manutenção ou reconstrução de suas famílias – mas variam em como
os protagonistas balanciam seus próprios desejos com o que é
melhor para as suas famílias e nas razões pelas quais os homens
escolhem esses caminhos. As séries consistentemente contam as
histórias de homens que estão falhando em seus esforços de ser o
homem que eles querem ser e ter as coisas que eles querem ter. A
maior dificuldade em “ser homem” indica uma crise da identidade
masculina que deriva, ao menos em parte, da dificuldade de mesclar
os novos aspectos valorizados da masculinidade, como envolvimento
paterno e relações conjugais não-patriarcais, com as masculinidades
patriarcais residuais que requerem a responsabilidade do homem
para prover a sua família. Os homens acreditam em relações
equitativas com suas parceiras, mas não conseguem se libertar da
sensação de que eles, sozinhos, devem carregar o peso que os leva a
procurar soluções ilegais. Outro componente notável dos conflitos
internos desses homens é o que as histórias culpam e não culpam
pelos dilemas do protagonista. As mulheres, esposas e o feminismo
nunca são construídos como responsáveis pelas situações nas quais
os homens se encontram. Na verdade, a alocação da culpa pode ser
identificada na relação complicada e na raiva que esses homens
expressam com relação a seus pais. Essa alocação da culpa em seus
pais, que é comumente implícita, apesar de algumas vezes explícita,
pode ser facilmente mapeada como uma alocação de culpa ao
patriarcado e à masculinidade patriarcal que os pais são
representados como possuintes42. (LOTZ, 2010, p. 83-4, tradução
nossa)
42

No original: “The fact that so many of these men—uniformly white, straight, and either
physically or intellectually formidable—must transgress the bounds of law and order
suggests that all is not well in the lives of men. This turn to illegality may be assumed to be a
reaction against fading patriarchal power, but the intricately constructed characters and their
stories reveal a far more complicated engagement with changing gender roles and social
norms than might be presumed. All the series depict the men facing crises that challenge their
core priority—which is typically the maintenance or reconstitution of family—but vary in
how the protagonists balance their own desires with what is best for their families and in the
reasons why the men choose these routes. The series consistently tell stories of men who are
floundering in their efforts to be the men they want to be and have the things they most want.
Their difficulty in “being men” indicates a masculine identity crisis that derives, at least in
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Breaking Bad referencia as mais diversas representações das figuras
masculinas nas obras seriadas televisivas norte-americanas. Fruto de uma sociedade
essencialmente patriarcal estadunidense, o “homem da casa” é uma representação que
sempre esteve presente nas obras televisivas, desde os anos 1950. Father Knows Best
(1954-1960), Leave it to Beaver (1957-1963) e The Adventures of Ozzie and Harriet
(1952-1966), por exemplo, apresentavam o retrato do homem da casa como uma
figura trabalhadora, dedicada, casado com uma dona de casa e respeitado pelos filhos,
amigos e colegas. Tratava-se de uma representação idílica de uma família tradicional
norte-americana e do “sonho americano”, que viria a sofrer algumas mudanças a
partir dos anos 1960. Jesse também sofre com os ideais familiares vistos nessas
representações ficcionais, principalmente por não conseguir corresponder às
expectativas acadêmicas impostas à ele por seus pais. Ambos Walt e Jesse sentem a
pressão de corresponder aos papeis sociais esperados pelos outros.
Com a Crise dos Mísseis de Cuba em 1962, a Guerra Fria e a força que
ganhavam os movimentos sociais contra o racismo, contra a guerra e a favor do
feminismo, bem como a revolução sexual, as representações televisivas da vida
doméstica muitas vezes utilizavam as diferenças de gênero entre os casais ficcionais
para provocar risadas. A partir da década de 1970, as obras televisivas seriadas que se
debruçavam sobre a vida familiar expressavam a perda do poder patriarcal dentro da
família, com pais politicamente corretos e pouco confrontadores e mulheres cada vez
mais ambiciosas e assertivas. O fortalecimento do movimento feminista volta a
questionar a masculinidade patriarcal e opressora e o homem “pós-feminista” se vê
no divã – em The Sopranos (1999-2000), Tony representa o individualismo norteamericano culminado em desnorteamento, na perda de uma conduta moral e de
part, from difficulty merging newly valorized aspects of masculinity, such as paternal
involvement and nonpatriarchal marital relations, with residual patriarchal masculinities that
require great responsibility of men for familial provision. The men believe in equitable
partner relationships yet are unable to free themselves of a sense that they alone must bear the
burdens that lead them to seek illegal solutions. Another notable component of these men’s
struggles is what the stories blame and do not blame for their protagonists’ dilemmas.
Women, wives, and feminism are never constructed as in any way responsible for the
situations with which the men contend. Rather, allocation of blame can be indentified in the
complicated relationships with and anger the men express toward their fathers. This blaming
of the father, which is commonly implicit, though sometimes explicit, maps easily onto a
blaming of patriarchy and the patriarchal masculinity the fathers are depicted to possess.”
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controle da casa e a busca tanto por um sentido da vida quanto por uma identificação
com algum tipo de masculinidade – o precursor perfeito para Walter White.
Eu acho que quando nós conhecemos Walt pela primeira vez, ele é
um homem que está trabalhando muito para manter a sua dignidade.
Ele está vivendo a vida que ele acha que todos deveriam viver. Ele
está fazendo seus melhores esforços para ser aquela pessoa, mas ele
é aquela pessoa, de verdade? (GILLIGAN, 2011, online, tradução
nossa)

3.3 – Estudo da transformação
Se o arco de personagem de Walt não se esclarece na primeira aula de
química que o vemos dar aos seus alunos – o estudo da transformação – uma análise
detalhada dos 62 episódios da série não deixam dúvidas de que o seu crescimento no
mundo do tráfico é sucedido diretamente pelo declínio de sua humanidade e a sua
subsequente transformação em Heisenberg. Na teoria junguiana, que defende que
cada indivíduo possui diversas máscaras, uma das maiores debilidades é quando um
ego se apega à uma máscara específica, tornando-se uma fragilidade. Há um risco
muito grande quando um indivíduo se aproxima demais de uma de suas personas, de
forma polarizada. Heisenberg é uma das várias máscaras de Walt, sua sombra, mas ao
colar-se a ela, Walt se perde e acaba se tornando a própria sombra. Há um paralelo
com O Médico e o Monstro, o romance de Robert Louis Stevenson em que o Dr.
Jekyll desenvolve uma fórmula que revela um lado obscuro e violento de sua
personalidade, a que chama de Mr. Hyde.
Dr. Jekyll é um cientista que desenvolve uma droga que faz com que
ele se sinta vivo e poderoso, ao custo de torná-lo um monstro. Isso é
exatamente o que acontece com Walter. Ele é um homem entediado
vivendo a sua vida no automático, morrendo no começo da série,
mas é através da fabricação e venda de metanfetamina que ele se
torna um monstro que se sente “vivo” novamente. Ainda que ele
nunca use a metanfetamina, ele fica viciado nela43. (DANIEL, 2015,
online, tradução nossa)

43

No original: “Dr. Jekyll is a scientist who develops a drug that makes him feel alive and
empowered but at the cost of turning him into a monster. That is exactly what happens to
Walter. He is a bored man passing through life, dying at the start of the show, but through
cooking and selling meth, he becomes a monster who is “alive” again. Even though he never
takes meth, he’s addicted to it.”
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Contudo, como Walt nota, para que exista uma transformação, é preciso que
os componentes certos sejam misturados, provocando uma reação. Suas frustrações,
as oportunidades perdidas, o câncer terminal, nenhum desses elementos por si só
teriam a habilidade de transformar Walt, um homem que “não saberia quem é um
criminoso nem que este estivesse perto o suficiente para checar sua hérnia”44, no
sádico Heisenberg. Ainda que Walt racionalize seus atos crueis como de
responsabilidade de Heisenberg, esta é apenas uma imagem e a penalidade e a
consequência dos atos cometidos não pode ser atribuída a uma imagem.
É preciso considerar que Walt sempre teve um potencial inerte em sua
personalidade, que argumentamos ser decorrentes de seu orgulho (“eu entendo que
seja difícil para você aceitar ajuda, talvez seja a forma como você foi criado,” diz
Skyler em Gray Matter), do ressentimento que nutre por seu pai (“um homem morto,
mantido vivo artificialmente, só gastando tempo,” ele diz, uma referência à memória
que tem do pai doente) e do entorpecimento com sua vida (“toda a minha vida, parece
que eu nunca tive uma escolha, sobre nada,” ele admite).
Como um homem “no meio do caminho”, Walt é uma entidade
liminal, definida por Victor Turner como entidades que “não estão
aqui nem ali; que estão sob e entre as posições indicadas pela lei,
pelo costume, pela convenção e pela cerimônia. Essa liminalidade é
frequentemente ligada à morte” (1969, p. 95). Liminalidade é
associada também com transição e mudança, com Breaking Bad
aproveitando-se do estado liminal de Walt para explorar ideias sobre
a relação entre conformidade e desvios e como nos definimos e
interpretamos as qualidades morais e os limites morais de nossas
ações. (...) Walt se torna um criminoso porque precisa do dinheiro,
mas a sua jornada pelo mundo do crime também é facilitada pelas
emoções que ele experimenta quando começa a realizar desvios
relativamente pequenos na ilegalidade; esses incluem o uso da
violência para defender o seu filho, a forma como ele se demite do
lava-jato e o seu ato de vingança no motorista de um carro esportivo.
Esses atos sugerem um homem pequeno reagindo e lutando e fazem
com que Walt sinta como se ele estivesse realmente vivendo ao invés
de apenas existindo. Então, a transgressão para Walt se torna
associada, literal e metaforicamente, com a vida ao invés da morte, e
a sua afirmação, “eu estou acordado”, representa o início de sua
transformação45. (WORK, 2014, online, tradução nossa)
44

Crazy Handful of Nothin’. Breaking Bad. 1ª temp., epis. 6. EUA: AMC, data de exibição.
Seriado.
45
No original: “As a man in between, Walt is a liminal entity, defined by Victor Turner as
entities that are ‘neither here nor there; they are betwixt and between the positions assigned
by law, custom, convention and ceremonial. This liminality is frequently likened to death’
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Walter White recebe a notícia de que está sofrendo de câncer
terminal e, como costuma ser o caso, a proximidade com a morte
força esse personagem a olhar a sua própria vida e instila nele a
necessidade de seguir um caminho diferente. Mas o caminho que
Walter escolhe é peculiar no sentido de que envolve uma inversão
radical dos valores mencionados anteriormente: orgulho e supressão
do sentimento de culpa substituem a necessidade de se arrepender e
pedir perdão. Sob essa premissa, que é o objeto de nossa análise,
Breaking Bad inicia uma longa jornada até o inferno. Uma jornada
repleta de erros, absurdos e falhas, que de toda forma não parecem
ser capazes de competir com o prazer subjetivo que Walter consegue
exprimir da sensação de poder e da liberação de qualquer restrição
moral46. (ECHART E GARCÍA, 2013, p. 1-2, tradução nossa)

Observando o eixo do crime na narrativa de Breaking Bad, é difícil não
relacionar a vida criminosa de Walt às características constituintes de sua
personalidade – ambição, ganância, orgulho, obsessão, inteligência, duplicidade.
Enquanto Walt utiliza o câncer e a sua família como uma desculpa para confeccionar
metanfetamina e juntar dinheiro para seus filhos, a verdadeira motivação, conforme
ilustram Echart e García (2013), por trás do início de seu envolvimento com o crime
são a frustração, a má-sorte e o comodismo que o acompanharam por décadas, desde
seu primeiro filho, que nasceu com paralisia cerebral; o negócio que deixou para trás
e hoje vale bilhões de dólares graças à uma de suas pesquisas; os dois trabalhos que

(1969, 2011:95). Liminality is associated also with transition and change, with Breaking Bad
drawing on Walt’s liminal status to explore ideas about the relationship between conformity
and deviance and how we define and interpret the moral qualities and moral boundaries of
our actions. (...) Walt ‘breaks bad’ because he needs the money, but his journey into the
badlands is also facilitated by the emotions he experiences when carrying out relatively
minor acts of deviant behaviour; these include his use of violence to defend his son, the
manner of his resignation from the car‐wash and his act of revenge upon the driver of a sports
car. These acts suggest a small man acting out or fighting back and they make Walt feel that
he is actually living rather than merely existing. So, transgression for Walt becomes
associated, both literally and metaphorically, with life rather than death, and his assertion, ‘I
am awake’, represents the beginning of his transformation.”
46
No original: “Walter White receives the news that he is suffering from terminal cancer and
as is often the case, the proximity of death forces this character to take stock of his life and
instills in him the need to follow a different path. But the path that Walter chooses is
somewhat peculiar in that it involves a radical inversion of the aforementioned values: pride
and a suppression of the feeling of guilt replace the need to repent and that of forgiveness.
Under this premise, which will be the object of our analysis, Breaking Bad sets out on a
descent along the road to hell. A journey full of errors, absurdity and failure,
which nevertheless does not appear to be able to compete with the subjective pleasure that
Walter takes from the sensation of power and of the liberation from any moral restrictions.”
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mantém, abaixo de sua capacidade profissional; e a falta de estabilidade financeira,
ainda mais com uma gravidez surpresa e um diagnóstico de câncer terminal.
A transgressão e a ruptura com a lei parecem permear toda a trajetória de
Walter na série e, de certa forma, Jesse é a sua porta de entrada para esse mundo,
ambos vivendo como foragidos da lei sob sua própria constituição – afinal de contas,
a lei que proíbe é a mesma que autoriza e garante liberdades e direitos.
Cozinhar metanfetamina permite, na primeira instância, que ele
ganhe “dinheiro fácil” (1x01), mas também permite que ele
demonstre a sua capacidade profissional – finalmente ele pode
mostrar que ele é o melhor em algo – e isso se torna uma metáfora de
sua evolução pessoal: “química é o estudo da matéria, mas eu prefiro
vê-la como estudo da transformação” (1x01). Além dessa
necessidade, o tráfico tortuoso mas lucrativo se torna um vício para
Walter, mesmo quando o seu câncer entra em remissão significativa
e ele não corra mais perigo imediato de morrer. Walter sempre
encontra uma razão para continuar, apesar do enorme custo a pagar:
nos olhos do espectador, uma desumanização derivada de sua perda
progressiva de escrúpulos morais; em seus próprios olhos, o
distanciamento constante daqueles que ele mais ama – ou ao menos é
o que ele diz – e tenta proteger com um conjunto de mentiras
insustentável. Aqui vemos a verdadeira ironia da série se cristalizar:
é precisamente a vontade de Walter juntar uma fortuna para o bem
de sua família que provoca um inferno domiciliar e a eventual
ruptura de sua unidade familiar47. (ECHART E GARCÍA, 2013, p.
3, tradução nossa)

O ingresso na vida do crime é tão significativo para Walt que a sua reação
quando vê jovens adolescentes praticando bullying com Jr. em uma loja de roupas é
47

No original: “Cooking methamphetamine allows him in the first instance to earn ‘easy
money’ (1.1.) but also, it allows him to demonstrate his professional capacity – finally he can
show that he is the best at something – and this becomes a metaphor of his personal
evolution: ‘Chemistry is the study of matter, but I prefer to see as the study of change.’ (1.1.)
Beyond this need, the tortuous but lucrative drug trade becomes addictive to Walter, even
when his cancer remits significantly and, as such, his life is no longerin immediate danger.
Walter always finds a reason to continue despite the enormous toll that he must pay: in the
eyes of the spectator, a dehumanization derived from his progressive loss of moral scruples;
in his own eyes, the constant distancing of that hemost loves – or at least this is what he says
– and that he tries to protect with a tight knit and unsustainable web of lies, his family. Here
the true irony of the series crystallizes: it is precisely the initial zeal of Walter to amass a
fortune for the good ofhis family that unleashes the domestic hell and the eventual rupture of
the family unit. Moreover, Walter not only reaches the point that Skyler detests him (to the
point of wishing him dead, as seen in chapter 5.4) but he also gets her caught up inand
perverted by his evil trajectory. The destructive spiral in which Walter White has entered can
only be understood in the light of the dark gratification that White/Heisenberg receives in
exchange. A compensation related to the emotional restitution of his long hurt pride.”
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sair pela porta dos fundos e re-adentrar a loja pela frente com um semblante sombrio,
agressivamente confrontando os jovens na frente de Jr. e Skyler, que olham para ele
boquiabertos. E quando, ao final do piloto, Walt chega em casa após salvar a ele e a
Jesse e matar Emilio e Krazy-8 (ao menos até onde acreditam) com um gás nocivo, é
iniciar uma relação sexual com Skyler, que reage de forma notável antes de gemer de
prazer e o episódio chegar ao fim:
SKYLER
Walt, é você mesmo?48

Se o questionamento de Skyler se refere especificamente neste momento à
recém-recuperada libido de Walt, fruto de sua excitação com suas atividades ilegais,
ele continua permeando os próximos 61 episódios conforme Walt se afasta cada vez
mais de seu compasso moral e se entrega cada vez mais à sua ambição e ao seu
orgulho, fazendo com que a audiência questione se é Walt que se transforma em
Heisenberg ou se Heisenberg sempre esteve inerte dentro dele.
Se a sua família é sua principal motivação para entrar no mundo do crime e
justificar as suas ações moralmente ambíguas, as motivações verdadeiras de Walt vão
se mostrando cada vez mais egoístas – são elas: sua satisfação pessoal, seu orgulho,
sua ganância, sua autoridade e seu poder. Para além de conquistas numa vida de
frustrações e respeito após uma série de humilhações, o que Walt quer é ser
reconhecido, mostrar o seu valor, vingar-se daqueles que o humilharam ou duvidaram
de sua capacidade e superar a fortuna acumulada por Elliott e Gretchen Schwartz, que
acredita ter sido construída a partir do mérito de sua pesquisa. Em determinado
momento, Jesse chega a questionar a sua motivação.
JESSE
Estamos no negócio da
metanfetamina?
Ou no negócio do dinheiro?49

48
49

Ibidem.
Buyout. Breaking Bad. 5ª temp., epis. 6. EUA: AMC, data de exibição. Seriado.
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No mesmo episódio, numa cena posterior, quando explica a Jesse a sua
história com a Gray Matter e a frustração em não receber o dinheiro que sente ser seu
por direito, Walt lhe responde:
WALT
Estou no negócio do império.50

Para além do acúmulo de riquezas, o interesse de Walt é demonstrado nesse
diálogo como um interesse obsessivo de nutrir o seu próprio ego. É essa obsessão
com a conquista de territórios e dominação do seu negócio que leva-o à uma
megalomania arrogante e destrutiva. Em Say My Name, Mike o confronta por suas
decisões egocêntricas e frequentemente irracionais:
MIKE
Nós tínhamos algo bom, seu
estúpido filho da mãe! Nós
tínhamos Fring, nós tínhamos um
laboratório, nós tínhamos tudo
que precisávamos e tudo
funcionava bem como um relógio!
Você podia ter mantido a boca
fechada, cozinhado, e feito tanto
dinheiro quanto precisasse! Era
perfeito! Mas não! Você tinha que
acabar com tudo! Você e seu
orgulho e seu ego. Você precisava
ser o cara! Se você tivesse feito
seu trabalho e soubesse o seu
lugar, estaríamos todos bem neste
exato momento!51

Se as decisões megalomaníacas de Walt sobre o negócio da metanfetamina
não fossem o suficiente para contestar o seu orgulho como principal qualidade e
defeito, podemos observar algumas outras instâncias em que seu orgulho se prova um
obstáculo – quando Walt se nega a aceitar a “caridade” de Elliott e Gretchen, quando
ele nega a ideia de Saul para a lavagem de dinheiro com a morte de um parente

50
51

Ibidem.
Say My Name. Breaking Bad. 5ª temp, epis. 7. EUA: AMC, data de exibição. Seriado.

105

distante imaginário, a sua fúria enquanto Jr. e Skyler acompanham as “doações” que
eles recebem pelo site que Jr. montou para o pai.
Uma das duas principais evidências é o diálogo entre ele, Skyler e Saul
quando estes discutem a compra do lava-jato em que Walt trabalhou. Skyler insiste
que o lava-jato que eles precisam comprar para lavar o dinheiro de Walt é o A1A em
que Walt trabalhou por quatro anos, embora Walt e Saul não necessariamente
concordem, pelo menos inicialmente, até que Skyler que Bogdan foi rude a respeito
de Walter. A partir daí, é imprescindível que o A1A seja o negócio adquirido.
A segunda evidência é a recusa orgulhosa de Walt em aceitar que Gale seja
considerado por Hank e pelo resto da DEA como Heisenberg e responsável pela
metanfetamina azul mais pura dos Estados Unidos. Enquanto o orgulho de Walt se
mostra cada vez mais evidente e destrutivo ao longo da série, a sua empatia e seu
senso moral se veem cada vez mais apagados. Enquanto Walt demora dois episódios
na primeira temporada para criar coragem para matar Krazy-8, ele, um homem da
ciência, escreve uma lista de prós e contras. Na lista de prós, vemos a sua
racionalização e traços de seus princípios: é a coisa moral a se fazer, princípios
judeus/cristãos, ele pode escutar à razão, estresse pós-traumático, não conseguir viver
consigo mesmo, homicídio é errado. Na lista de contras, apenas um item lhe parece
ser suficiente: “ele matará você e toda a sua família se soltá-lo”.
Pouco menos de dez episódios depois, em Phoenix (2x12), quando Walt
hesita em ajudar uma Jane inconsciente que engasga no próprio vômito, a edição da
cena constrói perfeitamente o processamento interno da situação da parte de Walt. A
cena dura cerca de um minuto, entre Walt encontrando as drogas na cabeceira de
Jesse, o vômito induzido de Jane e a sua decisão de não ajudá-la, contrapostas com os
40 minutos de ...And the Bag’s in the River até Walt conseguir matar Krazy-8.
Em Buyout (5x06), quando Walt e Jesse tiram um intervalo da fabricação de
metanfetamina, eles conversam sobre a morte do jovem Drew Sharp do episódio
anterior, uma testemunha ao assalto que fizeram a um trem da Madrigal. Jesse, cuja
maior vulnerabilidade é ver crianças sofrerem, continua emocionado e Walt tenta
consolá-lo, numa cena que apenas comprova a sua dissociação emocional, a
manipulação que pratica com Jesse e a sua crescente sociopatia. Enquanto Walt faz
uso de sua família como justificativa para as suas ações, ainda que a sua evolução
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tenha afastado-o de seus entes queridos, há uma grande recusa por parte de Walt de
ferir qualquer membro de sua família.
Ao criar a persona de Heisenberg em Crazy Handful of Nothin’ (1x06), Walt
está concomitantemente protegendo a sua verdadeira identidade e fugindo da
responsabilidade que vem com as suas aventuras ilegais – enquanto tem um alias e
um chapéu que lhe diferenciem de sua aparência enquanto Walter White, ou seja,
enquanto ele não reconhece a si mesmo em suas ações ilegais e moralmente
ambíguas, ele parece sentir-se seguro para continuar a realizá-las.
Os gregos demonstravam um grande temor de serem possuídos pela
hýbris, termo que na sua aplicação original significava um estado de
deliberada violência ou paixão decorrente do orgulho sobrepujante –
inflação, em termos psicológicos. Pode-se ainda considerar diversas
outras facetas correlatas incorporadas ao conceito primevo de hýbris
como arrogância, insolência, descomedimento. Numa perspectiva
transcendental, hýbris é o não reconhecer a distinção entre o que é
humano e o que é divino, entre o que é permitido ao plano humano
da consciência e o que permanece como território exclusivo dos
deuses. Assim, hýbris constitui uma expressão da arrogância humana
que apropria ao homem o que pertence aos deuses (apropria ao ego o
que pertence ao nível transpessoal da psique). Em suma, hýbris seria
a ultrapassagem dos limites próprios do homem. (MACEDO, 2016,
online)

Ao render-se ao seu orgulho e à violência, Walt comete um pecado contra a
ordem cósmica e a lei fundamental do universo, como diriam os gregos, recusando-se
a se desenvolver na plenitude do que lhe foi destinado ser. Acontece que, ao recusar
também a responsabilidade dos seus atos, Walt recusa a noção de que está sujeito ao
castigo pelos seus crimes, as consequências de ações. Afinal, Walter White é um pai
de família e professor de química do colegial. Heisenberg é o rei da metanfetamina.
O pseudônimo Heisenberg adotado por Walt refere-se a outro cientista
ganhador do prêmio Nobel, o fisicista Werner Heisenberg, também diagnosticado
com câncer e famoso por formular, em 1927, o Princípio da Incerteza, um enunciado
da mecânica quântica que em sua forma mais básica impõe restrições à precisão de
uma classe subatômica, indicando que ainda que certas propriedades sejam
conhecidas, outras propriedades igualmente importantes serão incertas. Transpondo
em linhas grossas o Princípio da Incerteza para o campo da filosofia, Voshell (2013)
resume-o como o princípio de que toda a moralidade é relativa e indeterminada.
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Apenas o indivíduo dá sentido à situação em que se encontra, e ainda
esse sentido é tênue, sujeito a mudança a qualquer momento como
quarks quixotescos. A verdade, então, é inteiramente dependente da
forma como o indivíduo vê as suas circunstâncias. O indivíduo pode,
com suposta impunidade, agir de uma forma em um momento e de
forma completamente em outro, e quem pode julgá-lo? (...) O
resultado é que Walter White, ou Heisenberg, se torna tanto vítima
quanto perpetrador do caos moral. Sua confusão moral gradualmente
destrói não apenas a ele, mas as estruturas sociais e relacionais nas e
com as quais vive. (VOSHELL, 2013, online, tradução nossa)

Ao passo que Walt passou a sua vida adulta castrando e mascarando as suas
emoções, ora por sua crescente insatisfação e frustração, ora pela manutenção da sua
dita “masculinidade”, é com a criação de Heisenberg que ele começa a se sentir mais
confortável para acessar os seus sentimentos, ainda que sejam os sentimentos
impulsivos e violentos de seu alterego.
Aos poucos, inexoravelmente, ele é submetido ao peso de suas
escolhas imorais. Se prova impossível para ele criar o que
essencialmente é a anti-matéria moral, uma vez que suas escolhas
não aniquilam o compasso moral que previamente o estabelecia e
trazia algum sentido ao seu mundo. Ao invés disso, suas escolhas o
aniquilam. (VOSHELL, 2013, online, tradução nossa)

É a partir daí que Walt parece viver numa dualidade quase maquiavélica: o
homem de família e o sociopata, o cientista e o assassino, o ser racional e a criatura
impulsiva, o perdedor e o empreendedor. Não demora muito para que Walt se
transforme completamente no alterego que criou para si, adquirindo por completo as
qualidades da persona de Heisenberg – a sua autoconfiança, sua autoridade, sua
crueldade, sua habilidade manipulativa. Como Walt, sua maior vontade era morrer
sem sequer dar uma chance a quimioterapia. Como Heisenberg, prefere morrer numa
luta, deixando um legado – bom ou ruim – para trás, do que desistir.
Para além da compensação financeira, a maior recompensa de Walt com o
ingresso no mundo das drogas é a sua gratificação em ser o melhor fabricante de
metanfetamina do sudoeste dos Estados Unidos, talvez até do país inteiro; é ser
reconhecido, por nome (ou, pelo menos, codinome) por seus concorrentes; é construir
um império que parece estar intimamente conectado com o seu senso de orgulho,
confiança e autoestima. Em uma cena marcante, em que a DEA conversa com os pais
de alunos da escola onde Walt ensina sobre o roubo de equipamentos do laboratório
108

de química, Walt começa a acariciar Skyler por debaixo da mesa. Após a reunião,
eles transam no carro, ainda estacionado em frente à escola.
SKYLER
De onde veio isso? E por que foi
tão bom?
WALT
Porque é ilegal.52

No mesmo episódio, Walt e Hank fumam charutos cubanos que Hank recebeu
de presente, enquanto conversam mais uma vez sobre ilegalidade.
HANK
Algumas vezes os frutos proibidos
são os mais doces, não é?
WALT
Engraçado, não é? Como criamos
essa linha?53
Nesse diálogo, Walt está simbolicamente alinhado com os discursos
contra-hegemônicos de crime e desvios, mas sua posição é muito
mais complexa do que seu alinhamento pode sugerir. Walt está
tentando negociar um sentimento de “eu” entre o mundo
convencional e o criminoso e, apesar de ser claramente envigorado
por seu comportamento criminal, a sua racionalização para se tornar
um criminoso está intrisecamente ligada ao seu comprometimento às
normas e valores do mundo “correto”, como marido, pai e
provedor54. (WORK, 2014, online, tradução nossa)

É irônico como a inserção de Walt no mundo do crime seja influenciada por
Hank – na festa surpresa de Walt, ainda no piloto, quando eles assistem a uma notícia
sobre a apreensão de uma operação de tráfico de metanfetamina liderada por Hank,
52

A No-Rough-Stuff-Type Deal. Breaking Bad. 1ª temp., epis. 7. EUA: AMC, data de
exibição. Seriado.
53
Ibidem.
54
No original: “In this exchange, Walt is symbolically aligned with counter-hegemonic
discourses of crime and deviance, yet his position is much more complex than this alignment
may suggest. Walt is attempting to negotiate a sense of self between the conventional and
criminal world and, despite the fact that he is clearly invigorated by his criminal behaviour,
his rationale for ‘becoming deviant’ is inextricably linked to his commitment to the norms
and values of the ‘straight’ world as husband, father and provider.”
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ele pergunta ao cunhado quanto dinheiro foi encontrado pela DEA, que se oferece
para levá-lo em uma “batida”, inclusive dizendo-lhe que ele precisa de “um pouco de
excitação em sua vida”.
A excitação e a confiança que alimentam Walt após ele entregar a Jesse
dinheiro para comprar o RV que servirá de laboratório se reflete em sua maneira de
confrontar os jovens que praticam bullying com Jr. É notável também o orgulho que
esboça em seu semblante quando Jesse elogia a qualidade da droga que eles
produzem – “isso é arte, Sr. White. Você é o maldito Iron Chef”.
De fato, Ferrell (1999) afirma que as subculturas do crime envolvem
“momentos intensos e frequentemente ritualizados de prazer e
excitação” (p. 404), assim a atividade de Walt pode ser
compreendida como edgework (FERRELL, MILOVANOVIC E
LYNG, 2001), que envolvem tanto as habilidades altamente
especializadas, apesar de criminosas, quanto a excitação em evitar
ser pego. (PIERSON, 2014, p. 178, tradução nossa)

Em 2013, a economista e autora Sylvia Ann Hewlett publicou um artigo no
site Bloomberg Business em que cita as lições empresariais que podem ser
encontradas em Breaking Bad, a mais importante sendo a diferenciação da relação
entre Walter e Jesse entre mentor/pupilo e patrocinador/protegido (a quem chama de
sponsor e protégé) – enquanto um mentor oferece conselhos e simpatia por
enxergarem a si mesmos em seus pupilos, um patrocinador oferece conselhos e
feedback com o objetivo de incentivar a carreira de seus protegidos para ajudar as
suas próprias carreiras.
Consequentemente, patrocinadores oferecem mais aos seus
protegidos: eles abrem portas, os conectam a jogadores importantes,
advocam por tarefas de grande visibilidade e providenciam suporte
crucial, com toda a intenção de aprimorar o seu próprio poder e
preservar a sua legacia. Quando o acordo entre Jesse e Tuco termina
mal, Walter defende seu protegido ao resolver o assunto ele mesmo.
O que é menos reconhecido é que Jesse é tão importante para o
futuro de Walter quanto Walter é para o de Jesse. A relação de
patrocinador/protegido é uma de duas vias que beneficia ambas as
partes. Porém, para alcançar essas vantagens, os protegidos precisam
demonstrar sucesso em um número de frentes diferentes. No
mínimo, protegidos contribuem 110% e são intensamente leais aos
seus patrocinadores e à sua organização. Enquanto lealdade e
performance estelar são fatores críticos ao sucesso de um protegido,
isso é apenas o começo. Protegidos se distinguem ao contribuir com
algo que o líder preza mas intrinsecamente não possui. No mundo
corporativo, isso poderia ser conhecimento específico ou fluência
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cultural; pode ser uma habilidade com mídias sociais numa equipe
desacostumada com o mundo virtual, ou habilidades linguísticas
numa tarefa internacional. Jesse contribuiu com um conjunto
específico de habilidades ao introduzir Walter a como o “jogo” é
jogado. Demonstrando sua fluência numa “cultura” específica, Jesse
ensinou a Walter a linguagem apropriada e o apresentou ao seu
primeiro grupo de clientes55. (HEWLETT, 2013, online, tradução
nossa)

De imediato, Walt oferece um investimento de US$ 7.000,00, todo o dinheiro
que tem guardado na poupança, para que ele e Jesse iniciem sua parceria de negócios.
Ele responsabiliza Jesse pela compra do RV e de materiais químicos, enquanto ele
fica responsável pelos equipamentos e pela “receita” para a produção da droga.
Quando as coisas dão errado e Krazy-8 acaba preso no porão de Jesse, Walt lembra a
ele que eles são parceiros e estão nessa situação “50/50” – e assim prosseguem: Jesse
desintegra o corpo de Emilio, com alguns contratempos, e Walt mata Krazy-8. Juntos,
os dois limpam o chão da casa de Jesse e se lavam na área externa da casa.
Eles voltam a cozinhar juntos, retomando a parceria de forma que Walt se
responsabiliza pelo “reino da química” e por “cozinhar” a metanfetamina, enquanto
Jesse é o responsável pelo negócio e pela distribuição mas sua postura não comanda
autoridade como a de Walt, que logo se vê forçado a intervir nas negociações com
Tuco e gostando do prazer que isso lhe traz. Embora Walt passe mais de dez
episódios negando o seu envolvimento direto com a parte do negócio referente à
distribuição, ele constantemente interfere no que seria a função de Jesse. Em
Breakage (2x04), Jesse sugere que eles se tornem o falecido Tuco para que seu
55

No original: “Consequently, sponsors offer their protégés more: They open doors, connect
them to important players, advocate for high-visibility assignments, and provide crucial
backing, all with the intent of enhancing their own power and preserving their legacy. When
Jesse’s drug deal with Tico goes bad, Walter protects his protégé by settling the issue
himself. What’s less recognized is that Jesse is as important to Walter’s future as Walter is to
Jesse’s. The sponsor/protégé relationship is a two-way street that benefits both parties. But to
accrue those advantages, protégés have to deliver on a number of key fronts. At a minimum,
a protégé contributes 110 percent and is intensely loyal to his sponsor and the organization.
While die-hard loyalty and stellar performance are mission-critical, that’s just the beginning.
Protégés really distinguish themselves by contributing something the leader prizes but
intrinsically lacks. In the corporate world, this could be gender smarts or cultural fluency; it
could be social media skills on a team unaccustomed to connecting via the Internet, or
language skills on an international assignment. Jesse contributed a specific set of skills when
it came to introducing Walter to how the “game” is played. Demonstrating his fluency in a
particular “culture,” Jesse taught Walter the appropriate lingo and introduced him to their
first set of clients.”
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negócio seja lucrativo – “eu posso criar uma rede e nós controlamos a produção e a
distribuição,” diz. “Você cozinha e eu vendo.” Quando Walt lembra a ele que são
parceiros, Jesse lembra a Walt que ele é o único que pode articular a venda e
distribuição do produto. “Você precisa de mim mais do que eu preciso de você.”
A afirmação de Jesse se prova ainda mais verdadeira quando Walt descobre
que o boato nas ruas é que Jesse matou Spooge sem qualquer arrependimento e
percebe que há uma nova oportunidade de negócios – dominação do mercado. Jesse
lhe lembra que, no mundo das drogas as coisas não são tão simples e que eles estarão
lidando com um território que não pertence a eles, mas a outros traficantes. Walt,
ainda assim, convence a Jesse que a sua fama os ajudaria, lhe dá o incentivo
necessário para que ele volte ao negócio e ainda fornece novas instruções para a
distribuição: “monopolize o mercado e aumente o preço,” diz ele.
Embora continue garantindo a Jesse que são parceiros, Walt se comporta cada
vez mais como chefe – até mesmo o seu orgulho, a sua ganância e a sua ambição se
transformam em traços cada vez mais presentes em suas transações profissionais.
Walt não está mais interessado em juntar dinheiro para a sua família, ele está
interessado em construir um império, em ganhar, em ultrapassar os lucros da empresa
bilionária que ele ajudou a fundar e da qual ainda se arrepende de ter saído.
Como muitos CEOs, Walt era um perfeccionista, um gestor com
tendências definitivamente rigorosas. Mas isso não é sempre uma
coisa ruim num executivo e, de várias formas, os traços obsessivos
de Walt ajudaram a construir seu negócio e transformá-lo num
sucesso. De fato, a ênfase de Walt na satisfação do consumidor já o
coloca a frente de muitos CEOs norte-americanos. “Não há espaço
para erro com essas pessoas,” diz Walt de seus clientes. (...) Walt
também era um mentiroso nato e a pessoa para quem ele mentia
melhor era para si mesmo. Esse deve ser um dos traços mais
distintivos que ele compartilha com tantos outros CEOs: a habilidade
de acreditar que ele é um homem autosuficiente, um “criador de
trabalhos”, indispensável. (...) Ao contrário do que Walt diz, ele não
“criou” um negócio de US$ 80 bilhões. Ele tomou para si um
negócio que já era próspero quando Gus Fring o geria. E o negócio
não “sumiu”, “desapareceu” ou “deixou de existir” quando Walt
fugiu para as montanhas cobertas de neve em New Hampshire.
Continuou a prosperar, com a distribuição nas mãos capazes de
Lydia e com a manufatura – a especialidade de Walt –
adequadamente sendo coordenada pela gangue de neonazistas e

112

Jesse como seu trabalhador escravo56. (ESKOW, 2013, online,
tradução nossa)

Walt pode ter se convencido de que Jesse era a sua melhor opção como
parceiro por conta de sua antiga relação como professor dele e Jesse possui
qualidades que se tornam essenciais para Walt – o seu idealismo, a sua coragem para
se encontrar com clientes e se expor na rua e, mais importante que isso, a sua lealdade
a Walt – a garantia de que, finda a vida de Walt, Jesse entregaria a sua parte do
dinheiro arrecadado com a metanfetamina para a sua família (2x09).
Entre altos e baixos, tanto em suas vidas pessoais quanto em suas vidas
profissionais, a parceria de Walt e Jesse também sofre. Quando Jesse cozinha sozinho
após Walt sair do negócio, Walt lhe diz que seu produto é um lixo e que ele foi
caridoso em propor uma parceria a Jesse pelo seu produto; quando começam a
trabalhar para Gus, eles ainda se denominam parceiros, mas está claro que se
tornaram apenas colegas de trabalho com um horário e um chefe rigorosos; quando
Mike e Jesse começam a trabalhar cada vez mais próximos sob a liderança de Gus,
Jesse admite a Walt que a relação entre ele e Mike está melhor do que a relação entre
eles. Ainda assim, a lealdade de Jesse a Walt se prova essencial para a sua
sobrevivência na quarta temporada, quando em diversas instâncias ele defende Walt
para Gus – “eu sei, o cara é um otário mas... eu não posso,” admite Jesse a Gus. “Se
algo final acontecer ao sr. White, nós teremos um problema.” – e também para Mike,
quando ele ameaça atirar em Walt por ter assassinado Gus – “se você vai matá-lo, vai
ter de me matar,” diz Jesse, sabendo que Mike se importa com seu bem-estar.

56

No original: “Like many CEOs, Walt was a perfectionist, a taskmaster with decidedly
anal-retentive tendencies. This is not always a bad thing in an executive, by any means, and
Walt’s obsessive traits help build his enterprise into a success. In fact, Walt’s emphasis on
customer satisfaction puts him ahead of many other American CEOs. “There’s no room for
error with these people,” Walt says of their clients. (...) He was a con artist, too, and the
person he conned most successfully was himself. That may be the most distinctive trait he
shares with so many of his fellow CEOs: the ability to believe he’s a self-made man, a “job
creator,” indispensable. (...) Contrary to Walt’s self-important ravings, he didn’t “create” an
$80 billion business. He took over a business that was already thriving when Gus Fring ran it.
And it didn’t go "belly up,” “disappear,” or otherwise “cease to exist” when Walt left for the
snow-covered wilds of New Hampshire. It continued to thrive, with distribution in Lydia’s
capable hands and manufacturing – Walt’s specialty – adequately being handled by a gang of
neo-Nazis and Jesse as a captive worker.”
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Embora ambos tenham consciência da ilegalidade e dos desdobramentos de
suas atividades, Walt e Jesse tratam a produção, o tráfico e a distribuição de
metanfetamina como um negócio que eles administram como sócios. Enquanto Jesse
não parece ter ambição ou pretensão de seguir carreira traficando metanfetamina, a
perspectiva de construir e controlar um império surge para Walt como uma forma de
reparação pela Gray Matter, empresa bilionária que ajudou a co-fundar e depois
abandonou sem explicações, e pela qual também não recebeu pela sua contribuição
com o sucesso da empresa.
A transgressão da lei e a vida do crime começam a se associar cada vez mais
para Walt com o sentimento de estar vivo, de “estar acordado”, como explica a Jesse
no piloto. Enquanto isso, à medida que os desdobramentos de suas ações tem
consequências mortais para outras personagens, Jesse vai descobrindo que ele não
possui a frieza e o distanciamento necessários para aguentar um negócio que só
parece machucar a ele e as pessoas com quem ele se importa.
A conversa que Walt tem com Jesse ainda no piloto, lhe oferecendo uma
parceria, evidencia ainda a seriedade com que Walt encara a sua entrada no mundo do
tráfico, ao ponto em que ele diz a Jesse que eles “não cozinharão lixo”. E a
racionalização de Walt de suas atividades como um negócio se veem cada vez mais
nítidas – em Crazy Handful of Nothin (1x06), quando a venda da droga não acontece
como esperava, Walt declara a Jesse que esse modelo de negócio é “insustentável”,
“inaceitável”. “Esse retorno [financeiro] é muito pouco para o risco,” afirma.
A compreensão de sua vida criminosa como um negócio confere a Walt a
lógica de autopreservação que ele vem a utilizar diversas vezes ao longo da série,
aplicada a Emilio, Krazy-8, Tuco, Jane, Gale, Gus e Mike, chegando ainda a
envenenar o pequeno Brock para convencer Jesse da necessidade de aniquilar Gus.
Em contra distinção aos traficantes mexicano-americanos, os
momentos de crise de Walt e Jesse são contidos, no texto, dentro de
uma estrutura narrativa complexa. Nós os vemos como seres
humanos redondos respondendo ao contexto e às consequências de
suas ações. A tristeza de Walt contribui para amenizar a sua
violência, por exemplo, quando ele chora e pede perdão ao matar
Krazy-8. Quando diz respeito à morte do viciado Spooge em
Peekaboo (2x06), Jesse revela a sua relutância fundamental e
inaptidão com a violência associada ao tráfico. A sua breve
reputação como assassino é baseada numa morte terrível que não
tem nada a ver com ele. Os espectadores são sujeitados a um
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processo de interpelação que assegura que nos asseguremos tanto
quanto possível com Walt e Jesse. Essa tentativa de manter uma
ideia de “nós” e “eles” é destruída, contudo, pela forma como as
ações de Walt e Jesse não podem ser confinadas à essa oposição
binária57. (WORK, 2014, online, tradução nossa)

Enquanto Walt continua justificando as suas ações e transgressões morais
como um mal necessário para que ele possa prover a sua família, protegê-la e
preservar a ele e a Jesse. Um diálogo de quando ele e Jesse ficam presos no deserto
sem bateria no RV, quando Walt acredita que seu câncer piorou e que ele morrerá em
breve, expressa que ainda que ele convença a si mesmo e tente convencer os outros
de suas motivações, ele tem noção de que seu comportamento exprime outra coisa.
WALT
Eu sabia que isso ia acontecer,
eu sei que isso vai acontecer. Eu
mereço isso.
JESSE
Tudo que você fez, você fez por
sua família. Certo?
WALT
Tudo que eu consegui fazer... foi
preocupá-los e desapontá-los... e
mentir. Meu Deus, todas as
mentiras... Eu não consigo – eu
não consigo nem organizá-las mais
na minha própria cabeça.58

Contudo, esses raros momentos de lucidez são contrapostos pela duplicidade
de Walt e pela sua habilidade de convencimento, principalmente de convencer a si
57

No original: “In contradistinction to the Mexican-American drug dealers, Walt and Jesse’s
moments of crisis are contained, in the text, within a complex narrative framework. We see
them as fully rounded human beings responding to the context and consequences of their
actions. Walt’s sorrow works to ameliorate his violence, for instance, when he cries and
apologises while killing Krazy8. When it comes to the death of the junky, Spooge in
‘Peekaboo’ (2:6), Jesse reveals his fundamental reluctance and ineptitude for the blood work
associated with the drug trade. His short-lived reputation as a killer is based upon a nasty
death that has nothing to do with him. Viewers are subject to a process of interpellation that
ensures that we identify as far as possible with Walt and Jesse. This attempt to maintain an
idea of ‘us’ and ‘them’ is undermined, however, by the way in which the actions of Walt and
Jesse cannot in and of themselves be confined to this type of binary opposition.”
58
Four Days Out. Breaking Bad. 2ª temp., epis. 9. EUA: AMC, data de exibição. Seriado.
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mesmo, de que mesmo fazendo as coisas erradas, as está fazendo pelo motivo certo.
Ainda mais evidente é o prazer narcisista de Walt em ser reconhecido e na sensação
de estar no controle, relação que Jesse experimenta de forma completamente oposta,
com uma consciência moral que lhe assombra pelas violências que cometeu ou
provocou indiretamente – além de ser fisicamente agredido e ameaçado em todas as
temporadas, ele é expulso da casa onde morava; seus pais estão evitando contato com
ele; sua namorada, Jane, morre de overdose após um relapso pelo qual ele se culpa; a
morte de Combo pelo envolvimento no tráfico; desenvolve uma síndrome de estresse
pós-traumático após matar Gale; e sua tentativa de fuga do armazém de Jack e Todd
provoca a morte de Andrea e deixa Brock órfão.
Após o ingresso de Walt na vida do crime e a associação de Jesse a ele, seus
códigos morais se mostram cada vez mais elásticos e flexíveis. Em Half Measures,
Mike diz a Walt em determinado momento:
MIKE
A moral da história é que escolhi
uma meia-medida quando deveria
ter ido até o final. Nunca mais
cometerei o mesmo erro. Chega de
meias-medidas, Walter.59

Na vida do crime, como Walt e Jesse vem a aprender até o fim da série, não
existe meia medida. As mortes de Krazy-8, Tuco, Jane, Gale e Gus, ao invés de
resolverem a sua situação, provocaram mais problemas de uma forma ou de outra –
as mortes de Krazy-8 e Tuco apresentaram um novo problema de distribuição; a
morte de Jane provocou uma depressão e uma sensação de culpa em Jesse; a morte de
Gale significa que Walt e Jesse estão forçados a trabalhar para Gus; e a morte de Gus
neutraliza a rede de distribuição de metanfetamina que ele levou anos para construir.
A jornalista Emma Robinson (2013) nota uma relação estética entre o urso
rosa queimado pela metade, o tiro fatal que Gale recebeu por um de seus olhos (e a
máscara pela metade que decora o seu apartamento), a morte de Gus com metade de
seu rosto explodido e a desfiguração do rosto de Jesse por Todd, além dos outros
momentos da série em que Jesse apresenta um olho roxo. Essas imagens repetitivas
59
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sugeririam, então, uma equivalência entre esses atos de violência, que não deixam de
ser meias-medidas e não resolvem os problemas de Walt.
MIKE
(olhando para Walt)
Você... é encrenca. Eu sinto
muito que o menino ainda não
tenha visto, mas eu já percebi.
Você é uma bomba-relógio.60

A dinâmica fluída entre Walt e Jesse se tornou um dos alicerces de Breaking
Bad – a caracterização dos dois personagens e os traços que os definem torna os seus
conflitos, que não são poucos, verossimilhantes à trama e às relações estabelecidas,
enriquecendo também a complexa relação entre Walt e Jesse. É notável que a
primeira briga entre os dois que escala para um conflito físico seja logo no segundo
episódio da primeira temporada, quando os dois brigam pela guarda de um saco de
metanfetamina, com Walt chegando a arrombar a porta do banheiro de Jesse e o
atacando quando ele tenta sair de carro.
Pouco tempo depois, Jesse aparece na casa de Walt com o RV, tendo sido
expulso de sua casa por seus pais, e Walt o confronta, chamando-o de estúpido e
recusando-se a lhe emprestar dinheiro. “Você é um drogado patético, estúpido demais
para entender e seguir instruções simples,” exclama Walt antes de ser atacado por
Jesse, que começa a lhe estrangular antes de cair no chão ao seu lado e, em instantes,
Walt está entrando em casa acompanhado por Jesse, lhe oferecendo café da manhã.
Depois de ser espancado por Hank, Jesse mostra a Walt que tem potencial
para ser um verdadeiro inimigo e lhe causar problemas, ameaçando utilizar o seu
espancamento para destruir a carreira e a situação financeira de Hank e forçando Walt
a reconsiderar a sua parceria com Jesse, chamando-o para trabalhar com ele sob a
operação de Gus. Reestabelecida a parceria entre os dois, é somente em Bug (4x09),
quando Walt confronta Jesse sobre as oportunidades de matar Gus que ele perdeu,
colocando a vida de Walt e sua família em perigo, que os dois brigam fisicamente – e
mais uma vez Jesse espanca Walt antes de cair no chão ao seu lado, mas até este
momento a sua lealdade ainda está associada a Walt, e, portanto, ele o defende para
60

Madrigal. Breaking Bad. 5ª temp., epis. 2. EUA: AMC, data de exibição. Seriado.

117

Gus. É somente quando Brock é envenenado que Jesse vai atrás de Walt novamente,
pela primeira vez ameaçando-o com uma arma. Walt consegue convencer Jesse de
que o responsável pelo envenenamento foi Gus e se oferece para ajudar a matá-lo.
A parceria de Walt e Jesse prossegue até que Todd assassina uma criança
inocente e Jesse chega a conclusão de que pessoas sempre vão se machucar nessa
linha de trabalho – fato que se prova ainda mais verdadeiro quando Jesse descobre
que foi o próprio Walt que orquestrou o envenenamento de Brock. Walt liga para ele
e diz que pretende se redimir perante a Jesse, “custe o que custar”, mas Skyler tenta
convencê-lo de que Jesse se tornou uma ameaça para ele e para a sua família, que ele
tanto insiste ser sua principal motivação. Gale era uma causalidade necessária, cuja
existência resumia a vida de Walt e Jesse a uma data de expiração, mas Jesse se torna
muito mais perigoso que ele justamente por sua imprevisibilidade. Com sua
impulsividade e o seu conhecimento da verdadeira vulnerabilidade de Walt, Jesse era
uma ameaça ainda maior que Gale, o cachorro problemático – ele era um cão raivoso.
Em Felina (5x16), quando Walt tenta resolver todas as pendências que deixou
– a produção de Todd; a distribuição de Lydia; a vingança em homenagem à Hank e
aos 70 milhões de dólares que perdeu para a gangue ariana – a última coisa que faz é
garantir a libertação de Jesse, tanto da gangue ariana quanto de sua influência nociva.
Aqui, o conceito de parceria surge mais uma vez quando Walt diz que Jack
está em seu débito por ter formado uma parceria com Jesse ao invés de matá-lo, como
ele encomendou. Jack manda Todd buscar Jesse para mostrar a sua condição de
escravo e Walt se aproveita da situação para matar a gangue e libertar Jesse, que
ameaça matá-lo mas desiste. Depois de tudo que passaram juntos, da parceria aos
confrontos, Jesse se vê cansado de ser um peão no jogo de Walt – parceiro
nominalmente, seu funcionário na prática – e lhe diz que, se ele quer realmente
morrer, que ele “o faça sozinho”. Trata-se, aqui, do rompimento real da subordinação
de Jesse à ordem paterna – ele não precisa matar Walt para escapar de sua influência
porque Walt já está morto para ele, como figura paterna, como mentor, como
parceiro, como amigo.
Em um espelhamento da cena do piloto em que Walt vai até Jesse para lhe
propor uma parceria, os dois se entreolham numa despedida silenciosa (Figura 48)
antes de Jesse escapar num carro e Walt aguardar a sua morte (Figura 49). É o
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fechamento de um ciclo repleto de altos e baixos; o encerramento de uma parceria; o
reconhecimento de tudo que passaram juntos e de tudo que Walt causou a Jesse.

Figura 48: Walt e Jesse no piloto e último episódio, respectivamente | Reprodução: Neogaf

Como Jekyll e Hyde e Dorian Gray e sua imagem, Walt torna-se mais uma
das vítimas de Heisenberg. Ao apresentar Walt se rendendo a uma ferida mortal no
laboratório montado por Jack e Todd, Gilligan e sua equipe não somente evidenciam
as consequências da vida criminosa e o desapego da moralidade de Walt, mas
provocam um questionamento: quem morre ali é Walt ou Heisenberg? Há, ainda,
como separar os dois? Como os gregos previram, há alguma justiça cósmica pelo
pecado cometido por Walt de não reconhecer a si mesmo, mas também há, ali, a
referência a uma droga muito mais poderosa que a metanfetamina: “a arrogância que
o fez acreditar estar acima de qualquer lei moral” (ECHART E GARCÍA, 2013, p. 7,
tradução nossa).
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Figura 49: A morte de Walt em Felina (5x16)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar do comportamento das personagens (...) não cobrir a ação
narrativa tão compreensivamente quanto é cobrada pelo sentido,
normalmente abrange partes essenciais: histórias serão sempre
histórias sobre alguém e nos contam, via de regra, sobre as ações de
figuras antropomórficas (cf. Eder 1999: 78–82). Personagens, por
contraste, podem basicamente ser representados completamente
descolados de qualquer tipo de ação, como na forma de retratos,
descrições ou esculturas. Mesmo na mídia temporal, como filmes,
algumas das personagens menores são caracterizadas sem suas
próprias ações, mas por algum tipo de fisionomia que é selecionada
para indicar sua personalidade. Personagens podem, portanto, ser
independentes da ação (em qualquer sentido), pelo menos em
determinadas formas e fases da mídia, embora o contrário não se
aplique61. (EDER, 2008, p. 9, tradução nossa)

Ao longo dessa dissertação, examinamos de que forma as relações
interpessoais entre personagens ficcionais tem influência direta e indireta sobre o
desenvolvimento dos arcos dramáticos das personagens e narrativas de uma obra
televisiva seriada, a partir da análise das personagens de Walter White, Jesse
Pinkman e a relação que se estabelece entre os dois. Nos preocupamos em estabelecer
a caracterização de ambas as personagens – suas biografias, suas motivações, seus
traumas e suas falhas – e esperamos ter fornecido, ao longo do processo, uma revisão
bibliográfica em cima da ontologia da personagem ficcional e, em especial, da
personagem ficcional seriada. Destacamos, ainda, a complexidade narrativa como um
dos operadores mais importantes para a construção das relações interpessoais entre
personagens ficcionais em seriados televisivos, permitindo não somente a elaboração
de uma backstory e desenvolvimento gradual de uma personalidade complexa, mas
também possibilitando mudanças e transformações lentas às personagens.
61

No original: “Although the behaviour of characters (...) does not cover a narrative’s action
as comprehensively as is entailed by sense, it will usually encompass its essential parts:
stories are always stories about somebody and tell us, as a rule, about the actions of
anthropomorphic figures (cf. Eder 1999: 78–82). Characters, by contrast, can basically be
represented completely divested of any kind of action, for instance in the form of portraits,
descriptions or sculptures. Even in temporal media like film some of the minor characters are
characterised without their own proper actions, for instance by a kind of physiognomy that is
selected to indicate their personality. Characters may, therefore, be independent of action (in
any sense), at least in certain forms and phases of media, whereas the reverse does not
apply.”
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Notamos, ainda, a influência que as situações dramáticas tem nas decisões das
personagens ficcionais – ao passo que a morte do pai de Walt e seu fracasso como
cientista impulsionam a vontade de Walt de prover à sua família, o câncer lhe oferece
uma justificativa favorável para libertá-lo da vida de confinamentos e privações que
vivia no episódio piloto; a sua família lhe oferece uma motivação nobre para as suas
atividades ilegais a partir da sua humilhação em não conseguir ser o provedor ideal; e
o seu orgulho se torna a sua melhor e pior qualidade no eixo do crime,
paradoxalmente sendo a característica que permitem a construção de seu império e,
posteriormente, a dissolução do mesmo.
No caso de Jesse, o seu envolvimento prévio com a fabricação de
metanfetamina serviram como porta de entrada ao crime para Walt, com a relação
disfuncional que tinha com a sua família tornando-o vulnerável às manipulações e à
influência de seu ex-professor, e a sua própria experiência com Ginny, sua tia que
também teve câncer no pulmão, fazem com que ele crie empatia com a situação de
Walt. É a relação que se estabelece entre os dois personagens que constantemente
provoca consequências às suas ações – por conta de Jesse e, mais precisamente, a sua
dificuldade em desistir de sua parceria com Jesse, Walt corrompe cada vez mais o seu
senso moral, conscientemente permite a overdose de Jane, envenena uma criança e ;
por conta de Walt, Jesse é expulso de ambas as suas casas, se torna um dos principais
suspeitos de Hank e da DEA, perde um de seus amigos e sua namorada e tem o filho
de sua outra namorada envenenado. Ainda assim, é também a relação e a lealdade
entre os dois que salva as suas vidas em inúmeros momentos ao longo da série, sendo
impossível tocar na história de Heisenberg sem falar de Captain Cook, o cozinheiro
que veio antes dele e, posteriormente, ao seu lado.
Nosso segundo objetivo com esta pesquisa era compreender de que forma a
relação estabelecida entre Walter e Jesse influencia as decisões individuais de cada
um – o que acreditamos ter esclarecido com nosso capítulo de análise, com a
dinâmica entre a relação de Walt e Jesse, que perpassa tantos níveis diferentes, sendo
definitiva para as transformações pelas quais ambos passam em seus respectivos
arcos de personagem.

Por fim, observamos ainda de que forma os elementos

audiovisuais e estéticos, como os aspectos relacionados à câmera, a edição, o som, a
direção de arte, a fotografia e as referências internas da série, bem como os seus
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elementos narrativos e textuais são empregadas na caracterização de Walt e Jesse
como indivíduos e na representação do constante desenvolvimento da relação entre os
dois. No processo de análise, discutimos a conceitualização e alguns dos possíveis
métodos para análise de personagens ficcionais seriadas, levando em consideração as
suas dimensões epistemológicas, narratológicas e semânticas. Ademais, discutimos
ainda o papel da serialidade, especificamente a complexidade narrativa, na
construção dessas personagens e nas narrativas que se debruçam sobre os estudos das
mesmas.
Em termos metodológicos, buscamos reduzir os nossos operadores de forma a
considerar os aspectos mais importantes para a nossa pesquisa, tendo em vista o
desafio de analisar os arcos narrativos e psicológicos ao longo de 62 episódios, além
de observar os seus elementos estéticos e paratextos que contribuíssem para a
recepção e percepção das conclusões aqui dispostas. Com esta pesquisa, temos a
esperança de ter contribuído com o ainda crescente debate sobre personagens
ficcionais seriais a partir de uma revisão bibliográfica e discussão da relação entre
personagens e tramas seriadas. Acreditamos que a pesquisa pode ser ainda mais
enriquecida a partir das novas problematizações que podem surgir deste trabalho.
Para ilustrar nossas descobertas e observações, dispusemos de gráficos, tabelas e
frames ao longo deste trabalho para possibilitar uma melhor compreensão por parte
de nossos leitores das cenas citadas e servindo também como representações visuais
para os argumentos que dispomos ao longo da dissertação.
Breaking Bad é, afinal de contas, uma história sobre transformação e, como o
próprio Walt observa em Crazy Hanful of Nothin’ (1x06), quão mais rápida for uma
reação de transformação, mais violenta é a explosão que se segue. Ao analisar a
transformação de Walter White em Heisenberg e a contrastante transformação de
Captain Cook em Jesse Pinkman, esperamos ter demonstrado a importância da
construção de personagens ficcionais seriadas e como as séries ditas character-driven
desenvolvem suas tramas a partir da caracterização inicial dos seus protagonistas e
seus arcos dramáticos.
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APÊNDICE 1 – RESUMO DA PRIMEIRA TEMPORADA
A primeira temporada da série, que estreiou na AMC no dia 20 de janeiro de
2008 e teve seu último capítulo exibido no dia 8 de março de 2008, é composta por 7
episódios com cerca de 48 minutos de duração, com exceção do piloto, que tem cerca
de 58 minutos de duração. É ao longo da primeira temporada que recebemos as
primeiras pistas sobre as trajetórias conflitantes dos protagonistas Walter e Jesse, mas
só chegamos a ver o rosto de Jesse pela primeira vez na marca dos 26 minutos do
piloto, quando Walt o reconhece numa batida da DEA que está acompanhando.
Walter White, professor de química com 50 anos recém-completados,
descobre estar com câncer terminal no pulmão e, após descobrir de seu cunhado Hank
quanto fatura uma operação de metanfetamina, decide aceitar o convite para assistir a
uma apreensão. Lá, reconhece seu ex-aluno do colegial Jesse Pinkman, que consegue
escapar dos agentes da DEA, onde Hank trabalha. Walter, então, procura Jesse e
propõe uma parceria para produzirem e venderem metanfetamina.
A manufatura vai bem até que Jesse é encurralado por outros traficantes que o
forçam a levá-los até o laboratório que montaram, num RV antigo no meio do deserto
do Novo México. Sob o pretexto de explicar aos traficantes como produzir a sua
metanfetamina, Walter consegue envenená-los e parte para se livrar dos corpos com
Jesse, até que um deles, Krazy-8, acorda. Eles conseguem prendê-lo no porão de
Jesse, onde Walter eventualmente o mata quando percebe Krazy-8 tentará matá-lo.
Walter então rompe a parceria com Jesse e confessa a sua família que tem
câncer e sua esposa, Skyler, conversa com seus amigos bem abastados e ex-colegas
de trabalho Elliot e Gretchen, mas Walter nega a ajuda financeira oferecida. Ele volta
a procurar Jesse para continuarem a sua parceria, mas o retorno financeiro que
recebem desaponta e Walter pressiona Jesse a encontrar um novo fornecedor. Jesse
vai atrás de Tuco, o traficante que substituiu Krazy-8, mas Tuco espanca Jesse e
rouba a metanfetamina. Em retaliação, Walter provoca uma explosão no escondeirijo
de Tuco, que finalmente decide negociar com a dupla. Após alguns obstáculos, eles
conseguem entregar a Tuco a quantidade solicitada, mas durante a transação um dos
sócios do traficante faz um comentário que leva Tuco a espancá-lo sem limites.
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APÊNDICE 2 – RESUMO DA SEGUNDA TEMPORADA
A segunda temporada de Breaking Bad estreiou no dia 8 de março de 2009 e
foi concluída no dia 31 de maio de 2009 com 13 episódios, cada um com cerca de 47
minutos de duração. A temporada se inicia após a transação com Tuco, depois da qual
Walter e Jesse percebem a truculência e violência de Tuco e decidem matá-lo.
Antes que possam concluir o plano de Walter de envenená-lo com ricina,
Tuco sequestra Walter e Jesse e levá-os para uma cabana no deserto onde ele se
esconde e cuida do tio doente, Hector, que tem dificuldades de locomoção e fala.
Enquanto isso, Skyler se preocupa com o sumiço de Walter e Hank parte em sua
procura. Ele chega na cabana de Tuco logo após um confronto entre ele, Walter e
Jesse, que conseguiram ferir Tuco e escapar. Após um conflito entre Hank e Tuco,
Hank consegue matar o traficante. Jesse se responsabiliza por limpar o seu porão e se
livrar do RV, enquanto Walter finge uma perda de memória recente para justificar a
sua ausência.
Jesse encontra uma nova casa e se interessa pela proprietária, Jane, e os dois
começam a namorar. Concumitantemente, Walter e Jesse começam a ter ainda
maiores dificuldades de se comunicar e concordar sobre seus planos de negócio.
Skyler, por sua vez, decide procurar um emprego com seu ex-chefe, Ted Beneke.
Walter e Jesse, por sua vez, contratam o advogado Saul Goodman quando um dos
traficantes com quem trabalham é preso. Pouco tempo depois, Saul coloca Walter e
Jesse em contato com um distribuidor chamado Gus, que concorda em comprar a
metanfetamina produzida por ambos, mas quase desiste ao reconhecer o vício de
Jesse. Quando Walter consegue convencer Gus, ele precisa cumprir uma entrega
apertada ou perderá o acordo, ao mesmo tempo em que Skyler entra em trabalho de
parto. Ele decide entregar a mercadoria a Gus, perdendo o nascimento de sua filha.
Ao descobrir que Walter está se recusando a pagar Jesse a sua quantia, Jane o
ameaça e, quando Walter vai para a casa de Jesse se desculpar, encontra os dois
drogados e inconscientes. Quando Jane começa a vomitar e se autossufocar, Walter
permanece imóvel até que ela pare de se mover.
Acreditando que a morte de Jane é sua culpa, Jesse entra em depressão e foge. Depois
de encontrá-lo numa casa cheia de usuários de crack, Walter leva Jesse a reabilitação.
Sob efeito da anestesia antes de uma cirurgia, Walter acaba revelando a Skyler a
existência de um segundo celular e, após uma investigação mais detalhada, Skyler
resolve deixá-lo. A morte de Jane traz ainda uma última tragédia: Donald, pai de Jane
e controlador de tráfego aéreo, ainda consumido pelo luto, causa uma colisão entre
duas aeronaves sobre Albuquerque.
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APÊNDICE 3 – RESUMO DA TERCEIRA TEMPORADA
A terceira temporada da série estreiou no dia 21 de março de 2010 e foi
concluída no dia 13 de junho de 2010, com também 13 episódios, cada um com cerca
de 47 minutos de duração. Após o acidente aéreo, Skyler comunica a Walter que está
considerando um pedido de divórcio, mas ele confessa a ela a verdade sobre a
fabricação de metanfetamina e informa a Gus a sua saída do tráfico. Enquanto isso,
Jesse continua na reabilitação e dois primos mexicanos de Tuco, Leonel e Marco,
imigram ilegalmente para os Estados Unidos procurando por Heisenberg, codinome
utilizado por Walter.
Skyler e Walter continuam com problemas em seu relacionamento, que
apenas pioram quando Walter retorna para a sua casa sem a autorização da esposa e
lhe garante não ter intenção de sair de lá. Com as dificuldades em casa, Skyler inicia
um caso com Ted, seu chefe. Com a relutância de Walter em voltar para o negócio de
produção de metanfetamina, Jesse cozinha sua própria droga e vende a Gus, que
espera conseguir a atenção de Walter por conta de seu orgulho e sua necessidade
financeira. Após algum tempo, Walter assina os papeis do divórcio e sai de casa,
obstinado também a voltar para a produção de metanfetamina. Ele começa a trabalhar
num laboratório de ponta montado por Gus com um assistente chamado Gale, que o
idolatra. No meio tempo, Hank continua a sua investigação e, com raiva pela falta de
provas incriminatórias para prender Jesse, o espanca gravemente.
Quando Gus nota a intenção dos primos de Tuco em matar Walter, ele os
convence de que o culpado pela morte de Tuco é Hank e os dois vão confrontá-lo.
Hank consegue matar um deles e ferir o outro, mas também sai gravemente ferido no
processo. Após fazer as pazes com Jesse, ele e Walter voltam a trabalhar juntos no
laboratório de Gus, uma vez que Walter demitiu Gale. Skyler, criando uma história
para sua irmã Marie para que possa pagar o tratamento de Hank, decide se envolver
nos negócios de Walter, oferecendo seus serviços para lavar o dinheiro das drogas.
Quando Jesse resolve tirar satisfações com dois traficantes que estão
ganhando dinheiro em cima de sua metanfetamina e, ainda por cima, usando um
jovem de 11 anos como traficante, ele se encontra em perigo e Walter é forçado a
ajudá-lo, matando os dois traficantes. Quando Gus admite a Walter que perdeu a
paciência com Jesse, ele readmite Gale como seu novo assistente. Walter, por sua
vez, percebe que a impaciência de Gus significa que ele continuará vivo somente se
for o único cozinheiro capaz de produzir a metanfetamina de qualidade que vem
produzindo, e Gale é a sua maior ameaça. Com isso, ele convence Jesse a matar Gale
para que continuem trabalhando juntos.
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APÊNDICE 4 – RESUMO DA QUARTA TEMPORADA
A quarta temporada de Breaking Bad estreiou no dia 17 de julho de 2011 e foi
concluída no dia 9 de outubro de 2011, com 13 episódios com aproximadamente 47
minutos de duração cada. A temporada se inicia com Walter e Jesse presos no
laboratório por Mike e Victor, que trabalham para Gus, enquanto aguardam a reação
deste último sobre o assassinato de Gale.
Quando Gus retorna ao laboratório, ele coloca a roupa utilizada no
laboratório, corta a garganta de Victor com um abridor de caixas, tira a roupa de
laboratório e manda Walter e Jesse voltarem ao trabalho. Também de volta ao
trabalho, embora ainda com problemas com sua esposa Marie, Hank consegue o
caderno de anotações de Gale, que a polícia acredita ser Heisenberg, e sua contínua
investigação o leva a Los Pollos Hermanos e, então, a Gus.
Com receio dos perigos da investigação, Hank coloca Marie, Skyler, Walt Jr.
e Holly sob proteção da DEA. Com a ajuda de Hector, Walter detona uma bomba no
hospital em que Hector se encontra e onde Gus costuma visitá-lo, matando Gus e o
próprio Hector no processo.
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APÊNDICE 5 – RESUMO DA QUINTA TEMPORADA
A quinta e última temporada de Breaking Bad, composta por 16 episódios e
dividida em duas partes de 8 episódios cada, teve seu primeiro episódio exibido na
AMC no dia 15 de julho de 2012 e o seu último episódio exibido no dia 29 de
setembro de 2013. Após conseguir matar Gus com sucesso, Walter e Jesse destroem
as evidências que os incriminam e uma executiva chamada Lydia torna-se a
fornecedora de metilamina dos dois.
Com a ajuda de Saul, Walter e Jesse criam um negócio de detetização como
fachada para a fabricação de metanfetamina, utilizando as casas entregues a eles
como laboratórios. A investigação de Hank continua e com a DEA cada vez mais
próxima de Mike e, consequentemente, de Walter, o químico tenta convencer Mike a
lhe contar os nomes das nove pessoas na prisão cujo silêncio Mike estava pagando.
Quando Mike nega, Walter o mata com um revólver antes que ele possa ir embora.
Walter consegue a ajuda de Lydia e das gangues arianas emprisionadas que
tem ligações com o tio de Todd, o novo assistente de Walter quando Jesse desiste de
produzir metanfetamina. Assim, Walter consegue matar os nove presos que poderiam
revelar a sua identidade a DEA. Quando Skyler tenta, pela última vez, convencer
Walter a sair do mundo das drogas, ele finalmente aceita.
No oitavo episódio da temporada, justamente o último episódio da primeira
parte, a vida familiar de Walter parece se restaurar – Skyler permite que seus filhos
voltem para casa e eles ainda recebem Hank e Marie para um churrasco em família,
na área externa da piscina. Contudo, quando Hank vai ao banheiro e folheia um livro
que Gale deu a Walter, ele lê a dedicatória e percebe que Walter é Heisenberg.
Quando a segunda parte da quinta temporada estreia no dia 11 de agosto de
2013, Hank está cada vez mais perto de obter as evidências que precisa contra Walter.
Enquanto isso, o câncer de Walter retorna e ele percebe o sumiço do livro dado a ele
por Gale. Quando ele nota um aparelho de GPS no seu carro, Walter confronta Hank,
que revela saber o segredo de Walter.
Walter esconde o seu dinheiro enquanto Hank tenta obter um depoimento de
Skyler, que se recusa. Num lugar público, Hank, Marie, Walter e Skyler tentam
chegar a um acordo mas, sem sucesso, Walter e Skyler lhes entregam um DVD que
implicam Hank como o verdadeiro Heisenberg. Walter convence Jesse a sair da
cidade e assumir uma nova identidade, mas Jesse desiste quando percebe que Saul
roubou o cigarro com ricina dele sob ordens de Walter, que foi o verdadeiro
responsável por evenenar Brock, o filho de Andrea, a jovem hispânica com quem ele
teve um caso na quarta temporada. Num surto de raiva, ele vai até a casa dos White e
joga gasolina em todos os seus cômodos até ser parado por Hank, que o convence a
dar um depoimento que incrimine Walter.
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Walter negocia com Todd e a sua família ariana a morte de Jesse, sob a
condição de cozinhar mais uma vez para que Todd aprenda com ele. Quando Hank
consegue convencer Walter que Jesse conseguiu o seu dinheiro, Walter entra em
desespero e dirigindo para o deserto para certificar-se de que ele continua seguro.
Hank, Gomez e Jesse o seguem e a gangue do tio de Todd aparece na mesma hora,
resultando num tiroteio no qual a gangue mata Gomez e Hank, leva Jesse como refém
e rouba seis dos sete barris de dinheiro de Walter, deixando-lhe apenas um.
Quando Walter volta para casa, pronto para pegar suas coisas e fugir com a
sua família, Skyler o encontra e o confronta, tendo descoberto por Marie que Hank o
tinha sob custódia. Eles brigam, mas Walter consegue fugir com Holly até se dar
conta da gravidade da situação. Numa ligação para Skyler que ele sabe estar sendo
monitorada pela polícia, ele assume a responsabilidade pela produção e pelo tráfico
de metanfetamina, deixa a pequena Holly numa estação de bombeiros e assume uma
nova identidade através de um contato de Saul.
Após ser espancado e torturado por informações, Jesse é forçado a ajudar
Todd a cozinhar metanfetamina. Quando ele tenta escapar, a gangue ariana o leva até
a casa de Andrea, onde ele é forçado a assistir o seu assassinato. Em New Hampshire,
sob uma nova identidade e pronto para assumir seus crimes perante a DEA, Walter
desiste quando vê uma entrevista com Elliot e Gretchen na televisão em que eles
negam que Walter tenha tido qualquer importância na história de sua empresa, Gray
Matter. Ele localiza o casal e lhes entrega o montante de dinheiro restante para que
eles repassem-no para Walter Jr., sob a ameaça de ter contratado assassinos
profissionais caso ele não os faça. Em seguida, ele envenena Lydia com a ricina que
conseguiu recuperar de sua antiga casa e encontra Skyler, admitindo a ela que a sua
vida criminal era sobre o seu ego, não sobre a sua família.
Walter segue então para sua última missão – encontrando o esconderijo da
gangue ariana, ele arma uma espécie de bomba com uma metralhadora no portamalas de seu carro, conseguindo matar toda a gangue com a exceção de Todd, que é
estrangulado até a morte por Jesse, e Jack, que Walter mata. Jesse tenta matar Walter,
mas não consegue, e foge no carro de Jack, deixando Walter para traz. Ele vai até o
laboratório de metanfetamina construído pela gangue antes de ter um colapso e
morrer no local, pouco antes da polícia chegar e encontrar o seu corpo.
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