
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE LETRAS 

PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS CAMINHOS DO MAL – UMA ANÁLISE SEMIÓTICA DE 

BREAKING BAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2016 

 



LUIZA MONTEIRO DE BARROS OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

OS CAMINHOS DO MAL – UMA ANÁLISE SEMIÓTICA DE 

BREAKING BAD 

 
 

 
Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Estudos de Linguagem 

da Universidade Federal Fluminense para 

obtenção do título de Mestre em Estudos de 

Linguagem  

 

Orientação: Profª Drª:  Lucia Teixeira 

 

 

 

 
Linha de pesquisa 2: TEORIAS DO TEXTO, DO DISCURSO E DA INTERAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2016 

 



LUIZA MONTEIRO DE BARROS OLIVEIRA 

 

 

OS CAMINHOS DO MAL – UMA ANÁLISE SEMIÓTICA DE 

BREAKING BAD 

 
Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Estudos de Linguagem 

da Universidade Federal Fluminense para 

obtenção do título de Mestre em Estudos de 

Linguagem  

 

 

 

 

Profª Drª Lucia Teixeira de Siqueira e Oliveira (Orientadora - UFF) 

 

 

Profª Drª Diana Luz Pessoa de Barros (USP/UPM) 

 

 

Profª Drª Silvia Maria de Sousa (UFF) 

 

 

Profª Drª Regina de Souza Gomes (UFRJ) – Suplente 

 

 

Profª Drª Renata Ciampone Mancini (UFF) - Suplente 

 

 

 

Niterói 

2016 



AGRADECIMENTOS 

 

De todas as mais de cem páginas desta dissertação, nenhuma foi tão difícil de escrever 

quanto esta: como fazer valer, em uma folha branca de papel, todo o carinho, toda a 

admiração, todo o amor de uma vida? E o pior, como fazer isso sem cair na pieguice que 

tira todo o brilho desses sentimentos? Sabendo então, que esta é uma missão impossível, 

inútil, e um tanto injusta para um trabalho acadêmico, ainda assim cabe deixar aqui toda a 

minha gratidão por pessoas cuja importância na minha vida simplesmente não cabem 

nessas margens apertadas e fogem a qualquer regra da ABNT: 

Primeiro, para Mariza e Ricardo, os primeiros em tudo, pela dedicação e pela paciência. 

Pelos cuidados mais rotineiros e pelos abraços nas horas mais difíceis. Pelas coisas mais 

elementares que vocês me deram, mesmo sem eu saber, e sem as quais eu jamais poderia 

ser eu mesma. Para Raisa, minha irmã, minha melhor amiga, com quem sempre poderei 

contar para tudo, em todas as horas. Para Luiz Eugênio, Yedda e Rynaldo, que me 

ensinaram a gostar de histórias, e para Lourdes, que até hoje me conta algumas das 

melhores. Para Rosi, por toda a compreensão e amizade.  

Para a orientadora Lucia, que orientou muito mais do que essa dissertação, e que nos 

últimos anos tem sido uma inspiração: é uma honra poder contar com a sua atenção 

dentro e fora de sala de aula. Para as professoras Renata e Silvia, por sempre nos 

motivarem e nos incentivarem a aproveitar nosso potencial ao máximo.  

Para os companheiros de mestrado e de risadas (ou seriam risas?) Mariana, Vinícius, 

Raiane, Alexandra, Marcos e Paula, que acompanharam tudo isso aqui de perto. Os três 

primeiros, amigos antigos cujos laços ficaram mais fortes do que nunca nos últimos anos. 

Os últimos três, amigos que este mestrado me deu de presente.   

Para Talita e Gilberto, que alegram sempre a minha rotina, e para as chefes Ana Cristina 

e Renata, que desde o primeiro momento me incentivaram nessa empreitada, fazendo 

sempre o possível para que eu pudesse dar conta da dupla jornada. Poder trabalhar com 

todos vocês foi uma das maiores sortes da minha vida. 

Para Lucas, já sem saber como dizer, porque ele sempre tira de mim as melhores 

palavras. Por todo amor, toda troca e toda conversa que me fazem uma pessoa melhor 

quando estou ao seu lado. Que este seja o rascunho de várias (melhores) dedicatórias por 

vir. Te amo.  



RESUMO 

 

A presente dissertação de mestrado propõe-se a analisar, por meio do aparato da 

semiótica francesa, a série de televisão Breaking bad, transmitida entre 2008 e 2013 pelo 

canal norte-americano AMC. Parte da chamada nova “era de ouro” da televisão 

americana, a série criada por Vince Gilligan apresenta uma narrativa inventiva que 

conquistou tanto público quanto crítica, sobretudo pelo apelo de seu protagonista, Walter 

White. A partir do percurso gerativo de sentido de Algirdas Greimas, a análise concentra-

se nos níveis narrativos e discursivos para acompanhar quais estratégias são empregadas 

nesta obra audiovisual. Em especial, propomos um estudo sobre as paixões do 

protagonista e os valores que são postos em jogo por meio da articulação entre recursos 

verbais e visuais.  

Palavras-chave: semiótica, série de televisão, audiovisual, Breaking bad 

  



ABSTRACT 

 

This work uses french semiotics to analyse the TV series Breaking bad, transmited 

between 2008 and 2013 on AMC channel in the United States. Identified as part of the so 

called new american TV “Golden age”, the series created by Vince Gilligan features an 

inventive narrative that was equally accepted by the audience and TV critics, with its 

protagonist, Walter White, as the greatest cause of its success. In this work, the narrative 

and discoursive levels of Algirdas Greimas’ generative meaning trajectory are used to 

follow which strategies are used in this audiovisual work. In special, we propose a study 

about the protagonist’s passions and the values that are displayed through the articulation 

between verbal and visual recourses. 

 

Keywords: semiotics, TV series, audiovisual, Breaking bad 
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Introdução 
 

 

O tema proposto para esta dissertação de mestrado dá prosseguimento aos 

estudos em Semiótica iniciados ainda na graduação, quando a autora apresentou 

monografia sobre o filme Dogville, de Lars von Trier. O estudo da aplicação da 

Semiótica no audiovisual, no entanto, desdobra-se, agora, sobre outra categoria da ficção 

em audiovisual: passamos da estrutura una do longa-metragem, pensado para ser visto de 

uma só vez, para a estrutura sequencial dos seriados de TV, em que a narrativa é dividida 

em várias unidades de significação, das temporadas aos capítulos, pensados para serem 

vistos ao longo de semanas e mesmo anos. 

A dissertação de mestrado a seguir parte da Semiótica Francesa para 

realizar a análise da série de televisão Breaking bad, transmitida entre 2008 e 2013 pelo 

canal norte-americano AMC. Criada e produzida por Vince Gilligan, a série foi estrelada 

por Bryan Cranston (no papel do protagonista, Walter White) e contou com os atores 

Aaron Paul (Jesse Pinkman), Anna Gunn (Skyler White) e Dean Norris (Hank Schrader) 

em outros papéis de destaque. Sucesso de audiência e de crítica, a série conquistou 

diversos prêmios ao longo dos anos em que esteve em exibição, entre eles 16 Primetime 

Emmy Awards, considerada a mais importante honraria da televisão americana. Desses 

prêmios, dois foram na categoria “melhor série dramática”, nos anos de 2013 e 2014.
1 

 Para tratar de um objeto tão complexo, que engloba 62 episódios de cerca 

de 50 minutos cada um, propomos um recorte a partir do que acreditamos ser a questão 

principal da série, no caso, o percurso narrativo de seu protagonista, Walter White, ou 

Walt, um chefe de família e professor de química em uma escola de ensino médio de 

Albuquerque, no estado americano do Novo México, que se transforma em um temido 

fabricante de drogas após ser diagnosticado com câncer terminal. Dentro do percurso 

gerativo de sentido, metodologia proposta para a análise de textos criada pelo linguista 

Algirdas Greimas, vamos nos concentrar no nível narrativo, etapa na qual identificamos 

                                                           
1 Emmy 2014 coroa última temporada de "Breaking Bad" com cinco prêmios. UOL, São Paulo, 25 

de agosto de 2014. Disponível em: http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2014/08/25/emmy-2014-

coroa-ultima-temporada-de-breaking-bad-com-cinco-premios.htm. Acesso em 12/06/2015.          Após 

cinco temporadas, "Breaking Bad" vence o Emmy 2013; veja a lista completa. Folha de S. Paulo, São 

Paulo, 22 de novembro de 2013. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/09/1345850-

veja-a-lista-completa-de-vencedores-do-emmy-2013.shtml Acesso em 12/06/2015. 
 

http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2014/08/25/emmy-2014-coroa-ultima-temporada-de-breaking-bad-com-cinco-premios.htm
http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2014/08/25/emmy-2014-coroa-ultima-temporada-de-breaking-bad-com-cinco-premios.htm
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/09/1345850-veja-a-lista-completa-de-vencedores-do-emmy-2013.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/09/1345850-veja-a-lista-completa-de-vencedores-do-emmy-2013.shtml
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os sujeitos de uma narrativa e quais programas esses sujeitos desenvolvem e como se dá o 

desempenho desses sujeitos nos tais programas, e no nível discursivo, no qual 

identificaremos como e quais figuras e temas são construídos ao longo dessa narrativa, e 

como eles são postos em significação durante o processo de enunciação. 

 No caso de Walt, podemos identificar uma interessante trajetória de 

descoberta de identidade, na qual um sujeito tido como um exemplo ou mesmo uma 

vítima para a sociedade (bom pai e marido, professor dedicado, que enfrenta uma doença 

e problemas financeiros) escolhe se lançar no mundo do crime, tido como lugar da 

violência e da imoralidade, o que, durante diversas vezes na narrativa, significará colocar 

a sua vida e a de sua família em perigo. 

Para nos ajudar a compreender a trajetória descrita, vamos estudar a 

importância das modalidades veridictórias na narrativa. Essa categoria modal é articulada 

na oposição /ser/ vs. /parecer/, que inclui também os termos contraditórios não ser e não 

parecer. A partir deles, é possível extrair, além da noção de verdade, os conceitos de 

ilusão (não ser e parecer), segredo (ser e não parecer) e falsidade (não parecer e não ser). 

Esses conceitos são importantes na fase final do percurso narrativo, a sanção, em que o 

destinador realiza um fazer interpretativo ao distinguir o verdadeiro do ilusório ou falso 

(TATIT, 2011).  

No caso de Breaking bad, vemos que, durante quase toda a narrativa, o 

espectador é levado a pensar sobre o que é verdadeiro e o que é falso nas motivações do 

sujeito Walt. Isso porque, por muito tempo, o professor de química parece agir motivado 

em garantir o futuro da família após a sua morte, o que seria um ato de, senão heroísmo, 

pelo menos de lealdade. Posteriormente, no entanto, suas ações indicam que esta 

motivação não é verdadeira. E é justamente nos momentos finais da narrativa, na sanção, 

que ficam claras as suas intenções: Walt, na verdade, interessava-se pelo crime porque 

através dele se descobriu capaz de conquistar algo que sempre almejara e até então nunca 

havia conseguido, o poder.  

Fora da narrativa, Breaking bad destaca-se entre as demais concorrentes 

do competitivo e crescente mercado das séries de televisão, primeiramente, por ser um 

caso exemplar de sucesso de crítica e de público. Visto por 10,3 milhões de espectadores 

na TV americana, o último episódio da série também foi baixado ilegalmente por 500 mil 
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usuários nas doze horas seguintes à sua exibição.
2
 No site Metacritic, um agregador de 

críticas de jornais, sites e revistas, a temporada final da série ostenta uma nota de 99 

sobre 100, em uma média das avaliações feitas nas 22 resenhas profissionais que foram 

coletadas pelo serviço.
3
 Tal pontuação fez com que a série entrasse, em 2014, no Livro 

dos Recordes, como “A série de TV mais bem avaliada de todos os tempos”.
4 

A repercussão gerada pela obra se insere dentro de um contexto de 

mudança na produção de ficção seriada. Antes tratados como produto cultural de 

“segunda linha” diante do domínio dos filmes de Hollywood, os seriados ganham, desde 

o fim da década de 1990, maior destaque diante de inovações técnicas e narrativas. A este 

fenômeno, financiado sobretudo pelos canais pagos norte-americanos, tem se chamado 

Terceira Era de Ouro da televisão (MARTIN, 2014, p. 39). Capazes de engajar facilmente 

milhões de pessoas, como observado nos números acima, os seriados já chegaram a ser 

apontados por escritores como Orhan Pamuk e Mario Vargas Llosa como herdeiros da 

tradição dickensiana ou dos folhetins de Alexandre Dumas
5
. Vale citar aqui a interessante 

observação de Pamuk (2013) a respeito deste fenômeno, feito em longa entrevista à 

revista The new republic, após o repórter questioná-lo a respeito da influência de 

Breaking bad e The wire, outra série influente (cf. capítulo 1): 

 

Eles são sofisticados. Isso realmente mata o romance - tira os prazeres 

habituais de ler romances. O poder dessas séries sofisticadas é que 

você assiste com a sua mulher, seus amigos, e você pode 

imediatamente conversar sobre isso. É um grande prazer apreciar uma 

obra de arte e ser capaz de compartilhar isso com alguém com quem 

você se importa.  

 

                                                           
2 Final de "Breaking Bad": recorde de audiência e 500 mil downloads. Zero Hora, Porto Alegre, 30 

de setembro de 2013. Disponível em: http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/cultura-e-lazer/segundo-

caderno/noticia/2013/09/final-de-breaking-bad-recorde-de-audiencia-e-500-mil-downloads-4286029.html. 

Acesso em 15/10/2013. 

3 2 Cf. http://www.metacritic.com/tv/breaking-bad/season-5. Acesso em 15/10/2013. 

4 HOOTON, Christopher. Breaking Bad is officially the greatest TV show of all time. Metro, 

Londres, 5 de setembro de 2014. Disponível em: http://metro.co.uk/2013/09/05/breaking-bad-is-officially-

the-greatest-tv-show-of-all-time-3951769/. Acesso em 12/06/2015 

5 Orhan Pamuk on Taksim Square, the Effects of 'Breaking Bad,' and Why the Future of the Novel 

Is in the East. MISHRA, Pankaj. The New Republic, Washington, D.C., 29 de julho de 2013. Disponível 

em: http://www.newrepublic.com/article/113948/orhan-pamuk-interview-taksim-square-erdogan-

literature#. Acesso em 15/10/2013. MACHADO, Cassiano Elek. Em entrevista, Mario Vargas Llosa adianta 

temas de palestra e fala sobre séries de TV. Folha de S. Paulo, São Paulo, 9 de abril de 2013. Disponível 

em: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/1259193-em-entrevista-mario-vargas-llosa-adianta-temas-de-

palestra-e-fala-sobre-series-de-tv.shtml. Acesso em 15/10/2013. 

 

http://metro.co.uk/2013/09/05/breaking-bad-is-officially-the-greatest-tv-show-of-all-time-3951769/
http://metro.co.uk/2013/09/05/breaking-bad-is-officially-the-greatest-tv-show-of-all-time-3951769/
http://w/
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Diante de tais constatações, faz-se necessária a leitura mais atenta dos 

enunciados que esses seriados estão produzindo. Breaking bad é uma obra exemplar dos 

nossos tempos e, como vimos, seu êxito em mobilizar a audiência e, ao mesmo tempo, 

em agradar a crítica especializada, põem-na em lugar de destaque dentro dessa nova era 

da produção audiovisual para televisão. Se já foi amplamente discutida por fãs e 

especialistas ao longo de sua exibição, a série ainda carece de um estudo pormenorizado e 

aprofundado, que tome como base teorias do texto, de modo a explicar seu complexo 

modo de funcionamento discursivo. 

Também é importante ressaltar que, embora este cenário de florescimento 

do seriado seja mais facilmente perceptível nos EUA, o polo mundial da indústria do 

entretenimento, seu impacto é sentido ao redor do mundo. Com a popularização da TV a 

cabo e de serviços de streaming e download na internet, telespectadores do mundo inteiro 

consomem tais conteúdos com mais velocidade. No Brasil, embora ainda timidamente, 

produções nacionais do gênero começam a surgir e a ganhar destaque. 
6
 Some-se a isso a 

recente implementação da Lei 12.485/2011, a Lei da TV Paga, e percebemos a 

perspectiva de crescimento do gênero.
7
 

Nossa análise seguirá o seguinte percurso: no primeiro capítulo, 

apresentaremos o aparato teórico que embasará a nossa análise, expondo elementos da 

semiótica francesa que acreditarmos serem úteis para compreender o objeto do qual 

estamos diante. Fundada por Algirdas Greimas e tendo como seus expoentes mais 

recentes Claude Zilberberg e Jacques Fontanille, esta vertente teórica dos estudos de 

linguagem nos parece adequada por propor dispositivos teóricos – que podem ser 

aplicados tanto em relação ao verbal quanto ao visual de uma obra audiovisual – para dar 

conta de elementos como narrativa, discurso e enunciação, que surgem, evidentemente, 

misturados, em uma completa unidade de sentido, em qualquer texto. Assim, com a 

semiótica francesa, poderemos esmiuçar, atentivamente, como opera a narrativa, e depois, 

o discurso em Breaking bad, para, aos poucos, descobrirmos de forma mais completa e 

                                                           
6  Sobre o crescimento da produção nacional de séries, cf. MIRANDA, André. Um ano após a 

regulamentação da TV paga, produtores apostam alto em projetos. O Globo, Rio de Janeiro, 9 de agosto de 

2013.  Disponível em: http://oglobo.globo.com/cultura/um-ano-apos-regulamentacao-da-tv-paga-

produtores-apostam-alto-em-projetos-9436575. Acesso em 15/10/2013. 

7  Para mais detalhes sobre a Lei da TV Paga, cf. Nova Lei da TV Paga estimula concorrência e 

liberdade de escolha. Ancine, Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2012. Disponível em: 

http://www.ancine.gov.br/sala-imprensa/noticias/nova-lei-da-tv-paga-estimula-concorr-ncia-e-liberdade-de-

escolha. Acesso em 15/10/2013. 
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conclusiva como e o que esta série de televisão, tão popular, transmite ao público. De 

toda forma, mesmo após esse subcapítulo dedicado à metodologia, alguns dos conceitos 

apresentados serão recuperados e mais bem detalhados, de acordo com a necessidade de 

seu uso, ao longo da análise. 

Em seguida, numa outra etapa deste capítulo inicial, vamos investigar do 

que se trata o nosso objeto, ou seja, uma série de televisão contemporânea. Assim, iremos 

investigar como surgiu tal gênero, e observar as mudanças pelas quais ele tem 

atravessado nos últimos anos, mudanças nas quais Breaking bad desempenha uma 

importante parte. O conhecimento sobre como funcionam as séries de televisão e como 

elas têm se transformado ao longo das décadas será, acreditamos, fundamental para 

enfrentarmos as questões relativas à enunciação em Breaking bad no nosso terceiro 

capítulo. 

Já munidos de conhecimento sobre a nossa metodologia e o universo do 

qual o nosso objeto faz parte, no segundo capítulo poderemos começar a tratar da análise 

em si. A melhor forma de começar isso, acreditamos, é com o estudo da narrativa, ou 

seja: iremos dissecar os longos programas narrativos que constituem o roteiro da série, 

em meio a temporadas e episódios, para melhor compreender a unidade que eles 

constituem. Em seguida, veremos como essa narrativa, focada em um protagonista forte, 

se manifesta também de acordo com as paixões que permeiam a existência desse 

protagonista. 

Com uma compreensão mais completa de qual é a história de Breaking 

bad e de quem é seu protagonista, vamos nos dedicar a compreender como é contada essa 

história. Por meio da articulação de recursos do plano de conteúdo com o plano da 

expressão, conforme pressupõe a teoria semiótica, veremos quais valores e sentidos são 

postos em destaque e oferecidos ao espectador. Dessa forma, abordaremos a complexa 

relação entre enunciador e enunciatário, também pressuposta pela semiótica. Ao fim deste 

estudo, portanto, pretendemos apresentar conclusões sobre o uso da semiótica em uma 

obra audiovisual contemporânea, demonstrando como esta teoria pode auxiliar na 

compreensão de obras audiovisuais atuais.  
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CAPÍTULO 1 – SÉRIE TELEVISIVA E SEMIÓTICA  
 

 

 Metodologia 
 

 

Em Prolegômenos a uma teoria da linguagem, o linguista dinamarquês Louis 

Hjelmslev propõe um avanço na divisão do signo de Ferdinand de Saussure entre 

significante e significado, ao sugerir a adoção dos termos correspondentes plano de 

expressão e plano de conteúdo. À união desses dois planos o linguista chama de função 

semiótica.  

Também há solidariedade entre a função semiótica e seus 

dois funtivos: expressão e conteúdo. Não poderá haver 

função semiótica sem a presença simultânea desses dois 

funtivos, do mesmo modo como nem uma expressão e seu 

conteúdo e nem um conteúdo e sua expressão poderão 

existir sem a função semiótica que os une. (HJELMSLEV, 

2013, p. 54) 

 

A proposta de Hjelmslev permite que a análise semiótica, apenas vislumbrada 

por Saussure, passe do nível do signo para o nível do texto, visto aqui como um todo de 

significação. O linguista Algirdas Greimas irá sugerir, então, uma metodologia para dar 

conta da narratividade inerente aos textos, a qual, neste primeiro momento, ele chamará 

de percurso gerativo de sentido. O percurso propõe a organização da análise em três 

camadas de significação, do nível discursivo, no qual se identificam temas, figuras e as 

projeções de pessoa, tempo e espaço presentes no texto, ao fundamental, em que 

encontramos a oposição entre duas grandezas, passando pelo narrativo, no qual o analista 

deve identificar os actantes presentes no texto e dissecar os esquemas narrativos por eles 

cumpridos.  

O nível narrativo, certamente, exige um detalhamento maior. No esquema 

clássico de Greimas, o sujeito da narrativa sempre passa por um processo de 

transformação, realizado em diversas etapas narrativas, os chamados programas de uso. 

Esses programas de uso sempre obedecerão a um programa maior, o programa de base, 

que sintetiza a grande transformação do sujeito. Para ser levado à ação e, portanto, 

cumprir seus programas, o sujeito é antes de tudo alvo de uma manipulação, realizada por 
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um destinador. O destinador seria, então, um elemento fundamental na narrativa, 

responsável por levar o sujeito à ação, a fazer com que a história de fato comece. Por 

meio de diversas estratégias, como a intimidação ou a sedução, ele irá fazer com que o 

sujeito queira entrar em conjunção com os seus valores, que são representados na 

narrativa por objetos. Sendo assim, toda narrativa seria um conjunto organizado de ações 

que visam à conjunção com um determinado valor. 

Histórias infantis ou mesmo videogames normalmente são textos que servem 

perfeitamente para exemplificar essa visão mais pragmática do nível narrativo. 

Extremamente populares nos anos 1990, os jogos de gameboy da série Pokémon 

encaixam-se neste esquema narrativo clássico. O objetivo do jogo é tornar-se o “melhor 

dos treinadores pokémon”, alguém com o domínio de lutas entre os bichinhos com 

superpoderes que dão nome ao game. Ser o melhor treinador, portanto, é o programa de 

base. Para completar o programa de base, o jogador deve, porém, cumprir diversos 

percursos, os programas de uso. Esses são tematizados no game pelo embate contra 

diversos outros treinadores.  Quando alguém se engaja no jogo, o videogame é iniciado 

com a apresentação de um sujeito, um menino, cujo nome pode ser escolhido pelo 

jogador. Para que o jogo de fato comece, com a sequência de desafios, o menino precisa 

encontrar-se primeiro com um personagem chamado Professor Carvalho. Este 

personagem opera como destinador: ele dota o menino de um poder fazer, ao lhe 

conceder o primeiro pokémon, um objeto sem o qual seria impossível completar qualquer 

tarefa proposta no game. Em seguida, este mesmo destinador manipula o menino a iniciar 

a jornada proposta pelo game, na qual deve derrotar outros treinadores de pokémons até 

se tornar o mais poderoso de todos eles. Sendo assim, o professor explica o que o menino 

deve fazer em seguida, e destaca a importância desta missão.  Portanto, desde o início da 

narrativa há um objetivo claro, determinado por um destinador evidente. 

O esquema descrito, porém, não era suficiente para dar conta da complexidade 

de certos textos que os pesquisadores buscariam analisar nas décadas seguintes. O 

destinador, por exemplo, nem sempre é tão facilmente identificável na figura de um actante 

como o Professor Carvalho, da forma que acontece no exemplo exposto acima, e alguns 

textos não chegam nem a ter um esquema narrativo tão pragmático quanto o do game 

japonês. A necessidade de contemplar tais textos em análises teóricas levará à inauguração 

do estudo da semiótica das paixões. Conforme esclarece Fiorin (2007 b):  
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Quando a Semiótica começa a desenvolver o nível narrativo do 

percurso gerativo do sentido, inicia pela criação de uma teoria da 

ação. Esse modelo apresenta uma limitação, pois seu âmbito de 

aplicação são as narrativas da chamada pequena literatura 

(BARROS, 1995, p. 85). Com efeito, um modelo que considera a 

narrativa como busca de valores, como ação do homem no mundo, 

só pode aplicar-se àqueles textos que apresentem um componente 

pragmático muito forte, aqueles em que há perda ou aquisição de 

valores tesaurizáveis.  

 

No livro Semiótica das Paixões, Greimas e Fontanille irão demonstrar como 

paixões tais quais a ira, a avareza e a curiosidade podem mobilizar o sujeito, 

manipulando-o e levando-o à ação. Esse ingresso das questões passionais na semiótica só 

foi permitido graças ao estudo da modalização. Entendida por Greimas como “uma 

modificação do predicado pelo sujeito”, a modalização será explorada pelo pesquisador 

em dois campos: o primeiro é o das modalidades veridictórias, que modificam 

posteriormente um predicado já realizado (e das quais trataremos a seguir), e o das 

modalidades factivas, que funcionam como catalizadores da ação, ao dotar o sujeito de 

uma competência. Ainda de acordo com Greimas, estas últimas modalidades seriam o 

querer, o dever, o poder e o saber. Assim, seriam os diferentes arranjos dessas quatro 

modalidades que regeriam os enunciados de fazer e de estado. (GREIMAS, 2014, pp. 87-

89). Em uma sala de aula, por exemplo, temos alunos que devem fazer algo: responder à 

questão do livro. Contudo, o enunciado responder à lição será modificado de acordo com 

a competência de cada sujeito: alguns, além de dever responder à lição, querem, podem e 

sabem como fazê-lo. Já outros não querem fazer isso, pois não estão interessados, 

enquanto outros querem, mas não podem, porque não estão com o livro, e outros querem, 

mas não sabem como responder à questão, dando origem a paixões como as do 

entusiasmo, desinteresse, frustração, desilusão, decepção etc.  

Portanto, ao invés de se preocupar com os desdobramentos dos programas 

narrativos, esmiuçando a ação do sujeito, o olhar do semioticista vai focar na etapa anterior, 

a modalização, na qual se instauram as condições para o fazer. Ao invés de assumir que um 

destinador dota, quase automaticamente, o sujeito das condições necessárias para iniciar 

sua trajetória, a semiótica irá a fundo para descobrir como a modalização opera na 

existência do próprio sujeito.  Conforme Fiorin (2007b, p. 2) resume:  

A modalização é a modificação de um predicado por outro (GREIMAS, 

1983, p. 71). (...) Ao reger um predicado do fazer, essa modalização dá 

ao sujeito realizador uma competência modal. Ela define então o sujeito 

do fazer. Com isso, a Semiótica pode estabelecer perfis bastante precisos 

dos sujeitos da ação. Haveria, por exemplo, os sujeitos rebeldes, que 
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querem fazer, mas devem não fazer; os sujeitos veleidosos, que querem 

fazer, mas não podem e assim por diante. Como a modalidade do fazer 

caracteriza o sujeito da ação, a Semiótica passa a analisar também o 

modo de existência desses sujeitos: virtuais, os que querem ou devem 

fazer, atualizados, os que sabem e podem fazer; realizados, os que 

fazem. Uma gama muito grande de textos passa agora a ser explicada 

pela teoria: aqueles em que há personagens sonhadoras, mas incapazes 

de passar à ação; aqueles em que há personagens realizadoras, etc.   

Portanto, a consolidação dos estudos sobre a modalização permite que a semiótica 

explore o componente patêmico do sujeito, concretizado pelas paixões, sem correr o risco 

de perder o rigor teórico. Assim, os estados de alma de um sujeito qualquer podem ser 

identificados e compreendidos de acordo com as modalidades que são postas em 

operação. Veja-se, por exemplo: 

A obstinação define-se como um querer ser aliado a um não poder ser, 

enquanto a docilidade reúne um querer ser a um poder ser. O obstinado 

é aquele que quer, apesar da impossibilidade evidente, enquanto o dócil 

limita-se a desejar o que é possível (FIORIN, 2007b, p.10). 

 

Ainda dentro do estudo da modalização, Greimas apresenta o aparato teórico 

das modalidades veridictórias. O pesquisador parte do postulado de que, entre enunciador 

e enunciatário, há sempre um contrato de veridicção, instaurado por um crer-verdadeiro. 

Porém, a partir das marcas de veridicção presentes no discurso, é possível encontrar 

enunciados que se apresentam como verdadeiros, falsos, mentirosos ou secretos. Essas 

categorias se articulariam em dois esquemas, o da manifestação (relativo ao parecer) e o 

da imanência (relativo ao ser), e podem ser projetadas dentro de um quadrado semiótico 

conforme a figura a seguir (GREIMAS; COURTÉS, p. 488):  

 

Figura 1: esquema das modalidades veridictórias 
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Com o amadurecimento da teoria semiótica, o esquema estruturalista do 

quadrado semiótico, conforme disposto acima, será alvo de questionamentos entre 

pesquisadores. O acadêmico francês Claude Zilberberg irá somar à semiótica os estudos da 

fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty para propor o esquema tensivo. No lugar da 

estrutura binária do quadrado, em que o termo contraditório só pode levar imediatamente à 

afirmação de um termo oposto ao anterior, Zilberberg propõe um gráfico no qual os termos 

fazem um percurso de gradação. Portanto, ao voltar-se para o nível mais abstrato de análise 

de algum texto, o semioticista será capaz de identificar os pontos de transformação de um 

determinado percurso. Sendo assim, para este trabalho, acreditamos que faça mais sentido 

encarar a questão das modalidades veridictórias como uma passagem gradual entre as 

categorias propostas por Greimas, do que dentro da articulação binária do quadrado. Em 

Breaking bad, conforme veremos ao longo da análise, as fronteiras entre “mentira” e 

“verdade” são turvas, não havendo uma negação instantânea de uma para a afirmação da 

outra em seguida. Ao contrário, o desvelamento da mentira acontece em camadas, ao longo 

do desdobramento de diversos programas narrativos.  

A passagem de uma lógica binária para outra, gradativa, está longe de ser a 

única contribuição do esquema proposto por Zilberberg. Antes de tudo, ao articular em 

seu gráfico os eixos da intensidade e da extensidade, o pesquisador instaura um novo foco 

de preocupação para a análise semiótica, no nível pressuposto da enunciação. Os 

instrumentos fornecidos pela semiótica tensiva permitem, portanto, observar como as 

estratégias do enunciador podem provocar, na esfera do sensível, diferentes efeitos no 

enunciatário, quando este entra em contato com um determinado texto. 
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Figura 2: o gráfico tensivo de Zilberberg 

 

Finalmente, cabe um exame mais detalhado do nível discursivo, que também 

será essencial na análise de Breaking bad. Este é a camada mais externa de um texto, 

revestindo o esqueleto narrativo e os valores em jogo no nível profundo. É com ele que 

podemos analisar os temas e figuras que recobrem a narrativa. A tematização e a 

figurativização, por sua vez, “manifestam os valores do enunciador e, por conseguinte, 

estão relacionadas à instância da enunciação. São operações enunciativas que desvelam 

valores, as crenças, as posições do sujeito da enunciação” (FIORIN, 2008 p.32). Ainda 

sobre o nível discursivo e a enunciação, Fiorin (ibidem, p.23-24) também observa: 

 

(...) o nível discursivo é, de um lado, o nível da realização do conteúdo 

manifestado pelo texto; de outro, é responsável pela singularidade dos 

conteúdos expressos, já que ele não é invariante de outro conteúdo 

variável. A enunciação é vista, como aliás, já o tinha feito Beneviste, 

como instância de mediação, que assegura a discursivização da língua, 

que permite a passagem da competência à performance, isto é, das 

estruturas semióticas virtuais às estruturas realizadas sob a forma de 

discurso (Greimas e Courtés, 1979:126). A montante dessa instância de 

mediação estão as estruturas sêmio-narrativas, "formas que, 

atualizando-se como operações, constituem a competência semiótica do 

sujeito da enunciação" (Greimas e Courtés, 1979:127). A jusante 

aparece o discurso. Assim, se o objeto da Semiótica são os textos, a 

enunciação só pode ser a instância de mediação entre as estruturas 

virtuais (fundamental e narrativa) e a estrutura realizada (discursiva). 
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Para este projeto, será especialmente importante observar qual revestimento a 

enunciação dá ao protagonista de Breaking bad, Walter White: buscaremos compreender 

como é realizada a formação da identidade deste sujeito, de que forma ele é apresentado 

ao telespectador e como, ao longo do desenvolvimento da narrativa, novas camadas que 

formam essa identidade vão sendo desveladas diante do espectador. Dentro deste 

complexo jogo de figuras que constitui um personagem, podemos destacar a interessante 

observação de Greimas no Dicionário de Semiótica (2008) sobre a caracterização de um 

actante como herói ou vilão:  

 

O exame do conto maravilhoso proppiano revelou que este não é um 

todo homogêneo, que ele é, na realidade, uma narrativa dupla, 

organizada segundo uma estrutura polêmica: paralelamente às provas 

realizadas pelo herói, esboça-se uma outra história, a do antissujeito, a 

do vilão. Do ponto de vista propriamente sintático, a narrativa introduz, 

assim, dois percursos narrativos, opostos e complementares (como num 

sistema fechado de valores onde o que é dado a um o é às custas do 

outro, o que é arrebatado a um o é em benefício do outro) — o do herói 

e o do vilão — que só se distinguem, na realidade, pela sua conotação 

eufórica ou disfórica moralizante: assim, o vilão proppiano, 

sobredeterminado negativamente, é inteiramente comparável ao 

Pequeno Polegar, qualificado de herói e que joga com provas 

deceptivas. (p. 535) 

 

 

Breaking bad é uma obra pertencente à chamada Terceira Era de Ouro da 

televisão americana. Entre um dos pontos comuns de textos audiovisuais produzidos 

dentro desse grupo, está a figura do anti-herói, ou seja, o protagonismo de personagens 

narrativos que fogem ao padrão de comportamento que se espera, moralmente, de um 

herói (MARTIN, pp. 109-114). Mais do que um anti-herói, Walter é um sujeito que 

confronta as barreiras morais que Greimas destaca, tornando nebulosa a linha de 

diferenciação, no nível discursivo, entre os dois opostos. Portanto, assim como Zilberberg 

propõe um gráfico tensivo para as estruturas profundas, podemos compreender da mesma 

forma – gradativa e suscetível a oscilações – a construção temática de Walter White.  

Ao longo da série, veremos momentos de oscilação no seu caráter, variando 

entre o pai de família e o bandido fora de controle. Essas oscilações irão, no nível 

profundo, articular efeitos de sentido que podem suscitar efeitos de surpresa e choque nos 

espectadores, enquanto eles acompanham cada ação ou reação inesperada de Walter.  
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Um preâmbulo sobre a ficção seriada televisiva 
 

Na introdução desta dissertação, apresentamos argumentos que comprovam a 

relevância de Breaking bad no panorama de ascensão das séries de televisão como 

formato que, nos últimos anos, vem se destacando no cenário cultural. Agora, vamos 

expor mais detalhadamente como e por que as séries de televisão vêm conquistando 

tamanho prestígio, desafiando o preconceito daqueles que veem a televisão como meio 

predestinado à frivolidade e à irrelevância. Como Breaking bad é uma série norte-

americana, vamos discorrer sobre a história da ficção televisiva no seu país de origem. 

Para este subcapítulo, utilizamos como base livros de referência entre 

pesquisadores americanos pertencentes ao campo conhecido como Television Studies. 

Esses pesquisadores vêm acompanhado as transformações nas narrativas televisivas ao 

longo das décadas, das primeiras experiências dramatúrgicas no meio até a chegada de 

empresas como a Netflix, que produzem séries de televisão para sua transmissão on-line 

(conhecida como streaming), no lugar da radiodifusão. É importante perceber, portanto, 

como a chegada de novas tecnologias, da TV a cabo aos DVDs e ao streaming, modificou 

não só a prática de se assistir a uma série, mas também teve impacto no modo de se 

constituir uma narrativa dentro do gênero, como irão defender esses pesquisadores. Como 

o foco desta dissertação é, justamente, a formação de sentido em Breaking bad, 

consideramos fundamental apresentar os fundamentos históricos que estão por trás da 

constituição desta e de outras séries como tais.  

Quando um novo meio de comunicação emerge, é natural que seus primeiros 

anos de existência sejam marcados pela experimentação. Com as primeiras transmissões 

ainda na década de 1920, a televisão americana estabeleceu-se apenas após o fim da 

Segunda Guerra Mundial, com o domínio de empresas privadas, a maior parte já atuante 

no rádio (HILMES, 2011, p. 26). O modelo, baseado na exploração do meio para venda 

de publicidade, se assemelha ao brasileiro, embora não seja o único no mundo: a exceção 

mais famosa é justamente a do Reino Unido, onde habitantes pagam anualmente um 

imposto, a TV license, para ter acesso à programação da BBC. 

Apesar de desde o começo ter tido o lucro como objetivo final, a 

programação da televisão americana dos anos 1950 era bastante elitizada, com a exibição 

de espetáculos de música clássica e balé entre as suas atrações. Voltada para um público 
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muito restrito, com poder aquisitivo alto o suficiente para poder arcar com o então 

elevado custo de um aparelho transmissor, a dramaturgia da TV americana dos anos 1940 

e 1950 era composta por programas elogiados pela crítica, transmitidos ao vivo, que 

apresentavam, a cada episódio, uma história diferente. Um dos mais respeitados de seu 

tempo, The Philco television playhouse começou a ser transmitido em 1948 na NBC com 

adaptações de musicais e peças da Broadway. Ao longo de seus onze anos de existência, 

contou com Gore Vidal e Paddy Chayefsky (vencedor de três Oscars de melhor roteiro) 

como escritores. A pioneira do cinema Lilian Gish e a estrela de Hollywood Grace Kelly 

estão entre as atrizes que participaram do programa
8
. A historiadora de radiodifusão 

Michele Hilmes (2011, p.188) descreve programas como o The Philco Television 

Playhouse da seguinte maneira: 

Nem programas de rádio retrabalhados para a televisão, nem apenas 

filmes simplesmente transmitidos no novo meio, nem peças de teatro; 

esses dramas eram mais íntimos, próximos, e menos cheios de ação. Os 

programas de antologias do fim dos anos 1940 a meados dos anos 1950 

tentavam transformar a televisão em uma forma de arte autoconsciente, 

apesar de suas limitações. Eles também refletem os esforços de um grupo 

de críticos e eruditos culturais de Nova York de instalar uma nova era da 

radiodifusão, que poderia redimir o meio do populismo vulgar das rádios 

e iniciar uma nova era de bom gosto, alta arte e conteúdo “sério”. 
9
 

 

Ainda na década de 1950, surgem as primeiras séries de televisão gravadas, 

cujos títulos de maior destaque são The twilight zone (1959-1964), até hoje influente
10

, e 

Alfred Hitchcock presents, mais tarde intitulada The Alfred Hitchcock hour (1955-1965). 

As duas compartilhavam o apreço por tramas cercadas de mistério e suspense, embora os 

temas e figuras presentes em cada episódio pudessem variar enormemente, já que cada 

exibição trazia uma nova história. Assim, The twilight zone mexia com as emoções dos 

telespectadores ao apresentar contos futuristas, fantásticos ou assustadores. Já Alfred 

Hitchcock presents, como o título autoexplicativo indica, tinha a chancela de um dos 

                                                           
8
 

8
 O Internet Movie Database (IMDb) é uma das maiores e mais respeitadas fontes sobre cinema e 

televisão. A informação citada neste parágrafo está disponível em 

http://www.imdb.com/title/tt0040049/fullcredits?ref_=tt_cl_sm#cast (Acesso em 5 de dezembro de 2015).  
9
 Tradução nossa. Texto original: “Not radio shows reworked for TV, not films simply run on the new 

medium, not stage plays; these dramas were more intimate, up close, and less action-filled. The anthology 

showcases of the late 1940s and early to mid 1950s attempted to turn television into a self-conscious art 

form, despite its limitations. They also reflected the efforts of New York-based critics and cultural pundits 

to mark out a new era in broadcasting that could redeem the medium from the vulgar populism of radio and 

usher in a new era of good taste, high art, and ‘‘serious’’ content.” 
10

 Uma das séries de televisão mais prestigiadas da atualidade, a inglesa Black mirror foi descrita pela 

revista The new yorker como “uma atualização de The twilight zone para a era digital”. Cf. NUSSBAUM, 

Emily. "Button-pusher". The new yorker. Nova York, 5 de janeiro de 2015. Disponível em:  

www.newyorker.com/magazine/2015/01/05/button-pusher (Acesso em 1º de dezembro de 2015).  

http://www.newyorker.com/magazine/2015/01/05/button-pusher
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maiores diretores de cinema de todos os tempos, tendo o próprio Hitchcock dirigido 18 

dos mais de 300 episódios exibidos, de acordo com o Internet Movie Database
11

. 

Respeitando o estilo marcante do diretor britânico, a série apresentava tramas dramáticas 

e thrillers de inicialmente 25 minutos, passando a 60 minutos a partir de 1962, quando 

passou a chamar-se The Alfred Hitchcock hour.  

Todos os programas citados pertenceram ao que, mais tarde, ficaria 

conhecido nos Estados Unidos como a primeira “era de ouro” da televisão. Destinada a 

apenas uma elite cultural e econômica do país, a televisão dos Estados Unidos em seus 

primórdios caracterizava-se por seu experimentalismo, e era capaz de atrair, como vimos, 

grandes nomes do cinema, seja na atuação ou na direção.  

A partir dos anos 1960, porém, a televisão deixa de ser um item de luxo, com 

a expansão do alcance das transmissões para áreas menos urbanizadas e das vendas de 

aparelhos. Assim, os canais passam a ter que atingir uma audiência cada vez mais ampla 

e amorfa: em 1965, o percentual de lares americanos com televisão chegou a 93%, contra 

64% em 1955, enquanto o número de horas gastas em média por um americano em frente 

da televisão ao longo do dia atingiu o patamar de 5,5 horas (HILMES, 2011, p. 212).  

Evidentemente, a TV havia cumprido a sua promessa e se tornado um 

negócio altamente lucrativo. O fim da “primeira era de ouro” poderia ser entendido como 

resultado da maior pressão de anunciantes por fatias gordas da audiência. Na verdade, 

Hilmes (2011, pp. 216, 217) observa que a partir de 1960 – e por um período que se 

estenderia por duas décadas – as emissoras ganharam mais autonomia do que possuíam 

anteriormente de seus anunciantes. Isto porque, até então, programas de televisão eram 

financiados e encomendados por um anunciante em particular, como o próprio nome de 

The Philco television playhouse indica. Esta influência direta de grandes empresas sobre 

a programação já era duramente criticada, até irromper um escândalo envolvendo a 

interferência de patrocinadores em resultados de programas de trivia, semelhantes ao 

nosso Show do milhão. Assim, as emissoras conseguiram implementar um novo sistema, 

em que caberia diretamente a elas encomendar programas, restando aos anunciantes 

apenas a compra da inserção em espaços publicitários, tal como ocorre com os comerciais 

de hoje. O resultado foi a criação de um oligopólio, com as três grandes emissoras que 

                                                           
11

A informação citada neste parágrafo está disponível em www.imdb.com/name/nm0000033/?ref_=tt_ov_st 

(Acesso em 1º de dezembro de 2015).  

 

http://www.imdb.com/name/nm0000033/?ref_=tt_ov_st
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controlavam o mercado na época ditando o que deveria ou não entrar no ar, com o 

controle direto sobre todas as etapas de produção e transmissão: 

Produtores, tanto de estúdio como independentes, logo perceberam que 

– com apenas três canais como possíveis compradores para seus 

produtos televisivos ao invés de centenas de patrocinadores que haviam 

anteriormente comprado e produzido programas – que as emissoras 

podiam pedir preços mais baixos, maiores percentuais em direitos de 

propriedade, e maior voz no processo criativo. Por volta do fim dos anos 

1960, as três grandes emissoras mantinham a produção de TV na 

servidão, comprando programas por menos do que custava fazê-los. 

Como resultado, produtores independentes em particular eram 

dependentes de investimentos dos canais para sobreviver; eles tinham 

essencialmente se tornado braços dos canais. (idem, pp. 217-218) 

 

Estabelecida como meio de massa, a televisão passa a sofrer também com a 

vigilância de entidades conservadoras, prontas para perseguir ou estimular o boicote a 

qualquer programação que confrontasse seus valores morais e religiosos.  

No artigo de 2007 “Inside american television drama”, Peter Dunne, um 

veterano produtor de TV que trabalhou em programas como Dallas e CSI, defende, a 

partir de sua experiência profissional, que a programação de televisão sempre esteve 

suscetível a variações cíclicas de acordo com mudanças no governo federal. Assim, da 

mesma forma que a saída de Richard Nixon da presidência americana em 1974 teria, na 

visão do produtor, estimulado a produção de dramas com apelo social, a administração 

conservadora de George W. Bush (2001-2009) abrira as portas para que grupos 

ultraconservadores tomassem conta inclusive da Federal Communications Commission 

(FCC), agência responsável pela regulação dos meios de comunicação no país:  

Indicados políticos inexperientes da direita religiosa agora assumem a 

FCC (...) e alcançam as reuniões de emissoras e estúdios. Por meio de 

ameaças de multas e suspensão de licenças, eles são capazes de ditar a 

programação usando a modéstia e a equidade como pretexto. Eu 

pessoalmente já vi emissoras e estúdios alterarem ou descartarem 

programas em desenvolvimento por medo de que eles pudessem 

provocar a FCC.  (DUNNE, 2007, p. 109)
12

  

                                                           
12

 Tradução nossa. Texto original, em inglês: “Inexperienced political appointees from the religious right 

now head up the FCC (as they do for Homeland Security, Federal Emergency Management Agency 

(FEMA), Department of Interior, and so on ad nauseam), and muscle their way into the boardrooms of 

networks and studios. Using threats of fi nes and suspended licences they are able to dictate programming 

models under the guise of modesty and fairness. I have personally seen networks and studios alter or toss 

out programmes in development for fear they might provoke the FCC.”  

 

O ápice deste conservadorismo na FCC ao qual Dunne se refere foi o “nipplegate”, incidente em que a 

agência multou a emissora CBS em US$ 550 mil pela exibição acidental do seio da cantora Janet Jackson 
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Apesar de altamente interessante e reveladora, a observação de Dunne não 

significa que determinados períodos contaram apenas com programas que possam ser 

considerados “bons” ou “ruins”, “inspirados” ou “monótonos”, apenas ajuda a ressaltar o 

quanto a produção cultural realizada por meios de comunicação de massa está sempre 

ligada a fatores econômicos e sociais. Em qualquer período, independentemente dessas 

variantes, é possível encontrar produções esmeradas e inventivas, altamente influentes, 

que ajudaram a consolidar a dramaturgia televisiva.  

De toda forma, assim como na música ou na pintura, alguns períodos da 

televisão chamam mais atenção do que outros pela concentração de obras e talentos 

excepcionais com características em comum. Além da primeira “era de ouro” da 

televisão, sobre a qual já discorremos, discute-se a existência de mais uma ou duas eras 

douradas. Em 1996, o pesquisador Robert J. Thompson, uma das vozes mais conhecidas 

no campo dos estudos de mídia, publica o livro Television’s second golden age, em que 

defende que, entre 1981 e 1991, a televisão americana teria passado a oferecer seriados 

do que depois ficaria conhecido como “Quality TV” (Thompson, 2007, p. xvii), ou “TV 

de qualidade”. 

Entre os destaques desse período estavam tramas variadas como Hill street 

blues (1981-1987), série policial que fugia da lógica “mocinhos contra bandidos”, Cheers 

(1982-1993), uma sitcom que acompanhava as transformações na vida de um grupo de 

amigos que se reunia sempre no mesmo bar, e Twin peaks (1990-1991), até hoje uma das 

séries mais ousadas já feitas, resultado da “carta branca” que a emissora ABC dera ao 

celebrado diretor David Lynch para levar o estilo surrealista e desafiador de seu cinema 

para a televisão (SEPINWALL, 2012).  

No entanto, anos depois, o próprio Thompson iria admitir que, na verdade, no 

período em que batizou de segunda era de ouro da TV, os programas que se destacavam 

como exemplos não eram dominantes, e sim exceções. Daí a discussão aberta sobre se 

estaríamos presenciando uma “terceira” ou “segunda” era de ouro, já que, no quadro 

atual, ao invés de serem joias isoladas, séries de televisão americanas que prezam por 

qualidade técnica e narrativas inovadoras proliferam desde o começo do século XXI, 

conforme relata o próprio Thompson: 

                                                                                                                                                                             
durante o show de abertura da final do Super Bowl em 2004. A multa foi posteriormente revogada pela 

Justiça americana.  
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Na altura da virada do século, a qualidade estava emergindo por todas 

as emissoras. No que diz respeito a dramas de uma hora de duração, era 

difícil encontrar um programa no outono de 2000 que não teria caído na 

categoria ‘quality TV’ como definida nos anos 1980. The Practice, Ally 

McBeal e Boston Public; Buffy the Vampire Slayer, Angel e The X Files; 

Once and Again, Judging Amy e Providence; Law & Order, The West 

Wing e City of Angels: a marca da qualidade estava em todo lugar. De 

fato, séries de TV tradicionais como Walker, Texas Ranger e Nash 

Bridges pareciam realmente sozinhas. Os mesmos programas contra os 

quais definíamos o que era ‘quality TV’ estavam desaparecendo. 

(ibdem, grifos do autor)
13

 

 

Sendo assim, autores como o crítico de televisão Alan Sepinwall vão se sentir 

à vontade para dizer que “verdadeira televisão de qualidade não existia antes de The 

Sopranos” (2012), embora programas anteriores tenham contribuído para a situação atual. 

De toda forma, independentemente da nomenclatura adotada para este período, o que é 

importante para este trabalho é a percepção generalizada de que estamos vivendo uma 

época especial na produção de dramas para a televisão.  

Essa percepção esbarra em uma inevitável discussão valorativa sobre o que é 

“boa” televisão. Desde a publicação de Television’s second golden age, o termo “Quality 

TV” vem sendo amplamente utilizado por pesquisadores da TV americana para definir 

programas artisticamente ambiciosos, que fogem da automática presunção de que a 

televisão pertence à “baixa cultura”, supostamente inferior. A associação da TV como 

lugar do que é artisticamente “menor” é tanta e está tão propagada na sociedade que o 

famoso slogan da HBO, emissora responsável por, justamente, iniciar esta nova “era de 

ouro” é “It’s not TV, it’s HBO”. Ou seja, para afirmar-se como fonte de dramas “de 

qualidade”, o canal de televisão precisa negar-se como parte da televisão, em uma curiosa 

oposição fundamental que intrigaria o quadrado semiótico de Greimas. 

O termo “quality TV”, vale ressaltar, vem sendo devidamente discutido 

academicamente, dentro de todas as complicações que o adjetivo carrega. Desta forma, ao 

usá-lo aqui para descrever como vem sendo chamada a produção cultural da qual o nosso 

objeto faz parte, não queremos ignorar o quanto a asserção de algo como “de qualidade” 

ou não pode variar historicamente ou em determinadas culturas, ou mesmo revelar um 

                                                           
13

 Tradução nossa. Texto original, em inglês: “By the turn of the century, quality was busting out all over 

the networks. As far as hour-long dramas were concerned, it was hard to find a show in the autumn of 2000 

that wouldn’t have fallen into the category of ‘quality TV’ as defi ned in the 1980s. The Practice, Ally 

McBeal and Boston Public; Buffy the Vampire Slayer, Angel and The XFiles; Once and Again, Judging 

Amy and Providence; Law & Order, The West Wing and City of Angels: the quality style was everywhere. 

In fact, traditional TV series like Walker, Texas Ranger and Nash Bridges were looking pretty lonesome. 

The very shows against which we used to defi ne quality TV were disappearing.” 
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juízo de valor que dependa simplesmente de gosto pessoal. Ainda assim, não podemos 

concordar com um relativismo completo, fazendo com que todo e qualquer produto 

cultural possa ser considerado igualmente relevante do ponto de vista histórico, cultural e 

estético. A compreensão e o estudo da produção cultural ao longo da história dependem 

da separação do que é mais importante ou não, e isso requer uma inevitável triagem entre 

o que deve ser considerado digno de nota, mesmo (e felizmente) que esta seleção possa 

ser revisada posteriormente.  

Feita esta observação, cabe dizer que nossa maior preocupação neste capítulo 

não é alcançar um entendimento final sobre o que é a chamada “Quality TV” ou não, ou 

se o termo é realmente válido, pois estamos completamente cientes da complexidade em 

torno do assunto. Sabemos, de toda forma, graças aos discursos que circulam na mídia 

entre críticos, acadêmicos, produtores, cineastas, atores e, mais importante, 

telespectadores, que há a percepção generalizada de que a televisão não é mais como 

antes, e sim algo mais interessante. Assim, nosso objetivo é descrever por que isto 

aconteceu e como os programas que vêm sendo considerados “Quality TV” diferem dos 

que não são vistos de tal forma.  

Para entender este fenômeno, é preciso primeiro relembrar as mudanças pelas 

quais o meio passou. Como já explicamos, no pós-guerra a televisão experimentou um 

grande processo de popularização, tornando-se onipresente nos lares. Dentro do modelo 

americano, algumas poucas empresas controlavam o meio, lucrando, principalmente a 

partir dos anos 1960, com a venda de espaço publicitário. O oligopólio das “três grandes” 

emissoras, que passaram a controlar todas as etapas de produção, fez com que pouco 

espaço sobrasse para a inovação no meio. Outra característica muito comum desse 

período é o predomínio de séries baseadas sobretudo em um modelo episódico, ou seja, 

nas quais cada episódio pode ser compreendido sem a necessidade do telespectador 

“zapeador de canais” ter assistido ao anterior (HILMES, p. 310) 

 Segundo Mittel (2012-13), apenas a chegada de dramas que fugiam deste 

modelo, como Cheers e Hill St. Blues, iriam ser capazes de garantir que o telespectador 

poderia ser fidelizado a um programa com uma narrativa menos episódica. Na época, a 

exceção a este modelo episódico eram apenas as telenovelas, ou soap operas, que, apesar 

de exigirem uma fidelidade maior do telespectador para que ele possa acompanhar o 

desenvolvimento da narrativa, costumam apresentar fórmulas bastante recorrentes, além 

do tom melodramático.   
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A partir dos anos 1980, surgem alguns sinais de mudança. Os primeiros 

canais de televisão a cabo começam a ganhar força, e a chegada das fitas videocassetes 

torna possível a gravação de programas. A chegada dos DVDs, duas décadas depois, 

permitiria ir ainda mais além, tornando incrivelmente comum a venda de temporadas 

completas em “boxes”.  Além disso, na TV a cabo, há tempo e espaço suficientes para as 

reprises, que permitem ao telespectador fã de algum programa recuperar o episódio 

perdido em algum outro horário ou dia da semana:  

Tradicionalmente, o modelo tecnológico da televisão oferecia uma 

forma de distribuir narrativas televisivas: radiodifusão. A maioria das 

normas de narrativas episódicas partiam do pressuposto de que a 

indústria da televisão oferecia acesso a histórias segmentadas, em 

entradas semanais por meio de uma grade de programação. Com a 

chegada de gravadores de vídeo caseiros, tanto VCRs como DVRs, 

telespectadores passaram a ser capazes de alterar sua relação com a 

programação da TV por meio da alteração do horário. Da mesma forma, 

o mercado crescente de gravações de séries de TV em fitas ou DVDs 

levou a um novo modo de engajamento narrativo, além do modelo de 

programação semanal. Tanto a gravação quanto a venda de vídeos 

alterarão a relação temporal do telespectador com as narrativas 

televisivas, dando maior controle à audiência para resistir às restrições 

da arregimentada programação da televisão. Essas mudanças nas 

tecnologias temporais impactaram as estratégias narrativas da televisão, 

e agora roteiristas contam histórias que podem ser experimentadas em 

formatos mais flexíveis e colecionáveis, encorajando um tipo de 

telespectador mais interessado e engajado do que se imaginava na 

televisão de anteriormente.  (MITTEL, 2012-13)
14

 

 

Outra tecnologia não citada por Mittel, mas que se fez presente nos últimos 

anos e que poderia ser facilmente incluída na argumentação dele é o streaming. Sua 

maior representante é a Netflix, empresa fundada em 1997 nos EUA e que começou 

basicamente como um serviço de “delivery” de DVDs. Hoje com presença internacional, 

a empresa oferece séries e filmes on-line mediante o pagamento de uma assinatura 

mensal que, no Brasil, equivale ao preço de um único DVD. Prático e acessível, o modelo 

                                                           
14

 Tradução nossa. Versão original: “Another key site of television innovation that impacts narrative in 

subtle ways is technology. Traditionally, the technological model of the television medium offered one way 

of distributing television narratives: broadcasting. Most of the norms of episodic narrative form were 

predicated on the assumption that the television industry offered segmented access to stories, in weekly 

installments per a centralized schedule. With the rise of home video recorders, both VCRs and DVRs, 

viewers have been able to alter their relationship to the television schedule through time-shifting. Likewise 

the growing market of home video recordings of television series on tapes and DVDs has led to a new 

mode of narrative engagement beyond the weekly schedule model. Both home video recording and 

packaging have altered the viewer’s temporal relationship to television narratives, giving more control to 

audiences in ways that resist the restrictions of the regimented television schedule. These shifts in temporal 

technologies have impacted the narrative strategies of television, as creators now tell stories that can be 

experienced in a range of more flexible and collectable formats, encouraging a more invested and engaged 

form of spectatorship than typically assumed for earlier television.” 
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acaba por estimular o chamado binge-watching, o hábito de emendar um episódio atrás 

do outro, até o fim da temporada ou mesmo da série. Como, além de transmissora, 

também é responsável por encomendar alguns de seus filmes e seriados, a Netflix já 

planeja seus programas sabendo que possivelmente o telespectador irá assistir a vários 

episódios de uma vez só. Assim, a maior parte de suas séries é lançada com temporadas 

completas, prontas para consumo sem moderação
15

. A estratégia, portanto, não poderia 

ser mais diferente do que a que fora regra por décadas entre produtoras de conteúdo para 

televisão. Mais interessante ainda pensar que, agora, muitos desses produtos nem são 

obrigatoriamente exibidos na televisão: no caso da Netflix ou dos DVDs, um notebook 

com conexão à internet pode substituir perfeitamente a tela. Nosso objeto de estudo, 

Breaking bad, foi primeiramente transmitido na televisão pelo canal AMC. No entanto, 

todas as temporadas encontram-se desde 2014 disponíveis no serviço
16

, podendo ser 

assistidas até mesmo na tela de um celular. 

A partir dessa constatação, cabe um rápido retorno à semiótica. Sabemos que 

essas mudanças tecnológicas descritas por Mittel apontam nada menos do que uma 

mudança na prática, dentro do percurso gerativo da expressão proposto por Jacques 

Fontanille (2005, p. 36). De forma semelhante que o percurso gerativo tradicional, o 

semioticista propõe diferentes instâncias de apreensão do elemento sensível, associadas 

ao plano de expressão, a partir das quais seria possível estabelecer a análise semiótica de 

um texto. Instância superior à do objeto dentro deste percurso, é evidente que uma 

mudança na prática de se assistir a uma série de TV pode ter como resultado uma 

alteração na produção de novas séries, criando um novo tipo de objeto: se antes esta 

prática consistia em, semanalmente, sentar-se em frente à televisão no mesmo horário e 

assistir o episódio da vez, agora assistir uma série de TV desdobra-se em várias práticas 

diferentes: no modelo tradicional descrito; vendo na televisão um box de DVDs, um atrás 

do outro, conforme desejado; na reprise da televisão a cabo, no computador, carregando 

vários episódios de uma vez só no streaming; entre tantas outras práticas. Desta forma, as 

séries que têm sido feitas atualmente, como exemplificaremos mais adiante, já 

                                                           
15

 Sobre o “binge watching, é interessante citar pesquisa recentemente divulgada pela Netflix que divide as 

séries em duas categorias: “para devorar” e “para saborear”, considerando o tempo levado em média pelos 

espectadores para assistir uma temporada completa. Cf. PADIGLIONE, Cristina. "Lista de séries mais 

vistas divide opiniões sobre o vício de maratonas". O Estado de S. Paulo, 8 de junho de 2016. Disponível 

em: http://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,lista-de-series-mais-vistas-divide-opinioes-sobre-o-

vicio-do-binge-watching,1877941. Consulta em 14 de junho de 2016. 
16

 HERNANDEZ, BRIAN ANTHONY. “All 'Breaking Bad' Episodes Are Now on Netflix”. Mashable, 28 

de fevereiro de 2014. Disponível em: http://mashable.com/2014/02/24/all-breaking-bad-

netflix/#3pjOdehGEmq0. Consulta em 1º de maio de 2016. 

http://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,lista-de-series-mais-vistas-divide-opinioes-sobre-o-vicio-do-binge-watching,1877941
http://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,lista-de-series-mais-vistas-divide-opinioes-sobre-o-vicio-do-binge-watching,1877941
http://mashable.com/2014/02/24/all-breaking-bad-netflix/#3pjOdehGEmq0
http://mashable.com/2014/02/24/all-breaking-bad-netflix/#3pjOdehGEmq0
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apresentam novas estratégias enunciativas, se comparadas com suas precursoras de vinte 

ou dez anos atrás.  

Essas novas práticas, que não exigem mais que as séries sejam vistas sempre 

no mesmo lugar e no mesmo horário, sob o risco de eventualmente se perder um 

episódio, e permitem a sua repetição a qualquer hora, possibilitaram a ascensão, como 

vimos, de narrativas cada vez mais serializadas e menos episódicas. Realmente, em 

Breaking bad é necessário assistir a todos os capítulos do programa, com o risco de 

deixar de ver algum acontecimento importante na narrativa. Esta perda do desenrolar do 

enredo está longe de ater-se apenas ao cumprimento de determinadas ações, dentro de 

programas de base ou de uso, mas também na evolução dos estados passionais dos 

sujeitos. Distribuídas em episódios de cerca de uma hora, por temporadas que se 

estendem por anos, as séries também permitem um engajamento muito maior do 

telespectador com o personagem.  

Se na ficção episódica os personagens nunca devem mudar, mantendo sempre 

a personalidade e traços de comportamento que fazem com que esperemos determinadas 

ações por parte deles, na ficção seriada o contrário acontece. Por exemplo: no popular 

seriado nacional Sai de baixo (1996-2002), acompanhamos a vida de uma família 

paulistana moradora do Largo do Arouche. Um dos seus personagens, Caco Antibes, é 

um trambiqueiro elitista que tem “horror a pobre”, enquanto sua mulher, Magda, é uma 

mulher burra e com uma libido voraz. Sempre que um novo episódio começa, já sabemos 

o que esperar dos personagens: Caco vai descrever como detesta os hábitos populares do 

Brasil, e Magda vai falar alguma bobagem, provavelmente de cunho sexual. Ao longo das 

temporadas, o espaço para mudanças nas paixões que mobilizam os sujeitos ou qualquer 

outro tipo de transformação pessoal é limitadíssimo, já que, se Caco algum dia passasse a 

pregar a igualdade social ou se Magda virasse uma pessoa inteligente, o seriado perderia 

a sua razão de ser.  

O mesmo não acontece em ficções altamente seriadas. Em Breaking bad, 

conforme veremos no capítulo 2, as variações passionais de Walter White são tão ou mais 

importantes do que o cumprimento de determinados programas, até porque, afinal, são 

essas paixões que irão modular seus programas. Assim, se na primeira temporada 

conhecemos um Walt mais pacato e responsável, conforme a série avança para seus 

momentos finais o vemos cometer atitudes ou simplesmente apresentar um 

comportamento – verificado também na gestualidade do ator que o interpreta, como o 
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capítulo 3 mostrará – incompatíveis com o sujeito ao qual somos apresentados no 

episódio piloto. Conforme o próprio criador da série, Vince Gilligan, compara em 

depoimento a Sepinwall (2012): 

Na minha forma de pensar, Breaking bad é um experimento na 

televisão. Historicamente, televisão é sobre estase. É sobre manter um 

personagem em um certo lugar e tempo, às vezes por anos ou décadas 

seguidos. Nenhum de nós está parado, nós estamos ficando velhos a 

cada segundo, e há algo confortador em saber que podemos revisitar 

esses personagens favoritos e eles ainda serem do jeito que nos 

lembramos deles. Mas o tempo não para, então pensei que seria 

interessante, a título de experiência, criar um programa de televisão em 

que um ponto principal fosse a mudança – ver um homem bom se 

transformar em um homem mau.
17

 

 

Outro sucesso da AMC, Mad men (2007-2015) é mais uma série que serve 

perfeitamente para mostrar as possibilidades dessa exploração profunda das paixões dos 

sujeitos que a ficção serializada permite. O programa é sobre um grupo de profissionais 

de uma prestigiada agência de publicidade em Nova York. Se estivéssemos vendo um 

seriado episódico convencional, cada exibição giraria em torno de um novo cliente, com 

os personagens se comportando sempre da mesma maneira, dentro da personalidade de 

cada um. Cada episódio, portanto, teria um desafio que seria resolvido dentro daquele 

espaço de uma hora. Ao invés disso, Mad men é menos sobre publicitários trabalhando e 

mais uma investigação sobre os estados de alma de cada um de seus personagens. Assim, 

embora sempre respeitosa às particularidades de seus protagonistas, a série aos poucos 

revela facetas inesperadas de cada um, apresentando, a cada episódio, personagens tão 

complexos e densos quanto os da grande literatura. O que interessa, portanto, não são 

tanto os contratos fechados, os romances iniciados e terminados, e sim acompanhar como 

o protagonista Don Draper e os demais funcionários da agência lidam com sua existência.  

É por essa longa exploração de personagens e universos, acompanhadas anos a fio, que o 

acadêmico David Lavery (2007, pp. 247-248), permite-se dizer, não sem uma boa dose de 

paixão, que: 

O cinema chega ao fim rápido demais para aqueles de nós que preferem 

as nossas resoluções quase que infinitamente postergadas, nossos 
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 Tradução nossa. Versão original: “To my way of thinking, Breaking Bad is an experiment in television. 

Historically, television is about stasis. It’s about maintaining a character at a certain place in time, 

sometimes for years or decades on end. None of us are standing still, we’re getting older by the second, and 

there’s something comforting about being able to revisit these favorite characters still being how we 

remembered them. But time does not stand still, and I thought it’d be interesting as an experiment to create 

a television show where a major point of the show was change — to see a good man transform into a bad 

man”. 
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mundos imaginários quase infinitamente expandidos e nossos percursos 

quase infinitamente elaborados. Desde que as condições de produção 

industrial do cinema impedem a construção de narrativas em múltiplos 

anos por centenas de episódios, a televisão pode ser agora o meio 

superior, pelo menos para certos tipos de contação de histórias.  

 

Alfinetadas do tipo no cinema hollywoodiano não são incomuns. Resumidas 

pela frase do criador de The Sopranos, David Chase, de que “filmes passaram de algo 

muito interessante para o que temos agora” (SEPINWALL, 2012), elas partem da noção 

de que, ao mesmo tempo em que a televisão encontrou um ambiente propício para inovar, 

a indústria de cinema americana viu-se, ao longo das últimas décadas, cada vez mais 

presa à necessidade de criar filmes arrasa-quarteirões, como franquias de super-heróis 

cercadas de explosões, para bancar sua rentabilidade, dizimando a possibilidade de 

investir em filmes voltados a um público adulto que não quisesse assistir a nada nem tão 

“pipoca” quanto a série Transformers ou nem tão “cabeça” como parte do cinema 

independente que se proclama “de arte”.
18

  

Rixas à parte, o fato é que muito da televisão produzida nas últimas décadas 

só pode ser possível justamente com a entrada de elementos do cinema autoral. Essa 

“sofisticação” faz parte do DNA da HBO, o canal de TV a cabo que, como vimos, afirma 

não ser televisão e foi o propulsor desta nova fase de produção televisiva. É importante, 

portanto, recontarmos um pouco da história da emissora. Embora tenha ido ao ar em 

1972, a HBO só começou a investir em programação original muito depois. Antes 

responsável por transmissões esportivas e de filmes, a emissora percebeu que, após 

alguns meses, tendo exaurido o catálogo de longa-metragens, boa parte de seu público 

optava por cancelar a assinatura. A solução encontrada para impedir esse fluxo foi, então, 

investir em programação original, ao lado de medidas que impedissem que o conteúdo do 

canal fosse facilmente pirateado. Em 1983, a HBO lançou a cinebiografia The Terry Fox 

Story, sobre o atleta canadense conhecido por seu trabalho humanitário, além de 

                                                           
18 Em uma de suas crônicas de 2014, o jornalista do The New York Times David Carr (1956-2015), 

referência em mídia, observa como viu, aos poucos, a discussão cultural entre amigos de classe média alta 

passar dos livros e filmes à televisão: “On the sidelines of the children’s soccer game, or at dinner with 

friends, you can set your watch on how long it takes before everyone finds a show in common. In the short 

span of five years, table talk has shifted, at least among the people I socialize with, from books and movies 

to television. The idiot box gained heft and intellectual credibility to the point where you seem dumb if you 

are not watching it.” Disponível em: http://www.nytimes.com/2014/03/10/business/media/fenced-in-by-

televisions-excess-of-excellence.html?_r=0. Acesso em 2 de dezembro de 2015 

  

http://www.nytimes.com/2014/03/10/business/media/fenced-in-by-televisions-excess-of-excellence.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2014/03/10/business/media/fenced-in-by-televisions-excess-of-excellence.html?_r=0
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programas humorísticos originais (OTT, 2007). A primeira série dramática com duração 

de uma hora chegaria em 1997, com Oz. Logo em sua estreia na dramaturgia seriada, a 

HBO já estabeleceria um novo paradigma para o gênero. Dessa forma, Oz é o apelido da 

fictícia Oswald State Penitentiary. O protagonista é um advogado branco de classe média, 

que vai para a cadeia após matar uma menina de nove anos ao dirigir alcoolizado. Os 

outros personagens são menos simpáticos ainda: J.K. Simmons interpreta um 

supremacista branco que acaba “escravizando” o advogado. Também há espaço para 

gangues de negros e muçulmanos radicais.  Por ser um canal a cabo, a violência e as 

cenas de sexo poderiam correr de forma mais solta do que nos canais da TV aberta, que, 

como mostramos, estavam mais vulneráveis a penalizações por parte da FCC. Executiva 

da HBO na época, Carolyn Strauss, citada por Sepinwall (2012), afirma que o desejo de 

experimentar estava por trás da ousadia de Oz.  

“Sobre Oz, o que me marcou mais é que, comparado com como as 

coisas são hoje, era completamente ‘vamos ver o que acontece’. Vamos 

escalar este cara, fazer isso e aquilo. Vamos experimentar dessa forma. 

Não apenas ter um narrador, mas o narrador iria ser filmado de forma 

diferente por cada diretor. O personagem principal vai ser morto ao fim 

do primeiro episódio. Era uma atitude de muito mais ‘vamos ver o que 

acontece’ ao invés de ‘precisamos saber exatamente o que acontece a 

cada passo do caminho’. (...) Acho que isso deu às pessoas um tremendo 

senso de liberdade e experimentação, e uma noção de que ‘quer saber? 

Podemos tentar. Não vai ser o fim do mundo se algo não funcionar.”  

 

Oz, portanto, pode ser considerada um projeto experimental que abriu as 

portas para o estabelecimento de um novo gênero. A atitude de “vamos ver o que 

acontece” mencionada por Strauss é muito diferente da que existe hoje nos estúdios. Se, 

anteriormente, séries eram canceladas por deixarem de dar audiência ou simplesmente 

por esgotamento criativo, hoje tais programas são meticulosamente planejados.  Breaking 

bad e Mad men chegaram ao fim sem que houvesse desgaste em sua aceitação pelo 

público ou pela crítica, justamente por não terem jamais se rendido à lógica do 

prolongamento de sua existência em vista de sua alta audiência.  

Mas o estabelecimento de uma nova era na ficção televisiva só ficaria claro 

com a estreia de The Sopranos, também na HBO, em 1999. Até o seu final, em 2007, a 

série de David Chase serviria como referência para produtores. Menos experimental do 

que Oz, The Sopranos concentra-se na vida do chefe de família em um subúrbio em Nova 

Jersey e mentor de uma organização criminosa Tony Soprano, que recorre à psicóloga 

Jennifer Melfi para lidar com as muitas questões de seu cotidiano. Foi um sucesso 
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estrondoso, chegando a atrair até 11 milhões de telespectadores na quarta temporada 

(SEPINWALL, 2012). A série também acabaria sendo precursora ao focar a ação em um 

anti-herói masculino, capaz de atos imorais, como fariam a seguir Mad Men e Breaking 

bad. Assim, The Sopranos mostrou que havia público não somente para séries com 

narrativas complexas, mas também protagonizadas por personagens que poderiam não ter 

a empatia do público, desde que fossem interessantes o suficiente. Apenas mais 

recentemente protagonistas femininas igualmente imperfeitas também receberam suas 

séries, como em Jessica Jones (2015-presente), adaptação da Netflix para a história em 

quadrinhos da Marvel sobre uma heroína à revelia (Krysten Ritter, a Jane de Breaking 

bad) que luta contra seu abusador, um vilão controlador de mentes,  Homeland (2011-

presente), sobre uma agente da CIA bipolar, e How to get away with murder (2014-

presente), centrado em uma professora de Direito que se vê obrigada, ao lado de seus 

alunos, a acobertar o assassinato do próprio marido.  

Outra série contemporânea de The Sopranos é The wire (2002-2008), que 

também irá ter personagens igualmente multifacetados. Ao invés de concentrar-se em 

uma estrela, a série mostra a realidade de diversos grupos de Baltimore, de traficantes a 

policiais, de políticos a sindicalistas e professores de escolas públicas. As fronteiras entre 

“bem” e “mal” não são nada claras, com personagens de cada um dos grupos citados 

sendo capazes de atitudes grandiosas ou deploráveis. Criada por um ex-policial e um ex-

repórter do jornal The Baltimore Sun, The wire preocupa-se, sobretudo, em mostrar como 

seus personagens estão presos a um sistema institucional capaz de gerar tremendas 

injustiças. Por seu caráter amplo e social, a série foi uma das primeiras a ser comparada 

com os grandes romances do século XIX (SEPINWALL, 2012). Na época, um sucesso 

mais modesto do que o The Sopranos, The wire é hoje costumeiramente citada como a 

melhor série de TV de todos os tempos. 

A resposta positiva de público e crítica às séries da HBO fez com que, 

naturalmente, as demais emissoras a cabo e da TV aberta precisassem rever suas 

estratégias. O canal a cabo AMC, que era especializado em retransmitir filmes clássicos, 

como vimos, estreou na produção original com Mad men e, em seguida, com Breaking 

bad. Em 2004, a ABC, parte de um dos maiores conglomerados de mídia americanos, 

lançou Lost, série que foi ao ar até 2010, sobre um grupo de passageiros que se vê diante 

de uma trama cercada de mistérios após a queda da aeronave na qual voava em uma ilha 

deserta. Com elenco internacional e produção digna de Hollywood, Lost foi mais do que 
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um hit: seus fãs foram responsáveis por popularizar uma nova forma de consumir 

produtos televisivos, ao acompanharem assiduamente qualquer novidade em torno da 

série na internet por meio de blogs, fóruns ou redes sociais. Desta forma, se antes as 

emissoras temiam que os telescpectadores poderiam não se fidelizar a narrativas seriadas, 

Lost provou que elas podiam, na verdade, produzir obcecados capazes de gerar um buzz 

em torno do programa que fazia com que ainda mais gente quisesse assisti-lo (ibdem). O 

alto investimento em Lost, série cercada de efeitos especiais, mostrou às emissoras, 

também, que produções dispendiosas podiam ser extremamente lucrativas na TV. De toda 

forma, é interessante notar que, ao mesmo tempo em que as séries de TV ficaram, a partir 

dos anos 2000, mais caras e sofisticadas, este mesmo período é marcado pela proliferação 

dos reality shows, programas de produção extremamente barata que frequentemente 

levantam debates na sociedade sobre os limites éticos da televisão, seja por expor 

crianças ou exibir cenas grotescas e escatológicas.
19

 

De toda forma, Lost também inaugura outra tendência na produção de séries 

de TV: a presença de um elenco global. Atores britânicos, latinos e asiáticos dividiam 

espaço com americanos e, entre esses, havia espaço para negros e hispânicos, 

historicamente negligenciados do protagonismo na TV. Entre os personagens de 

destaque, estavam Sun e Jin, dois coreanos que só conversavam entre si na sua língua 

nativa, e Sayid, um ex-combatente das tropas de Saddam Hussein, um herói adorado 

pelos americanos na mesma época em que George W. Bush comandava uma prolongada 

invasão no Iraque. 

                                                           
19

 Para efeito de comparação sobre os custos de produção de reality shows, em reportagem de 2007, a 

Veja.com afirma que “manter o Big Brother Brasil no ar é quinze vezes mais barato do que sustentar uma 

novela das oito”, sendo então, o produto mais rentável da Rede Globo. Cf. ARAÚJO, Cecília. Atração 

lucrativa. Veja.com, 2007. Disponível em: http://veja.abril.com.br/especiais_online/reality-

shows/atracao.shtml. Acesso em 8 de dezembro de 2015.  

Ainda sobre polêmicas envolvendo o conteúdo exibido por realities, vale conferir reportagens sobre os 

casos de Chegou Honey Boo Boo!, programa sobre uma menina americana de 6 anos que participava de 

concursos de beleza, e Masterchef Júnior, da Band, no qual uma das participantes, uma menina de 12 anos, 

foi alvo de comentários de pedófilos nas redes sociais: 

CASTRO, Natalia. “Sucesso de público massacrado nos EUA, Chegou Honey Boo Boo renova debate 

sobre limites do reality”. O Globo. Rio de Janeiro, 24 de março de 2013. Disponível em: 

http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/sucesso-de-publico-massacrado-nos-eua-chegou-honey-boo-

boo-renova-debate-sobre-limites-do-reality-7923096. Acesso em 8 de dezembro de 2015. 

BEIRA, Gabriella. "Band repudia pedofilia contra criança do 'MasterChef' e faz reunião interna". Folha de 

S. Paulo. São Paulo, 22 de outubro de 2015. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/10/1697068-band-repudia-pedofilia-contra-crianca-do-

masterchef-e-faz-reuniao-interna.shtml?cmpid=facefolha. Acesso em 8 de dezembro de 2015. 

 

http://veja.abril.com.br/especiais_online/reality-shows/atracao.shtml
http://veja.abril.com.br/especiais_online/reality-shows/atracao.shtml
http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/sucesso-de-publico-massacrado-nos-eua-chegou-honey-boo-boo-renova-debate-sobre-limites-do-reality-7923096
http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/sucesso-de-publico-massacrado-nos-eua-chegou-honey-boo-boo-renova-debate-sobre-limites-do-reality-7923096
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/10/1697068-band-repudia-pedofilia-contra-crianca-do-masterchef-e-faz-reuniao-interna.shtml?cmpid=facefolha
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/10/1697068-band-repudia-pedofilia-contra-crianca-do-masterchef-e-faz-reuniao-interna.shtml?cmpid=facefolha
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O multiculturalismo de Lost se faria presente em séries mais recentes, como 

Sense 8 e Narcos. Ambas lançadas em 2015, as duas são produções originais da Netflix 

que contam com um elenco internacional. Sense 8 é centrada em oito protagonistas, cada 

um localizado em uma parte do mundo, capazes de se comunicar entre si, de Nairóbi a 

São Francisco, de Seul à Cidade do México. Já Narcos é a adaptação americana para a 

vida do traficante colombiano Pablo Escobar. Centrada toda na Colômbia e com boa 

parte dos seus diálogos em espanhol, a série conta com os brasileiros José Padilha na 

direção e o ator Wagner Moura no papel de Pablo. Ambas feitas não para serem 

transmitidas domesticamente por canais americanos, e sim para serem assistidas em 

qualquer hora ou aparelho com conexão em internet no mundo, elas já são reflexo do 

impacto global das ficções seriadas televisivas.  

Sendo assim, Breaking bad, como podemos ver, situa-se bem no meio de um 

período frutífero na produção de séries de TV. Ao mesmo tempo em que está longe do 

pioneirismo de Oz e The wire, da HBO, a série de Vince Gilligan também foi lançada nos 

anos anteriores da explosão do streaming pelo mundo. Pertencente a um canal de TV que 

encontrou na produção original uma forma de reinventar-se, Breaking bad é 

costumeiramente tida como um dos resultados mais exemplares desta nova “era de ouro” 

da televisão americana. Um de seus maiores trunfos foi a apresentação de um 

protagonista cercado de ambiguidade moral, que embaralha as noções de “mocinho” e 

“vilão” que costumavam ser tão bem delineadas nos “enlatados” americanos.  E é 

justamente o percurso narrativo deste personagem e a forma como ele é apresentado, a 

cada temporada, aos telespectadores, que estudaremos a seguir, nos capítulos dois e três. 
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CAPÍTULO 2 – NARRATIVA E PAIXÕES 

 

A estrutura narrativa 
 

Nesta primeira etapa da nossa análise, vamos descrever a estrutura narrativa 

das cinco temporadas de Breaking bad. Como o nosso primeiro capítulo demonstrou, 

Breaking bad faz parte de uma nova geração de dramas televisivos em que a lógica 

episódica é substituída pela sequencial. De fato, embora dividida em temporadas, nosso 

objeto conta uma só história. Como iremos ver, pequenos acontecimentos realizados em 

uma temporada anterior implicam em consequências imensas nas temporadas seguintes. 

Assim, ao invés de cada temporada apresentar programas narrativos fechados, elas 

integram um grande percurso narrativo. Evidentemente que, dentro do cumprimento deste 

programa, a grande extensão da série dá margem para o desenvolvimento de diversos 

programas menores que, se tantas vezes pouco contribuem para a narrativa maior, em 

muito colaboram para o desenvolvimento passional dos personagens. Além disso, a 

resolução desses programas não obedece à divisão de episódios/temporadas: alguns 

podem ser resolvidos em um episódio, outros, em vários, e alguns estendem-se por várias 

temporadas. 

Conforme já sabemos, o principal programa narrativo de Breaking bad é o 

programa de base de seu protagonista, Walter White, ou Walt. Todos os demais 

programas de actantes da narrativa se desenvolvem com a partida à ação deste sujeito. O 

professor de química possuía uma vida talvez pouco inspirada e feliz, mas estável, 

quando descobre que tem câncer de pulmão e, por isso, decide produzir (ou “cozinhar”) 

metanfetamina, uma droga sintética também conhecida como “cristal”, para ganhar 

dinheiro. As razões por trás dessa decisão constituem um ponto crítico do texto, que será 

discutido com o apoio do aparato teórico das modalidades veridictórias posteriormente: 

em um primeiro momento, a enunciação nos faz crer que Walter toma esta atitude com o 

intuito de garantir o objeto dinheiro, que em Breaking bad seria um elemento essencial 

para manter o valor estabilidade familiar. Com o dinheiro, portanto, Walt seria capaz de 

garantir todas as figuras, que dentro do seu universo de valores, constituem essa 

estabilidade: o pagamento da hipoteca da casa, as despesas escolares dos filhos, o plano 

de saúde para as crianças e a mulher.  
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Walt, portanto, diz não querer todo e qualquer dinheiro, e sim o dinheiro para 

prover tudo isso: Seven-thirty seven, o primeiro episódio da segunda temporada, ganha 

este nome pois corresponde à quantia que ele calcula ser necessária para manter a 

estabilidade de sua família após sua possível morte: US$ 737 mil, que ele poderia 

garantir após meras onze semanas vendendo metanfetamina, contra os US$ 43 mil anuais 

que recebia dando aulas a estudantes do Ensino Médio. Os desenvolvimentos narrativos e 

passionais do sujeito, no entanto, fazem crer, posteriormente, que manter a estabilidade 

familiar não seria o grande objetivo de Walt. Na verdade, suas paixões o teriam levado à 

ação, entre elas o ressentimento, a ambição, e o orgulho, conforme demonstraremos na 

última parte deste capítulo.  

De toda forma, independentemente do verdadeiro objeto-valor no programa 

de base de Walt, há também outros elementos que devem ser levados em consideração 

nesta análise. O primeiro é o câncer: ele é o maior antissujeito de todos, pois impõe um 

tempo muito limitado para que Walt cumpra o programa, e ainda atrapalha seu 

desempenho em algumas tarefas – ao longo da série, o químico por diversas vezes se vê 

tomado por ataques de tosse ou outro tipo de mal-estar durante suas atividades 

criminosas. Por outro lado, o câncer, pelo menos nas primeiras temporadas, é também o 

elemento que possibilita a existência da narrativa: sem ele, Walter jamais partiria à ação, 

sua vida continuaria monótona como sempre. Silencioso como a doença de fato é na vida 

real, o câncer é um antissujeito quieto e nem sempre evidente, mas a todo momento 

presente: mesmo quando Walt parece se recuperar da doença, após uma cirurgia, ela 

ainda está à espreita como risco possível que, de fato, retorna.  

A doença é apenas um dos tantos antissujeitos que se apresentarão a Walt. 

Enquanto o câncer lhe dá um ultimato, limitando seu tempo e afetando seu desempenho, 

outros antissujeitos atacam o sucesso de seu empreendimento criminoso. Alguns são 

facilmente descartados, como os traficantes Emilio e Krazy-8, os primeiros a serem 

mortos por ele, enquanto outros são ameaças constantes, cuja eliminação envolve o 

cumprimento de diversos programas de uso, tomando diversos episódios e temporadas. 

Junto com o câncer, o antissujeito mais constante no programa de Walter é a DEA, órgão 

da polícia federal americana responsável pelo combate ao narcotráfico. Hank, cunhado de 

Walt, é um agente da instituição e, portanto, uma das figuras mais representativas da 

série. Sem saber que está numa caçada contra um parente, seu grande programa durante 

toda a série será desarticular o tráfico de drogas em Albuquerque, cidade no estado do 
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Novo México onde a história se passa. Assim, o câncer a e DEA podem ser considerados 

antissujeitos “durativos”. A presença dos dois é, em diversos episódios, quase invisível, 

embora eles possam sempre surgir de forma intensa e/ou inesperada ao longo da 

narrativa. De fato, os últimos episódios se dedicam ao enfrentamento de Walt e Hank 

(representando a DEA) e de sua própria doença. 

A DEA funciona como uma figura que concretiza todo o sistema legal. 

Representante da ordem na sociedade americana, ela cobra a sua parte pelos desvios 

morais que Walt comete no momento em que decide transgredir a lei. O câncer, por sua 

vez, é uma ameaça constante inerente à mortalidade do professor. Já os demais 

antissujeitos pertencem, via de regra, ao submundo da criminalidade do qual Walt decide 

fazer parte. Alguns são apresentados logo de primeira como antissujeitos, inimigos de 

Walter na sua guerra para controlar a venda de drogas no Novo México. O cartel 

mexicano que dominava a região antes é o maior e mais poderoso deles, sendo o 

conglomerador de diversos actantes que trabalhavam juntos para destruir Walt. Por isso 

mesmo, o cartel não deixa de ser um antissujeito durativo, embora seu papel não seja tão 

decisivo quanto o do câncer ou o da DEA.  

Também é importante notar como os actantes pertencentes ao núcleo ligado à 

criminalidade podem facilmente mudar de função dentro do programa narrativo de Walt. 

Ao longo de toda a série, o maior adjuvante do químico é Jesse, seu ex-aluno que tem 

“conhecimento das ruas” suficiente para vender a droga que Walt produz. Ciente disso, o 

químico tenta manipular Jesse a ajudá-lo. Contudo, durante vários momentos o contrato 

entre os dois será posto em jogo, devido a atitudes e comportamentos de Walt com os 

quais Jesse não aceita compactuar. Isso faz com que, por vezes, em alguns programas, 

Jesse funcione como antissujeito de Walt. Sempre que isto acontece, o professor encontra 

alguma forma de manipular Jesse novamente, exercendo seu poder sobre o rapaz para tê-

lo como aliado.  

Em outro exemplo, o actante Gus Fring surge na narrativa como um possível 

aliado de Walt na distribuição da droga pelo Novo México. Por vários episódios, Gus é 

um adjuvante poderoso, que oferece ao químico um laboratório ultramoderno e bastante 

seguro para produzir metanfetamina, além de uma logística sofisticada para distribuir o 

produto sem despertar suspeitas. Porém, quando Gus perde a confiança em Walt, ele 

rapidamente se reverte em um igualmente poderoso antissujeito. 
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Essa fácil inversão de papéis actanciais surge, dentro da série, como parte do 

risco de virar um jogador no mundo do crime. Como todos os sujeitos estão transgredindo 

a lei em troca de alguma compensação financeira, eles imediatamente desconfiam um dos 

outros. Assim, ao descumprir a lei, que nada mais é do que um contrato entre sociedade e 

indivíduo, há a percepção de que esses sujeitos possam descumprir quaisquer outros 

contratos feitos entre seus parceiros no crime. Este é um movimento recorrente em 

Breaking bad: Emilio e Krazy-8, logo no primeiro episódio, surgem como possíveis 

adjuvantes, capazes de revender a droga produzida por Walt e Jesse. Mas, rapidamente, 

eles desconfiam que Walt possa ser um agente da DEA infiltrado e disparam contra ele e 

Jesse. Assim, os dois tornam-se antissujeitos para Walt. Em seu primeiro contato com 

criminosos, o químico precisa pensar rápido em uma forma de detê-los, de outra forma 

seria morto por eles. O cumprimento do programa de Walt encontrar revendedores da 

droga, então, faz com que surja, a partir do mal-entendido, um contraprograma, atribuído 

aos actantes Emilio e Krazy-8, matar Walt e Jesse (para não serem presos). Com seu 

saber fazer em química, Walt consegue deter este contraprograma, ao criar um perigoso 

gás capaz de intoxicar a dupla e matar Emilio.  

A primeira vez que Walt reage a um contraprograma leva, portanto, ao seu 

primeiro assassinato. É também a primeira vez em que uma ação do químico gera um 

resultado inesperado e horrível – a morte de uma pessoa. Não será a última vez. Em 

Breaking bad, a estrutura narrativa é elaborada de forma a demonstrar como a decisão de 

Walt de virar um criminoso – e todos os seus esforços para sustentar esta posição, sem ser 

morto, preso ou “destronado” por outro criminoso tem consequências terríveis. Algumas 

dessas consequências são, como iremos ver adiante, conhecidas por ele no momento da 

tomada de decisão. Outras, no entanto, só serão descobertas adiante e, muitas vezes, 

gerarão prejuízos a ele mesmo. Assim, no momento em que decide partir para a ação, 

Walt, ao mesmo tempo em que tenta cumprir seu programa, acaba engatilhando uma 

imensidade de contraprogramas. Portanto, ao contrário do protagonista clássico que se vê 

em apuros por conta da maldade ou do capricho de um antagonista, o químico é, ao 

mesmo tempo, vítima e desencadeador dos seus contraprogramas, em um ciclo vicioso 

que será expandido ao longo do desenvolvimento da narrativa. 

Outro ponto importante é que, além de ser o gerador de seus próprios 

contraprogramas, Walt também se verá diante de escolhas morais cada vez mais extremas 

por conta destes mesmos contraprogramas. Sua primeira decisão de fabricar drogas o leva 
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ao contato com Emilio e Krazy-8, que logo viram antissujeitos. A reação da dupla ao 

desconfiar de Walt foi de tentar matá-lo a tiros. Neste momento, o professor não 

encontrava nenhuma saída além de revidar com a violência para conter os dois: assim, 

amparado pela “legítima defesa”, ele cria o gás que causa a morte de Emilio. A possível 

morte de Walt, portanto, é um risco visível neste momento, e tentar matar Emilio e 

Krazy-8 parece ser a única alternativa viável de garantir sua sobrevivência. Em tantas 

outras vezes, não será bem assim. Logo adiante, após conduzir a van onde Emilio e 

Krazy-8 foram intoxicados para a casa de Jesse, os dois descobrirão que Krazy-8 ainda 

está vivo. Walt, então, irá manter o rapaz como prisioneiro no porão e terá que decidir se 

deve soltá-lo ou não. Se antes Krazy-8 e Emilio eram uma ameaça presente à vida do 

professor, agora o sobrevivente é uma ameaça apenas pressuposta: Walt deve decidir se 

confia no rapaz, que jura que nada fará, ou se não abre margem para dúvidas e o mata, 

cometendo uma transgressão moral, dentro dos preceitos da sociedade em que vive, 

muito maior do que faturar às custas de uma droga ilícita. Walt é ciente desta diferença, e 

ela é visivelmente explorada na enunciação: por isso, o vemos listar os “prós” e “contras” 

de cada decisão, conforme mostra a imagem abaixo, que exibe uma lista feita pelo 

químico com os motivos para “Deixá-lo viver”, à esquerda, e “Matá-lo”, à direita. Entre 

os motivos para a primeira decisão, estão “É o que a moral manda fazer” e “Princípios 

judaico-cristãos”, enquanto para o segundo há “Ele irá matar você e toda a sua família se 

você o libertar”.   

 

 

Figura 3: frame do episódio 3, 1ª temporada: lista com “prós” e “contras” de matar 

Krazy-8 
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 Enquanto não consegue decidir-se, Walt conversa com Krazy-8, e este chega 

a convencê-lo de que nada faria contra ele. Durante um dos encontros com o prisioneiro, 

ele tem um desmaio por conta da doença e deixa cair no chão o prato em que serviria uma 

refeição a Krazy-8. O prato se espatifa no chão, quebrando-se em várias partes, e Walt 

decide matá-lo após descobrir que o rapaz conseguiu guardar um pedaço em formato de 

lança consigo.  

 

 

Figura 4: frame do episódio 3, 1ª temporada: Walt reúne pedaços de louça e percebe que 

prisioneiro está armado 

 

Walt, portanto, adquire o conhecimento de que Krazy-8 está armado ao 

decidir reunir todos os pedaços de louça que recolheu do chão do porão. O fato de seu 

prisioneiro estar armado, no entanto, ainda não faz com que sua morte seja um risco 

presente. Logo, dentro dos modos de existência semiótica listados por Greimas, o 

programa tentar matar Walt é um enunciado realizado no caso de Emilio: ele estava 

atirando no professor quando este o matou. No caso de Krazy-8, porém, tentar matar 

Walt é um enunciado apenas atualizado: o prisioneiro detém o saber fazer e o poder 

fazer, mas não está determinado ainda se o fará. O que leva Walt a matá-lo é, portanto, a 

sua própria crença, ou crer que Krazy-8 irá tentar assassiná-lo. Essa sutileza faz com que, 

narrativamente, a decisão do químico de eliminar Krazy-8 tenha um peso dramático 

muito maior do que a morte de Emilio. 

De fato, os modos de existência serão fundamentais para compreender por 

que as ações de Walt parecem transgredir em escala crescente, nas palavras dele, “a 
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moral” e “os valores judaico-cristãos”. Se em sua primeira morte, a de Emilio, Walt age 

em um instinto de sobrevivência a um enunciado que já está dado – Emilio já está 

atirando nele –, em seguida ele, sempre se apoiando em sua capacidade de raciocínio, irá 

agir antecipando os passos de seus antissujeitos – mesmo que isso o faça muitas vezes 

incorrer em falsos julgamentos e aumentar ainda mais os seus problemas.  

Assim é quando, após Krazy-8 ser morto, Walt encontra um novo 

antissujeito, Tuco. Insatisfeito com a morosidade da venda de cristal quando Jesse é o 

único responsável por ela, ele manipula o rapaz a encontrar um novo distribuidor. 

Ignorando os avisos de Jesse sobre o temperamento imprevisível de seu novo “parceiro 

de negócios”, Walt decide fornecer drogas a Tuco, então um operador do cartel mexicano 

em Albuquerque. Viciado e incontrolável, Tuco comprova ser incapaz de agir como um 

adjuvante “confiável”, chegando a matar um de seus capangas por um motivo fútil. Mais 

um mal-entendido faz com que Walt e Jesse creiam que Tuco assassinou outro de seus 

capangas, Gonzo, e que, agora, estaria à caça da dupla. Assim, o químico novamente crê 

que alguém quer matá-lo e, por isso, antecipa-se ao contraprograma, produzindo ricina, 

um veneno capaz de tirar a vida de Tuco rápida e silenciosamente. Porém, se, no caso de 

Krazy-8, a evidência de que ele poderia ser morto era verdadeira, neste outro caso ela se 

revela falsa: Gonzo morrera em um acidente, e não pelas mãos do operador. De toda 

forma, a confusão é suficiente para que Tuco fique desconfiado e, em outro arroubo, 

decida sequestrar Jesse e Walt. Mais uma vez, surge um contraprograma, criado 

justamente pelas tentativas da dupla de antecipar-se aos riscos.  

Eventualmente, Tuco é morto por Hank, sem que este saiba que estava 

beneficiando o programa de Walt com isso. Com o operador do cartel morto, o professor 

aproveita o vácuo de poder para criar a sua própria rede de distribuição de cristal em 

Albuquerque. Jesse recruta seus amigos, e eles passam a trabalhar como vendedores em 

diversos pontos da cidade. 

 Finalmente, da produção à venda, toda a operação funciona tranquilamente, 

até que um dos amigos de Jesse, Badger, é roubado por um casal de viciados enquanto 

comercializava a droga na noite. O fato faz com que Walt perca US$ 1 mil, pouco diante 

dos US$ 6 mil diários que ele faturava àquela altura. Jesse insiste que ele deve considerar 

a quantia uma “margem de perda”, com há em qualquer negócio, mas Walt o convence de 

que ele deve fazer algo a respeito do roubo, de outra forma, não seria respeitado nas ruas, 

e lhe apresenta uma arma como solução. É a primeira vez em que Walt age ciente de que 
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sua sobrevivência não se encontra de maneira alguma em risco. Mesmo perdendo uma 

quantia insignificante diante de seus ganhos – um sinal de sua ambição, que estudaremos 

mais adiante – ele decide, mais uma vez, antecipar-se ao revés, prevendo que a falta de 

resposta ao roubo poderia fazer com que ele perdesse o controle de todo o negócio. De 

toda forma, desta vez a estratégia dá certo – e, ao fim de uma série de acontecimentos, 

Jesse passa a ser temido após correr o boato de que ele matara um dos viciados.  

Contudo, o pequeno furto não é importante no programa narrativo de Walt se 

formos compará-lo aos antissujeitos que surgirão a seguir. Dois dos maiores aparecerão 

também em decorrência de suas atitudes: o primeiro é o cartel que controla o tráfico de 

drogas da fronteira mexicana até o estado americano do Novo México. O segundo é a 

DEA, que, como já observamos, além do câncer, funcionará como uma “sombra” na 

narrativa do sujeito, sempre à sua espreita.  

São as mortes de Emilio e Krazy-8, além das particularidades da própria 

droga produzida por Walt – extremamente pura e de cor azulada – que chamarão atenção 

da DEA, logo nos episódios iniciais da série. Já o cartel será introduzido na narrativa após 

morte de Tuco: o distribuidor enlouquecido era sobrinho de Hector Salamanca, um idoso 

que, apesar da saúde debilitada, continua sendo uma das figuras mais respeitadas e 

temidas entre os criminosos. Assim, a morte de Tuco (executada por Hank, mas em 

decorrência de uma situação criada por Walt) fará com que dois de seus primos venham 

aos Estados Unidos em busca de vingança.  Mais uma vez, vale destacar: ao invés de 

narrativas tradicionais, em que antissujeitos são elementos completamente exteriores aos 

sujeitos, em Breaking bad eles surgem a partir das ações de seu protagonista. Se Walt não 

tivesse produzido drogas ou matado Emilio e Krazy-8, a DEA jamais correria atrás dele. 

Da mesma forma, se não tivesse matado Tuco, ou depois tentado tomar mais territórios 

do que lhe dizia respeito, o cartel jamais teria tentado eliminá-lo. Finalmente, é curioso 

ressaltar como a eliminação de um contraprograma leva ao surgimento de tantos outros, 

tal como a hidra da mitologia grega.  

Vejamos como exemplo a própria morte de Tuco: no momento em que Walt 

resolve matar Tuco, uma infinidade de outros problemas surge: Tuco fica desconfiado e 

sequestra ele e Jesse; Hank sai em busca do paradeiro do cunhado; Hank encontra Tuco 

por acaso e o mata; Walt precisa fugir para que Hank não descubra sua ligação com o 

traficante; Walt finge ter problemas psicológicos para que sua ausência de dias tenha 

explicação aos olhos da família; o ‘estado de fuga’ de Walt faz com que sua mulher, 
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Skyler, ganhe mais motivos para desconfiar dele; a morte de Tuco faz com que seu tio e 

seus primos busquem vingança e prometam matar Walt. 

Outro ponto importante de observar é que cada contraprograma não é 

distribuído irmãmente entre episódios e temporadas. Ao invés de encerrarem embates, 

cada episódio ou temporada pode trazer complicações para assuntos anteriores, em uma 

organização narrativa correspondente com a lógica seriada, ao invés da episódica, 

conforme observamos no capítulo 1 desta pesquisa. A morte de Tuco acontece no 

segundo episódio da segunda temporada, mas terá consequências diretas até a terceira 

temporada, quando seus primos tentarão matar Hank em um estacionamento, deixando o 

policial enfermo durante meses. Esta organização narrativa, em que um acontecimento se 

encaixa em outro, e em que algo ocorrido em um passado já distante pode ser recuperado, 

exige do espectador bastante atenção para acompanhar o encadeamento de eventos, ao 

mesmo tempo em que pode levá-lo a assistir vários episódios seguidamente: a resolução 

de um problema leva ao surgimento de outro, e assim por diante, em uma dialética que só 

terá fim após cinco temporadas, após mais de 46 horas de gravações. 

Tal como na vida real, um acontecimento também poderá ter mais de uma 

repercussão passional, e em tempos distintos. A ganância de Walt, que avaliaremos na 

última parte deste capítulo, faz com que ele resolva, no momento em que seus 

antissujeitos não representavam nenhuma ameaça imediata, expandir seu território de 

venda para áreas tomadas por outras organizações criminosas. Tal escolha faz com que 

um dos amigos e vendedores de Jesse, Combo, seja assassinado por uma gangue. 

Indiferente à morte, Walt subestima os efeitos que ela poderia ter em um dos seus 

maiores adjuvantes, Jesse: primeiro ela faz com que o rapaz, sentindo-se culpado, renda-

se às drogas ao lado da namorada, Jane (o que depois ainda levará a garota a morrer de 

overdose). Na temporada seguinte, livre do vício, a descoberta dos responsáveis pela 

morte de Combo fará com que Jesse empreenda um programa de vingança, gerando 

conflitos com o novo adjuvante de Walter, Gus Fring.  

A morte de Jane merece ser mais bem detalhada aqui, justamente por ser, ao 

lado da morte de Krazy-8, um dos momentos em que Walter se vê explicitamente diante 

de uma escolha sobre como prosseguir. A menina torna-se namorada de Jesse mais ou 

menos no mesmo tempo em que o rapaz tenta lidar com o sentimento de culpa pela morte 

de Combo, e os dois – ela, uma frequentadora dos narcóticos anônimos – voltam a usar 

drogas juntos. 
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Enquanto isso, o nascimento da filha de Walt se aproxima e ele entra em 

contato com um poderoso homem de negócios, Gus Fring, que poderia facilitar 

enormemente a distribuição da metanfetamina produzida por ele e Jesse. Gus, portanto, 

seria um ótimo adjuvante no programa de base do químico. O criminoso, contudo, é 

rigoroso na seleção de seus parceiros e exige que compromissos sejam cumpridos a 

qualquer custo. Por considerar Walt “imprudente” por ter um viciado como parceiro, ele 

chega a recusar uma primeira proposta de parceria. De toda forma, no fim das contas, 

Gus resolve encomendar uma entrega a Walt. No dia da entrega, Jesse, afundado nas 

drogas com Jane, encontra-se incomunicável. Enquanto isso, Skyler tenta avisar o marido 

que está em trabalho de parto. Walt ignora as ligações da mulher para cumprir a entrega 

no prazo determinado, e isso faz com que ele perca o nascimento da filha. 

O programa de uso entregar a encomenda é cumprido, e Walt recebe o 

pagamento de Gus. Como Jesse não o ajudou a cumprir este programa, ele também se 

recusa a dar ao comparsa a sua parte. Jane, no entanto, interfere, manipulando o 

namorado a deixar a parceria com o professor e a intimidá-lo em troca da sua parte do 

dinheiro. Walt entrega o dinheiro, mas após um encontro no bar com um senhor (que, não 

sabia ele, era o pai de Jane) e ao falar com o estranho sobre Jesse, como se esse fosse um 

sobrinho que o preocupa, o químico resolve voltar à casa do rapaz para conversar sobre o 

relacionamento dos dois. Ele encontra Jesse e Jane deitados na cama, dopados pelo efeito 

da heroína. Acidentalmente, ao tentar acordar Jesse, ele faz com que a garota tombe, 

ficando virada para cima. Minutos depois, Jane começa a vomitar. Walt levanta-se para 

resgatá-la, mas, ao invés disso, detém-se e deixa a moça morrer. Nesta cena em questão, 

há uma enorme ambiguidade sobre se esta falta de ação teria sido proposital ou resultado 

de um choque ao ver a menina sufocar-se. Independentemente de sua ação ter sido 

resultado de um choque ou não, fica claro que Walt poderia salvá-la e que, de toda forma, 

a menina não teria se sufocado se ele não a tivesse feito tombar na cama.  
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Figura 5: morte de Jane (episódio 12, segunda temporada) 

 

O fato é que, com isso, Jane deixa de ser um entrave ao seu relacionamento 

com Jesse, e o rapaz, tempos depois, é novamente manipulado a trabalhar com Walt. A 

morte de Jane ainda tem outra consequência trágica: seu pai, um controlador de voo, 

abalado pela perda da filha, comete um erro que faz com que dois aviões comerciais se 

choquem no ar, o que leva à morte de 167 pessoas, numa cena que estudaremos mais 

adiante. No episódio que abre a terceira temporada, Walt minimiza a tragédia ao lembrar 

de outros desastres da aviação piores, diante de uma plateia de estudantes perplexos. 

No início da terceira temporada, o programa narrativo de Walt passa por 

uma imensa reconfiguração: após o nascimento da sua filha e do recebimento de uma 

fortuna por sua entrega a Gus, ele também é avisado, após passar por uma cirurgia, de 

que seu câncer entrara em remissão. Se antes sua morte parecia iminente, agora ele tem 

garantido mais tempo de vida, e o melhor, com qualidade. Parece, portanto, que ele havia 

cumprido seu suposto programa principal, conseguir dinheiro para sustentar a família. 

Porém, se garantir a estabilidade familiar era mesmo o valor por trás deste programa, ele 

logo vê essa tal estabilidade desmantelar-se. Momentos antes da cirurgia, ele deixa 

escapar, dopado pela anestesia, uma informação que contradiz uma das muitas mentiras 

que contara à mulher. Irada, Skyler resolve separar-se após a confissão involuntária do 

marido. Assim, o objeto-valor estabilidade familiar, se antes era desejado, é tirado do 

sujeito justamente pelos programas que ele mesmo cumpriu para, supostamente, poder 

mantê-lo. Se o sujeito acreditava que produzir drogas era um programa, mesmo que 

moralmente questionável, válido o suficiente pelo bem de sua família, ele logo se vê 
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proibido de fazer parte desta família por conta da realização de diversos programas que o 

levaram não só a transgredir as regras da sociedade, mas também a romper com o 

contrato tácito que o mantinha na posição de “chefe de família”: suas diversas mentiras e 

desculpas, sob os olhares avaliadores da mulher, fazem com que ele seja julgado inapto a 

continuar em tal “cargo”. Esta posição de “chefe de família”, é importante ressaltar, 

dentro do universo de valores expostos na série, aglutina as funções de “pai”, “marido” e 

“provedor”, todas figuras da masculinidade, aspecto que iremos explorar detalhadamente 

mais tarde.  

Skyler, assim, opera neste momento do programa narrativo como uma 

destinadora-julgadora, ao decidir que Walt não merece continuar em conjunção com o 

objeto-valor estabilidade familiar. Há um deslocamento nas figuras que revestem este 

objeto: quando Walt acreditava que ia morrer, ele enxergava a estabilidade familiar como 

uma noção que era representada diretamente pela manutenção do padrão de vida de sua 

família, algo que só poderia ser garantido pelo dinheiro. Na visão de Skyler, neste 

momento da narrativa ao menos, a estabilidade familiar só pode ser obtida pelo respeito e 

cumplicidade mútuos, o que não poderia permitir a existência de mentiras ou desculpas 

por qualquer parte. Esta divergência sobre o que realmente representa tal valor faz com 

que Skyler exija que Walt saia de casa temporariamente.     

Fosse a estabilidade familiar o objeto-valor de fato que Walt buscava, ele 

poderia ter dado como encerrada a sua missão, mesmo que fracassada estivesse. Afinal, 

um destinador-julgador já havia determinado que ele falhara em seu programa, restando 

apenas o espaço para a lamentação, ou talvez, para o arrependimento e o aprendizado. Ao 

invés disso, ele resolve voltar a produzir mais metanfetamina. Essa decisão, cuja 

motivação passional estudaremos a seguir, não poderia ser mais contrária ao seu objetivo 

inicial. Se desejava recuperar a estabilidade familiar que acabara de perder, por que 

enveredar novamente pelo mesmo caminho que o fez perdê-la? Esta é uma das perguntas 

que a narrativa, neste ponto, leva o espectador a se fazer.  

Dentro da teoria da semiótica francesa, esse espectador em questão 

corresponderá à instância sintática do enunciatário do discurso. Assim, é ele a instância 

de recepção com a qual o enunciador, instância de produção da série, estabelecerá uma 

interação, por meio da qual teremos um enunciado. A decisão do sujeito Walt, portanto, 

faz com que o enunciatário tenha grandes motivos para duvidar do programa narrativo 

que lhe havia sido apresentado anteriormente pela enunciação, mesmo que já houvesse 
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pistas suficientes para fazer isto antes. Agora, no entanto, a motivação de prover a família 

após sua morte, que se apresentava como justificativa moral para romper com a lei, é 

simplesmente inexistente: seu câncer está em remissão, o que o faz capaz de voltar a 

trabalhar, sua mulher não deseja mais que ele faça parte da família e, além do mais, 

depois de dar à luz, encontra-se empregada. E, no mais, o dinheiro que ele desejava juntar 

para o futuro dela e dos filhos já fora arrecadado. Mesmo assim, meses após dizer que iria 

apenas esperar ganhar US$ 737 mil para deixar as operações criminosas, Walt fecha um 

acordo com Gus Fring de US$ 3 milhões para três meses seguidos de produção. Mais 

uma vez, a passionalização do sujeito nos oferece explicações para a realização deste 

programa, descabido aos olhos da razão.  

A decisão de Walt de aceitar o contrato proposto por Gus só é possível, 

evidentemente, pelas técnicas de manipulação operadas pelo empresário para convencer o 

químico a voltar ao crime. Em um primeiro lugar, há a tentação, a oferta de um valor 

positivo, representada pela quantia milionária que Gus dispõe em troca dos serviços do 

químico. Diante da proposta, Walt chega a recusar, ao dizer que o dinheiro não lhe seria 

mais um objeto desejado, e que voltar a produzir drogas iria contra a sua própria 

identidade: “Eu não sou um criminoso (...) Este não sou eu (...) Eu tenho mais dinheiro do 

que poderia gastar, o que eu não tenho é a minha família”. 

Em seguida, no entanto, Gus muda sua estratégia. Ciente de que o orgulho é 

uma das paixões presentes em Walt, ao ter a sua proposta recusada, ele contrata Jesse 

para produzir uma remessa de cristal sem a supervisão do químico. Ao ver o produto de 

Jesse, Walt insiste em desqualificá-lo como “inferior”, embora saiba que o aprendiz já 

sabe fazer uma droga tão pura quanto a dele. A intenção de Gus, portanto, é criar uma 

provocação: incitar Walt a provar por que é superior a Jesse. Com o objetivo de voltar a 

envolver Walt, ele entrega metade dos lucros da venda da droga de Jesse ao químico, sem 

ele ter pedido por isso. Por considerar que, de fato, a fórmula do produto é sua, Walt 

recusa-se a devolver sua metade a Jesse, mesmo sabendo que era isto que Gus desejava.  

Finalmente, Walt se reencontra com o empresário, que o apresenta a um 

laboratório superequipado e refaz sua proposta. Visivelmente encantado pela capacidade 

do laboratório, ele insiste em dizer que a resposta “ainda é não”: “Eu fiz uma série de 
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decisões ruins e não posso fazer mais uma”. Gus, então, tenta uma nova forma de 

manipulação, claramente evidenciada pelo diálogo transcrito a seguir
20

: 

 

Walt: Eu fiz uma série de decisões ruins e não posso 

fazer mais uma. 

Gus: Por que você fez essas decisões? 

Walt: Pelo bem da minha família. 

Gus: Então não foram decisões ruins. O que um homem 

faz, Walter? Um homem provê sua família. 

Walt: Isso CUSTOU minha família. 

Gus: Quando você tem filhos, você sempre tem família. 

Elas sempre serão sua prioridade. Sua responsabilidade. E 

um homem...? Um homem provê. E ele faz isso mesmo 

quando não é apreciado... ou respeitado... ou mesmo 

amado. Ele simplesmente aguenta e faz. Porque ele é um 

homem.    

 

O diálogo, portanto, expõe a seguinte situação: neste momento da narrativa, 

Gus sabe que Walt não poderia voltar a produzir drogas a não ser que tivesse a crença de 

que está fazendo isto por sua família. Continuamos a defender, e iremos evidenciar mais 

tarde, que a estabilidade familiar nunca foi o objeto-valor de Walt. Porém, da mesma 

forma que o enunciatário é levado a crer, graças aos desenvolvimentos narrativos e 

discursivos dos primeiros episódios, que este seria o objeto-valor de Walt, a mesma 

persuasão ocorre internamente com este sujeito. Assim, nesta altura, Walt precisa crer 

que está produzindo drogas para manter a estabilidade familiar ao invés de estar fazendo 

isso para sua satisfação pessoal, embora haja várias evidências do contrário, marcadas por 

sua manifestação passional: seu orgulho em ter criado uma fórmula pura e ter conseguido 

tanto dinheiro com isso; seu desprezo ao ver Jesse, que considera inferior, produzir uma 

droga tão boa quanto, e mesmo a sua reação impressionada, tal como uma criança em um 

parque de diversões, ao ver o poderoso laboratório que Gus montara para ele.  

Walt, no entanto, só volta a “cozinhar”, ou produzir drogas, depois da 

argumentação de Gus de que aquela era a coisa “certa” a se fazer. Importante é notar que, 

embora, tanto na argumentação de Gus como na aceitação do professor, esteja o discurso 

de que a família é o objetivo-fim, há, mais importante do que isso, a noção de que aquele 
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é um dever fazer de Walt se ele quer manter a sua posição de “chefe de família”, algo que 

justamente Skyler lhe havia “retirado” anteriormente, ao separá-lo dos filhos.  

Gus, portanto, é um manipulador tão hábil que ele consegue reorganizar 

completamente o universo de valores de Walt. Recapitulando, temos, em um estágio 

inicial, um sujeito que crê que o dinheiro é um objeto que simboliza a estabilidade de sua 

família, e que ele deve ser obtido a qualquer custo. Depois, Skyler, no papel de 

destinadora-julgadora, decide que não, a estabilidade familiar não poderia ser obtida por 

meio das transgressões feitas por Walt ao longo do programa para obter o objeto 

dinheiro, e declara que ele perdeu, portanto, o que supostamente mais prezava, a família. 

Walt chega a crer nesta decisão: acredita, realmente, que ao perder a consideração de 

Skyler perdera a estabilidade familiar. Como destinador-manipulador, Gus, porém, é 

capaz de convencê-lo do contrário, novamente: enquanto ele continuasse a ganhar 

dinheiro, ou seja, a prover, ele continuaria a manter a estabilidade da família. Sua 

missão, portanto, não dependeria de ter a admiração ou o amor de seus entes.   

Mais do que isso, há uma segunda implicação na argumentação de Gus, e 

esta, ao nosso ver, é a realmente poderosa: a de que prover é um dever fazer, que, mais 

do que uma obrigação, é um motivo de orgulho: “é o que um homem faz”. O discurso 

inteiro sustenta-se na noção de masculinidade, um valor que permeia a série por 

completo, conforme iremos ver no terceiro capítulo. Ao dizer que um homem “faz porque 

é um homem”, Gus na verdade manipula Walt por uma nova forma de intimidação: se 

Walt é homem, ele fará isso isto por sua família. Logo, a família é apenas um pretexto: o 

que está em jogo no desafio proposto por Gus – e aceito em seguida por Walt – não é a 

estabilidade familiar, e sim a masculinidade do químico. Assim, fabricar drogas e ganhar 

dinheiro, tudo isto faria parte de um programa para afirmar a masculinidade de Walt. 

Esse embate do químico com a sua masculinidade, iremos ver, se faz discursivamente 

presente em diversos momentos de Breaking bad.  

Assim, o programa de base de Walt é reiniciado: ele volta a produzir drogas 

em troca de dinheiro. Agora, porém, ele não é mais um operador independente, e sim um 

funcionário de Gus. O empresário dá as cartas, e também decide que Jesse, considerado 

um viciado instável, não será mais seu assistente, e sim Gale, um pós-graduado em 

química que, desiludido com o meio acadêmico, largou uma carreira promissora para 

embarcar na ilegalidade. Ao contrário de Jesse, Gale é versado na ciência por trás da 
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fabricação do cristal. Mas, sem conseguir atingir o mesmo patamar de qualidade que 

Walt, imediatamente comporta-se de maneira respeitosa e venerável ao “mestre”.  

Outros desdobramentos, que não seriam proveitosos nesta análise, faz com 

que Walt queira Jesse novamente no lugar de Gale. Eventualmente, o químico consegue 

convencer Gus a trazer Jesse de volta. Uma vez reconduzido ao seu posto de ajudante, o 

rapaz, porém, apresenta uma nova dor de cabeça a Walt: ele descobre quem foram os 

responsáveis pela morte de Combo, o amigo de Jesse morto por conta da insistência do 

professor em “expandir território” quando os dois comandavam o negócio de forma 

independente. Para Jesse, o assassinato foi especialmente terrível porque os capangas por 

trás da morte — que fazem parte da imensa rede de distribuição controlada por Gus — 

ordenaram que Tomás, um pré-adolescente, irmão de sua nova namorada, Andrea, 

atirasse em Combo. O rapaz quer vingar-se matando os responsáveis por encomendar a 

morte e comunica isso a Walt, que, por sua vez, não quer se envolver em mais nenhum 

ato violento. Quando Jesse sugere usar ricina, o veneno produzido pelos dois 

anteriormente na tentativa de eliminar Tuco, Walt recorre aos impedimentos morais na 

tentativa de convencer Jesse de que aquilo não deveria ser feito
21

: 

 

Walt: Tuco... queria nos matar. Esses caras... não querem. 

Maçãs e laranjas! Eu, eu realmente tenho que sentar aqui 

e te explicar a diferença? 

Jesse: Combo era nós, cara. Ele era um de nós. Isso não 

quer dizer nada? 

 

Assim como nos casos da morte de Krazy-8 e Tuco, portanto, Walt tem que 

decidir se uma morte é “válida” ou não dentro de seus valores morais. Ele crê, portanto, 

que um assassinato só é “justificável” como forma de defesa contra a própria morte. Já 

para Jesse, um assassinato pode ser feito em nome da vingança de um amigo ou pelos 

atos imorais da vítima. Por continuar a entender que só foi responsável pelas mortes de 

quem o ameaçava diretamente (preferindo recusar-se a aceitar o fato de que contribuiu 

para a morte de inocentes como Jane e todas as vítimas do acidente de avião), Walt 

insiste em declarar, mais uma vez, que não é um criminoso: “Jesse, me escute. Você não 
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é um assassino. Eu não sou, e você não é. É simples assim”, diz, na última tentativa de 

manipular do parceiro.    

Depois desse encontro, Mike, o braço-direito de Gus, surge na casa de Walt 

inesperadamente e lhe dá um recado sobre as implicações que a atitude de Jesse poderia 

ter: uma eventual prisão do garoto enfureceria o chefão, que correria o risco de ter suas 

atividades criminosas descobertas pela polícia. Ele aconselha Walt a não tomar “meias 

medidas”, sugerindo, portanto, que elimine o rapaz antes que ele se torne um problema 

incontrolável. Walt, no entanto, “limita-se” a avisar Gus sobre o que Jesse pretendia 

fazer. Gus, então, obriga Jesse a “fazer as pazes” com os assassinos de Combo e garante 

que não usará mais crianças. O acordo dura pouco: um dia depois, Tomás surge morto. 

Jesse vai diretamente em busca dos assassinos, quando Walt socorre o assistente, atropela 

um dos homens e atira em outro.  

Walt, portanto, encontrou-se diante da escolha de resguardar a vida de seu 

parceiro, contrariando, assim, um barão do crime, ou de trair seu amigo e manter seu 

contrato com Gus, que o condena: “um viciado qualquer... Por ele, você colocou todos 

nós em risco”. A decisão, de preferir a vida do amigo no lugar dos negócios, pode ser 

vista como “heroica” aos olhos do enunciatário, pelo menos por enquanto. Ainda nesta 

etapa, Gus, como destinador-julgador, poderia decidir matar Walt em resposta à quebra 

do contrato dos dois. Walt, porém, consegue inverter a situação, manipulando Gus, 

convencendo-o de que ainda é necessário ao criminoso: caso contrário, quem poderia 

produzir uma droga tão pura quanto a que eles comercializam? “Considere isso um hiato 

isolado em um longo e proveitoso acordo comercial”, sugere ao empresário. Há, portanto, 

uma intimidação por parte de Walt que faz com que Gus tenha que aceitá-lo: se matar o 

químico, ele não terá o seu objeto-valor desejado.  

 Walt sabe, no entanto, que essa intimidação só continuará sendo verdadeira 

por tempo limitado. Gus o “aceita” de volta como seu funcionário, mas faz com que Gale 

retorne ao lugar de assistente. Assim, no momento em que o aprendiz dominar 

completamente a técnica do mestre, Walt não será mais necessário. Sabendo disso, o 

químico planeja a morte de Gale, completamente alheio e inocente da disputa de poder 

entre ele e o empresário. E manipula Jesse, no momento em fuga dos capangas de Gus, a 

matar o colega
22
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Jesse: Então, o que fazemos? 

Walt: Você sabe o que fazemos. 

Jesse: É preciso haver alguma outra forma. Talvez seja 

melhor você falar com os policiais, certo? Quero dizer, 

não acredito que estou dizendo isso. Mas pela sua 

família? Quero dizer, a DEA iria te amar — tudo que 

você poderia contar a eles? Proteção de testemunhas, é 

um bom acordo. E eu...  Eu, eu vou dar o fora. Nós 

tivemos uma, tivemos uma boa aventura. Mas agora 

acabou.   

Walt: Nunca a DEA. 

Walt: A produção não pode parar. É a única coisa de que 

tenho certeza — a produção não pode parar. Gus não 

pode se dar ao luxo. Então, se eu sou o único químico que 

ele tem... então eu tenho uma vantagem. E essa vantagem 

me mantém vivo. Te mantém vivo, também. Consigo 

fazer isso acontecer. Se eu for o único químico que ele 

tem. 

Jesse: Eu, eu não posso fazer isso, sr. White. Como você 

disse, eu, eu, não sou um...  Eu não posso fazer isso. 

 

A conversa continua até ser concluída assim: 

 

Jesse: Tem que ter outro jeito. 

Walt: Eu sou todo ouvidos. Mas quando se trata de eu e 

você contra ele? Eu sinto muito. Eu realmente sinto 

muito, mas tem que ser ele. 

Walt: E você é a única chance que eu tenho, enquanto 

eles não saibam que você está na cidade. Mas eu preciso 

que você encontre ele. Me arrume o endereço. Eu farei o 

resto. Olha, eu, eu salvei sua vida, Jesse. Você vai salvar a 

minha? 

 

Portanto, Walt chega a dizer que matará Gale no lugar de Jesse, mesmo 

sabendo que, por estar sendo vigiado constantemente, isto seria praticamente impossível. 

No fim, Mike chega a render Walt, mas este consegue avisar Jesse a tempo de o rapaz 

matar Gale e, assim, fazer com que ele continue sendo “necessário” a Gus. De toda 

forma, o importante para a análise é perceber que, no caso desta morte, há um imenso 

alargamento moral dentro do que Walt considerava uma morte justificável antes e depois. 

Como vimos, quando Jesse quer vingar-se da morte de Combo, o professor lembra: 

“Tuco queria nos matar”. Gale, no entanto, nunca quis matar Walt e Jesse e, na verdade, 

mantinha uma imensa reverência pelo primeiro. Jesse lembra o parceiro disso, ao 
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sustentar que “eles não são assassinos”, que matam somente em defesa, quando nenhuma 

outra saída é possível. O rapaz chega mesmo a oferecer uma alternativa ao professor: ir à 

polícia, desistir de sua empreitada criminosa, entrar em um programa de proteção a 

testemunhas. “Abrir mão do negócio” e “confessar o crime”, portanto, são programas que 

impediriam perfeitamente a morte de um inocente. Walt, porém, recusa entregar-se. 

Assim, temos uma nova “transgressão” do químico: a morte de Jane foi causada por sua 

paralisia; a moça morre por uma não-ação dele. No caso da morte do acidente entre 

aviões, há uma relação de causa e consequência entre a “não-ação” de Walter e a 

tragédia. Mas, agora, ele planeja e decide a morte de um inocente; assim, não há mais a 

ambiguidade passional presente na morte de Jane. Desta vez, o enunciatário vê o sujeito 

decidir-se, em total controle de suas emoções, pelo assassinato, algo que vai 

completamente contra as suas declarações anteriores de que “não é um criminoso”.  

 

 

Figura 6: quatro frames sequenciais da morte de Gale 

 

O cumprimento deste programa acontece no último episódio da terceira 

temporada. Ao invés de centrar-se em Walt, a enunciação mantém seu foco sobre Jesse 

durante o cumprimento da tarefa. Assim, a cena final inicia com Gale preparando um chá 

enquanto escuta música. Da melodia asiática ao chá que ferve na chaleira, todos os 

elementos figurativizam o momento caseiro e inofensivo no qual Gale se encontra, apesar 
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de sua ligação com o crime. Quando ele atende às batidas na porta, a direção escolhe por 

interromper a música externa — numa situação real, ela obviamente continuaria a ser 

escutada. Aqui, contudo, a música é descartada pois deixa de ser uma figura necessária 

para marcar o cenário antes inofensivo. O foco, agora, passa a ser nos estados passionais 

de Gale e Jesse, manifestados, sobretudo, por suas expressões. O medo faz com que Gale 

tente manipular Jesse a não utilizar o revólver que aponta: “Leve o que quiser. Tenho 

dinheiro”, argumenta, até perceber que o olhar entristecido de Jesse indica que esta pode 

não ser sua motivação: “Por favor, não faça isso. Você não precisa fazer isso”, implora, 

ao intuir, pelas lágrimas de Jesse, que o rapaz se encontra dividido: afinal, Jesse não quer 

matar, mas, graças à situação em que Walt o colocou, ele crê que precisa matar para 

garantir a segurança dos dois. A câmera passa do último olhar apavorado de Gale, 

girando em torno de Jesse até centralizar em seu rosto. Aqui, os recursos plásticos da 

câmera são magistralmente explorados para representar a decisão de Jesse: uma vez 

centralizada nele, a câmera foca em seu olhar piedoso, e a arma aparece desfocada. Em 

seguida, contudo, a câmera, estática, consegue mostrar a decisão final de Jesse apenas 

com uma mudança de foco: vemos a arma em destaque, e o rosto do rapaz 

completamente borrado. Somente a alteração do foco, portanto, é capaz de traçar várias 

oposições semioticamente importantíssimas, nos níveis narrativos e discursivos: não 

querer fazer x dever fazer;  paz x violência; humano x desumano. O estrondo emitido nos 

segundos finais da cena deixa claro para qual lado da balança pendeu a escolha de Jesse. 

A breve análise que fizemos desta cena é necessária aqui para reforçar um 

aspecto essencial para esta dissertação: sempre que, no nível narrativo, Walt se vê 

determinado a cumprir determinado programa que, discursivamente, implica em uma 

transgressão moral, a enunciação opta por destacar esta transgressão, ao invés de 

meramente exibir o cumprimento do programa de forma distanciada. Como o assassinato 

de Gale prova, o plano de expressão e os elementos discursivos são utilizados para 

ressaltar o embate moral por trás do cumprimento do programa. Tais embates morais 

incidem no cumprimento de programas narrativos decisivos, e estes, por sua vez, 

transcorrem, naturalmente, nos episódios finais de temporadas, quando a tensão deve ser 

máxima para captar o enunciatário até o fim e, ainda, convencê-lo a aguardar a temporada 

seguinte.  

O plano de Walt dá certo, e ele volta a ser necessário a Gus. De toda forma, 

a parceria entre eles já está mais do que desfeita. A relação entre os dois sujeitos torna-se 
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realmente bizarra em um plano de análise narrativa: como vimos, há uma oscilação 

constante entre quem precisa de quem. Primeiro, Walt aceita o desafio proposto de Gus 

para tê-lo como seu distribuidor. Depois, é Gus quem manipula o professor a continuar 

cozinhando para ele. Quando os contratos estão firmados, um é o adjuvante do outro, já 

que a distribuição de Gus ajuda Walt a conseguir dinheiro, da mesma forma que a droga 

puríssima de Walt é necessária para o sucesso dos negócios de Gus. Neste ponto da 

narrativa, no entanto, Walt torna-se um “mal necessário” a Gus: embora ainda precise do 

químico para continuar cumprindo seu programa narrativo, ele sabe que o sócio pode 

atrapalhar seus negócios por ter-se provado não-confiável. Walt tem ciência disso, e da 

mesma forma, não confia em Gus. Assim, ambos sabem que não podem confiar um no 

outro.  

É por conta desta modalização, atualizada, que eles pautarão as suas ações 

seguintes: tal como um jogo de xadrez, ambos sujeitos buscam antecipar-se aos passos 

um do outro. Cientes de que o contrato estabelecido entre os dois não possui mais 

validade, pois não há mais a crença de que cada um continuará cumprindo o acordado, 

eles passam de adjuvantes a antissujeitos. Sabendo não poder confiar em Walt, Gus 

tentará se aproximar de Jesse, agora um cozinheiro tão competente quanto o primeiro. E 

da mesma forma, Walt começa a arquitetar um plano para matar Gus. A guerra entre os 

dois, no entanto, demora a ser proclamada: Walt continua cozinhando para Gus enquanto, 

ao mesmo tempo, tenta fazer Jesse envenená-lo com ricina, um veneno silencioso e 

superpoderoso que havia produzido anteriormente para matar Tuco. Assim, embora já 

fossem antissujeitos, ambos comportam-se como adjuvantes no programa ganhar 

dinheiro vendendo drogas até que a polêmica se torne insustentável. 

Finalmente, Walt consegue encontrar uma forma de superar o impasse. E a 

forma de superá-lo irá levá-lo, justamente, a mais um enfrentamento moral. Como vimos, 

neste ponto Walt e Gus disputam Jesse como adjuvante para derrotar um ao outro. Após 

ter, em determinado ponto, se recusado a ajudar Jesse em uma outra tarefa, ele precisa 

manipular o rapaz a derrotar Gus. Neste momento, Jesse mantinha consigo a ricina capaz 

de matar o empresário. Em uma jogada que só é revelada posteriormente ao enunciatário, 

Walt faz com que o advogado dele e de Jesse, Saul, roube o cigarro que guardava o 

veneno. Logo depois, Brock, o filho da namorada de Jesse, é internado com sintomas 

semelhantes aos causados pela substância. Walt, então, é capaz de convencer Jesse de que 

o responsável por envenenar a criança fora Gus.  
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A manipulação de Walt é instantaneamente poderosa pela forma como ela 

atua na modalização de Jesse: o rapaz já tinha o veneno, ou seja, o saber fazer e o poder 

fazer necessário para matar Gus; bastava querer fazer. Mas Walt sabia que, enquanto não 

houvesse uma crença de que Gus merecia morrer, Jesse jamais iria querer cometer o 

assassinato. Assim, o envenenamento incide na modalidade potencializante do crer, 

essencial para que se chegue à ação. 

Uma vez que Jesse já foi manipulado a atuar com Walt no assassinato de 

Gus, o químico busca mais um adjuvante essencial para cumprir este programa: o 

gangster aposentado Hector Salamanca. Assim como Walt, Hector é sempre representado 

na série como um homem disposto a cometer atos crudelíssimos, mas insiste em dizer que 

“a família é tudo”. Responsável pela morte, num passado distante, do companheiro de 

Gus, Hector, agora um velho incapaz de andar e falar, viu seus netos e sobrinhos 

morrerem por conta de um sofisticado plano de vingança de Gus. Neste caso, portanto, 

Hector já quer assassinar Gus, mas, internado num asilo e incapaz de locomover-se, não 

possui o poder fazer para tanto, numa situação oposta à de Jesse. Walt percebe isto, e 

gera um plano capaz de dar a Hector a competência para matar Gus: em comum acordo 

com o criminoso, ele instala uma bomba na cadeira de rodas de Hector e cria uma 

situação capaz de atrair o inimigo ao asilo.  

 A concretização deste plano megalomaníaco marca o fim da quarta 

temporada da série. Assim como o choque dos dois aviões no ar, a notícia de que uma 

bomba explodiu em um lar para idosos causa pânico na cidade. Ao receber uma ligação 

de Skyler, desesperada por saber quem teria causado tal crime, Walt informa à mulher 

que “venceu”. Finalmente, Jesse lhe informa que Brock ficará bem porque não havia sido 

envenenado por ricina, e sim por uma planta caseira, lírio do vale, capaz de causar 

sintomas semelhantes, mas pouco perigosa.  

Um ciclo narrativo, marcado pela derrota de Gus, é encerrado no episódio 

final desta quarta temporada, cujas cenas derradeiras ressaltam que, mais importante que 

a vitória de Walt, é saber como ele venceu. Assim, uma vez afirmada a vitória do 

professor, vemos um cenário em que, naquele momento, nenhuma ação se passava: os 

fundos da casa de Walt (espaço, inclusive, que será essencial para delimitar diversas 

mudanças na série). A câmera mostra de forma abrangente o quintal, com a piscina e o 

pequeno jardim ao redor. Aos poucos, a câmera se movimenta em zoom, aproximando-se 

das plantas. O último frame mostra de forma evidente uma planta com a etiqueta lírio do 
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vale, responsável pelo envenenamento do menino. Assim, se, no nível narrativo, o ponto 

marcante desse programa é que Walt derrotou Gus, no nível discursivo, mais uma vez, a 

enunciação resolve focar na transgressão necessária para esta vitória: o envenenamento 

de uma criança.  

 

 

Figura 7: o primeiro frame exibe o plano geral da casa de Walt, enquanto o segundo 

evidencia a planta venenosa que causara a doença de Brock 

    

Após as segunda, terceira e quarta temporadas serem encerradas com o 

cumprimento de programas narrativos que evidenciam as transgressões morais de Walt, a 

primeira parte da quinta temporada (a exibição foi dividida em dois blocos, a primeira 

indo até o oitavo episódio) apresenta uma sucessão de outras transgressões, sem espaço 

para respiro. Dessa vez, elas surgem menos diretamente ligadas ao cumprimento de um 

programa, fazendo com que um suposto dever fazer, imperativo numa luta pela 

sobrevivência, pareça cada vez mais distante.  

A esta altura, Walt e Skyler, após uma breve reconciliação, adquirem um 

lava-jato, utilizado por ela, que é contadora, para “lavar” o dinheiro sujo recebido pelo 

químico. Enquanto Walt arquitetava a morte de Gus, Skyler doa boa parte do dinheiro já 

acumulado a Ted, seu ex-amante e chefe que a envolvera em um esquema de sonegação 

de impostos. Com o fim de Gus, Walt encontra-se sem muito dinheiro em caixa, mas com 

um negócio promissor e suas despesas médicas em dia. Ele poderia ter optado por voltar 

à vida normal, mas resolve, ao invés disso, que será seu próprio chefe na venda de 

drogas. Assim, firma uma espécie de sociedade com Jesse e Mike, antigo homem de 

confiança de Gus, que passa a ser o responsável por manter um canal de distribuição da 

droga. Lydia, uma alta funcionária de uma empresa de materiais industriais que também 

colaborava com Gus, passa a garantir o fornecimento de matéria-prima.  
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A partir daí, obviamente, surgirão novos dilemas éticos. Primeiro, uma 

criança presencia um roubo de uma carga de matéria-prima de cristal. Todd, um novo 

“funcionário” de Walt, assassina a sangue frio o menino. Revoltado, Jesse quer que Todd 

seja punido, mas Walt e Mike optam por mantê-lo. Aqui, portanto, a escolha moral 

questionável não está em um programa cumprido por Walt, e sim por outrem. Ele, no 

entanto, poderia, como destinador-julgador do programa de Todd roubar a carga, decidir 

por puni-lo. Ao invés disso, mais tarde, com a saída de Jesse do negócio, ele chegará a 

“adotá-lo” como novo discípulo. Walt em diversas vezes garante a Jesse que “sente” pela 

morte, mas seu comportamento, ao manter Todd e não demonstrar nenhuma emoção 

sobre o assunto, manifesta o contrário. 

A indiferença com a qual Walt lida com a morte do menino, e sua 

voracidade em ampliar o lucro mesmo que isso implique em um maior risco, faz com que 

Mike e Jesse resolvam dissolver a sociedade. Os dois apresentam a Walt um plano que 

lhes permitiria vender a carga roubada por US$ 5 milhões para cada um. A solução, logo, 

faria com que todos saíssem do crime de forma segura e com os bolsos cheios. A grande 

surpresa aqui é a recusa de Walt em fechar o acordo. Se antes ele dizia que US$ 737 mil 

seriam suficientes para sustentar sua família, agora ele acredita que US$ 5 milhões é uma 

motivação muito baixa para largar um negócio tão promissor.  

Eventualmente, Walt consegue armar um plano capaz de permitir, ao 

mesmo tempo, a saída de Mike e a entrada de um novo distribuidor para sua droga. Uma 

descoberta da DEA, porém, cria um novo embate entre os dois. Até aquele momento, 

Mike pagava alguns ex-funcionários de Gus, todos presos, para não revelarem nada sobre 

o antigo esquema de distribuição. Com a saída de Mike e a polícia no encalço, Walt quer 

que o sócio lhe forneça os nomes desses homens que podem eventualmente colaborar 

com a polícia. Mike se recusa a fazer isso, pois não havia motivo para ser desleal com 

aqueles homens. Após uma discussão final, Walt atira em Mike. Só depois, 

envergonhado, ele percebe que Lydia também possuía a lista dos presidiários: “Eu... eu 

acabo de perceber que Lydia tem os nomes. Eu posso pegar com ela. Eu sinto muito, 

Mike. Tudo... tudo isso poderia ter sido evitado”, diz. 

 Até aqui, todas as ações realizadas por Walt, por mais nefastas que fossem, 

eram, pelo menos na visão dele, tidas como um dever fazer, um imperativo no 

cumprimento de seus programas de uso. Desta vez, porém, ele mesmo vê, minutos após 

disparar a arma, que tirou uma vida a troco de nada. Atos de violência, portanto, tornam-
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se tão naturais ao longo da realização de sequenciados programas realizados por Walt que 

matar Mike surge como uma resposta automática do sujeito, antes mesmo que ele pare 

para racionalizar e ver o que realmente lhe ajudará a resolver aquele problema. 

O arrependimento de Walt diante de seu erro ao matar Mike não o impede, 

contudo, de continuar eliminando quem se apresentar no seu caminho. Após matar mais 

um antigo adjuvante seu, ele prossegue e obtém a lista dos dez homens de Mike, nove 

presos que poderiam fechar um acordo de delação com a polícia, mais o advogado deles. 

O químico ordena a execução de todos.  

A cena que retrata a execução demonstra esse novo olhar “automatizado” de 

Walt sobre a violência. Um jazz suave e elegante, Pick yourself up
23

, interpretado por Nat 

                                                           
23

 A letra completa da música, escrita por Doroth Fields: 
[He] 

Please teacher, teach me something, 

Nice teacher, teach me something. 

I'm as awkward as a camel, that's not the worst, 

My two feet haven't met yet, 

But I'll be teacher's pet yet, 

'Cause I'm gonna learn to dance or burst. 

 

[She] 

Nothing's impossible I have found, 

For when my chin is on the ground, 

I pick myself up, 

Dust myself off, 

Start All over again. 

 

Don't lose your confidence if you slip, 

Be grateful for a pleasant trip, 

And pick yourself up, 

Dust yourself off, 

Start all over again. 

 

Work like a soul inspired, 

Till the battle of the day is won. 

You may be sick and tired, 

But you'll be a man, my son! 

 

Will you remember the famous men, 

Who had to fall to rise again? 

So take a deep breath, 

Pick yourself up, 

Dust yourself off, 

Start all over again. 

 

[He] 

I'll get some self assurance 

If your endurance is great. 

I'll learn by easy stages 

If you're courageous and wait. 
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King Cole, toca durante a sequência. A letra da música, gravada originalmente para o 

filme de Fred Astaire e Ginger Rogers Swing Time (1936), ganha novo sentido ao ser 

sobreposta ao momento brutal: versos como “Trabalhe como uma alma 

inspirada/Enquanto a batalha do dia é vencida/Você pode estar doente e cansado/Mas 

você será um homem, meu filho!”, são ditos enquanto, um a um, os homens de Mike 

aparecem sendo encurralados na prisão e degolados, incendiados ou espancados. O tique-

taque e a imagem de um relógio, pertencente a Walt, e dele mesmo em sua sala de estar, 

observando a janela, intercalam a selvageria. Ele acompanha a passagem do tempo, ciente 

do que deve estar transcorrendo na prisão àquela hora. Finalmente, recebe uma ligação 

avisando que a tarefa designada fora cumprida. A sequência, portanto, mescla espera com 

ação: a câmera pouco se move, assim como Walt e o relógio, durante a espera. Porém, na 

ação, a câmera ágil, passando da morte de um preso ao outro, diz mais sobre a banalidade 

daquelas mortes para os que as cometem do que sobre a urgência da situação. O 

transcorrer do relógio entre as cenas das execuções demonstra que elas foram cumpridas 

dentro do prazo acordado. Assim, a violência torna-se apenas parte do cumprimento de 

uma obrigação, que, como qualquer trabalho, é acompanhado pelo passo certeiro do 

relógio, até a hora em que todos estejam liberados. A música animada cria, com os 

                                                                                                                                                                             
To feel the strength I want to, 

I must hang on to your hand, 

Maybe by the time I'm fifty 

I'll get up and do a nifty. 

 

[Both] 

Nothing's impossible I have found, 

For when my chin is on the ground, 

I pick myself up, 

Dust myself off, 

Start all over again. 

 

Don't lose your confidence if you slip, 

Be grateful for a pleasant trip, 

And pick yourself up, 

Dust yourself off, 

Start all over again. 

 

Work like a soul inspired, 

Till the battle of the day is won. 

You may be sick and tired, 

But you'll be a man, my son! 

 

Will you remember the famous men, 

Who had to fall to rise again? 

So take a deep breath, 

Pick yourself up, 

Dust yourself off, 

Start all over again. 
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recursos do audiovisual, um efeito de ironia que, por sua vez, reforça a banalidade com 

que aquelas mortes são encaradas. O conteúdo da letra, que valoriza o esforço, reforça a 

noção de que Walt precisa seguir adiante com aquela tarefa.  

 

 

Figura 8: frames sequenciais mostram as execuções no presídio e a espera de Walt pela 

realização das mesmas 

 Após todas essas mortes, Walt parece ter-se livrado de qualquer 

possibilidade de ser descoberto. Agora por completo um barão do crime, ele exporta sua 

produção para o frutífero mercado da República Tcheca, por meio das conexões de Lydia. 

A fonte de dinheiro é inesgotável a tal ponto que, finalmente, Skyler lhe mostra que já 

perdeu a conta de quanto eles têm, e que levará uma vida até conseguirem “lavar” tudo. 

Qualquer dinheiro que possa vir agora, então, será inútil. Por isso, ele decide parar de 

cozinhar.  

Dois grandes antissujeitos, presentes desde o começo, no entanto, 

reaparecem: o câncer, que lhe dá um novo ultimato de seis meses de vida, e Hank, seu 

cunhado policial, que finalmente descobre na casa de Walt um livro capaz de ligá-lo a 

Gale e à operação finada de Gus. E, enfim, Jesse descobre que fora ele o responsável por 

envenenar Brock. Tal revelação faz com que Jesse, um dos últimos adjuvantes de Walt, 

torne-se de uma vez por todas, como tantos antes dele, um antissujeito. Temendo uma 

vingança de Jesse, Walt decide deixar de lado a afeição que tem pelo garoto (que diz ser 

como “família”) e contrata matadores de aluguel para livrar-se do antigo aprendiz. Essa é 

a transgressão final de Walt: se o professor já havia antes matado ou sido responsável 
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pela morte de inocentes, esta é a primeira vez que ele decide tirar a vida de alguém por 

quem diz ter algum vínculo afetivo. Ao longo desta decisão, é possível vê-lo tentar 

contornar a situação de qualquer outra forma. Skyler, agora já completamente cúmplice 

de Walt, é quem o manipula a livrar-se do garoto, por acreditar que “depois de terem ido 

tão longe” a vida de Jesse não valeria o suficiente para fazer com que os dois 

confessassem seus crimes e enfrentassem uma vida na prisão, longe dos filhos. Assim, 

Skyler, em sua manipulação, convence Walt de que matar Jesse também é um programa 

de uso necessário para não abrir mão do dinheiro, seu grande objeto-valor. 

Enquanto isso, Jesse fecha um acordo com Hank e seu parceiro, Gomez, 

para encurralar Walt. O rapaz finge ter encontrado o local onde Walt, neste meio tempo, 

guardara todo o seu dinheiro, e ameaça queimar tudo. Isso faz com que Walt corra para o 

esconderijo, levando, sem saber, os policiais no seu encalço. Ao ver Jesse, ele telefona 

para o tio de Todd, Jack, líder neonazista de uma gangue de mercenários, e pede que eles 

venham ao seu encontro para matar o garoto. Quando ele percebe que Hank e Gomez 

estavam com Jesse, tenta cancelar o pedido, por desejar chegar a uma resolução que não 

leve à morte do cunhado. Tarde demais: os mercenários aparecem, matam Hank, Gomez 

e ainda, levam boa parte do dinheiro de Walt. Jack, o líder da gangue, resolve deixar Walt 

com US$ 10 milhões por “estar de bom humor”. Walt insiste em que Jesse seja morto 

também, mas Todd convence o tio a manter o rapaz como prisioneiro, para saber 

exatamente o que ele havia revelado aos policiais.  

Essa sequência apresenta dois pontos interessantes no que diz respeito a 

Walt: ele de fato não vê a morte de Hank como um “preço justo” a pagar por sua fortuna 

ilegal, e chega a tentar manipular Jack por meio da tentação, oferecendo-lhe seu dinheiro 

em troca da vida do cunhado, no que fracassa. Sua degeneração moral, portanto, não 

chega a ponto de ver como válido o sacrifício de um parente. Se a manutenção da família 

não pode ser vista como o valor que mobiliza Walt à ação, é preciso ter em mente que a 

formação complexa do personagem faz com que, por mais que sua ambição e sede de 

poder o levem a levar a sua família a sofrimentos indescritíveis, ele ainda deseja 

conjunção com ela, mesmo que em um sistema de prioridades inferior à sua vontade de 

entrar em conjunção com o objeto-valor dinheiro.  

O seguinte ponto, mais sombrio, é a forma como Walt comporta-se ao ver 

que os mercenários manterão Jesse vivo. No momento em que os dois estão prestes a se 

separar, ele revela ao ex-aluno que vira Jane morrer, que poderia ter salvado a moça, mas 
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nada fizera. Esse tipo de confissão em nada poderia facilitar o desempenho de Walt em 

seus programas. Subproduto de sua ira, ela visa apenas punir o antigo adjuvante, agora 

antissujeito, que, em sua visão, é em parte responsável por sua derrocada.  

Toda essa ação transcorre no episódio “Ozymandias”, batizado com o 

mesmo nome do poema de Percy Bysshe Shelley, que relata a ruína do faraó Ramsés II, 

cujas pretensões de grandeza sucumbem à passagem do tempo, tornando-se apenas poeira 

no deserto.
24

 A comparação evidente com o imperador megalomaníaco que perde tudo, 

portanto, é mais uma evidência da marcação moralizante da enunciação sobre o destino 

que Walt merecia por deixar-se render à sede de poder.  

A morte de Hank já poderia marcar a destruição completa de qualquer 

chance de manter sua estrutura familiar. Mesmo assim, Walt não desiste de recompor os 

elementos restantes de sua vida. Ele carrega o barril com os US$ 10 milhões restantes 

pelo deserto, chega em casa e insiste que Skyler e o filho fujam com ele. Desesperados, 

contudo, ao saber que Hank morrera, os dois suplicam que ele vá embora. A dissolução 

familiar completa é representada por uma luta entre Walt e Skyler, que tenta afastá-lo 

com uma faca. Incapaz ainda de aceitar que entrara em disjunção com o objeto família, 

ele sequestra sua filha bebê, Holly. Se havia ainda dúvida de que o bem de sua mulher e 

filhos eram prioridade, o sequestro e os rostos horrorizados de Skyler e Júnior 

evidenciam o contrário.    

 

                                                           
24

 Em um teaser para divulgar os episódios finais da série, Bryan Cranston lê o poema de Shelley com 

imagens do deserto do Novo México ao fundo. O vídeo pode ser conferido na reportagem on-line 

“Breaking Bad | Walter White declama o soneto Ozymandias”. Omelete, 30 de julho de 2013. Disponível 

em: http://omelete.uol.com.br/series-tv/noticia/breaking-bad-walter-white-declama-o-soneto-ozymandias/ 

Acesso em 17 de fevereiro de 2016. 

http://omelete.uol.com.br/series-tv/noticia/breaking-bad-walter-white-declama-o-soneto-ozymandias/
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Figura 9: frames sequenciais mostram Walt enfrentando Skyler e sequestrando Holly 

 

Após essa longa exposição, vimos, portanto, como, aos poucos, são retiradas 

eventuais “desculpas” que possam servir como justificativas para as ações de Walt. A 

noção de moral é fundamental na série, pois sua violação norteia praticamente todos os 

programas narrativos que o sujeito Walt se vê impelido a cumprir para entrar em 

conjunção com o objeto-valor almejado. O próprio nome da série, Breaking bad, já 

sinaliza ao enunciatário que esta é uma temática essencial ao texto. Dentro de valores 

contemporâneos e ocidentais do que é “certo” e “errado”, Walt faz, no cumprimento de 

seu programa de base, uma passagem gradual do “certo”, seu estado antes de partir à 

ação, ao “errado”.  

O mais interessante é notar, como vimos ao longo desta análise do nível 

narrativo, que essa escalada é feita por meio de uma sequência de situações que cada vez 

pendem mais para o “errado”. Longe de ver “bem” e “mal” como instâncias 

completamente isoladas, a enunciação foge do maniqueísmo ao apresentar programas 

narrativos que habitam uma vasta área cinza: dentro deste universo de valores, portanto, 

fabricar drogas pode ser “errado”, mas se apresenta como uma saída no mínimo 

compreensível para um chefe de família injustiçado, doente e desesperado. Depois, matar 

alguém é claramente “errado”, mas aceitável em casos de legítima defesa. Se por vezes os 

programas narrativos dispõem-se dentro da lógica do “matar ou ser morto”, aos poucos 

vemos Walt naturalizar a morte como forma de solucionar obstáculos ao longo de seu 
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percurso narrativo de tal forma que isto o leva a matar mesmo quando a vítima não 

representa obstáculo algum, como é o caso de Mike.  

Ao mesmo tempo, enquanto Walt dizia que seu programa de base era 

arrecadar US$ 737 mil para bancar sua família após sua morte, vemos o personagem 

chegar ao ponto de recusar uma saída segura por US$ 5 milhões. Tal comportamento 

indica que, na verdade, há outros valores que este sujeito busca ao invés da manutenção 

de sua família. É apenas, no entanto, no último episódio, “Felina”, que vemos Walt 

admitir isso: agora um fugitivo, ele procura Skyler, que foi forçada a abandonar a casa 

onde viviam, para conversar com ela por uma última vez e lhe entregar o endereço onde o 

corpo de Hank fora enterrado. Quando Walt tenta lhe dar uma derradeira explicação 

sobre tudo que acontecera, ela o interpela: “Se eu tiver que ouvir mais uma vez que você 

fez isso pela família...”, ao que ele responde: “Eu fiz por mim. Eu gostava. Eu era bom 

nisso. Eu estava muito... eu estava vivo. ”. 

Resta, portanto, saber quais valores foram estes capazes de fazer Walt se 

sentir “vivo”, capazes de serem proveitosos o suficiente para arruinar toda a sua vida 

familiar e levar a tantos outros o sofrimento. A resposta pode ser encontrada na análise 

das paixões que perpassam este sujeito, ao nosso ver, suas verdadeiras modalizadoras, 

que serão desenvolvidas a seguir.  
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O percurso passional de Walter White 
 

Todo o percurso narrativo descrito no item anterior pode ser melhor 

compreendido dentro da perspectiva da semiótica das paixões. Conforme observamos, as 

ações tomadas por Walt transcendiam os motivos pragmáticos que estavam arranjados no 

que, à primeira vista, poderíamos supor ser o seu programa de base. Ao invés disso, é 

necessário investigar quais paixões foram mobilizadas para que esse sujeito tenha sido 

capaz de realizar os programas que acabamos de descrever. 

 Em Semiótica das paixões, obra essencial de Greimas e Fontanille (1993), é 

reconhecida a necessidade de estudar melhor as paixões que mobilizam sujeitos para 

assim dar conta de uma gama maior de textos, contemplando narrativas que não tratam 

apenas do fazer do sujeito, mas também da transformação ou construção deste. Conforme 

explica Fiorin:  

A história modal do sujeito de estado (transformações modais que vai 

sofrendo) permite estudar textos narrativos fundados sobre um 

processo de construção ou de transformação do ser do sujeito e não 

apenas do seu fazer. Os efeitos de sentido passionais derivam de 

organizações provisórias de modalidades, de intersecções e 

combinações entre modalidades diferentes. Por exemplo, a vergonha 

define-se pela combinação do querer ser, não poder não ser e saber 

não ser. Os arranjos modais que têm um efeito de sentido passional 

são determinados pela cultura (2007, p. 11). 

 

A proposta vai de acordo com o que vemos em Breaking bad, já que a 

transformação de Walt de um pacato professor de química em um poderoso barão das 

drogas é a grande premissa da série. Já no primeiro episódio da série, o próprio Walt, 

durante uma aula, fala sobre a importância da “transformação” de sujeitos em uma 

interessante metáfora entre a química, disciplina que sempre o encantou, com a vida 

humana: 

Química é tecnicamente o estudo da matéria, mas eu prefiro chamá-la 

de estudo da mudança. Pense nisso... elétrons, eles mudam seus níveis 

de energia. Moléculas... moléculas mudam suas ligações. Elementos, 

eles combinam e mudam os compostos. Ora, a vida é isso! É a 

constante, o ciclo, solução e dissolução, de novo e de novo, 

crescimento e declínio, e transformação! É realmente fascinante. 

(BREAKING BAD, 2008, 1ª temporada, episódio 1, "Pilot". Tradução 

da autora). 
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Se continuarmos nas comparações entre a química e os estados do sujeito, 

podemos entender as paixões como o “catalisador”, ou seja, a substância capaz de 

acelerar as reações que levam à transformação. Se na primeira parte detalhamos, na 

ordem cronológica da série, algumas ações mais marcantes do programa narrativo de 

Walt, agora podemos nos concentrar nos flashbacks, utilizados em momentos pontuais, 

para compreender as paixões que mobilizam este sujeito. Esse recurso narrativo, 

extremamente comum na produção seriada televisiva, exibe ao espectador momentos 

anteriores ao que acompanhamos do personagem, usualmente para que tenhamos maior 

alcance sobre suas motivações.  

Nos flashbacks de Breaking bad, vemos Walt, no começo da carreira e da 

vida familiar, como um sujeito entusiasmado, repleto de potencial intelectual, que aos 

poucos, por diversas circunstâncias, acaba restrito a condições que não dão conta de suas 

ambições. No passado, ele se empolga com as descobertas que fazia na lousa enquanto 

Gretchen, sua então namorada, o assistia. Depois, alguns anos mais tarde, ele tenta 

convencer Skyler, já grávida, de que deveriam comprar uma casa maior do que a que ela 

considerava ideal, porque “deveriam sonhar grande”, apesar de, na ocasião, não terem 

fundos para adquirir um imóvel maior. Dezesseis anos depois, a casa que era considerada 

insuficiente por Walt teria que ser hipotecada. Percebemos, portanto, um sujeito 

ressentido com a sociedade, pois acredita que ela não lhe atribuiu o objeto-valor que ele 

julgava ter o direito de receber. No caso, esse objeto é representado pela fortuna e pelo 

reconhecimento. Em última instância, pelo poder. Sobre o ressentimento, em artigo 

voltado especificamente para esta paixão, Fiorin observa:  

 

Inicialmente, há uma espera fiduciária. Um sujeito quer que outro 

lhe atribua um determinado objeto, a que ele empresta um grande 

valor. Além disso, não apenas quer que o sujeito realize seu desejo, 

mas crê que ele deve fazê-lo. Como ele não tem certeza de que o 

sujeito vai realizar o que ele acha que ele deve fazer, sua espera é 

tensa. A expectativa do sujeito não se realiza e, então, ele sabe que o 

outro não fará o que ele quer. É tomado, nesse momento, pela 

decepção com o sujeito que não realizou o que ele cria que ele faria 

e pela insatisfação pelo fato de saber que é impossível adquirir o 

objeto desejado. A decepção não é apenas com o outro, mas também 

consigo mesmo, que não soube em quem deveria depositar sua 

confiança. Esses dois sentimentos constituem um profundo 

descontentamento, que é vivenciado como um forte sentimento de 

injustiça, por não ter recebido aquilo que se considerava de direito. 
(2007, p. 14) 
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Walt é, logo, um sujeito que quer ser e acaba sabendo poder não ser, o que, 

segundo Barros (1990) pode instaurar um programa de liquidação de falta. Neste caso, 

sabendo poder não ser reconhecido por sua capacidade intelectual pelas vias ortodoxas 

existentes na sociedade, ele será mobilizado por sua paixão, o ressentimento, a encontrar 

como saída um caminho marginal, o da criminalidade. 

Ainda sobre o ressentimento, Fiorin pontua que a incapacidade de se 

resignar é um dos traços do sujeito ressentido. Sem poder aceitar sua derrota e, ao mesmo 

tempo, sem a habilidade de vingar-se, cabe ao ressentido exteriorizar seu comportamento 

em pequenas atitudes cotidianas:   

 

No entanto, ao contrário da amargura ou do rancor, que não têm 

consequências pragmáticas, o ressentimento desperta a 

malevolência, que rege as relações intersubjetivas de desconfiança e 

que se define por um querer fazer mal ou por um querer não fazer 

bem. (2007, pp. 15-16.) 
 

É nesse estado que encontramos Walt nas primeiras cenas do episódio 

inicial de Breaking bad. Visivelmente insatisfeito, ele poderia continuar a manifestar seu 

ressentimento apenas como um professor pouco tolerante ou com pequenas 

demonstrações de irritação no dia a dia.  

Esse cenário de insatisfação é construído por diversas figuras apresentadas 

logo no episódio piloto, mas talvez o comportamento dos demais personagens em relação 

a Walt seja o mais preciso para representar essa situação de “desvalorização” do químico 

frente à sociedade: ao começar seu dia, Walt acorda e faz exercícios no quarto enquanto 

observa seus prêmios por contribuição à ciência na parede. Logo a seguir, no entanto, 

vemos sua rotina: é seu aniversário, mas seu filho reclama do aquecedor de água 

quebrado e a seguir lhe pergunta: “como é ficar velho?”; em seguida, no trabalho, há a 

mesma sensação de desrespeito: ele interrompe o discurso apaixonado pela Química, que 

transcrevemos acima, ao perceber um casal de alunos conversando. Em uma ação 

característica do tipo ressentido, ele impõe uma leve punição ao rapaz, mandando-o 

sentar-se em outro lugar. Para deixar claro seu desprezo em relação ao professor, o 

menino arrasta a cadeira, provocando um ruído alto, e o encara com um olhar desafiador. 

Em seguida, Walt segue para seu segundo emprego, um “bico” como caixa de um lava-

jato, e o dono do estabelecimento o obriga a cobrir a falta de um lavador de carros. O 

carro era de um de seus alunos, que não hesita em debochar da situação. Ao chegar em 

casa, há uma festa surpresa. Hank, seu cunhado policial, faz questão de roubar as 
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atenções para si: o filho de Walt está impressionado com a arma do tio, que faz com que 

Walt a segure: “é pesada”, o professor diz, para receber como resposta de Hank: “é por 

isso que eles contratam homens”, e todos em volta dão risada.   

 

 

Figura 10: frames de diferentes cenas do primeiro episódio exibem as humilhações que 

Walt sofre no trabalho e no lar 

 

Esse diálogo é mais importante do que parece, pois evidencia uma das 

temáticas constantes da série: a masculinidade. Como vimos anteriormente, Gus irá 

promover uma manipulação bem-sucedida em Walt para convencê-lo de que cumprir a 

tarefa que lhe designara significa entrar em conjunção com seu papel social de homem. 

Aqui, no entanto, Hank representa Walt, diante de todos os convidados de sua casa, como 

um indivíduo em disjunção com a masculinidade. Walt considera a arma pesada porque 

não é homem suficiente, e o cunhado deixa claro que, com toda a sua inteligência, Walt não 

passa de um sujeito inofensivo. Tal noção é reforçada no momento seguinte, após a festa. 

Skyler, a mulher de Walt, quer “presenteá-lo” em seu aniversário e, por isso, se sente na 

obrigação de oferece-lhe alguma dose de sexo. Mais interessada em um leilão on-line do 

que no parceiro, no entanto, ela masturba o marido enquanto encara a tela do computador. 

A situação nada excitante faz com que ele se sinta impotente. Há, portanto, mais uma vez, 

uma relação de sentidos entre a vida “inofensiva” de Walt e a ausência de masculinidade, 

representada aqui por sua incapacidade de mostrar-se viril. Não à toa, após ingressar no 

submundo das drogas com Jesse, o primeiro episódio termina com uma outra cena de sexo 

entre Walt e Skyler: determinado, ele apresenta-se com vigor na cama, fazendo a mulher 
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perguntar: “Walt, este é você?”. Se a relação entre excitação sexual e perigo é algo mais do 

que presente dentro da cultura ocidental, em Breaking bad ela se faz evidente: no momento 

em que Walt escolhe romper com sua vida “inofensiva” e “monótona”, retratada 

anteriormente, ele também encerra, pelo menos em parte, sua disjunção com a 

masculinidade. Não à toa, essa relação entre sexo e perigo é reforçada alguns episódios 

adiante: enquanto o conselho de pais e professores discute o furto de equipamentos do 

laboratório de Química da escola (cujo responsável fora Walt), ele aproveita a situação 

para, sem motivo aparente, bolinar Skyler. Os dois terminam o ato no carro, no 

estacionamento da escola, e ela novamente se pergunta: “De onde isso veio? Por que diabos 

é tão bom?”, e Walt responde que é bom “porque é ilegal”, assinalando, portanto, o prazer 

vindo da liberdade encontrada ao arriscar-se e transgredir as normas sociais. Se Walt é um 

ressentido, tomado por um sentimento de descontentamento, por não ter recebido o que 

esperava da sociedade, esse seu despertar sexual aponta para a libertação deste vínculo. Ao 

invés de esperar que outrem, no caso a sociedade, lhe entregue o objeto desejado, ele parte 

em busca dele por conta própria, mesmo que isso implique numa violação do contrato 

firmado entre ele e a sociedade: assim, ele busca pela mulher em plena reunião de pais — 

um espaço que concretiza o seu papel social como pai e professor, figuras das quais a 

sociedade tradicionalmente espera “comportamento exemplar” — ciente de que, ao ignorar 

o contrato, faz de si um sujeito independente, capaz de agarrar o objeto desejado com as 

próprias mãos. Desta forma, ao romper o contrato fiduciário com a sociedade, Walt tenta 

aos poucos desvencilhar-se de seu ressentimento, procurando, em seus próprios termos, 

garantir o objeto que não havia conquistado: este objeto não é a manutenção da família que 

ele tanto preconiza, e sim, de forma geral, o poder, que dentro de seu universo de valores 

surge representado por instâncias que Walt parece considerar ligadas à masculinidade, da 

conquista financeira ao controle sexual.  

 

 

Figura 11: frames mostram a melhora da vida sexual de Walt 
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Essa “liberação” passional não é só manifestada na alteração do 

comportamento sexual do sujeito. A noção de fidúcia, mais uma vez, é valorosa aqui. 

Uma vez tendo partido para a ação, em conquista de seu programa de base, Walt passa a 

crer que é capaz de alterar a realidade ao seu redor, algo que não acontecia antes. Se 

antes o vemos como um sujeito da passividade, que aceita — mesmo que à revelia — 

humilhações de alunos, familiares e chefes, agora ele é caracterizado pelo agir, 

demonstrando não medir esforços para fazer a sua vontade valer. Um grande exemplo 

desta mudança de atitude está em uma cena do episódio Cancer man. Após revelar à sua 

família que tem câncer, ao entrar no banco para pagar suas primeiras despesas 

hospitalares, ele é cortado no estacionamento por um homem que dirige uma BMW. Com 

a placa “Ken Wins”, ou “Ken vence”, não há dúvidas de que o sujeito ao volante se 

considera um “vencedor” na vida. Ignorando todos ao seu redor, ele fala alto no conector 

de bluetooth do celular e assedia a atendente do caixa. Nos minutos finais do episódio, 

Walt reencontra “Ken” em um posto de gasolina. Ele aproveita a ida do homem à loja de 

conveniência para, valendo-se do seu saber fazer, sua habilidade em química, explodir 

rapidamente a BMW. A micronarrativa faz com que, portanto, Ken possa perder em 

segundos o seu objeto-valor, o carro símbolo do seu status social, graças à engenhosidade 

de Walt.  

O interessante é notar que, na verdade, esta sequência é completamente 

inútil do ponto de vista do cumprimento do programa de base de Walt, que é enriquecer 

vendendo drogas. Mas é por isso mesmo que ela é tão importante, a ponto de fechar o 

episódio: se infrutífero do ponto de vista do cumprimento de programas narrativos, o 

momento diz muito sobre a passionalização do sujeito. Uma vez disposto a transgredir as 

normas, Walt não se acovarda mais diante da sociedade. A balada soul Didn’t I, de 

Darondo, surge nos segundos finais, quando Walt distancia-se das chamas e vai embora 

enquanto Ken se desespera. Mais uma vez, a melodia suave sobre a imagem explosiva 

cria um efeito de ironia, subscrevendo a satisfação de Walt no momento.  
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Figura 12: frames sequenciais mostram a explosão da BMW e a reação de Walt 

 

 

A noção de que Walt está reagindo ao mundo ao seu redor é reforçada com 

mais um de seus discursos em sala de aula, dois episódios após ter incendiado o carro de 

um desconhecido que o incomodara na fila do banco: 

 

Reações químicas envolvem mudanças em dois níveis: matéria e 

energia. Quando a reação é gradual, a mudança na energia é 

pequena. Quero dizer, você nem percebe que a reação está 

acontecendo. Por exemplo, quando a ferrugem se acumula 

debaixo de um carro. Mas se uma reação acontece rapidamente, 

substâncias que de outra forma seriam inofensivas podem 

interagir de uma forma que gera uma liberação enorme de 

energia. Quem pode me dar um exemplo de uma reação química 

rápida? (...) Explosões. Explosões são o resultado de reações 

químicas acontecendo quase instantaneamente. E quão mais 

rápido os reagentes, como explosivos, e fulminato de mercúrio é 

um exemplo perfeito disso, quão mais rápido eles mudam, mais 

violenta a explosão (BREAKING BAD, 2008, 1ª temporada, 

episódio 6, “Crazy Handful of Nothin'”. Transcrição e tradução 

da autora). 

 

 

 

A aula de Walt novamente serve de metáfora à história que está sendo 

contada: depois de decidir fabricar drogas, o professor passa por mudanças na sua vida, 

extremamente aceleradas. Tal como uma reação química veloz, o resultado dessa 

alteração imensa leva à liberação de energia, tendo como inevitável consequência uma 

explosão, ou seja, uma catástrofe. A sua libertação sexual, e a própria explosão que ele 
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cria no posto de gasolina, não servem senão como figuras que, no nível discursivo, 

representam essa alteração no sujeito. Se essas atitudes — bolinar a mulher em público, 

destruir o carro de um desconhecido — à primeira vista parecem descabidas, é porque 

elas na verdade são fruto de toda uma transformação interna do sujeito que, após anos e 

anos como um ressentido, possuidor uma paixão tão durativa e silenciosa quanto a 

ferrugem, de repente, ao agir, passa por uma nova configuração passional, podendo, 

assim, manifestar-se de forma mais ruidosa do que nunca.  

De toda forma, o ressentimento jamais deixa de existir em Walt, até seus 

momentos finais. A maior prova dessa mágoa com o outro é representada por sua relação 

com o casal Elliott e Gretchen Schwartz. A segunda aparece logo no terceiro episódio da 

série. Enquanto Walt e Jesse limpam os restos mortais de Emilio, um flashback surge, 

com uma cena pontuando a outra. Enquanto numa, de joelhos e desgastado, Walt tenta 

sumir com o sangue do homem que matara, na outra ele e Gretchen surgem jovens, 

sozinhos, contando os elementos químicos que integram o corpo humano. Walt aqui é 

confiante e bem-humorado, capaz de chamar a atenção do sexo oposto. Após ver que, 

somados vários elementos, a conta ainda não fechava, ele observa: “tem que ter mais do 

que isso num ser humano”.  

Dois episódios depois, a mulher que estudava com Walt será apresentada ao 

público. Gretchen, antes íntima do químico, agora é casada com outro antigo colega dele, 

Elliott. O título deste episódio, “Gray Matter”, é homônimo da empresa bilionária dos 

dois. Ficamos sabendo que Walt fora um dos fundadores da companhia, mas que saíra 

antes dela prosperar. Agora, seu deslocamento diante dos seus amigos endinheirados é 

nítido. No plano de expressão, essa sensação de não pertencimento é retratada pelas 

roupas com que ele e Skyler vão à festa do casal: os dois surgem com trajes escuros e 

antiquados. O vestido de cetim, cheio de babados, o terno de abotoamento duplo e a 

gravata estampada, tudo parece exagerado, como se o casal tivesse ido em busca de 

qualquer peça que pudesse transmitir um pouco de opulência, apropriada para ser usada 

na casa de bilionários. No momento em que eles chegam na mansão, contudo, eles 

percebem que haviam feito uma confusão de códigos: todos os outros convidados, além 

dos anfitriões, preferem cores neutras como bege e branco. A elegância, portanto, é 

simbolizada nos ricos pela discrição, no lugar da ostentação atrapalhada dos dois.  Skyler 

é capaz de entender isso, tanto que observa: “Pelo visto, não recebemos o aviso que era 

para vir de bege”. Não sem ironia, após enriquecerem, já na quinta temporada, ela e Walt 

vão passar a prezar a mesma discrição, essencial para não chamar a atenção para a forma 
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como ganharam o dinheiro. Nesta etapa, o bege e o branco também serão as cores 

preferidas pela dupla na hora de se vestir.   

 

 

 

Figura 13: os três primeiros frames exibem a festa do casal Schwartz, na primeira 

temporada. Já no último, o casal White depois de enriquecerem, na última temporada 

 

 

Durante toda a sequência na festa, é construído um contraste entre o que Walt 

e Elliott têm. Por um momento, Walt, impressionado, adentra sozinho a biblioteca do 

amigo. Ele observa os artigos de revista emoldurados, louvando a genialidade de Elliott. 

Depois, um antigo colega o reconhece e começa a explicar aos demais sobre a 

inteligência de Walt, impressionante mesmo em relação aos outros alunos que estudaram 

com eles na CalTech. Ao saber que Walt inventara o nome da empresa dos Schwartz, um 

convidado pergunta sobre a ocupação do químico, que, envergonhado, prefere dizer que 

“agora se dedica à educação”, ao invés de afirmar que dá aula no Ensino Médio. O modo 

de enunciar, portanto, evidencia uma dissonância: Walt é um gênio, dotado de um saber 

fazer particular, que, por isso, mereceria fama e fortuna, mas quem foi agraciado com tais 

objetos não foi ele, e sim Elliott. Essa formulação, na qual um sujeito é apresentado como 

merecedor de um objeto, mas é outro que o recebe, traduz, evidentemente, uma noção de 

injustiça. Se todos dizem que Walt é merecedor, por que não foi ele que recebeu?, o 

enunciatário é instigado a pensar. 
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 Já dentro da narrativa, também é deixado claro que Walt deseja o objeto que 

não recebeu e que se crê merecedor dele — tal combinação tem como resultado, 

justamente, o seu ressentimento. Tal paixão será mais bem evidenciada pelo próprio 

sujeito somente mais tarde, já na quinta temporada, quando a dramaticidade das 

circunstâncias faz com que ele tenha de se abrir com Jesse. Disposto a deixar o negócio 

da metanfetamina em troca de US$ 5 milhões, o rapaz precisa convencer Walt a fazer o 

mesmo. Ao se esvair em argumentos para basear sua decisão de permanecer na 

criminalidade, Walt sai-se da seguinte maneira
25

:  

 

Walt: Jesse, você já ouviu falar em uma companhia chamada 

Gray Matter? 

 

Jesse: Não. 

 

Walt: Bem, eu a fundei na faculdade junto com mais dois 

amigos. Na verdade, eu que a batizei. E naquela época, era 

apenas — Ah, era apenas uma coisa pequena. Nós tínhamos uns 

dois pedidos de patentes. Mas nada inacreditável. Claro, nós 

sabíamos o potencial. Sim. Nós iríamos conquistar o mundo. E 

então, isso, uh — Bem, algo aconteceu entre nós três. Não vou 

entrar nos detalhes. Mas por motivos pessoais, eu decidi deixar a 

empresa. Vendi minha parte aos meus dois sócios. Eu aceitei 

US$ 5 mil. Agora, na época, isso era muito dinheiro para mim. 

Quer saber quanto que a empresa vale hoje?  

 

Jesse: Milhões?  

 

Walt: Bilhões, com um B. US$ 2,6 bilhões, de acordo com o 

preço de sexta-feira passada. Eu confiro toda semana. E eu vendi 

minha parte, meu potencial, por US$ 5 mil. Eu vendi a herança 

dos meus filhos por uns meses de aluguel.  

 

Jesse: Isso não é a mesma coisa. 

 

Walt: Jesse, você me perguntou se eu estava no negócio da 

metanfetamina ou no negócio do dinheiro. Nenhum dos dois. Eu 

estou no negócio do império.  

 

 

 

No diálogo, portanto, Walt é provocado a explicar-se, o que faz de forma 

direta: ele relaciona o que aconteceu na época em que deixou sua companhia com o 

momento em que vivia agora, quando outro sócio insistia que ele largasse seu “negócio”. 

Walt ressalta que vendeu o seu potencial por US$ 5 mil, e que, por isso, até hoje se dá ao 

trabalho de conferir quanto a empresa que fundou vale no mercado. É nítido, portanto, o 

ressentimento com a sua própria decisão, paixão durativa o suficiente para que ele não 
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 BREAKING BAD. 2012, 5ª temporada, episódio 6, “Buyout”. Transcrição e tradução da autora). 
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deixe nunca de ver, toda semana, em um exercício masoquista, o quanto poderia estar 

rico hoje. Walt acredita, portanto, que deveria estar em conjunção com aquele objeto-

valor, do qual abriu mão por um desentendimento pessoal — na época, claro, ele não 

sabia que ao tomar aquela decisão estaria entrando em disjunção com o objeto que 

desejava. Mas que objeto seria esse? O dinheiro que se avoluma em ações na bolsa, a 

cada crescimento da Gray Matter? É ele mesmo que responde, ao dizer que não está no 

“negócio do dinheiro” nem no “negócio da metanfetamina”, e sim no do “império”. 

Assim, nem a droga nem o dinheiro têm valor em si próprios: Walt não ama o dinheiro, e 

sim o poder que ele representa, conforme defendemos anteriormente. A droga e o 

dinheiro são meras ferramentas para representar o que ele deseja: todo o reconhecimento 

e poderio advindos da conquista. Assim, Walt não seria feliz se, um dia, ganhasse na 

loteria e, da mesma forma, deixa claro como não deseja receber nenhum dinheiro de outra 

pessoa. Para ele, o dinheiro só é prezado quando ele surge como resultado de seu 

trabalho, de sua inteligência e perspicácia. As pilhas de dólares que se acumulam, 

portanto, são prova de seu império: atestam a obra de um homem poderoso, genial e 

temido, tal como o Ozymandias do poema de Shelley.  

Essa aspiração ao poder, ainda é importante lembrar, respalda-se em uma 

formação ocidental que vê a ambição e a megalomania como estereótipos masculinos. 

Esse vínculo entre o objeto-valor desejado por Walt e a temática da masculinidade é 

reforçado em diversos momentos da série, como já pontuamos em parte na análise no 

nível narrativo e voltaremos a lembrar ao longo desta dissertação. Nesta cena em questão, 

o mesmo acontece. Por isso, enquanto fala com Jesse que está em busca não de 

“dinheiro”, mas de um “império”, vemos Walt sentado com as pernas abertas, relaxado, 

segurando um copo de uísque — bebida que, inclusive, não é apresentada ao longo da 

série como um hábito do professor. Toda essa postura reforça a sua posição como homem 

de poder, à vontade em sua própria pele, em uma oposição direta ao homem introvertido, 

acuado, domado pela família, fechado em si mesmo, que vimos em uma cena de “Gray 

Matter”, o mesmo episódio da primeira temporada em que somos apresentados aos 

responsáveis por despertar o ressentimento em Walt. A comparação entre as duas 

posturas do professor, sentado em uma das poltronas de sua casa nas duas cenas, 

evidencia de forma simétrica o processo de transformação ocorrido no personagem. O 

embate entre os dois momentos de Walt é simbolizada, no plano de expressão, pela 

oposição gestual entre contração e expansão: no primeiro momento, temos o homem 

contido e reprimido pelo mundo, e que responde sentando-se da mesma forma. Em 
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seguida, explorando todo o potencial de seu intelecto, sujeito de si mesmo, Walt 

comporta-se, gestualmente, de forma expandida, em uma relação semissimbólica com o 

seu status naquela situação, que, conforme iremos ver no terceiro capítulo, acontece 

reiteradamente em outras cenas. 

 

 

Figura 14: Walt em dois momentos: na primeira temporada, enquanto fala sobre seu 

câncer com a família, e na quinta temporada, quando discute negócios com Jesse 

 

   

Além de admitir sua condição de ressentido, Walt, no diálogo com Jesse, 

também deixa transparecer outras duas paixões que lhe são igualmente marcantes: a 

ambição e o orgulho. A primeira, segundo Barros (1990, p.61), é uma paixão simples em 

que se pode tanto querer quando poder algum tipo de objeto-valor de natureza descritiva 

e modal, no caso de Walt, o dinheiro. Este, por sua vez, pode não ser o objetivo final do 

professor, como o próprio Walt deixa claro a Jesse, mas surge como figura que demarca a 

sua sede de poder. Assim, disposto a construir seu “império”, Walt por vezes se comporta 

como um sovina, incapaz de admitir pequenas perdas financeiras em sua operação, 

conforme descrevemos anteriormente na análise do nível narrativo. Mas tal “sovinice” 

não é um traço de sua personalidade fora da operação, e sim parte de uma estratégia 

rigorosa para ver seu negócio prosperar o mais rápido possível: assim, essa fixação em 

ampliar a margem de lucro sempre, na verdade, concretiza a sua vontade de criar algo 

grandioso e totalizante, mesmo que este “algo” seja o mercado de metanfetamina. Dessa 
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forma, Walt por muitas vezes parece se apropriar do discurso do “empreendedor”, tão 

comum na sociedade americana.  

A noção do químico de que “são apenas negócios” começa a cair por terra 

conforme as suas decisões têm como consequência a morte de inocentes. No episódio de 

abertura da terceira temporada, “No Más”, logo após a colisão dos dois aviões 

controlados pelo pai de Jane, Walt é apresentado como alguém ciente disso. A cena é 

iniciada com âncoras, na televisão, comentando o acidente, e segue para um passeio por 

capas de jornais, no chão da sala, que destacam o número de vítimas. De repente, é feito 

um corte para a piscina, mesmo lugar onde, na ocasião do acidente, um ursinho de 

pelúcia havia caído. No lugar dos ursinhos, surgem fósforos. Walt então é visto, com um 

semblante inebriado, com o último pavio do pacote. Ele se levanta repentinamente, e a 

câmera corta para a churrasqueira, filmada de baixo para cima. Pilhas de dólares são 

depositados lá, e Walt finalmente acende o fósforo. Em close, vemos as notas a queimar e 

o rosto do professor. Incapaz de aguentar a visão, ele se põe em risco para salvar o 

dinheiro: seu roupão chega a pegar fogo, até ele conseguir salvar as notas e a si mesmo 

jogando-se na piscina.  O arrependimento resultante da consequência de seus atos, 

portanto, demonstra não ser páreo para sua ambição, ou seja, para o querer que Walt 

tanto deposita neste objeto-valor.  

 

 

Figura 15: Frames sequenciais mostram primeiro, jornais que destacam o choque entre 

dois aviões. Sentindo-se culpado, Walt resolve queimar seu dinheiro, mas se arrepende 
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Esta cena é duplamente interessante: primeiro porque, como defendemos 

constantemente nesta análise, ela não é essencial no que diz respeito ao cumprimento de 

um programa narrativo. Fosse uma história simplesmente a execução de tarefas com 

vistas a atingir algo, a sequência não faria sentido algum. Contudo, Walt é um 

personagem complexo e, portanto, não está em cena apenas para superar problemas 

roboticamente. Dessa forma, por mais que “queimar dinheiro” vá diretamente contra a 

sua busca por seu objeto-valor, esta é uma reação possível diante de uma catástrofe, um 

acontecimento que, se não é exatamente um antissujeito em seu programa, não deixa de 

embaralhar a ordem das coisas na narrativa. Personagem humanizado, Walt é capaz de 

sentir arrependimento por suas ações. Mas, conforme a cena em seguida revela, tal 

sentimento não é grande o suficiente para que ele reexamine seus atos: assim, toda a 

sequência se revela narrativamente necessária por demonstrar o quanto e a que ponto 

Walt deseja manter-se em conjunção com seu objeto-valor. 

Em segundo lugar, a sequência também é outra oportunidade para, no 

campo da enunciação, assinalar a moralização diante dos atos de Walt. As notícias na 

televisão e nos jornais impressos não aparecem à toa: a esta altura, o público já estava 

mais do que ciente de que o acidente havia acontecido, pois a cena do choque dos aviões 

(que analisaremos mais tarde), que fecha a segunda temporada, seria impossível de 

esquecer. As notícias surgem aqui, portanto, na sala de Walt, não para lembrar o 

telespectador do que se passou, e sim para reforçar a ligação do professor com o acidente. 

A decisão do professor ao fim da cena de não queimar os dólares serve para mostrar que 

ele está disposto a manter-se em conjunção com o objeto-valor dinheiro mesmo que este 

seja “sujo”.  

Finalmente, basta um exame de como uma terceira paixão, o orgulho, 

influencia as decisões de Walter. Conforme já deixamos claro ao longo deste texto, o 

químico tem a si mesmo em alta conta. Ciente de seu vasto conhecimento e inteligência, 

ele orgulha-se do que é capaz de produzir com as suas habilidades intelectuais. O 

orgulho, ou seja, o conceito elevado que ele faz de si mesmo (e de seu trabalho), é 

presente ao longo da série. Walt, portanto, não só é um gênio, como sabe que é um. Essa 

percepção de si mesmo fará com que, em diversos momentos da narrativa, ele recuse-se a 

aceitar ajuda dos outros: conforme descrevemos anteriormente, ele descarta a proposta de 

Gretchen e Eliott de bancar o seu tratamento médico. Tempos depois, ele ficará 

transtornado ao saber que seu filho adolescente criara um site para recolher doações 
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anônimas na internet com o mesmo intuito.
26

 Nos dois casos, Walt considera que não 

pode aceitar “caridade” (por mais que, supostamente, esta fosse extremamente 

necessária): ao saber que o marido queria que Júnior tirasse o site do ar, mesmo sabendo 

o quanto o filho ficaria magoado com isso, Skyler o questiona: “por que você fala de 

caridade como se fosse uma palavra suja?”.  A postura dele faz sentido: considerando-se 

dotado de um poder fazer, um saber fazer e um querer fazer, o professor assume que 

cabe somente a ele a responsabilidade de arcar com suas contas. Qualquer outra 

contribuição externa significaria a anulação destes saber fazer e poder fazer, em seu 

ponto de vista.  

Da mesma forma que se comporta de maneira hostil diante de qualquer 

ajuda desinteressada, Walt também não fica satisfeito com um dos “lados negativos” de 

sua carreira criminosa: o anonimato que ela exige. No mesmo episódio em que Júnior cria 

o site, o protagonista visita seu advogado, Saul, em busca de uma solução sobre como 

lavar o dinheiro que ele já arrecadara com a venda das drogas. Ao saber que Júnior criara 

um site para doações anônimas, Saul comemora, dizendo que a solução está justamente 

em programar doações aleatórias em pequenas quantias para o site. Mesmo assim, Walt 

ressente-se ao pensar que a família jamais saberia que ele era o verdadeiro responsável 

por trás das doações. Assim, por mais que aceitar ajuda, ou pelo menos, “maquiar” o 

dinheiro que recebe como se fosse caridade apareçam sempre como soluções práticas e 

rápidas para o químico, ele sempre as rejeita porque impedem a “validação” da sua 

imagem diante dos olhos dos outros e de si mesmo.   

 

                                                           
26

 Com layout propositalmente kitsch, o site criado por Walter Jr. é mantido no ar pela AMC, emissora 

responsável pela série, e pode ser visto neste endereço: http://www.savewalterwhite.com/ 
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Figura 16: Walter confronta Hank às custas do filho 

 

De fato, esse orgulho de Walt ficará evidente em diversos momentos, 

inclusive naqueles em que ele põe em risco sua família. Logo na segunda temporada, no 

episódio “Over”, há uma cena que serve para expor com clareza este conflito entre as 

paixões de Walt e seu suposto objeto-valor, a manutenção da família. Com a resposta do 

marido ao tratamento conta o câncer, Skyler arma uma comemoração entre amigos e 

parentes. Em seu discurso, ela agradece a Gretchen e Eliott pela generosidade, sem saber 

que era o próprio Walt que pagava o tratamento àquela altura. Enquanto a mulher fala, o 

químico aparece com o semblante enfurecido, inconformado em ver a gratidão de Skyler 

em relação aos antigos sócios. Depois, ele, o filho e Hank aparecem sentados à mesa 

próxima da piscina. Hank impressiona o sobrinho com seu relato sobre uma das 

operações que acompanhou no México, enquanto Walt apenas bebe, ainda com a 

expressão fechada. Hank pede que o cunhado sirva mais tequila quando Walt decide 

servir a bebida também ao filho menor de idade. Júnior fica feliz em ganhar autorização 

do pai para beber, e o policial faz graça da cena, até que Walt insiste em continuar a 

servir mais doses ao garoto, forçando que ele acompanhe o ritmo dele e do tio. Quando 

Hank considera que a situação está passando dos limites, ele tenta impedir Walt de servir 

mais uma dose, pondo a mão no copo do garoto. Walt despeja a tequila nas mãos do 

cunhado, e Hank resolve tirar a garrafa da mesa. O professor então ordena que ele volte 

com a garrafa, e quando o policial se recusa, avisa, diante de todos os convidados: “É 
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meu filho. Minha garrafa. Minha casa”. O que Hank queria impedir, no entanto, acontece 

neste momento: sem estar acostumado a consumir tanto álcool, o menino vomita na 

piscina, diante de todos os convidados. Skyler e Hank correm para socorrer Júnior, 

enquanto Walt senta-se e volta a beber. A câmera concentra-se em seu rosto, que pela 

primeira vez no dia parece mais satisfeito, enquanto ouvimos a voz da mãe preocupada 

com o filho. Há, portanto, o convite ao questionamento: que pai é este, que se diz tão 

preocupado com a família, mas expõe o filho à vergonha pública sem nenhum (aparente) 

motivo? Somos levados a pensar no que teria feito Walt agir desta forma, quais 

sentimentos o levaram a esta atitude que parece tão gratuita. Se, até então, Hank era 

apresentado como um policial misógino e exibicionista, dado a piadas vulgares, vemos 

que ele aparece como um adulto mais preocupado com o sobrinho do que o próprio pai 

do adolescente. O plano de expressão reforça este entendimento: vemos Walt sentado, 

relaxado, com a mesma postura que na cena do uísque, analisada anteriormente: as pernas 

abertas, a mão repousada que segura o copo, enquanto Skyler e Júnior aparecem no chão, 

curvados e ajoelhados, em uma situação de vulnerabilidade, diante dos olhares perplexos 

dos convidados. Espaço clássico de convívio familiar e de celebração, a piscina, lugar 

que Walt usará para salvar seus dólares, é também o lugar em que Júnior passa por uma 

humilhação gratuita, ao vomitar na frente dos convidados por culpa do pai.  

Ainda, a figura da masculinidade mais uma vez se faz presente, por 

intermédio da bebida: ganhar o direito de consumir álcool é tido como um rito de 

iniciação do adolescente, em vias de tornar-se um homem adulto, tanto que Hank 

comenta: “acho que vi um pelo. Talvez dois”, quando o menino bebe a primeira dose. 

Como já vimos na cena em que Walt discute com Jesse, bebidas alcóolicas se fazem 

presentes sempre que o professor deseja afirmar sua masculinidade, embora na vida 

cotidiana ele não seja retratado como um alcóolatra ou sequer um grande apreciador de 

bebidas (ao contrário de Hank que, tendo como um de seus hobbies a fabricação artesanal 

de cervejas, parece ter uma relação mais saudável com o álcool). Voltando à cena, aqui 

há uma cadeia de significados, construídos pela narrativa, que ajuda a compreendê-la: 

Walt vê a mulher agradecer a terceiros pelo pagamento de seu tratamento, uma 

afirmação, a seu ver, humilhante, que o retira da posição de “provedor” da família. Em 

seguida, ele ressente o fato de o filho ter mais interesse e admiração pelo tio, enquanto 

figura masculina, do que por ele. Sentindo-se, então, em disjunção do valor 

masculinidade, ele busca recuperá-lo por intermédio da bebida, obrigando o filho a 

consumi-la e ditando ordens. Assim, nesta pequena cena, há uma espécie de “miniatura” 
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do verdadeiro programa de base de Walt: afinal, por meio de suas ordens (“beba mais”, 

“devolva a garrafa”) ele busca entrar em conjunção não com o objeto manutenção da 

família, mas com o poder, assim como tentará ao longo de toda a série.  Seus motivadores 

aqui, assim como na narrativa geral, são o ressentimento — a frustração que sente em não 

ter o que considera ser merecedor — e o orgulho: a elevada estima que tem de si mesmo 

e a consequente fúria ao ver alguém ir contra esta noção, como Hank faz ao tirar a garrafa 

por considerar que Walt não está agindo de forma responsável, condizente com o seu 

papel de “chefe de família”.   

 

 

Figura 17: frames sequenciais da cena na qual Walt queima o carro comprado para 

Júnior 

 

Mais para a frente, na quarta temporada, o episódio “Problem dog” apresenta 

outra representação do conturbado estado passional de Walt. Mais uma vez, um carro de 

luxo surge como símbolo do poder com que Walt almeja entrar em conjunção, e mais 



 

86 

 

uma vez, como na cena da queima dos dólares, o professor é levado a destruir o objeto 

que deseja. Como já vimos, na primeira temporada Walt rompe com a passividade ao 

incendiar o carro de um sujeito arrogante que encontra na rua. Agora, ele incendeia o 

próprio automóvel, em uma curiosa inversão. Isso acontece, pois, querendo agradar o 

filho adolescente, o químico resolve comprar um veículo caro e chamativo. Porém, 

Skyler, agora responsável por lavar o dinheiro da família, considera que a compra poderia 

levantar suspeitas, e determina que o marido se desfaça da aquisição. Ao invés de 

retornar à concessionária, no entanto, ele aproveita ao máximo do carro, acelerando e 

correndo em círculos em um estacionamento. A direção inconsequente faz com que o 

veículo termine atolado no meio-fio e, por fim, Walt resolve encerrar a questão 

explodindo a máquina.  

A sequência reflete os paradoxos decorrentes da vida criminosa de Walt. 

Assim como na cena da tequila, ele se utiliza mais uma vez da concessão de um símbolo 

de masculinidade para ganhar a atenção do filho adolescente: primeiro ele deixa o rapaz 

beber, agora ele lhe presenteia com o carro dos sonhos, ambos elementos clássicos de 

uma passagem para a vida adulta. Seja a bebida ou o carro, esses são objetos que 

aparecem, diversas vezes, para representar o poder com que o próprio Walt busca entrar 

em conjunção. Portanto, conceder os mesmos objetos a Júnior é a única forma que este 

sujeito, obcecado pelo poder, consegue encontrar para manifestar sua afeição pelo garoto. 

Ao presentear o filho, ele espera receber como recompensa a admiração e afeição do 

menino. É uma relação que baseia-se apenas no que Walt quer para si mesmo, com Júnior 

servindo como espelho, e que é mediada pela transmissão de itens materiais. Sendo 

assim, é completamente oposta ao vínculo que vemos o rapaz, ao longo da série, 

desenvolver com o tio: Hank sempre está disposto a ouvir o garoto falar sobre seus 

desejos e decepções, e apesar de ser sempre carinhoso, sabe quando negar algo ao 

sobrinho para o seu próprio bem — como o vimos fazer na cena da tequila. 

Mas Walt, ao contrário do telespectador, é completamente alheio a este tipo de 

relação e, quando Skyler decide que, pela segurança da família, Júnior não pode ficar com 

o carro, Walt não consegue deixar de ver isso como uma negação da mulher ao seu 

“direito” de ser admirado e querido pelo filho: algo de que ele se considera merecedor, pois 

“trabalhou duro” para conseguir o dinheiro necessário para comprar o presente. Walt, 

portanto, percebe que o seu poder é limitado mesmo que ele esteja em conjunção com o 

objeto dinheiro. A esta altura, ele já pode comprar vários carros como aquele — mas não 

pode usá-los para obter a admiração de quem quer em troca, então qual é o sentido?  
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É a fúria decorrente desta constatação que é abordada na sequência: assim, 

sabendo que terá que devolver o objeto-valor carro, Walt explora ao máximo todo o 

potencial que o item lhe pode fornecer: a velocidade, o êxtase e a adrenalina, que de fato 

empolgam o químico enquanto ele se diverte com as curvas e acelerações no volante. No 

entanto, todo o prazer advindo do carro é completamente vazio de qualquer valor: se, com a 

câmera fechada, vemos o close de Walt entretido dentro do carro, a visão da câmera em um 

plano superior e aberto evidencia o descabimento daquilo tudo em, literalmente, uma 

perspectiva mais ampla: Walt, afinal, está correndo, sim, mas em círculos, dentro de um 

estacionamento deserto. Quando, por fim, ele atola o “brinquedo” no meio-fio, ele não se 

desespera, entendendo, realmente, como aquele objeto é vazio de significado: assim, ele 

incendeia o carro e se senta de pernas cruzadas, tal como um monge, e assiste o veículo ser 

tomado pelas chamas enquanto, sem pressa, pede um táxi para voltar para casa. 

 

 

Figura 18: frames sequenciais na cena em que Walt deixa-se trair 
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Por fim, vemos que esta necessidade de Walt de ser admirado — ligada 

diretamente ao seu orgulho — é tão grande que chega ao ponto de prejudicá-lo em seu 

próprio programa narrativo. Isso acontece de forma exemplar em “Shotgun”, quinto 

episódio da quarta temporada. A esta altura, Walt já havia conseguido se livrar de 

qualquer associação possível do tráfico com o seu nome e já tinha uma desculpa para a 

repentina melhora de sua situação financeira. Porém, quando Hank, acreditando que Gale 

era o responsável por fabricar a metanfetanina azul, começa a discorrer sobre a 

genialidade do rapaz, Walt se irrita e diz ao cunhado que aquele era um visível caso de 

plágio, e que provavelmente o homem que procurava ainda estava solto. Como em 

diversas outras cenas, a tensão cresce conforme a câmera se aproxima do rosto de Walt, 

que deixa transparecer algo de suas emoções aos poucos. Mais uma vez, a bebida aparece 

junto do químico, sendo uma aliada dele na hora de “dizer umas verdades” ao cunhado. 

Assim, o orgulho de Walt é tão grande que é capaz de atuar, de certa forma, como um 

antissujeito — afinal, Hank jamais teria voltado àquela investigação não fossem as 

observações de Walt. Contudo, mais uma vez, é evidente que não são só as conquistas 

financeiras que satisfazem o professor: sem reconhecimento de sua própria 

engenhosidade, o objeto também perde o seu valor.  

A última sequência, portanto, demonstra até que ponto as paixões de Walt 

podem levá-lo: por mais que empenhe-se em cumprir seu programa de base de 

enriquecer, em busca da conjunção com o poder decorrente de seu império das drogas, 

sua ambição e seu orgulho sempre farão com que ele queira mais. Orgulhoso de sua 

inteligência prodigiosa, ou seja, de seu saber fazer, Walt sempre ambicionará um 

reconhecimento e admiração que nem sempre poderão ser adquiridos no seu “ramo” de 

atividades: se por um lado, breaking bad, ou “tornar-se mal”, poderá fazer dele um 

homem temido e incrivelmente rico para os padrões da sociedade, esta mesma sociedade, 

da qual ele tanto se ressente, continuará a negar-lhe a admiração e mesmo a possibilidade 

de aproveitar dos bens materiais que ele conseguir adquirir. São essas constatações, 

pulverizadas ao longo de diversas cenas ao longo da narrativa, que fazem do personagem 

Walter White tão interessante, para além da adrenalina decorrente do cumprimento de 

seus programas criminosos.  
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CAPÍTULO 3 – ELEMENTOS DO NÍVEL DISCURSIVO 
 

A relação enunciador/enunciatário: 

Após analisarmos, guiados pelo nível narrativo, pontos centrais de Breaking 

bad, podemos, a partir deste capítulo, voltar o nosso foco para a enunciação, com o 

intuito de observar quais estratégias são utilizadas para dar um todo de sentido à série. 

Conforme vimos, Walt é um personagem complexo, que age motivado por paixões que o 

levam a uma busca incessante pelo valor poder, por uma necessidade de afirmação 

pessoal de situar-se ao lado dos “grandes homens” fundadores de impérios, como o 

Ozymandias do poema de Shelley. Este poder pode ser adquirido por meio do objeto 

dinheiro, item vinculado ao sucesso de sua empreitada criminosa. Porém, a verdadeira 

“motivação” de Walt, no caso, as paixões que atuam no papel de destinador, vão sendo 

desveladas aos poucos e, por meio delas, vamos aos poucos decodificando o verdadeiro 

valor por trás da narrativa de busca do professor. Assim, a enunciação, primeiramente, 

introduz outro suposto valor para as ações de Walt, a família, para depois revelá-lo falso, 

em uma operação que podemos entender sob a luz das modalidades veridictórias de 

Greimas que, conforme define Barros é “ser que modaliza o ser”: 

Um estado é considerado verdadeiro quando um outro sujeito, 

que não o modalizado, o diz verdadeiro. Para modalizar 

veridictoriamente o enunciado de estado parte-se da 

manifestação - parecer ou não-parecer - e infere-se a imanência - 

ser ou não-ser. O destinador-julgador, ao dizer verdadeiro ou 

falso ou mentiroso, realiza um fazer interpretativo. (2002, pp. 54, 

55) 

 

Vale também recuperar aqui o quadrado semiótico proposto por Greimas para 

esquematizar as modalidades veridictórias, já introduzido no subcapítulo desta 

dissertação em que apresentamos a metodologia da semiótica francesa: 
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Figura 19: o quadrado semiótico proposto por Greimas para esquematizar as 

modalidades veridictórias 

 

Na narrativa audiovisual de Breaking bad, temos na manifestação a narrativa 

de busca de Walt, acompanhada ao longo de cinco temporadas. Assim, o enunciatário 

acompanha todo o percurso deste sujeito em busca da conjunção com o dinheiro: da 

descoberta do câncer até a derrocada final, passando por momentos de êxito e revés. 

Dentro do contrato fiduciário estabelecido entre enunciador e enunciatário, a descoberta 

do câncer de Walt, a saga do químico para fabricar drogas, as personagens que morrem, 

todas essas sequências narrativas são tidas como “verdadeiras”, porque são ações 

acompanhadas pela câmera. Sabemos, por exemplo, que Jane morreu porque a vimos 

morrer.  

Quando saímos das ações e partimos para os estados passionais, a câmera se 

revela mais traiçoeira. Não podemos sempre crer completamente no que cada 

personagem diz ao outro, nem podemos ter acesso aos seus pensamentos — recurso que, 

ao contrário, a literatura apresenta. Assim, o fazer persuasivo do enunciador, que busca 

convencer o enunciatário do que é verdadeiro ou não, se dá, como a nossa análise aqui já 

pontuou, com uma articulação mais complexa dos elementos dos planos de expressão e 

conteúdo. Portanto, ao invés de simplesmente mostrar o que acontece a cada episódio, 

um texto audiovisual que também se preocupa com a formação passional de seus sujeitos 

precisa igualmente tecer uma complexa e intricada teia de elementos que, reiterados ao 

longo da trama, formam um todo de significação. Dessa forma, embora Walt admita, no 
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episódio final, que agira “por si mesmo”, não precisaríamos desta confissão para acreditar 

nela. A afirmação do protagonista é tida como verdadeira pelo enunciatário menos por 

seus próprios méritos e sim por validar uma série de acontecimentos e posturas que já 

vinham sendo apresentados no transcorrer da narrativa, conforme expusemos 

anteriormente. 

Se, dessa derradeira admissão, retornarmos ao primeiro episódio da série, 

vemos que ela se opõe completamente às primeiras afirmações feitas quando o 

personagem surge pela primeira vez em cena. Desesperado, em fuga da polícia pela 

primeira vez na vida, ele resolve gravar um vídeo explicando-se à família, com o cuidado 

de avisar às autoridades que não se trata de “uma confissão”. E diz o seguinte: “Skyler, 

você é o amor da minha vida. Espero que saiba disso. Walter Jr, você é o meu garotão. 

Vai ter algumas coisas que vão saber sobre mim nos próximos dias. Só quero que saibam 

que não importa o que pareça, eu só tinha vocês no meu coração. Adeus”. 

Ainda no primeiro episódio, a narrativa retorna no tempo para explicar o que 

levou Walt a gravar aquele vídeo em que o vemos inicialmente. Porém, é importante ter 

em mente a escolha por este momento, e não outro, como o responsável por abrir a série: 

a primeira informação que o enunciador decide fornecer ao enunciatário sobre o seu texto 

é de que aquele é um homem de família, que diz estar fazendo tudo pela mulher e pelo 

filho, por mais que, como ele mesmo indica, possa parecer o contrário.  

Até certo ponto, as informações que recebemos sobre Walt parecem validar a 

tese oferecida pelo personagem: de fato, ele é um chefe de uma família de classe média, 

às voltas com dificuldades financeiras, e a descoberta do câncer realmente lhe impõe uma 

revisão de seus planos. Alguns momentos da série, como vimos na análise narrativa, 

oferecem a tomada de decisões reprováveis, mas, aparentemente, necessárias a Walt para 

garantir a proteção dele e de seus familiares. Assim, o enunciatário é levado a crer que 

Walt parece e está em busca do objeto dinheiro por causa – e somente por causa – de sua 

família. 

Aos poucos, porém, surgem outros elementos discursivos e narrativos que 

levam o enunciatário a perceber uma contradição entre o que Walt diz e o que ele faz. De 

um lado, suas ações parecem ir longe demais, ou na direção oposta, de alguém que se diz 

preocupado com a estabilidade familiar. Elementos discursivos, como recursos do plano 

de expressão que apontamos em cenas selecionadas, reforçam tal tese. Também somos 
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apresentados a momentos em que as paixões de Walt emergem — a manifestação de tais 

paixões também ajuda o enunciatário a duvidar do que o professor diz, sendo levado pela 

enunciação, portanto, a entender o que o personagem diz como uma mentira, ou pelo 

menos algo parcialmente mentiroso: algo que parece verdadeiro, mas não o é de fato. 

Jamais, no entanto, é preciso uma explicação didática ao longo da série para que o 

telespectador seja capaz de compreender isto.  

Esta passagem, na enunciação, de algo que é apresentado como verdade para 

a mentira não é, contudo, marcado por um único momento de “revelação”, como costuma 

acontecer em muitas narrativas simples, com a tradicional cena em que o falso mocinho é 

“desmascarado”. Ao invés disso, Breaking bad apresenta tanto elementos que reforçam o 

amor de Walt pela família como outros que demarcam o seu interesse próprio em 

“construir um império”, e que convivem entre si ao longo de toda a narrativa: afinal, 

mesmo quando Walt admite a Skyler que fez tudo por si mesmo, ele ainda pede à mulher 

que o deixe ver a filha bebê por uma última vez. Embora, como vimos, a ambição e o 

ressentimento do professor sejam grandiosos o suficiente para arruinar a sua família, isso 

não quer dizer que ele nunca tenha tido qualquer preocupação ou afeição em relação a 

Skyler, os filhos ou até mesmo Hank. Assim, se saímos do campo em que a afirmação 

inicial de Walt, de que teria feito tudo pela família, é uma verdade, também não 

chegamos nunca a uma mentira absoluta no que diz respeito a suas intenções. Até porque, 

antes de vermos o personagem como alguém que parte de um pressuposto desonesto, 

vemos na verdade um homem que, ao longo do tempo, vai expandindo-se, descobrindo 

quem é e o que deseja, conforme seus demônios são despertados. 

O jogo da veridicção, portanto, pode ser mais bem entendido em Breaking 

bad como uma flutuação entre dois pontos contraditórios, mas igualmente presentes, do 

que pelo esquema do quadrado semiótico, que implica a negação completa de um para a 

afirmação total do outro. Por isso, o gráfico tensivo proposto por Claude Zilberberg pode 

ser tão proveitoso aqui: conforme viemos defendendo, Breaking bad trata da 

transformação de um sujeito que descobre a si mesmo, mas de forma gradual ao invés de 

veiculada a uma mera troca de objetos. Assim, no que diz respeito à trajetória de Walt, 

vemos que há uma tendência em afirmar o interesse próprio do sujeito como motivador 

de sua jornada, que se aprofunda a cada passo que o professor dá no submundo. 

Conforme a própria metáfora inserida pelo protagonista em uma de suas aulas de química 

– e reiterada ao longo da série, já que a química se faz nela presente o tempo todo –, há 
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uma combinação de elementos, que de acordo com as variáveis em ação, promovem 

reações diferentes a cada episódio. Walt é o mesmo homem, mas as circunstâncias com 

as quais ele se depara, como o surgimento de seu câncer, fazem com que ele possa dar 

vazão às paixões que antes estavam adormecidas.  

Se formos retornar à nossa análise da narrativa dentro da perspectiva 

zilberberguiana, veremos que essas “circunstâncias” ordenam-se em programas de uso, e 

produzem os deslocamentos entre intensidade e extensidade previsto pelo gráfico tensivo. 

Anteriormente, observamos como estes programas se orientam em torno de grandes 

questionamentos morais aos quais Walt precisa responder. Como vemos o nosso sujeito 

partir de um primeiro estado em que é apresentado, discursivamente, como um chefe de 

família, trabalhador e responsável, cada decisão “moralmente questionável” dentro deste 

quadro de valores provoca uma subida no gráfico, em direção à intensidade. São assim, 

por exemplo, os momentos em que Walt convence Jesse a matar Gale ou quando resolve 

envenenar uma criança, em outra artimanha para manipular Jesse. Cada uma dessas 

sequências leva a uma desconstrução do que conhecíamos anteriormente de Walt, 

provocando um efeito de surpresa ou choque. Em seguida, elas obrigam o enunciatário a 

reconstruir a imagem que tem do protagonista. Quando isso acontece, um programa 

narrativo surge, e o enunciatário acomoda-se com aquela nova configuração, até que, 

novamente, outro desdobramento faz com que ele se surpreenda novamente e seja 

obrigado a repensar suas certezas em relação ao sujeito cuja história acompanha. 

Essa aplicação da lógica tensiva à narrativa parece bastante óbvia, já que 

sabemos que enredos são feitos tendo em vista a necessidade de, pontualmente, revelar 

alguma “verdade” ou introduzir qualquer outro componente capaz de surpreender o 

enunciatário, de outra forma seria impossível prender a atenção do leitor por tanto tempo. 

Porém, é mais interessante ainda observar como essa articulação entre intensidade e 

extensidade se dá no nível discursivo. Se já sabemos que os programas narrativos de Walt 

tendem a escolhas morais, é importante notar que há uma moralização que, com sutileza, 

é representada pelo enunciador por meio dos elementos discursivos, no plano de 

expressão e conteúdo: sendo assim, podemos encontrar em Breaking bad cenas capazes 

de realizar este processo. Não por acaso, são sequências que abusam dos recursos 

cinematográficos, como o uso criativo das cores ou ângulos de câmera inusitados, para 

compor um comentário a respeito do que se passa no campo narrativo. Mais do que em 

outros momentos, essas cenas demonstram que narrativas audiovisuais podem fazer mais 
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do que apenas expor o cumprimento de programas, sendo capazes, ao invés disso, de 

articular uma determinada mensagem de forma complexa e intricada. 

Para demonstrar isso, apresentaremos a seguir dois momentos da série que 

servem menos aos cumprimentos dos programas narrativos de Walt e mais para operar 

essa moralização em torno das atitudes do protagonista. O primeiro desses momentos é 

formado por um conjunto de cenas, iniciado com a abertura do último episódio da 

segunda temporada, “ABQ”. Dentro do jargão, este é o “season finale”, o grande final da 

temporada, aguardado sempre com grandes expectativas pelo telespectador. Assim, é aqui 

que boa parte dos programas narrativos desenvolvidos devem chegar a uma resolução, 

com a aplicação de sanções e avaliações.  

 

 

Figura 20: frames sequenciais em preto e branco criam uma longa narrativa de suspense 
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A cena é iniciada com o zoom em uma mangueira de quintal, em preto e 

branco, da qual pingam, preguiçosamente, algumas gotas d’água. Escuta-se apenas o 

barulho do cair de cada gota. Muda-se bruscamente para outros detalhes daquele quintal: 

a luminária pendurada na árvore, o caramujo que lentamente se arrasta no muro, o enfeite 

que se move com a brisa leve. Surge um primeiro plano aberto, usado para apresentar 

aquele cenário, e reconhecemos os fundos da casa de Walt. A exposição deste até agora 

quieto e familiar ambiente é interrompida pela introdução de um objeto bizarro àquele 

espaço: um olho, que navega pela piscina com a mesma lentidão que o caramujo. Com a 

entrada desta visão sinistra, o áudio também começa a ficar perturbador: no lugar da 

quietude de antes, surge o som estridente de uma ambulância. O olho continua a navegar, 

até ser sugado pelo filtro da piscina. A câmera mergulha mais profundamente na água, até 

emergir um ursinho cor de rosa — este colorido, ao contrário de todos os outros 

elementos em cena. A câmera parece girar em torno do ursinho, e assim surge a sua outra 

face do bichinho de pelúcia: completamente queimada, e com o olho faltando. No quadro 

seguinte, em contra-plongée, vemos uma silhueta humana por cima da água: a visão 

fornecida ao enunciatário é a mesma que o urso teria. Mas numa rápida inversão, 

ganhamos o campo de visão do “resgatador” do bichinho: vemos seus pés ao carregar o 

brinquedo para fora da piscina. Por trás de estilhaços de vidro, outra sequência se inicia: 

vemos os homens levar o ursinho para fora da casa. O contra-plongée é usado novamente 

quando um dos homens se debruça sobre o vidro para fotografá-lo, e podemos perceber 

que se trata do painel de um carro. Novamente, há mais uma inversão do campo de visão 

para o plongée, no qual a câmera alta, vista acima do carro, revela aos poucos dois corpos 

que jazem cobertos por sacos plásticos. A câmera retorna aos detalhes, mas desta vez, ao 

invés de evidenciar cenas bucólicas do jardim, encarrega-se de exibir elementos mais 

sinistros: um par de tênis perdido, um livro queimado, uma gravata pendurada na árvore, 

uma placa na entrada da casa com os dizeres: “evidência – não remover”. O ursinho surge 

novamente, e acompanhamos seu passeio até um furgão, onde ele é guardado. Quando as 

portas do furgão se fecham, a câmera sobe rapidamente, fornecendo do alto a visão da rua 

inteira. O movimento para cima continua, e a rua ganha cor. Quando isso acontece, já 

podemos ver as montanhas, dois grandes focos de fumaça negra e vários helicópteros no 

ar. Essa visão geral, colorida e barulhenta — o completo oposto da primeira imagem que 

tivemos — encerra o bloco, com a introdução da vinheta da série.   
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Figura 21: explosão no céu, na primeira cena colorida após a sequência do ursinho 

 

Em uma primeira análise que considera apenas os elementos dispostos nesta 

cena, vemos uma passagem de um estado de ordem para um outro de caos: o primeiro é 

apresentado pela exposição de diversas figuras que classicamente pertencem a um quintal 

de uma residência: uma mangueira d’água, uma luminária de jardim, um caramujo. A 

passagem para o estado do caos é feita de forma gradual e sutil, com a introdução de um 

pequeno elemento que definitivamente não poderia pertencer a este conjunto: um olho na 

piscina. Só, aos poucos, descobrimos que este olho pertence a um ursinho de pelúcia. A 

incompatibilidade deste objeto com aquele universo é explorada pelo uso de cor: assim, o 

elemento infantil surge num rosa berrante dentro de um mundo em preto e branco. Este 

elemento disruptor passa a ser a “referência” do telespectador neste novo mundo: depois 

que o bichinho é resgatado da piscina, passamos a receber mais informações sobre aquele 

universo, e vemos outros elementos que jamais poderiam pertencer ao jardim surgir: o 

livro queimado, a gravata na árvore. Filmados, na maior parte, de acordo com o que seria 

o campo de visão do ursinho, os homens que se encarregam de retirar estes objetos 

daquele ambiente também são outros elementos bizarros, nunca surgindo dentro de uma 

visão “humanizada”: ao contrário, vemos a sua movimentação mecânica, mas jamais 

encontramos o seu olhar (afinal, estão encapuzados até a cabeça), jamais conseguimos 

saber quem são — é fornecida uma perspectiva mais aproximada do ursinho do que deles. 

De forma geral, a cena transmite um estranhamento, ao brincar com as fronteiras da 
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proximidade: conforme descrevemos, há uma alteração constante entre perto (com o 

close em alguns objetos) com o distante (quando usa-se o plongée ou o plano aberto). 

Assim, vemos o jardim em detalhes, mas ao mesmo tempo ele parece mais desumanizado 

do que nunca; e mais do que isso, o fornecimento de imagens isoladas, fechadas em si 

próprias, faz que o telespectador seja obrigado a entender o que vê como peças isoladas 

de um quebra-cabeça. A resolução final é apontada quando a câmera finalmente se 

distancia de vez, promovendo a visão geral da rua. Esse tom de “solução” é fortalecido 

pelo surgimento das cores por completo, antes restritas ao cor-de-rosa do ursinho. Esta 

visão geral, embora ainda não nos faça compreender completamente o que aquilo diz a 

respeito da totalidade do episódio ou da série, já deixa claro que uma catástrofe de 

grandes proporções aconteceu, e foi no quintal da casa de Walter White. Dentro da 

perspectiva tensiva, a enunciação opera uma perfeita passagem guiada do eixo da 

intensidade para o da extensidade: despidas de sentido completo, as imagens e sons 

isolados do jardim e seus objetos promovem um efeito perturbador: há uma percepção de 

que algo está errado, mas não se sabe bem o que ocorreu. A cada elemento novo que 

surge, no entanto, o enunciatário recebe mais e mais informações sobre aquele cenário, 

até que, com o distanciamento final da câmera, recebe uma visão completa do ocorrido, 

passando, assim ao campo do inteligível: sabe-se, agora, que aquelas imagens 

perturbadoras eram resultado de um acidente de grandes proporções: uma isotopia que foi 

sendo instaurada aos poucos justamente pela sucessão de figuras relacionadas a uma 

tragédia. 

Terminada esta análise isolada da cena, podemos ver quais sentidos ela irá 

instaurar ao ser somada com o restante da série. Primeiramente, é importante ressaltar 

que, antes de sua transmissão completa na abertura de “ABQ”, trechos curtíssimos da 

mesma sequência foram transmitidos na abertura dos episódios anteriores “Seven-thirty-

seven”, “Down” e “Over”, sendo o primeiro o responsável por abrir a segunda 

temporada. Há, então, um sentido de continuidade aqui. Se a cena, isoladamente, já ajuda 

a criar um efeito de suspense, ao mostrar dispersamente elementos que fazem parte de 

uma situação maior, esse efeito é ampliado quando estes mesmos fragmentos são 

semeados ao longo de diferentes episódios de uma só temporada. Assim, quando o 

telespectador retorna a esta cena em “ABQ”, ele, tendo visto os episódios anteriores, já 

espera uma resolução para o mistério envolvendo aquelas cenas. Podemos dizer, então, 

que desde o primeiro fragmento exibido em “Seven-thirty-seven”, a enunciação abre mão 
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de estratégias que visam manter o enunciatário no campo perceptivo da intensidade. Essa 

estratégia é mantida com a inserção de mais fragmentos nos episódios seguintes, fazendo 

com que, de certa forma, a temporada seja pontuada por uma espera pela solução do 

enigma em torno dessas cenas misteriosas. Assim, a intensidade é mantida até o último 

episódio da temporada, quando finalmente a enunciação opera uma passagem para o 

campo da extensidade. O fim daquela cena, porém, é apenas o começo das explicações a 

serem dadas. 

O episódio “ABQ” logo retorna aos personagens cujas vidas 

acompanhávamos até então, onde haviam sido deixados: Jane acaba de morrer em 

decorrência de uma overdose que poderia ter sido impedida por Walt. Vemos Jesse 

horrorizado ao descobrir a namorada morta em sua cama, e em seguida vemos o pai da 

menina, o operador de voo Donald Margolis, desesperar-se com a morte da única filha: 

nos dois casos, reações completamente esperadas. Também vemos Walt passar por uma 

cirurgia bem-sucedida para remover seu câncer, que transcorre com êxito, sem grandes 

sobressaltos. O episódio, portanto, é praticamente todo regido pela extensidade, com uma 

sequência de acontecimentos previsíveis e inteligíveis, completamente lógicos, dentro do 

universo representado.  

O primeiro indício de que há algo fora da ordem é fornecido justamente pelo 

plano de expressão, no uso da cor. Após a cirurgia, Walt comenta amenidades com seu 

médico. O estranhamento vem de forma sutil: ele usa um pulôver rosa-choque, cor inédita 

no guarda-roupa do personagem, sempre afeito a tons terrosos ou escuros. “Não há 

motivos para não ser otimista”, diz o médico, enquanto Walt é todo sorrisos em sua nova 

vida cor-de-rosa. A oposição perfeita vem na cena seguinte, que exibe o devastado pai de 

Jane – de pulôver azul-escuro — receber os pêsames de um colega no primeiro dia de 

volta ao trabalho após a morte da filha. Os dois personagens seguem em cenas 

intercaladas, até os últimos momentos do episódio, quando finalmente as duas narrativas 

se encaixam e, por fim, o acidente misterioso na casa de Walt torna-se completamente 

conhecido: de um lado, temos Donald, emocionalmente abalado, tentando prestar atenção 

no trabalho. Essa tensão, exposta no plano de conteúdo pelo olhar abatido e o suor no 

rosto do controlador, é acompanhada, no plano de expressão, pela câmera que se 

aproxima cada vez mais do personagem conforme ele se aproxima do esgotamento; 

quando o zoom já está restrito ao seu olhar sofredor, vemos na tela do computador a 

projeção da tragédia iminente: o choque de duas aeronaves.  
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Desta aproximação extrema, voltamos para o plano geral da câmera, que mais 

uma vez exibe a calmaria no quintal de Walt. Ele está sentado, aborrecido após uma 

discussão terrível com Skyler. A câmera volta a se aproximar, desta vez parando no rosto 

de Walt. Vemos a reação dele ao ouvir uma explosão, ao invés da explosão em si. Só 

depois do olhar perplexo do químico é que vemos os escombros dos aviões caírem pelos 

céus. A partir de então, a câmera altera-se novamente: agora, a perspectiva que temos é a 

de um dos vestígios, caindo entre as nuvens até encontrar a piscina da casa de Walt: ou 

seja, a visão que o ursinho teria. O contra-plongée é usado mais uma vez, e vemos a 

silhueta de Walt, olhando do alto da piscina, enquanto acompanhamos o ursinho, 

afundando-se na água até que tudo ao redor fique em preto e branco. Encerra-se, assim, o 

quebra-cabeça apresentado ao longo de toda a temporada: a enunciação promove a 

chegada completa ao domínio da extensidade, com a cena do acidente finalmente 

ligando-se ao restante da narrativa.   
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Figura 22: frames sequenciais mostram primeiro, Donald e o colapso dos aviões no 

plano de controle e, depois, Walt e o encontro com o ursinho 

 

Há muito o que se pensar sobre as estratégias enunciativas utilizadas nas 

sequências apresentadas. Um choque entre duas aeronaves, certamente, é um desfecho 

um tanto hollywoodiano para o fim de uma temporada. Mas a queda de um ursinho numa 

piscina, nem tanto. Mesmo assim, vemos que o último funcionou como um recurso e 

tanto para estabelecer um efeito de mistério ao longo de treze episódios. De toda forma, 

nenhum desses enunciados, “aviões se chocam no céu” ou “ursinho cai na piscina”, 

interferem de alguma forma na narrativa da série, que trata da busca de Walter White 

pelo poder. Por que, então, tais enunciados recebem um tratamento tão nobre, sendo 

utilizados para abrir e fechar um ciclo de treze episódios? Justamente porque eles são 

necessários para construir um comentário do enunciador a respeito da narrativa que ele 

apresenta. Desde o primeiro momento, conforme vimos, um elemento “bizarro” e 
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“alheio” ao ambiente familiar no qual era representado, o ursinho na piscina revela ser 

uma consequência direta de uma tragédia. A tragédia, por sua vez, é consequência de uma 

atitude do sujeito do qual a narrativa se ocupa: Walt, que ao deixar de socorrer Jane, sem 

saber, acabou provocando a morte de centenas de inocentes.  Se, narrativamente, este 

vínculo é evidente, a enunciação não deixa de ressaltá-lo com as categorias do plano de 

expressão: assim, conforme observamos, da primeira sequência em preto e branco até a 

sequência final do choque, há um jogo de câmera que se alterna constantemente entre o 

micro (o caramujo no muro, o olho do ursinho sugado pelo filtro, o suor que cai do rosto 

de Donald, a tela de computador cada vez mais próxima) e o macro (o plano geral da rua 

de Walt, a colisão no céu, a visão espacial do bairro enquanto o ursinho cai). Há, 

portanto, uma estratégia que busca vincular as duas grandezas, expondo a relação 

inseparável entre elas: assim, “o ursinho cai na piscina” porque “dois aviões se chocaram 

no céu”, da mesma forma que “dois aviões se chocaram no céu” porque “Walt não 

socorreu Jane”.  O mesmo vínculo é estabelecido na união das cores usadas por Walt e 

pelo ursinho no episódio: os dois surgem como figuras de destaque, que compartilham do 

mesmo tom de rosa marcante. A cor, mais comumente associada com o feminino, o 

lúdico ou o infantil, surge aqui em um momento trágico, em uma sinalização 

extremamente irônica: Walt, o “chefe de família” que acabara de vencer uma parte da 

batalha contra o câncer, tem sua aparente vida “cor-de-rosa” interrompida pela desgraça 

alheia, subproduto de suas transgressões morais. Sendo assim, todo o deslocamento 

promovido pela enunciação, desde o começo da temporada, até este desfecho final, do 

campo sensorial ao inteligível, é feito somente para evidenciar as implicações das atitudes 

de Walt, com a construção de uma carga dramática capaz de comover o enunciatário. 

Podemos dizer, então, que se, em sua maior parte, Breaking bad preocupa-se de mostrar, 

tal como os demais programas do tipo, o cumprimento de tarefas narrativas, a série 

também apresenta certas “lições de moral” a respeito da história contada.   
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Figura 23: frames sequenciais mostram Skyler mergulhando na piscina 

 

As articulações discursivas da cena do ursinho, no final da segunda 

temporada, serão recuperadas em um dos episódios da última fase de Breaking Bad. Em 

“Fifty-one”, Walt comemora o seu 51º aniversário, exatamente um ano após receber o 

diagnóstico de câncer, quando a história se inicia. A essa altura, Walt já havia 

demonstrado o tamanho de sua ambição a Skyler, fazendo com que ela passasse a temê-

lo. Preocupada com a sua segurança e dos filhos, ela começa a pensar em formas de tirar 

as crianças de casa, mesmo sabendo que não poderia confrontar o marido diretamente.  

Mais uma vez indiferente às manifestações de desprezo e insatisfação da 

mulher, Walt trata a vida familiar como se nada houvesse sido alterado em relação ao ano 

anterior: assim, ele pede a Skyler que organize uma festa, e quer que o bacon do café da 
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manhã seja servido da mesma forma que a mulher voluntariamente fizera no seu último 

aniversário. 

Porém, a “comemoração” organizada por Skyler é muito diferente da festa 

surpresa que vemos no primeiro episódio. Apenas Hank e Marie são convidados. A mesa 

está posta do lado de fora da casa, próximo da piscina, mas o cenário não é acolhedor 

como em outras ocasiões: a iluminação é fraca e maior luz vem da piscina, não há 

qualquer música tocando. Hank e Marie tentam puxar assunto com Skyler, que responde 

aos dois sem entusiasmo, deixando sempre o silêncio suspenso no ar. 

 Alheio ao ambiente carregado, Walt começa a relembrar de quando recebeu 

o diagnóstico, e de como a mulher esteve ao seu lado. Ele mal percebe ela levantar-se e 

virar-se de costas. Enquanto o professor, com a voz enternecida, elogia a mulher, vemos a 

câmera aproximar-se de seu rosto, saindo do plano geral em direção a ele. O movimento 

da câmera, porém, também é feito de forma que possamos perceber o deslocamento de 

Skyler em cena, atrás de Walt. Quão mais a câmera mergulha em direção ao químico, 

mais Skyler se dirige à piscina, começando a descer os degraus da escada. Antes disso, 

um corte também faz com que tenhamos a visão de Skyler da piscina: sua vastidão azul é 

exibida e também, aos poucos, aproximada, até tomar a tela por completo. Vemos os 

olhos de Skyler, também azuis, fixarem esta imagem. Ela entra aos poucos na piscina, até 

chamar a atenção de Hank e Marie, que ficam perplexos com a atitude. Finalmente, ela 

mergulha por completo. Ela submerge, sumindo do campo de visão do telespectador, 

enquanto Marie, Hank e Walt aparecem de pé, no plano geral, observando-a. Em seguida, 

um outro plano, em contra-plongée, exibe Skyler debaixo d’água, o rosto sem reação, a 

saia — azul como a piscina — flutuando ao seu redor. Ainda em contra-plongée, a 

câmera exibe em contrapartida a imagem de Marie, vista através da água, gritando pela 

irmã. A última imagem que vemos da cena é um rápido resgate de Walt, que aparece já 

dentro da piscina, buscando a mulher.  

Após esta cena, é impossível não deixar de pensar na reiteração figurativa do 

elemento piscina, que surge em diversos momentos da série, mas dificilmente para a sua 

função clássica em uma casa: o divertimento. Apenas nas cenas selecionadas para nossa 

análise, podemos vê-la nas seguintes circunstâncias: quando Walter Jr., humilhado por 

conta do pai, passa mal diante dos convidados de uma outra festa; quando Walt tenta se 

desfazer do seu “dinheiro sujo” queimando-o na churrasqueira, até resolver usar a piscina 

para salvá-lo”; quando o ursinho é retirado de lá em meio aos outros destroços dos 
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aviões, e agora, com uma espécie de tentativa de suicídio de Skyler. No plano de 

expressão, essas cenas aproveitam-se de lances de câmera, utilizando recursos que são 

usados com parcimônia no cinema, como o contra-plongée.  

Há, portanto, uma relação de mediação entre a piscina e os demais elementos 

que com ela interagem. Em todos os casos há, de certa forma, um descarte: Walter Jr. 

precisa se livrar da bebida mal ingerida, Walt precisa da água para anular sua tentativa de 

liquidar os dólares; o ursinho é despejado de um avião explodido e Skyler, finalmente, é 

uma figura humana que deseja — pelo menos aparentemente — livrar-se por completo 

de sua existência. Todos esses elementos e/ou objetos surgem na piscina por causa de 

Walt: ele que tenta evitar a queima do dinheiro que ganhou; ele que incita o filho a 

embebedar-se; ele que foi, primeiramente, o responsável pelo choque dos aviões; ele que 

tornou a vida familiar de Skyler um inferno até ela não encontrar outra saída que não a 

renúncia de sua consciência. Tirando o primeiro caso, todos são dramas, da pequena 

tragédia do adolescente que passa vergonha na frente da família e dos amigos, à tragédia 

familiar da mãe suicida, passando pela catástrofe recorde da cidade. A reunião de todos 

esses acontecimentos dentro da piscina de Walt, cenário clássico do convívio familiar, 

dos momentos de alegria e de lazer, reitera a força mediadora do personagem no 

estabelecimento de todas essas situações. Se teoricamente Walt entrou nas drogas pela 

família, ele parece fazer, conscientemente ou não, de um dos locais de convivência desta 

família um repositório de infelicidades.  

De volta ao plano de expressão, podemos ver como este argumento discursivo 

— de que Walt é o responsável pelo mal que ocorre naquele cenário — também é 

reforçado com o apoio das categorias plásticas. Na cena do quase-afogamento de Skyler, 

constrói-se, aos poucos, uma visível oposição cromática entre o campo em que Walt 

domina e aquele a que Skyler se dirige: assim, de um mundo sombrio, demarcado pela 

fraca iluminação em torno da mesa, pelas roupas escuras de Walt, Skyler, de branco, 

cabelos louros e olhos azuis, desloca-se em direção à luz da piscina, que se torna cada vez 

mais englobante conforme a dona de casa vai ao seu encontro: o movimento da câmera, 

que exibe, em zoom, os olhos de Skyler e lentamente se aproxima da piscina, até ela 

ocupar toda a tela, opera uma espécie de tentação. Exibindo a perspectiva da 

personagem, podemos entender porque ela, em seu estado emocional tão abalado, sente-

se atraída pela vastidão azul diante de si.  
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Enquanto isso, Walt fala de costas para a mulher. Seu olhar e sua voz são 

afetuosos (conforme iremos estudar melhor na última etapa desta análise, sobre a 

gestualidade de Walt), mas o seu posicionamento em relação a Skyler estabelece uma 

relação de negação com o que ele diz. Àquela altura da narrativa, evidentemente, o 

enunciatário já conta com vários motivos para duvidar de várias das alegações do 

químico, mas, mesmo desconsiderando a abordagem total da série, a composição entre o 

verbal e o visual aqui já é suficientemente estranha para levantar suspeitas a respeito do 

que o professor afirma.  

De fato, a cena é toda construída em torno de oposições fortes e bem 

demarcadas no plano de expressão, que servem de referência para cada personagem: 

primeiro, há o universo mundano daquele lar, onde Walt encontra-se no centro — basta 

ver a primeira figura da nossa seleção de frames — ele é o senhor da casa, sentado na 

cabeceira, que conduz a conversa. O ambiente é escuro, mas familiar. Conforme Walt 

fala, a câmera se aproxima dele, tornando-o cada vez mais a figura englobante daquele 

universo, sua síntese perfeita.  

No lado oposto, temos a piscina. Nesta cena, podemos ver que ela é 

apresentada de forma a se destacar de toda a familiaridade do restante do cenário — pela 

primeira vez na série, ela surge no meio da luz, brilhante. Isso cria um efeito de 

estranhamento, fazendo com que ela se distancie do restante da casa. Esse estranhamento 

faz com que o azul da piscina seja um ponto de interrogação, de suspensão dentro das 

certezas do universo familiar meticulosamente controlado por Walt. Skyler, vestida em 

cores claras e azuladas, é a única personagem que se destaca do restante do cenário, e 

busca entrar em conjunção com o único outro elemento que, cromaticamente, aproxima-

se dela.  

Além do forte contraste cromático, há também um intenso jogo entre o que 

está no alto e embaixo, pontuado a todo tempo pelo movimento da câmera. Logo no 

primeiro plano geral que destacamos, vemos que o universo mundano de Walt pertence à 

superfície. O lugar de conhecimento, da vida familiar, está no alto, embora esta superfície 

também possa estar associada com a sua superficialidade: afinal, ao contrário de Hank e 

Marie, sabemos que há muito ocultado por trás daquela conversa de amenidades ao fim 

do jantar. Já a piscina, obviamente abaixo da laje, é também o que está, tanto 

topologicamente como figurativamente, o que está por baixo, na profundeza, e também é 

o lugar da profundidade, ao qual Skyler se dirige: esgotada com as mentiras necessárias 
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para manter-se na superfície, no que pode ser visto pelos convidados, ela vai de encontro 

ao espaço do profundo ao cometer um ato tão desesperado como se jogar na piscina, 

aparentemente sem motivo algum. A câmera, mais uma vez basta reforçar, é quem 

constrói essa oposição, ao ser usada em ângulos que demarcam bem uma visão inferior 

ou superior.  

Vemos Skyler mergulhar cada vez mais fundo na piscina, sua saia levantada 

envolvendo-se com a água, seu rosto sem reação. No alto, Marie é exibida dentro do seu 

campo de visão: na superfície e fora de foco. Por fim, Walt mergulha para buscá-la, 

impedindo que a sua conjunção com a profundidade continue: os cunhados não entendem 

nada, é preciso retornar à normalidade. Mesmo assim, os desdobramentos da cena 

mostram que Skyler conseguiu, em algum nível, o que queria: Hank e Marie percebem 

que há algo errado naquele relacionamento, e ela consegue convencê-los a cuidar dos 

seus dois filhos por um tempo, deixando-os longe da influência do pai. 

Se há algo mais a ser dito a respeito desta cena, é a sua escolha por planos 

que correspondem à visão que Skyler teria daquele momento: a partir da hora em que a 

vemos deslocar-se em direção à piscina, temos planos correspondentes ao ponto de vista 

particular da personagem, ao invés da perspectiva de um observador externo que esta e as 

demais séries de televisão costumam utilizar. Ao invés disso, para este momento, a 

enunciação utiliza planos relativos à visão que Skyler está tendo. Este foco na 

personagem faz com que sejamos incentivados a ver a situação através de seus olhos, 

podendo, assim, ser mais empáticos com a situação vivida por ela. O mesmo fenômeno 

acontece em outra cena de mergulho na piscina, a do ursinho, na qual podemos ver o 

ambiente de acordo com a visão que o objeto (mesmo que inanimado) teria. 

Esta escolha reforça a nossa tese de que a moralização a respeito do percurso 

narrativo de Walt é operada em certos momentos por tais recursos do plano de expressão, 

ao invés de estar evidenciada de forma mais categórica. Na breve cena que analisamos, a 

ação que transcorre, Skyler se joga na piscina, tem pouca importância no grande 

programa narrativo da série. Sua construção estética esmerada, no entanto, revela a 

importância da sequência para a construção do sentido de Breaking bad como um todo, já 

que, no campo discursivo, ela diz muito ao evidenciar o sofrimento de Skyler diante de 

um marido que insiste em sustentar mentiras, mesmo que a custo do bem-estar de sua 

família. Com o foco na personagem, vemos a enunciação preocupada em fazer com que o 
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enunciatário compreenda os sentimentos e a situação na qual ela se encontra, buscando, 

assim, despertar a empatia do telespectador com a mulher.  

Ao mesmo tempo, o discurso que Walt faz a Marie e Hank sobre a 

importância da sua família para ele faz parte dos elementos que se situam no campo da 

superficialidade, tão justaposto à profundidade com a qual Skyler busca entrar em 

conjunção. Assim, o plano de expressão ajuda também a identificar o que Walt diz como 

falso, em reforço a uma constatação geral que é construída ao longo de toda a série, 

conforme vimos anteriormente, quando tratamos das modalidades veridictórias. Essa 

falsidade escancarada de Walt, e sua consequência — o mergulho da mulher na piscina, 

tratado com a dramaticidade devida — também reforçam o comentário da enunciação a 

respeito do protagonista, sinalizando ao enunciatário a natureza nefasta de Walt e, assim, 

marcando-o, de forma moralizante, como um agente do mal, ao contrário do tímido e 

bem-intencionado pai de família ao qual acreditávamos ter sido apresentados no começo 

da série.   

 

A gestualidade em ‘Breaking bad’ 
 

Chegamos, finalmente, ao nosso último foco de atenção nesta análise. Após a 

discussão aprofundada sobre a moralização operada pela enunciação em Breaking bad, 

mencionamos como o caráter de Walt, desvelado aos poucos com a operação das 

modalidades veridictórias, nos permitiu perceber que estávamos diante de um ser muito 

diferente ao qual acreditávamos ter sido apresentados no começo da série. Portanto, nada 

mais necessário do que retornar agora a este ser, com o regresso ao Walt do primeiro 

episódio, “Piloto”. Agora, iremos avaliar como essa “transformação”, ou talvez 

“revelação” pela qual Walt passa também é desvelada por meio da gestualidade, 

manifestada graças à atuação magistral de Bryan Cranston. Por isso, iremos partir do 

ponto de partida da série para outro, no fim da primeira temporada, no episódio “A No-

Rough-Stuff-Type Deal”, quando Walt já está mais ciente e à vontade com sua nova vida, 

mas ainda não está totalmente absorvido pelos contraprogramas cada vez mais grandiosos 

que terá que enfrentar para manter-se em conjunção com o poder por ele almejado.   

Nesses dois episódios, vemos o mesmo sujeito em situações completamente 

distintas. No primeiro, somos apresentados a Walt: um homem de meia-idade, químico 
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premiado, com um emprego insatisfatório tanto financeira quanto intelectualmente em 

Albuquerque, no Novo México.  O salário insuficiente como professor do Ensino Médio 

o obriga a fazer um “bico” como atendente em um lava-jato, onde chega a ser humilhado 

por um aluno. Após desmaiar no lava-jato, ele descobre que possui um câncer no pulmão, 

o que lhe permitirá viver por, no máximo, mais dois anos. Na sua festa de aniversário de 

50 anos, ele escuta Hank comentar sobre o lucro dos fabricantes de metanfetamina, o que 

desperta sua atenção. Ao acompanhar o cunhado em uma operação para estourar a casa 

de um pequeno produtor da droga, ele reencontra Jesse, que virara um criminoso de 

“baixo escalão”. Em seguida, Walt vai ao encontro de Jesse para que ele possa introduzi-

lo no “negócio” das drogas sintéticas. Os dois começam a fabricar metanfetamina em um 

furgão no deserto, a alguns quilômetros da cidade. Como já vimos, um 

“desentendimento” com um ex-comparsa de Jesse, no entanto, coloca a dupla em apuros, 

para o desespero do químico. Mesmo assim, o conhecimento do professor faz com que 

ele e Jesse consigam se safar, pelo menos temporariamente.  

Já em “A No-Rough-Stuff-Type Deal”, sétimo episódio da série, podemos ver 

o resultado da transformação pela qual Walt passou ao longo da temporada. Neste 

momento, ele já lida com mais facilidade com a sua vida dupla, tendo assumido, 

enquanto fabricante de drogas, a persona de “Heisenberg”. Nesta parte da análise, mais 

importante do que acompanhar os encaminhamentos narrativos específicos do episódio, 

será ver como a postura de Walter é diferente em relação à apresentada no primeiro 

episódio, seja quando está dando cabo de suas atividades criminosas ou quando está no 

papel de pai, marido e professor. Passemos agora à observação de alguns frames retirados 

dos episódios: 
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Figura 24: cenas do cotidiano de Walt, no primeiro episódio 

 

A seleção de imagens acima ajuda a recordar o comportamento de Walt em 

suas primeiras cenas: na primeira, no café da manhã de seu aniversário de 50 anos, ele 

observa, cabisbaixo, o “bacon vegetariano” oferecido por Skyler. A segunda, no sentido 

horário, é da sua aula no mesmo dia, e as últimas de seu segundo trabalho no lava-jato. 

Esse conjunto de frames evidencia o posicionamento do corpo do ator em relação aos 

demais objetos em cena: olhar e pescoço para baixo e ombros encolhidos são recorrências 

nesses momentos, até a cena em que chegamos a um extremo: diante da falta de um 

funcionário da limpeza dos automóveis, ele é obrigado a limpar o carro de um aluno, 

tendo que, assim, ajoelhar-se e prostrar-se no chão. Ao mesmo tempo em que em cada 

uma das cenas o ator dá um cumprimento pragmático a uma determinada ação cotidiana 

(tomar café da manhã, dar uma aula, cuidar do caixa, limpar o carro), a forma como seu 

corpo desempenha tais ações (com o olhar para baixo, ombros recolhidos, pescoço 

abaixado), também indica um fechamento em si mesmo. Este comportamento gestual, 

mantido de forma constante em todas essas sequências narrativas, ajuda aqui a 

figurativizar (dentro da cultura ocidental na qual este objeto está inserido) as temáticas da 

introversão, do descontentamento e da resignação. Sobre a última temática, é importante 

ressaltar que, nesta sequência narrativa, pequenos aborrecimentos acometem Walt no 
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cumprimento de sua rotina: bacon vegetariano — e não “de verdade” — no café da 

manhã, um aluno que atrapalha a aula, ter que cumprir a função de lavador de carros, que 

não é sua. No entanto, a sua postura em relação aos acontecimentos — pequenos 

contraprogramas no seu programa de uso, ter um dia satisfatório — jamais é alterada: sua 

postura cabisbaixa permanece a mesma, e nenhum movimento agressivo, indicador de 

cólera ou revolta, é realizado. Ao invés disso, identificamos que o projeto gestual constrói 

aqui uma representação da passividade.   

 

 

Figura 25: frames que destacam a descoberta do câncer de Walt 

 

No prosseguimento do episódio 1, Walt passa mal, chegando a desmaiar, e 

um grande contraprograma se instaura: um câncer terminal, que acabará com a sua vida 

dentro de dois anos. No que diz respeito à gestualidade, é interessante observar que a 

passividade de Walt chega ao seu ápice aqui: arrebatado por um antissujeito ainda 

desconhecido, o câncer, nós o vemos desfalecer no chão do lava-jato. Em seguida, temos 

uma das cenas mais marcantes da série, na qual ele recebe do médico o diagnóstico. O 

seu olhar surge perdido, sem foco, como se ele nada estivesse ouvindo. No entanto, este 

não era o caso. Mesmo diante da instauração de um contraprograma tão forte, capaz de 

tirar-lhe a vida, Walt não esboça reação. Em casa, também nada se altera, e continuamos 
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a ver sua postura cabisbaixa. O câncer realmente não faz com que ele mude o seu 

posicionamento em relação ao mundo: o seu comportamento gestual não deixa 

transparecer nenhum indício de raiva ou profunda tristeza. Pelo contrário, a ausência de 

sequências gestuais expressivas e acentuadas (como gritar ou chorar) constrói apenas a 

temática da apatia.     

 

 

Figura 26: frames sequenciais mostram o desespero de Walt no deserto 

 

No conjunto acima temos uma das últimas sequências do primeiro episódio. 

Como se pode ver, as quatro imagens constituem um grupo completamente diferente dos 

dois anteriores. O cenário não é mais dos ambientes urbanos e fechados que Walt 

costumava frequentar (casa, escola, hospital, lava-jato).  Ao invés disso, ele está sozinho 

no deserto, onde foi parar após a sua decisão de ingressar na criminalidade para ganhar 

dinheiro. Após um dos seus programas de uso — produzir metanfetamina e vendê-la — 

não sair conforme esperado, temos uma cena dedicada exclusivamente à reação de Walt 

diante da grande possibilidade de ver seu plano falhar e, em seguida, ser encontrado pela 

polícia. Isolado no solo árido do Novo México, sem as calças, ele quase chora, reflete, 

chega mesmo a tentar suicídio (a arma falha) e assusta-se, em seguida, ao ver a arma 

disparar.  
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A postura corporal de Walt continua a mesma das sequências anteriores, seu 

corpo evidentemente encontra-se recolhido, fechado em si mesmo: a cabeça cai mais uma 

vez, os braços continuam atados junto ao torso o máximo possível, mesmo as pernas 

viram para si mesmas. Porém, desta vez, este fechamento figurativiza uma temática de 

outra natureza: embora continue incapaz diante dos acontecimentos, o sujeito aqui não é 

acometido pela resignação, e sim pelo medo. Se o corpo de Walt continua recolhido o 

máximo possível sobre si mesmo, suas expressões faciais desvelam enunciados diferentes 

aos expressos anteriormente: seu rosto não é mais inexpressivo, apático: sua face é 

contraída, enrugada; ensaia-se um choro, e a mão, com o revólver, vai à cabeça. Todos 

esses procedimentos figurativizam uma mudança no estado deste sujeito, que se vê 

tomado pela paixão do desespero. É interessante observar que a tentativa de suicídio aqui 

só serve, exatamente, para ilustrar a paixão do desespero. Sem suficiente investimento 

dramático para uma decisão tão importante, a levada do revólver à cabeça é 

convenientemente rápida, sem qualquer indício de que aquele seria realmente o desfecho 

da narrativa de Walt. 

Já vimos, no segundo capítulo, como as paixões modalizam Walt, levando-o 

à ação e à tentativa de instaurar um programa para liquidar sua falta. Embora, neste 

momento, o professor encontre-se, mais do que nunca, incapaz de passar à ação, a sua 

modalização aqui (querer se livrar da polícia e um não saber como se livrar da polícia), 

expressada por sua gestualidade, resulta em uma paixão de natureza intensa, contrária à 

apatia anteriormente demonstrada. 

 



 

113 

 

 

Figura 27: diferentes momentos de interação de Walt com a família 

 

Passemos agora para o sétimo episódio da série, último da primeira 

temporada. O sujeito que encontramos agora já se posiciona em relação ao mundo ao seu 

redor de forma muito distinta da observada nos três primeiros grupos de imagens. Neste 

momento da narrativa, Walt já consegue equilibrar, com maior desenvoltura, a sua vida 

dupla como “homem de bem”/criminoso. Nos dois primeiros frames, Walt acompanha 

com Skyler uma reunião entre professores e alunos sobre um roubo de instrumentos do 

laboratório de química da sua escola — furto cometido por ele mesmo. Autor do crime, 

ele não manifesta nenhum nervosismo. Seu semblante é sério como o dos demais, e 

muitas vezes, assertivo. Não vemos mais o homem de olhar cabisbaixo — ao invés disso, 

seus olhos encaram o interlocutor de frente. As mãos encontram-se, mas não mais em 

sinal de recolhimento, e sim para figurativizar interesse e atenção, conforme demonstra 

muito bem o segundo frame no conjunto acima.  

Numa das imagens, Walt conversa com Hank durante o chá de bebê da sua 

filha que está por vir. Desta vez, sua figura aparece ereta, no alto (não mais curva e 

rebaixada, como no primeiro episódio) enquanto Hank é visto sentado, olhando de baixo 

para Walt. O químico fuma um charuto, uma prática que, usualmente figurativiza as 

temáticas da masculinidade e do poder, que conforme já vimos anteriormente, tornam-se 
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presentes na representação do químico conforme ele torna-se mais à vontade com o seu 

papel social de “criminoso”. Uma das mãos está no bolso, em uma atitude despojada e 

segura.  

No último quadro, ele conversa com Skyler na cama. Ela inclina a cabeça 

para ele, sentada, enquanto ele está deitado na cama com o notebook na frente. Os gestos 

da mulher são suaves, afetuosos. O posicionamento do corpo de Walt, reclinado, não é de 

inferioridade em relação a ela, e sim de conforto: diante da mulher, ele se sente à vontade 

para repousar, sem a necessidade de demonstrar-se alerta, como na sequência da reunião 

escolar. A cena forma um simulacro de cumplicidade e intimidade entre os dois, por mais 

que, neste momento da narrativa, Walt esteja na verdade manipulando-a e enganando-a: 

ele sugere partir por alguns dias em um retiro espiritual, como desculpa para ausentar-se 

por alguns dias do lar e, assim, conseguir produzir a imensa quantidade de drogas que 

deve entregar a um traficante.    

 

 

Figura 28: frames mostram as atividades criminosas de Walt 

 

Neste último conjunto de frames, vemos a segunda parte da vida de Walt: o 

cumprimento dos programas preenchidos pela ocupação de fabricante de drogas, ao lado 
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de Jesse. No primeiro frame, a postura mais uma vez é ereta, e as mãos são postas na 

cintura, enquanto cobra explicações do comparsa sobre o levantamento dos materiais 

necessários para fabricar a metanfetamina. Ao saber que Jesse não cumpriu 

completamente sua tarefa, sua expressão fecha-se, a testa franzida em evidente 

descontentamento. Vale ressaltar, é o próprio Walt que manipula o ex-aluno a tornar-se 

seu adjuvante em sua empreitada criminosa. Portanto, ele aparece frequentemente, ao 

longo da série, no papel de destinador-julgador de Jesse, sempre avaliando o 

cumprimento ou não de pequenos programas de uso, como é o caso aqui.  

Esse relacionamento, criado graças à necessidade de Walt de passar à ação e 

instaurar o seu próprio programa narrativo, permite, de forma interessante, que o químico 

possa se encontrar no papel actancial de destinador de um outro sujeito, algo que antes 

não acontecia em sua vida: se antes ele era sempre incumbido de um dever fazer, no 

cumprimento de programas instalados por outrem (comer o bacon vegetariano, dar aula, 

lavar o carro do aluno), agora ele demonstra uma evidente satisfação em poder manipular 

e julgar Jesse. Seus gestos, sempre seguros, e muitas vezes condenatórios, como na 

segunda imagem, ajudam a garantir a sua posição de destinador perante Jesse, 

permitindo-lhe manipular o rapaz por intimidação. Afinal, não é possível intimidar se o 

destinatário não tiver motivos para crer na capacidade do destinador de punir.  

No terceiro quadro, Walt encontra uma solução para a falha cometida por 

Jesse: um material encontrado na garagem acaba por substituir o que não havia sido 

encontrado pelo ajudante. Mais uma vez com a cabeça erguida e o olhar desperto, ele 

sorri e rejubila-se da saída encontrada graças ao seu conhecimento sobre química. A 

satisfação é tanta que ele perdoa Jesse pelo erro. Finalmente, no quarto frame, temos a 

importante cena de desfecho em que Walt e Jesse entregam a droga ao traficante. Aqui, a 

postura de Walt é mais apreensiva: ele é consciente do perigo iminente caso o traficante, 

Tuco, julgue que ele e Jesse falharam na tarefa de produzir uma droga suficiente. Embora 

todo o seu comportamento gestual esteja distante do homem primeiro apático e, depois, 

desesperado do primeiro episódio, a forma cuidadosa (mais uma vez, com o corpo 

fechado em si mesmo) com que segura o saco de dinheiro ainda indica uma reticência e 

cautela que, posteriormente, será dirimida com o prosseguimento de sua transformação 

nas temporadas seguintes, conforme já formos capazes de explorar em outros momentos 

desta dissertação.  



 

116 

 

De toda forma, cremos que os fragmentos analisados nestes dois episódios já 

auxiliam a evidenciar, por meio da gestualidade, a grande transformação pela qual Walter 

passa entre esses dois momentos da narrativa. Conforme já havíamos destacado no 

primeiro capítulo, com a simples oposição entre duas cenas semelhantes, na qual Walt 

surge sentado dentro de casa, há uma forte oposição entre expansão e contenção no que 

diz respeito à manifestação gestual do personagem. Tal comportamento, conforme 

demonstramos agora, aparece em diversos outros momentos da série, e ajuda a pontuar o 

comportamento do protagonista, que, conforme consegue cumprir seus programas 

narrativos, torna-se cada vez mais confortável em sua própria pele. A gestualidade, 

portanto, é um elemento chave para a narrativa ao manifestar, de forma semissimbólica, 

uma passagem do sujeito ressentido, fechado em si mesmo, reprimido pela sociedade, 

para outro que explora todo o potencial, podendo, assim, dar vazão a seus desejos e 

paixões, podendo revelar quem realmente é.  
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Conclusão 
 

 

Um dos produtos audiovisuais mais festejados da última década, a série de 

televisão Breaking bad, criada por Vince Gilligan oferece, com certeza, muito mais 

espaço para discussão e inúmeras abordagens que jamais seríamos capazes de explorar 

em um único trabalho. Acreditamos, no entanto, que fomos capazes de demonstrar, com a 

análise empreendida, a contribuição importante que a semiótica pode oferecer ao estudo 

de narrativas audiovisuais complexas como o seriado em exame. 

Conforme vimos, as séries de televisão passam atualmente por um processo 

de transformação, resultado de uma evolução relacionada a mudanças não só na indústria 

televisiva, mas também na própria tecnologia que lhes serve de suporte. Tais avanços já 

deram frutos como Breaking bad, um produto audiovisual que, conforme relatamos, 

rompe com a antiga lógica repetitiva e episódica da ficção televisiva para oferecer uma 

trama complexa, centrada em um protagonista que não é apenas um sujeito do fazer e sim 

do ser, para quem cada ação estará relacionada a uma configuração de estados passionais, 

dissecados de forma intricada pela enunciação na articulação de instâncias do plano de 

conteúdo e do plano de expressão.  

Assim como nos grandes romances, a saga de Walter White toca em 

questões universais, como a sede de poder, a constituição da masculinidade, a proteção da 

família, presentes em outras obras do cânone universal. Assim, Breaking bad bebe na 

fonte dos grandes romances da literatura, mais do que dos seriados que lhe antecederam, 

no que diz respeito à organização narrativa e ao desenvolvimento das temáticas, que 

também são trabalhadas de forma consistente e constante ao longo de cinco temporadas, 

formando, apesar da extensão da obra, um todo de significação coerente. 

Por meio de recursos da linguagem cinematográfica, a enunciação brinca 

com as certezas do enunciatário. Conforme analisamos dentro do aparato teórico das 

modalidades veridictórias, no lugar da negação automática de um enunciado para a 

afirmação de outro, vemos as ditas “verdades” e “mentiras” coexistirem dentro de um 

ambiente propício a contradições. Se nos romances, nos quais a série parece se inspirar, 

essa ambiguidade fica por conta de recursos como a escolha do narrador, aqui ele 

depende de sutilezas em diálogos e recursos do plano de expressão, como o uso da 

câmera e das cores, e dos flashbacks, conforme mostramos em especial no terceiro 

capítulo. 
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Assim, a trajetória de Walt é uma transformação, evidentemente, mas antes 

de tudo, uma descoberta de si mesmo. Walt poderia até acreditar no que dizia ser o seu 

programa de base inicial – conseguir dinheiro para garantir a sobrevivência da família 

após sua morte – mas a sequência de programas diante da qual se vê, levam-no a tomar 

cada vez mais decisões extremas que, por fim, o ajudam a descobrir quais eram suas 

verdadeiras necessidades e aspirações. Por mais que não seja uma mentira que ele se 

preocupasse com a família (como vimos, ele tenta evitar a morte do cunhado e jamais 

deixa de nutrir afeição pela mulher e os filhos) tal preocupação em nada se equipara com 

a sua sede de poder, de conseguir encontrar um canal para dar vazão a sua genialidade e, 

por meio dela, conquistar “o mundo”, consolidar um império que servirá de prova das 

suas façanhas.  

Esse desejo tão grande de Walt, conforme também vimos, está ligado a uma 

das temáticas mais fortes da série, a masculinidade. Reiteradamente, ela surge revestida 

em figuras que simbolizam este poder que Walt tanto almeja. Assim, essa busca pelo 

poder, antes de tudo, também é uma busca por si mesmo, pela afirmação de seu papel 

enquanto “homem” numa sociedade que ainda vincula tanto o sexo masculino com os 

estereótipos de gênero do “conquistador”, “realizador” etc. Tais papéis, se antes eram 

figurativizados pela conquista de reinos reluzentes sob a luz do sol como fazia 

Ozymandias, em Breaking bad surgem por meio da construção de um império das drogas 

que, se obedece à lógica contemporânea do “empreendedorismo capitalista”
27

, inclui 

também o caminho “à moda antiga” dos faraós, recorrendo à violência tantas vezes 

quanto for necessário.   

Por isso mesmo, a enunciação não deixa de destacar, ao longo de toda a 

narrativa, as consequências das ações de Walt em busca da consolidação de seu projeto 

pessoal. Esta moralização negativa é confirmada no momento da sanção, quando Walt, 

com seu câncer de volta, precisa aceitar a ruína de seu império, assim como o de sua 

                                                           
27

 Apesar da série sempre deixar claro o preço a ser pago pelas ações descontroladas de Walter White em 

busca de dinheiro, é curioso (e mesmo estarrecedor) ver o número de textos de autoajuda que listam 

possíveis “lições” de gestão a serem aprendidas com o personagem. Citaremos apenas algumas abaixo, 

embora em uma simples busca on-line, seja possível encontrar tantas outras: 

LIRA, Adriano. 6 lições de empreendedorismo com Walter White, de "Breaking Bad". Pequenas empresas 

& grandes negócios. 1º de outubro de 2013. Disponível em: http://revistapegn.globo.com/Dia-a-

dia/noticia/2013/10/6-licoes-de-empreendedorismo-com-walter-white-de-breaking-bad.html Acesso em 9 

de maio de 2016. 
MOREIRA, Daniela. 8 lições de Breaking Bad para a sua startup. Exame.com. 28 de agosto de 2013. 

Disponível em: http://exame.abril.com.br/rede-de-blogs/startup-blog/2013/08/23/8-licoes-de-breaking-bad-

para-a-sua-startup/. Acesso em 9 de maio de 2016. 
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família, destroçada pela morte de Hank e pela revelação pública de seus crimes. No 

entanto, mais importante do que a morte de Walt nos minutos finais da série, está a 

sinalização, ao longo de toda a narrativa, e com o suporte dos elementos do plano de 

expressão, das implicações nefastas por trás de cada transgressão moral de Walt. Assim, 

se antes o químico era um animal retraído, fadado à infelicidade e ao descontentamento, 

em uma vida em tons beges e acinzentados, sua busca por uma existência bela e 

emocionante, pautada pelos tons azuis e cristalinos da sua metanfetamina, acaba se 

revelando tão ou mais destrutiva do que a sua incrível droga.  

Finalmente, vale mais uma vez ressaltar o quanto a semiótica ainda oferece 

de possibilidade para análises mais aprofundadas sobre a série televisiva contemporânea: 

diante da enorme proliferação de produções, em diferentes plataformas, há espaço e 

necessidade de se desdobrar tanto pelas práticas que constituem o ato de se acompanhar 

uma série, quanto de aspectos relativos à enunciação e narrativa destes objetos, que, na 

maior parte das vezes, assim como em Breaking bad, dedicam-se a personagens 

complexas, constituídas por paixões e desejos turvos, dispersos em meio à infinidade de 

recursos que o audiovisual fornece tanto no plano de expressão como no plano de 

conteúdo.  
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