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RESUMO

Antes do mafioso e pai de família Tony Soprano, da série The Sopranos (1999 - 2007), ter um ataque de pânico e ir procurar ajuda profissional de 
uma psicóloga, o que se constatava ao assistir às séries dramáticas americanas, era um cenário dominado por heróis complacentes de atitudes 
compreensíveis que, ao final da trama, salvariam o dia repreendendo seus temíveis vilões. Policiais, advogados, detetives e super-heróis resolviam 
seus conflitos a cada episódio, suprindo a necessidade de um público crente e consumista da ideia: o bem vence o mal. Entretanto, hoje em dia, 
uma breve troca de canais na televisão a cabo ou escolha no catálogo da Netflix, por exemplo, comprova o quanto é comum encontrar séries 
dramáticas, protagonizadas por personagens com características anti-heroicas. Protagonistas movidos por necessidades egoístas, vindos de um 
passado obscuro e que tomam atitudes moralmente condenáveis para alcançar seus objetivos. Em Breaking Bad (2008 - 2013), Walter White, 
eleito pela revista Time o personagem mais influente de 2013 - e objeto de estudo desse trabalho - trilha uma jornada obscura que começa com a 
questionável, porém, justificável atitude extrema para salvar sua família e termina como um monstro egoísta, sedento por poder, disposto a 
passar por cima de todos que atravessam seu caminho. Ele é um herói falho, praticamente sem altruísmos, que termina sua jornada, totalmente 
corrompido. Levando em consideração que esses anti-heróis agem ao contrário do que a sociedade interpreta como bons valores morais e éticos, 
surge a necessidade de identificar quais os fatores de correspondência que constroem esse vínculo entre anti-herói e público, e os motivos que 
levam esse público a se identificar com suas motivações e querer que eles vençam. Para a obtenção desses dados, optou-se pela pesquisa 
bibliográfica e netnográfica, analisando a progressão histórica do mito do herói e o surgimento do heroísmo, passando pelos fatores de 
correspondência entre público e personagem, e, por fim, examinando a revolução das séries dramáticas. A pesquisa qualitativa foi feita através de 
livros de roteiro e narrativa, filosofia e psicologia, além de sites especializados em cultura pop e crítica de entretenimento. Outra pesquisa obteve 
dados de levantamentos já realizados que provam a preferência por personagens anti-heróis e suas respectivas séries, com análise de audiência, 
comentários em redes sociais e votações em sites especializados. Em relação ao estudo de caso, o acompanhamento da série Breaking Bad foi de 
total importância para a análise da jornada trilhada por Walter White e a identificação dos pontos de correspondência. Na série, ao perceber que 
sua vida está chegando ao fim, o personagem decide imergir num mundo criminoso, totalmente diferente do seu, onde  encontra mais chances 
de triunfar. Ao final, mesmo se tratando de uma tragédia grega contemporânea, Walter White vence. Artifícios narrativos como, assumir o ponto 
de vista do anti-herói, ser exposto as suas necessidades, entender suas motivações, captar suas complexidades dimensionais e identificar 
humanidade naquele ser superficialmente condenável, leva o público a ansiar pela glória do mesmo e esquecer seus valores morais que 
limitariam esse vínculo. A empatia é a chave para a correspondência. Como disse Koepssel e Art, Walter White é a imagem que representa o herói 
adequado para os tempos longos e obscuros nos quais vivemos hoje.
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