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Resumo  

Este trabalho desenvolve o estudo da construção de um “modelo ideal” de mulher(es), 
considerando que a onda feminista tenha passado e que as mulheres já conquistaram 
seu(s) lugar(es) no âmbito público. Comparando três séries que se distanciam em 10 
anos de produção, observa-se que o discurso dominante alterou completamente as 
representações das mulheres. O importante neste ensaio será a análise dessa construção: 
desde o comportamento, atitudes, falas, ideário e desejos desse modelo de mulher (es). 
 
Cultura e mídia - Relações de gênero – séries televisivas – backlash – representações de 
mulheres. 
 
 
 
 
 
 
 

 “Estudar as representações da figura feminina na mídia, por si só, não resolve os 
problemas da busca da igualdade entre homens e mulheres, mas os traz à tona e mostra 
o quanto ainda há por ser feito e conquistado. Pela fato de a mídia ser formadora de 
opinião”, esses estudos poderão demonstrar “o processo lento e secular de luta contra a 
discriminação da mulher nas sociedades” (Ghilardi-Lucena, 2003) 

 
Quem imaginaria ligar a televisão em pleno século XXI e assistir de um casal 

com todas as marcas de que se trata de um casal inserido na cultura do século XXI, 

herdeiros das mudanças dos últimos 50 anos, o seguinte diálogo esencialista: “Você 

quer dizer que eu não sei o dia em que começamos a namorar? Eu sou uma mulher!”. i 

Ouvi estarrecida essa construção discursiva, que logo me reportou para um 

retorno às forjadas características naturalizadas e essencialistas que construíram a 

mulher burguesa, no século XIX e que permaneceram até os anos 50 do seguinte. 

Perguntei-me qual a relação entre mulher e sua memória sobre a data de algum evento. 
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Por que a série retomaria esta aptidão construída pela sociedade patriarcal para a 

mulher, quando a narrativa se propõe a trabalhar com mulheres independentes e 

emancipadas economicamente do século XXI? Este prosaico enunciado essencialista sai 

da boca de uma executiva, editora-chefe de uma grande rede de revistas, no momento 

em que é pedida em casamento pelo colega e que detém também a mesma função na 

empresa!ii Em nada a representação externa desta personagem, da série Cashmere Mafia 

lembra uma mulher dos anos 40 ou 50, apesar do seu discurso, aquela mulher que vivia 

dentro das normas da época, que tinha essa forjada qualidade de memória, importante 

para desempenhar seu papel social dentro do casamento e da boa direção da família. 

Basta lembrar o atualíssimo filme Revolutionary road (Rota, estrada, rua 

revolucionária) que em português tomou o “inocente”(?) título de “Foi apenas um 

sonho”  para  se reencontrar com aquela época. 

Trata-se este filme de um contraponto (diria mesmo, de um contradiscurso) à 

emergência de séries de mulherzinhas iniciadas pelas comédias: Ally McBeal 1997-

2002, Sex and the city - HBO, de 1998 até 2004, e os filmes de grande sucesso O diário 

de Bridget Jones I e II, produzidos em 2001 – 2004, respectivamente, e Sex and the city, 

produzido em 2008 e que já conta com uma continuação! 

Tais séries mencionadas e que forjam comportamentos conservadores (mentais e 

comportamentais) e ultrapassados pela maioria das mulheres dos anos 70 do século XX, 

que desconstruiram estereótipos e bipolaridades inexistentes entre homens e mulheres, 

retornam como refluxo de uma ideologia fundamentalista que devasta o mundo 

ocidental e que foi denominado por Susan Faludi, como Backlash. 

Atualmente, o discurso dominante para as mulheres está resumido ao corpo e à 

beleza do corpo como expressão de juventude e beleza. Esse discurso sobre as 

mulherzinhas vem sendo introduzido através das séries do gênero comédia, mais ao 

gosto do publico que espera ver na televisão um espaço de lazer e descanso das 

atribulações cotidianas. Mas é um ledo engano, pois é através dessas comédias que o 

discurso competente e aliciador investe sobre as mulheres. No momento, as mulheres 

estão sendo “educadas” forjadas por esse paradigma autoritário e a “ensina” a se 

comportar em todas as situações. Suas vidas estão sendo reguladas e regulamentadas. 

Apesar de trabalhar como profissionais, serem independentes economicamente, 

ocuparem postos de destaque, o discurso dominante dirige o desejo da mulher(zinha) 

para o “desejo secreto” de buscar proteção em um homem, demonstrar e usufruir de seu 

aspecto frágil, encontrar o amor de sua vida, casar e ter filhos.  



O mito que atravessa a maioria dessas séries é que elas se baseiam na realidade 

cotidiana, elas são situações vividas e experienciadas nas práticas sociais. Os 

personagens televisivos parecem reais, pessoas com vida própria, exemplos das relações 

da práxis social. Seria como foram forjadas no século XIX com a literatura: a literatura 

conseguia formatar comportamentos, desejos de uma mulher, as produções televisivas 

concretizam e mobilizam a telespectadora para algumas poucas modelagens ou modelos 

do modo de viver tais relações na prática social.  

Apesar de a televisão parecer um lazer de segunda classe, menor, sem influência 

alguma para permanência de comportamentos (pelo menos a academia não tem dado a 

devida importância) considero-a de muita importância para a re-entrada e permanência 

de determinados códigos (que tinham sido desacreditados), os quais codificam desejos e 

comportamentos nas relações de gênero. 

Quando o real mistura-se à ficção ou vice-versa, quando se vê a modelagem do 

corpo das mulheres em busca do corpo de modelos e celebridades, quando se vê a 

orientação dos desejos da mulher porque vêm sendo dirigidos, sutilmente, por 

reportagens, documentários, novelas, propagandas e séries, e se tornam impossíveis de 

se deter no maior veículo de modelagem da vida contemporânea.  

Na divulgação das duas séries Cashmere máfia e Lipstick jungle (ambas de 

2008), o noticiário informa que ambas têm estreitas relações com Sex and the city, seja 

por ser uma delas produzida pelo mesmo produtor e a outra basear-se em livro da 

mesma autora.  

As duas séries foram amplamente divulgadas pelo noticiário como seqüências de 

Sex and the city. 
iii  

As séries produzidas atualmente, vêm com a recomendação do grande sucesso 

da anterior que enfoca discutir relacionamentos afetivos e comportamentos sexuais de 

mulheres emancipadas, com mais de trinta anos, vivendo em uma metrópole e à busca 

de uma união afetiva. Dada a esta correlação, as duas séries atuais pretendem 

aprofundar as atribulações das mulheres em cargos de alta responsabilidade e a 

administração de seus casamentos.  

Apesar desta propaganda, percebem-se diferenças entre a matriz - Sex and the 

city - e suas herdeiras. Comparando o episódio piloto de Sex and the city, de 1998 com 

suas herdeiras de 2008, observam-se muitas diferenças. Aparece na primeira, uma gama 

diferenciada de comportamentos e atitudes entre as 4 personagens e em certos 



momentos até são inseridas críticas ao contexto e posicionamento dessas quatro 

mulheres.  

A série desenvolve-se em torno dos encontros e comentários que fazem sobre os 

homens, os possíveis parceiros, os desejos (secretos) delas e de suas práticas sociais. Os 

episódios, raramente mostram-nas no exercício da profissão, exceto a colunista que 

escreve para um jornal. Assim os encontros acontecem pela manhã, no almoço, em lojas 

ou em badaladas festas de New York, marcando bem o lugar/classe que ocupam na 

cidade cosmopolita. O interesse da série está, pelo menos na primeira temporada, no(s) 

discurso(s) diferenciados dessas mulheres solteiras, brancas, independentes, na faixa 

entre 30 e 40 anos e suas relações afetivas e sexuais. Suas histórias, suas falas e atitudes 

são narradas pela personagem principal que é a jornalista, especializada em antropologia 

social, Carrie Bradshaw.  

Buscando-se chegar a uma conclusão podemos tratar a entrada-apresentação da 

série como ambígua, uma combinação da mulher independente e emocionalmente 

dependente. Apresentação: Música: alegre, bem marcada. Cenário: aparecem os 

arranha-céus que define o local como Nova York; 2. aparece um rosto de mulher loira, 

ainda jovem, que olha a cidade de baixo para cima (através do rosto variada gama de 

emoções atravessam), enquanto ela anda pelas calçadas; 3. uma poça de água, um roda 

de carro, a traz para a realidade; 4 aparece a personagem por inteiro: corpo e vestuário 

que marcam novamente a ambigüidade: camiseta (rosa) e saia de filó branca, com duas 

camadas de babados semelhante a de uma bailarina clássica. 5. Há susto em sua 

expressão corporal pelos respingos de água, enquanto passa um ônibus com a 

propaganda da coluna de jornal Sex and the city no qual ela aparece em tamanho 

grande, em pose sensual, com um vestido colante que delineia as formas e acima 

“Carrie Bradshaw conhece tudo sobre sexo”iv Todas essas informações “prensadas” 

passam em 42 segundos!  

No episódio piloto identifica-se uma outra personagem, Miranda, advogada, 

através da qual vão aparecer construções discursivas ainda com a ressonância das idéias 

feministas, (suavizadas nos episódios posteriores). Em um dos primeiros encontros das 

quatro Miranda ao ver suas amigas falando apenas sobre os homens, namoros e o 

homem certo para elas, retruca: “Porque 4 mulheres inteligentes só sabem falar de 

namorados? Somos como colegiais com conta no banco! Porque não falamos de nós. O 

que pensamos, sentimos e sabemos? Será que é sempre tudo sobre eles?” (Piloto de Sex 

and the city, Miranda) 



Analisando os seriados, principalmente aqueles produzidos na década de 90, 

observei que muitos começaram a colocar situações e atitudes diferenciadas nas 

personagens mulheres, tentando representar a realidade de mulheres emancipadas e 

inseridas no espaço público. Porém, no começo do século XXI, constatei que se iniciou 

um retrocesso em tais representações, mesmo no gênero policial investigativov.  

 

II 

 

Partindo desta perspectiva de análise, e seguindo a proposta de Susan Faludi de 

que desde o final dos anos 80, começam a surgir um discurso conservador que fazia 

emergir as normas tradicionais com relação às mulheres, o backlash, proponho-me 

analisar as duas séries produzidas e veiculadas em 2008vi. 

Não vou, neste momento, examinar o contexto cultural norte-americano e os 

problemas da política do governo Bush nem mesmo suas implicações na cultura, na 

educação, na religião, nas equivocadas guerras. Mas dá para se notar uma virada quase 

brusca da representação das mulheres nos seriados investigativos como também nas 

comédias, iniciadas a partir de 2003/2004. 

Cashmere máfia (A máfia de cashmere) e Lipstick jungle (A selva do baton), na 

minha observação vão nesta direção e na direção inversa dos seriados dos anos noventa. 

Ambas acatam o discurso conservador que já dominava a propaganda, ajustando essas 

mulheres emancipadas, no topo de suas carreiras, chefes e diretoras de negócios, ao 

contexto cultural do momento que se direcionava a reforçar as tradicionais instituições 

burguesas capitalistas: o casamento, a maternidade e a permanência dos papéis sexuais 

que estruturam a família. 

Começo agora a análise e comparação das duas séries produzidas em 2008vii.  

Lipstick Jungle (que já está em sua segunda temporada) é baseada em livro da 

mesma autora de Sex and the City. Candace Bushnell mostra, agora, a vida de três das 

"50 mulheres mais poderosas" segundo o The New York Post, e divulgada no noticiário 

de um canal de televisão. Acrescenta o jornalista: “dispostas a fazer quase tudo em troca 

do sucesso no mundo dos negócios.”  

Wendy Healy (Brooke Shields) é uma executiva (produtora) da indústria do 

cinema, é casada há mais de 15 anos, com filhos e está na faixa etária dos 40 anos; Nico 

Reilly (Kim Raver) é editora chefe de uma famosa revista de moda, da mesma empresa, 

também casada com uma professor universitário de renome, sem filhos e está na faixa 



dos 38 anos.  Finalmente, a mais moça, Victory Ford (Lindsay Price), uma designer de 

moda e empresária, com produtos distribuídos pelo mundo, que se encontra no final da 

casa dos 20 anos, solteira, completamente emocional e romântica.  

Cashmere Máfia segue a mesma disposição de 4 personagens mulheresviii. 

Trilhando quase lado a lado a Lipstick Jungle, é mais densa e com situações mais 

desenvolvidas, talvez por causa disso e da baixa audiência foi cancelada. Segundo os 

resumos informativos, a série trata de “quatro ambiciosas mulheres que são amigas 

desde o tempo da escola e que se encontram frequentemente em eventos sociais e 

culturais, além de suas reuniões íntimas em almoços semanais. Tais personagens, duas 

casadas, uma noiva e outra solteira tentam conciliar trabalho com família”. 

A série iria abordar problemas mais específicos, como deixa transparecer pelo 

episódio piloto, inclusive contemplando um casal com um casamento mais próximo dos 

contratos atuais.ix 
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Aparentemente, as séries estão dispostas a apresentar uma década depois, a 

história de mulheres casadas, com vidas e vivências diferenciadas. No entanto, ambas as 

séries vão reduzir o foco e tratar apenas a instabilidade dos casamentos, conflitos 

amorosos e familiares, além dos constantes competições profissionais. A ação de ambas 

se passa em Nova York, em ambientes sofisticados, da classe alta executiva e tem cenas 

no ambiente do trabalho e doméstico, além das freqüentes cenas em eventos culturais 

glamorosos. 

Por sinal, todas elas são bonitas, se vestem muito bem e apesar de apresentar 

idades bem diferentes, inclusive quase de gerações, elas são amigas, desde a 

universidade. Quase todas estão no topo da carreira, mas não estão contentes. Pesa o 

lado afetivo das relações amorosas. 

No próprio release de Lipstick Máfia mostra o desafio nesta curto e incisivo 

discurso: “A ambição deste trio para alcançar seus objetivos certamente pode levá-las ao 

topo, mas a que custo pessoal?” Este é o mote das séries atuais, mote que já vinha sendo 

trabalhado discretamente desde Ally McBeal e Sex and the city. Partiam da premissa de 

que toda mulher estaria desestabilizada emocionalmente por causa do objetivo de 

alcançar sucesso na carreira profissional.  



Essa premissa iria ser posta mais longe agora. O deslocamento da mulher para o 

espaço público irá criar problemas com suas obrigações com a família, com os filhos e 

marido.  

Nas duas séries, das quatro mulheres casadas, três deles se encontram em crise 

ou desestabilizados por relações de gênero e poder. As relações partem de situações 

familiares estereotipadas ou já cristalizadas ao longo do tempo e que são destacadas 

como um meio de impedir o trabalho e a carreira ascensional das mulheres. São 

colocadas as seguintes situações desestabilizadoras: 1) competição profissional entre o 

casal; 2) assimetria financeira entre o casal; 3)  inversão de papéis, quando há filhos e 

alguém precisa “cuidar dos filhos”. Por outro lado, tais mulheres com alta auto-estima 

em relação as suas carreiras profissionais, são carentes afetivamente, exigindo sempre a 

“atenção e atitudes” de comprovação da afeição por seus pares, o que as levam a 

procurar, o que eu chamo de “estado de apaixonamento”, isto é, comportamentos 

formatados pela paixão. A intimidade da parceria no casamento vai implicar para essas 

personagens casadas a rotina e o tédio, em função da prioridade dada ao lado 

profissional, terminando em encontros fortuitos e “romanescos” fora do casamento, 

iniciados pelo homem ou pela mulher.  

É interessante notar que as representações das mulheres mostram que elas não 

conseguem dialogar com seus parceiros, nem mesmo tomar iniciativas no campo sexual. 

São formatadas como insatisfeitas e subalternas na relação amorosa. 

Nas duas séries é relevante observar que embora as mulheres tenham assumido 

postos mais altos ou iguais aos homens, o conflito se dá na instituição do casamento, 

onde a assimetria dos papéis do homem e da mulher são vistos de maneira tradicional, 

sem que possam ser modificados ou negociados. 

A situação mais aguda (crítica e criticável) está no casal de Lipstick Jungle, na 

personagem que é a  produtora executiva da indústria do cinema. Os projetos do marido 

não dão certo e ele fica mais em casa com os filhos (embora tenham uma empregada, 

que mostra bem o nível econômico da dupla). É ele que explicita o desconfortável lugar 

que ocupa quando seus empreendimentos têm que ter o aval financeiro da mulher.  

Como ele mesmo fala:  em casa, no ambiente privado, ele está bem não se importando 

com qual função exerce, mas em público, a assimetria (ou melhor, a inversão de 

posições) o deixa desconfortável. Aqui, as relações de poder se mostram bem explícitas 

e está sublinhado que a própria prática social da sociedade permanece imutável, 

patriarcal, mesmo em uma cidade cosmopolita e complexa como Nova York. 



Nos dois casais aparentemente em equilíbrio financeiro e estabilidade negociada 

de papéis porque os pares encontram sucesso na vida profissional (um casal em cada 

série), em um deles há uma negociação para com os deveres com os filhos (Cashmere 

mafia), embora, no outro, se instale uma crise do rotineiro e do tédio. Neste caso, é a 

mulher que parte para a aventura fortuita com um indivíduo mais jovem, por frustrações 

em casa e no trabalho, visto que ela, segundo o diretor da empresa, chegou ao topo da 

carreira, mas ainda não teve tempo para ter um filho.  

Constatei que nos dois seriados, o contexto sociocultural é configurado por uma 

sociedade tradicional, muito mais competitiva nas relações de gênero e poder e que 

passam a ser explicitados como uma selva. Tais relações de poder assimétricas são 

visibilizadas para as mulheres tanto no âmbito profissional quanto no campo afetivo e 

doméstico. Na verdade, a mensagem é de que essa competição atravessa quase todas as 

relações sociais entre homens e mulheres, como também entre mulheres: dá-se entre os 

noivos apaixonados e comprometidos ao casamento, dá-se entre marido e mulher, dá-se 

entre a mulher mais velha e a jovem. Tais crises não aparecem com um tom de crítica, 

mas como naturais e passam pela situação de a mulher ceder ou recuar da competição 

ou da luta. Também há cenas competitivas entre as mulheres profissionais de gerações 

diferentes ou em reuniões majoritariamente constituídas por homens, coordenadas por 

uma mulher. Nessas, ou a mais jovem, no desejo de subir, passa por cima, inclusive de 

hierarquias, ou se sente dominante diante da relação. Na outra, apesar de a mulher 

ocupar o maior cargo de decisão na reunião, ela é deslocada a ser a mulher que “serve” 

ao homens, isto é, a dona de casa que no trabalho também tem esta função. 

As séries procuram explicitar ou mesmo justificar: 1) a desestabilização do 

casamento, porque a mulher ocupa um cargo de alta responsabilidade fora do ambiente 

doméstico, 2) a crise no casamento e na família porque os papéis exigidos pela família 

não estão sendo preenchidos a contento 3) a instabilidade dos membros da família no 

momento em que a mulher ocupa a “posição” de provedora, com a “inversão” dos 

papéis pré-estabelecidos; 4)são poucas mulheres em postos de comando, por causa da 

maternidade. Elas não ficam focadas na empresa, e são vários os exemplos colocados 

em cena. 

Para finalizar, exemplifico com uma situação abordada em Cashmere máfia. Em 

um almoço, no qual estão presentes o diretor geral, um executivo e a executiva, editora 

da revista de moda de maior vendagem do conglomerado, e ela reivindica ser alçada ao 

posto de diretora de criação, posto acima de sua posição atual, sua pretensão é 



imediatamente desencorajada pela fala do diretor geral. Ele retruca diante do seu desejo 

que não a vê no posto de diretora de criação porque ela é uma mulher de certa idade e 

que está se aproximando do “momento crítico” de sua vida, que é a decisão de iniciar 

uma família (isto é, ter filhos). Ela retruca que não tem esta intenção e que seu colega 

(que está sendo preparado para o cargo) tem dois filhos. Ao que o diretor responde: 

“Não tem comparação. É o mesmo que giz e queijo”. E finaliza com um exemplo: “a 

última mulher que eu promovi a um cargo alto teve em seguida um bebê. E perdeu a 

direção, a concentração. Homens e mulheres são bem diferentes. Lógico que você pode 

me provar o contrário.x”  Enfim, ele não tem certeza e não vai apostar nela. Ótimo 

discurso para evidenciar o retorno ao essencialismo em que se lançou nosso tempo e 

como está havendo um backlash a um discurso dominante de ideologia patriarcal, 

pondo em questão as conquistas das mulheres do século XX.  

Além de não perceber o atual deslocamento do comportamento das mulheres de 

suas antigas limitações de subalternidade, esse discurso reforça a dualidade de 

construções do homem e da mulher, demonstrando que a mulher sempre  privilegia a 

afetividade, o ser querida, a sexualidade envolvida por todos os rituais de conquista 

masculina, a “realização” e o desejo de ser mãe. 

Assim, tais séries reiteram, com uma roupagem aparentemente nova, atualizada, 

a mulher e seu papel na família, colocando a antiga dualidade do pensamento moderno: 

ou isto ou aquilo.  

E tais reiterações vêm sendo lançadas sutilmente e “inocentemente” em produtos 

de lazer, de diversão.  As séries partem do discurso dominante tradicional de que as 

mulheres que tem sucesso profissional não dão atenção à família (sequer têm 

possibilidade de encontrar o parceiro afetivo), reimprimindo a construção discursiva da 

modernidade ou isto ou aquilo. Ou a família ou a profissão.  
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iii Sex and the City foi uma série popular norte americana, baseada no livro com o mesmo nome de 
Candace Bushnell. Foi originalmente transmitida pela cadeia HBO , de 1998 até 2004, sendo comprada, 
posteriormente, por outras redes no Brasil. A série passa-se na cosmopolita Nova Iorque, e foca as 
relações íntimas de quatro mulheres amigas, três das quais nos trinta, e uma nos seus quarenta. Uma 
comédia de situação com elementos de telenovela, a série focalizou muitas vezes assuntos relevantes 
como o estatuto da mulher na sociedade atual. Foi transmitida nos Estados Unidos da América entre 6 de 
Junho de 1998 a 2 de Fevereiro de 2004. Esta série foi produzida de 1998 a 2004, (com 6 temporadas e 
uma média de 18 episódios), e, de alguma maneira, já trazia um posicionamento ambíguo. Se de um lado, 
evidenciava várias formas da mulher lidar com relacionamentos amorosos e sua sexualidade, por outro, 
abria a possibilidade de aceitação de alguns comportamentos e execração de outros.  
iv Carrie Bradshaw knows good sex*” 
v Foram colocadas situações e representações de mulheres independentes, mas quase todas insinuavam a 
dificuldade de uma convivência entre a vida profissional e a vida afetiva. Por outro lado, suas vidas 
profissionais estavam inseridas em instituições governamentais, como policiais, detetives, chefes, 
promotoras. 
vi FALUDI, Susan. Backlash; o contra ataque na guerra não declarada as mulheres. Rio de Janeiro: Rocco, 
2001. (tradução). “Faludi mostra como os meios de comunicação de massa iniciaram uma campanha de 
mídia contra a mulher e os conceitos feministas, traz histórias de personagens que foram atingidas pelo 
fenômeno e mostra as conseqüências na mulher contemporânea.”  
www.planetanews.com/produto/L/20852/backlash--o-contra-ataque-na-guerra-nao-declarada-contra-as-

mulheres-susan-faludi.html (consulta 20/5/2008) 
vii Para ser mais fiel, consultei e muitas vezes transcrevi as noticias veiculadas pelos sites da Internet, tais 
como Séries on line, Maníacos por series, IMDb, Teleséries, Ligado em séries, Tvguide, TVtome e alguns 
blogs específicos. 
viii Nos releases sobre a série vem como legitimação o nome de Kevin Wade como o criador de Sex and 
the city. A mudança é mínima e segue a mesma orientação: colocar mulheres no topo da carreira, entre 
sua vida pública e seu mundo afetivo.  
ix Mia Mason é uma mulher forte e decidida que trabalha como editora de uma revista de um grande 
conglomerado e que abre a cena da série tornando-se noiva de um colega . Zoe Burden (Frances 
O'Connor) é uma banqueira de investimentos, casada com dois filhos com Eric, seu marido que é 
arquiteto. Este seria o casal equilibrado e contemporaneo. Ao contrário de Juliet Draper, chefe de 



                                                                                                                                          
operações de um importante grupo de hotelaria, casada há 15 anos, com filha adolescente e conflitos no 
casamento e com a filha. E por último Caitlin Dowd , solteira, com dificuldades em relacionamentos 
afetivos e que trabalha em uma empresa de cosméticos como executiva de marketing. 
x Lipstick jungle,episódio 101. 


