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RESUMO 

 

 

Na medida em que a sociedade se transforma, surge a necessidade de transformar, 
também, a maneira de pesquisá-la. Este trabalho tem como principal objetivo analisar a 
recepção de mulheres e homens acerca do sexo e do modelo feminino apresentado pelo 
seriado Sex and the City. Os estudos de recepção, iniciados nos últimos anos, revelam a 

importância de se trabalhar esta etapa do processo comunicativo, visto que buscam captar 
as contradições e diferenças sociais, presentes como razões básicas de um novo tipo de 
discurso. Podem-se destacar como objetivos dessa pesquisa a identificação dos traços da 
liberação sexual na recepção do seriado entre jovens do sexo masculino e feminino, que 
serão analisados na pesquisa, a observação dos pontos de identificação entre as mulheres 
do seriado e as mulheres que serão analisadas e, ainda, promover a discussão sobre 
liberação feminina no contexto dos sujeitos de pesquisa. Como se trata de uma temática 
que necessita de maior aprofundamento e análise, a pesquisa é qualitativa, tendo a 
entrevista como técnica na coleta de dados, com o auxílio de quatro jovens que se declaram 
fãs do seriado. Autores que foram recorrentes nesta pesquisa foram Messa (2006), com sua 
tese sobre Sex and the City, apontando diversos conceitos utilizados no trabalho, Giddens 
(1993) e os apontamentos sobre gênero, dentre outros, Foucault (1985) (1993), com 
colocações concernentes à sexualidade e Sousa (1995), quando este discorre sobre o 
predomínio histórico do emissor sobre o receptor e as novas pesquisas sobre recepção. 
Existem muitas semelhanças entre as mulheres do seriado e as mulheres analisadas, mas 
que diferenças impostas por questões culturais ainda estão fortemente marcadas na 
concepção do sexo e do que é “permitido” ou não. 

 

Palavras Chave: Liberação Sexual, Gênero, Pós-feminismo, Sex and the City. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Insofar as the society changes, there is the need to transform how to research it, as 
well. This work has as main objective to analyze the reception of women and men about sex 
and the female model presented by the TV series Sex and the City. The studies about 

reception, initiated in recent years, reveal the importance of working this step of the 
communication process, since that try to capture the contradictions and social differences, 
present as primary reasons for a new type of discussion. It can be highlighted as objectives 
of this research the identification of traces of sexual liberation in the reception of the show 
among young males and females, which will be analyzed in the research, observation of the 
identification points among women and show women that will be analyzed and also promote 
discussion about women's liberation in the context of the study subjects. As this is an issue 
that needs further clarification and analysis, the research is qualitative, and interview as a 
technique for data collection, with the help of four young people who declare themselves fans 
of this TV serie. Authors who were applicants in this research were Messa (2006), with his 
thesis on Sex and the City, pointing out several concepts used at work, Giddens (1993) and 

notes on gender, among others, Foucault (1985) (1993), settings pertaining to sexuality and 
Sousa (1995) when he discusses the historical dominance of the transmitter on the receiver 
and new research on reception. There are many similarities between women from the serie 
and analyzed women, but differences imposed by cultural issuesare still strongly marked in 
the conception of sex and what is "allowed" or not. 

 

 

Key Words: Sexual Liberation, Gender, Post-feminism, Sex and the City. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A liberação feminina, a recepção da sexualidade entre homens e mulheres e 

a apresentação dos respectivos temas no seriado Sex and the City1. Este é o tema 

central ao longo do desenvolvimento desta pesquisa. A sitcom2 norte-americana Sex 

and the City – ou SATC, a partir de então – conquistou um grande público, em sua 

maioria mulheres, pela abordagem dinâmica a respeito de assuntos considerados 

polêmicos pela sociedade. 

É curioso destacar que não somente o público feminino é atraído pela ficção 

seriada analisada. Homens, de todas as idades, também fazem parte do público que 

consome este produto midiático. A questão do gênero, fator determinante na 

recepção que se tem do seriado, também recebe atenção na pesquisa. 

A recepção, de acordo com a perspectiva de Lopes, Borelli e Resende (2002), 

captada através de entrevistas, será o ponto de partida para a análise de como a 

produção midiática contemporânea a respeito do sexo tem afetado a opinião de 

homens e mulheres sobre o assunto. 

A sitcom apresenta estereótipos de mulheres bastante definidos. Carrie3 é a 

introspectiva, analítica do grupo. Samantha é a empreendedora, Miranda é a cínica 

e Charlotte, a romântica. (ROWLANDS, 2008, p. 110, grifo nosso). Todas elas, 

entretanto, tem características em comum: são bonitas, bem-sucedidas e aparentam 

não se importar com as regras pré-estabelecidas pela sociedade, como arranjar um 

marido, casar e ter filhos (pelo menos não na maior parte do tempo). Até que ponto 

esse estereótipo feminino representa, de fato, a mulher na sociedade 

contemporânea? 

Podem-se destacar como objetivos dessa pesquisa, inicialmente, identificar 

os traços da liberação sexual presente no seriado, através da opinião de jovens do 

sexo masculino e feminino, que serão analisados na pesquisa, observar os pontos 

                                                             
1
 Sex and the City é uma sitcom que estreou no dia 6 de junho de 1998 nos Estados Unidos, pelo 

canal a cabo HBO, encerrando em 22 de fevereiro de 2004. No Brasil, esta estreou em 19 de agosto 
de 2002 pelo Multishow e encerrou em 23 de agosto de 2004, mantendo-se até então na 
programação. 
2
 Abreviação para “situation comedy” ou “comédia de situação” em português. Sitcoms normalmente 

consistem em uma série de televisão com personagens comuns vivendo situações igualmente 
comuns, como a vida familiar, o grupo de amigos ou o local de trabalho. 
3
 Optamos por aplicar a formatação “itálico” sempre que forem mencionados nomes de personagens 

do seriado e expressões estrangeiras, excluindo-se nomes de lugares. 
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de identificação entre as mulheres do seriado e as mulheres que serão analisadas e, 

ainda, promover a discussão sobre liberação feminina no contexto dos sujeitos de 

pesquisa. 

Para iniciarmos uma pesquisa com o tema proposto, a liberação feminina, 

adotamos a concepção de Messa (2007, p.16) sobre a mulher “pós-feminista”. Para 

ela, ser mulher no século XXI é muito diferente do que no século passado. 

Principalmente no caso de também ser solteira. As solteiras do pós-feminismo têm 

uma agenda movimentada, alguns flertes em vista, uma carreira a se dedicar. 

Mesmo tudo sendo tão diferente, questionamentos acerca de sua condição ainda 

incomodam. 

Sex and the City é, há algum tempo, uma aspiração de estudo pessoal, por se 

tratar de uma sitcom da qual sou fã desde o primeiro episódio. Retrata a vida 

pessoal, profissional, romântica e sexual de quatro mulheres muito (e nada) 

parecidas com as mulheres da sociedade contemporânea. Os problemas, as 

comédias do cotidiano que passam despercebidas no dia a dia das pessoas, são 

destacados como tema dos episódios, cuja abordagem faz a vida de mulheres 

comuns se tornarem um verdadeiro espetáculo. 

Na busca por entender se as personagens de SATC eram, de fato, “reais”, 

iniciamos leituras sobre o comportamento das mulheres na nossa sociedade e 

descobrimos antagonismos entre o que a sitcom apresentava e o que era visto em 

nosso dia a dia. Surgiu desta forma a hipótese de que o modelo de “mulher pós-

moderna” que o seriado apresenta, e que será mais bem trabalhado adiante, 

poderia, de fato, não passar de um modelo identitário (o conceito pessoal dos 

autores da sitcom ou a idéia que eles queriam transmitir, não necessariamente o 

reflexo da realidade). 

Através de pesquisa bibliográfica e da análise da percepção que os sujeitos 

do sexo feminino e masculino tem do seriado, realizada através da entrevista em 

profundidade, esperamos desenvolver apontamentos sobre uma das perguntas que 

impulsionaram este estudo: Carrie, Samantha, Miranda e Charlotte “existem” ou são 

apenas estereótipos femininos? 

Além do gosto pessoal pelo assunto, acreditamos que a presença massiva de 

produtos midiáticos que enfatizam discussões sociais contemporâneas, como a 

liberação sexual feminina, precisa ser analisada, também, como um produto social. 

Estes “produtos sociais” surgem de uma sociedade que muda constantemente seus 
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valores sócio-culturais. Assim, a narrativa de SATC estaria refletindo a necessidade 

de “consumo” do público na atualidade. Costa (2000) explica que “as narrativas são 

a expressão da temporalidade humana, dessa organização de nossa consciência 

que busca ordenar de maneira conseqüente, causal, ondulatória, a realidade vivida”. 

Como se dá a assimilação destes produtos, cada vez mais constantes em nosso dia-

a-dia, pelo consumidor da mídia? 

Com a diversidade de culturas, crenças e a pluralidade de identidades, 

sociedades, de gênero e sexuais na contemporaneidade, é um equívoco conceber 

uma hegemonia frente às nossas identidades, pois elas não são fixas, pelo contrário, 

estão constantemente sofrendo mudanças e, a cada década, podemos perceber que 

cada vez mais a cultura, os modos de vida, de se comportar, de ser e de estar, vão 

se alterando, adequando-se às exigências do próprio tempo. 

 

[...] enquanto não nos libertarmos de conceitos tautológicos e reducionistas, 
como identidades de gênero (masculinidade e feminilidade) [...] não 
conseguiremos respeitar também nossas construções singulares e 
identitárias, indiferente se sejamos homens ou mulheres, independente das 
nossas particularidades anatômicas, independente dos nossos desejos 
afetivos e sexuais, independente, até mesmo, do papel social que 
exercemos no nosso dia a dia. (SILVA, 2000). 

 

Desta forma, será que homens e mulheres, ao contrário de algumas décadas 

atrás, já pensam da mesma maneira sobre sexo? A proposta deste trabalho é 

mostrar como a liberação sexual feminina pode ter sido retratada pelo seriado Sex 

and the City. 

 

Se Foucault foi capaz de traçar uma História da Sexualidade (1988), isso 
aconteceu pelo fato de compreendê-la como uma “invenção social”, ou seja, 
por entender que ela se constitui a partir de múltiplos discursos sobre sexo: 
discursos que regulam, que normalizam, que instauram saberes, que 
produzem “verdades”. (LOURO, 1997, p. 26). 

 

Para Costa (2000), dentre os mecanismos psicológicos humanos encontra-se 

a capacidade de projetar suas ações, isto é, conter seus anseios mais prementes de 

satisfação de suas necessidades, remetendo-as para o futuro, sob a forma de 

projeto e esperança. Isto justificaria o fato de que algumas mulheres, em pleno 

século XXI, ainda sintam a necessidade de colocar-se numa posição diferenciada 

em relação aos homens, como se suas ações no presente fossem interferir 

diretamente em resultados futuros. Desta forma, tomamos também como ponto de 
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partida a hipótese de que as mulheres ainda agem de forma diferente dos homens 

sexualmente por temerem represálias futuras, seja por medo do preconceito ou por 

temerem não conseguir constituir o modelo padrão de família (homem, mulher e 

filhos, em seus respectivos papéis pré-estabelecidos). 

Mesmo sob esta perspectiva, acreditamos que haja diferenças até mesmo 

entre as mulheres, diferenças estas estabelecidas por fatores sócio-culturais. Assim, 

analisaremos homens e mulheres não somente diferenciados por gênero, mas por 

uma série de elementos que os individualizam entre si, como veremos mais adiante. 

Estes elementos deverão ser coletados através das entrevistas, que serão o foco da 

pesquisa. 

O estudo das diferenças históricas e sociais entre homens e mulheres, bem 

como o entendimento que ambos tem da sexualidade, faz-se indispensável, uma vez 

que a sociedade, em constante transformação, necessita ser observada e analisada, 

desvendando-se mitos e discursos persistentes, como a antiga concepção de que a 

mulher é inferior ao homem. Pretendemos mostrar que, mesmo com a crescente 

transformação social, homens e mulheres, de forma positiva, ainda são muito 

diferentes. E mais: a mulher contemporânea não se importa com os rótulos que lhe 

são colocados (submissa ou independente), pois, segundo Brandini (2008), tem 

autonomia existencial necessária para não se provar nada a ninguém. 

Com relação à metodologia empregada, como se trata de uma temática cujas 

opiniões divergem bastante, a pesquisa será qualitativa, devido à necessidade de 

maior aprofundamento e análise criteriosa. A pesquisa qualitativa não é um conjunto 

de procedimentos que depende fortemente de análise estatística, ou seja, não é a 

quantidade de dados que importa, mas a situação do pesquisador no contexto e a 

interpretação que ele fará dos acontecimentos durante a condução da pesquisa, 

sendo uma espécie de intérprete da realidade.  

Esta metodologia é mais apropriada quando o investigador se encontra em 

uma situação nova sem um conhecimento apropriado. Neste caso, a pesquisa 

relativa à recepção de práticas sexuais na produção midiática contemporânea, que 

será realizada através dos jovens que participarão do experimento. Estamos 

partindo da proposição de que “a recepção não é apenas uma etapa no processo de 

comunicação. É um lugar novo, de onde devemos repensar os estudos e a pesquisa 

de comunicação”. (SOUSA, 1995, p. 39, grifo do autor). 
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Assim como Sousa (1995) aponta para os “novos rumos” da pesquisa em 

comunicação, ele também esclarece que “teoricamente a postura pós-moderna 

rompe com a primazia do objeto, mas, nesse desconstrutivismo, nem sempre se 

assegura qual paradigma o substitui, se analisado a pluralidade de tendências que o 

envolve.” (SOUSA, 1995, p. 23). 

Lopes, Borelli e Resende (2002) fazem parte do grupo de pesquisadores da 

recepção. Para as autoras, dialogar com gêneros significa dialogar com as variadas 

manifestações da ficcionalidade contemporânea, principalmente aquelas produzidas 

pelos meios audiovisuais. (LOPES, BORELLI e RESENDE, 2002, p. 251). Essas 

pesquisadoras esmiuçaram todo o processo de recepção, através da descrição 

detalhada dos procedimentos da pesquisa e, também, de tudo o que nela foi 

observado, desde a composição das famílias analisadas, a descrição da moradia e 

padrão do consumo familiar, o trabalho e a escolaridade de cada um. 

Em um âmbito inicial de pesquisa, nos propusemos a fazer algo semelhante, 

aliando-se nessa jornada o trabalho de MESSA (2006). Enquanto a autora 

aprofundou-se nos estudos de Recepção, nós iremos utilizar as entrevistas em 

profundidade para obter as informações desejadas, levando em consideração os 

apontamentos realizados pelos estudos de Recepção. Eleitos os sujeitos de 

pesquisa, elaboramos a metodologia que melhor se enquadraria no cotidiano dos 

mesmos. Desde a escolha do local onde foram exibidos os episódios e realizadas as 

entrevistas, até mesmo horários e, principalmente, a forma como as temáticas 

seriam abordadas, tudo passou pelo pente fino das pessoas com quem estaríamos 

lidando, respeitando suas individualidades. 

A pesquisa bibliográfica também foi um método recorrente, principalmente no 

que diz respeito à recepção e a construção cultural da diferença entre os sexos. 

Busca-se, desta forma, compreender o processo comunicativo em questão, 

associando-o à formação social-ideológica de cada gênero especificamente. 

A técnica empregada para a coleta de dados foi a entrevista. Para reascender 

as temáticas propostas pelo seriado, assistimos a um episódio de cada temporada 

de Sex and the City ao lado de jovens universitários pertencentes à classe média, de 

ambos os sexos. Poderia ocorrer, durante as entrevistas, um conflito de 

pensamentos ocasionado por razões histórico-sociais entre ambos os sexos, 

gerando uma relevante discussão. 
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 Através da entrevista, puderam-se extrair as impressões e opiniões dos 

sujeitos de pesquisa e sua recepção aos temas trabalhados pelos episódios 

exibidos. A exibição destes episódios para, no momento das entrevistas, serem 

trabalhadas algumas temáticas abordadas pelos mesmos, é a ponte que fazemos 

com os estudos de Recepção, considerados por nós como um importante caminho 

para iniciar a discussão das impressões causadas pela sitcom. 

Para Jacks (1999, p. 49), o lugar privilegiado para abordar as mediações 

tende a ser o cotidiano, devido ao conhecimento de sua importância para flagrar o 

receptor, este sujeito que se coloca aí com toda sua inteireza. Por esta razão, 

elegemos o ambiente universitário para as sessões de exibição dos episódios, já 

que todos os jovens selecionados são universitários e freqüentam diariamente o 

ambiente acadêmico. O auditório e a sala de vídeo da Faculdade de Filosofia e 

Ciências Sociais (FAFIC) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN) foram os dois locais escolhidos. 

Os jovens foram selecionados - duas moças e dois rapazes - a fim de montar 

um debate sobre as questões propostas pela pesquisa. Dentre suas atribuições, os 

quatro jovens universitários possuem afinidade com o seriado e se disponibilizaram 

a participar da pesquisa. Mais à frente, destacamos um capítulo para falar da 

escolha dos sujeitos de pesquisa mais precisamente.  

Para a exibição dos episódios e captação de áudio e imagens, os 

instrumentos utilizados foram os DVD‟s das seis temporadas da série Sex and the 

City, e a devida aparelhagem de audiovisual para que pudessem ser projetados os 

episódios, câmera digital, que registrou a imagem de todas as reações e 

comentários dos sujeitos durante os episódios, e gravador, que captou o áudio das 

entrevistas. Para a pesquisa bibliográfica, foram utilizados os livros referenciados 

neste trabalho, como também artigos científicos destinados ao referido tema. 

 Este primeiro capítulo faz uma abordagem geral da pesquisa, nossos 

objetivos, justificativas e metodologia empregada. O capítulo 2, “Sobre gêneros e 

identidades”, faz um resgate dos conceitos de gênero e identidade: como surgiram, 

se perpetuaram e influenciam a vida das pessoas. Vale ressaltar a importância de 

tais conceitos nesta pesquisa, que se propõe a discutir a forma como a sexualidade 

se apresenta na atualidade. 

 O capítulo 3, “Sobre Sex and the City”, não é apenas um capítulo de 

apresentação da série, mas o início de uma discussão sobre suas particularidades. 
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Além de informações sobre o surgimento, produção e proposta da sitcom, esta etapa 

da pesquisa analisa suas personagens principais: Carrie, Samantha, Miranda e 

Charlotte, apontando suas características e especificidades importantes para a 

pesquisa. Também inicia a discussão sobre a liberação feminina presente no seriado 

e aponta os episódios escolhidos para a exibição, justificando sua escolha. 

 As opiniões dos entrevistados passam a ser o foco principal da pesquisa no 

capítulo 4, “Entrevistas e impressões”. Os sujeitos de pesquisa são apontados, como 

também os critérios para a sua escolha. Por fim, as entrevistas realizadas e suas 

respectivas análises encerram esta etapa. Este é o momento que se propõe a 

responder as questões levantadas no princípio do trabalho, com a abordagem dos 

temas propostos e as opiniões pessoais dos sujeitos de pesquisa. 
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2 SOBRE GÊNEROS E IDENTIDADES 

 

 

2.1       AFINAL, O QUE É O FEMININO? 

 

 

“Feminino: adj. Que pertence ou é relativo às mulheres: graça feminina. / 

Gracioso, terno, dócil.” (FERREIRA, 2009, p. 886). Assim vem sendo perpetuado o 

conceito de feminilidade ao longo da construção histórica dos gêneros. A mulher, o 

“sexo frágil”, é vista pela maioria das pessoas como um ser passivo, dócil, frágil. 

Quanto à feminilidade e masculinidade, observamos uma perspectiva sociológica, 

onde “a masculinidade costumeiramente inclui agressividade, lógica, frieza 

emocional e dominação, ao passo que a feminilidade é associada à paz, intuição, 

expressividade emocional e submissão”. (JOHNSON, 1997, p. 205). Isso quer dizer 

que, visto por diferentes ângulos, o feminino e a feminilidade aparecem sob a 

dominação do masculino e a masculinidade. 

Entretanto, este é um conceito que já abrange controvérsias, principalmente 

no decorrer das duas últimas décadas. Os objetivos dessa mulher, seu 

comportamento e o que espera do sexo oposto não são mais hegemônicos entre a 

opinião das mulheres. Se há algumas décadas a maioria delas estava preocupada 

em casar e ter filhos, hoje elas procuram com mais avidez por um emprego, um 

plano de carreira e por bons salários. 

Essa evolução histórica na forma de pensar da mulher induz a uma nova 

discussão do que vem a ser “o feminino”. Este passa a ser não apenas um adjetivo, 

sinônimo de dócil, utilizado para designar aquilo que se relaciona à mulher em geral, 

mas uma construção social. 

A questão do gênero enfocada como uma construção social pode ser 

visualizada na perspectiva de Louro (1997), como uma categoria de análise que 

busque a fundo as representações sociais e escape dos argumentos biológicos e 

culturais da desigualdade, os quais sempre têm o masculino como ponto referencial. 

Para a autora, o que importa é considerar que – tanto na dinâmica do gênero como 

na dinâmica da sexualidade – as identidades são sempre construídas, elas não são 

dadas ou acabadas num determinado momento, implodindo o pensamento 

dicotômico e polarizado que concebe “homem” e “mulher” como pólos opostos que 
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se relacionam dentro de uma lógica invariável de dominação-submissão. (LOURO, 

1997, p.27, grifo nosso). Partindo deste ponto, o capítulo enfoca as questões de 

sexualidade e de gênero e seus respectivos discursos como sendo modificados ao 

longo do tempo, em acordo com as reivindicações sociais de cada época. 

Butler (2003) e sua associação do corpo a uma “entidade” a qual se 

incorporam valores e significados sugere que 

 

A controvérsia sobre o significado de construção parece basear-se na 
polaridade filosófica convencional entre livre-arbítrio e determinismo. Em 
conseqüência, seria razoável suspeitar que algumas restrições lingüísticas 
comuns ao pensamento tanto formam como limitam os termos do debate. 
Nos limites desses termos, “o corpo” aparece como um meio passivo sobre 
o qual se inscrevem significados culturais, ou então como o instrumento 
pelo qual uma vontade de apropriação ou interpretação determina o 
significado cultural por si mesma. Em ambos os casos, o corpo é 
representado como um mero instrumento ou meio com o qual um conjunto 
de significados culturais é apenas externamente relacionado. (BUTLER, 
2003, p. 27, grifos da autora). 

 

A partir do raciocínio da autora, entendemos que homens e mulheres, 

pertencentes ao sexo masculino e feminino respectivamente, são corpos que, como 

meios passivos, receberam (e recebem) significados culturais da sociedade em que 

se encontram inseridos. 

Ainda nas considerações sobre gênero, ressaltamos a contribuição de 

Giddens (2001), quando ele diz que 

 

O gênero está associado a noções socialmente construídas de 
masculinidade e feminilidade; não é necessariamente um produto direto do 
sexo biológico de um indivíduo. A distinção entre sexo e gênero é 
fundamental, pois muitas diferenças entre homens e mulheres não são de 
origem biológica. (GIDDENS, 2001, p. 109). 

 

O autor expõe uma nova questão com relação à diferenciação entre sexo e 

gênero. Sexo é a forma biológica do ser. Nasce-se homem ou mulher. Isso não quer 

dizer que se nasce masculino ou feminino. Toda sociedade – em termos gerais – 

propõe seu modelo social: os costumes, as crenças e, em sua maioria, o gênero. Em 

nossa sociedade, foi convencionado que quando se nasce mulher, pertence ao 

gênero feminino, que por sua vez possui toda sua carga ideológica subentendida. A 

partir do momento em que se agrega um gênero a alguém, surgem todas as 

implicações que este pressuposto simbólico trás consigo. E é por isso que meninos 

tem que “brincar de carrinho” e meninas tem que “brincar de boneca”. 
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Em outro segmento da pesquisa, num reforço proporcionado pela psicanálise, 

Sergio Gomes da Silva4 corrobora para explicação das diferenças existenciais entre 

homens e mulheres, voltando o objeto de estudo desta pesquisa, também, para a 

interdisciplinaridade.  

 

Se a diferença entre os gêneros anteriormente voltava-se para a relação 
anátomo-fisiológica, com o two-sex-model, “o sexo político-ideológico vai 
ordenar a oposição e a descontinuidade sexuais do corpo” [...] justificando e 
impondo diferenças morais aos comportamentos femininos e masculinos, de 
acordo com as exigências da sociedade burguesa, capitalista, individualista, 
nacionalista, imperialista e colonialista implantada nos países europeus. 
(SILVA, 2000, grifo do autor). 

 

Fica claro, então, que consideramos o “feminino” como uma construção, e 

que, sendo assim, o comportamento “moderno” das personagens, quando estão 

apenas agindo sem as premissas do gênero feminino (casar, ter filhos), só é visto 

dessa maneira porque existe uma carga sociológica no pressuposto do “ser mulher”. 

Vale ressaltar ainda o conceito de feminismo, muitas vezes confundido com o 

significado de feminino: 

 

O feminismo pode ser definido de duas maneiras principais. No sentido 
mais restrito é um conjunto complexo de ideologias políticas usadas pelo 
movimento feminista para promover a causa da igualdade das mulheres 
com os homens e pôr fim à teoria sexista e à prática de opressão social. Em 
sentido mais amplo e mais profundo, constitui uma grande variedade de 
enfoques usados para observar, analisar e interpretar as maneiras 
complexas como a realidade social dos sexos e a desigualdade entre eles 
são construídas, impostas e manifestadas, desde em ambientes 
institucionais mais vastos aos detalhes do dia-a-dia da vida das pessoas. 
(JOHNSON, 1997, p. 109). 

 

 Observamos que enquanto o “feminino” tem um significado sociológico, o 

“feminismo” possui uma carga muito mais política. Esclarecemos também que a 

pesquisa não enfoca somente os estudos feministas, mas utiliza-se de material 

teórico de estudos sobre o feminino. 

 

 

 

 

                                                             
4
 Psicólogo graduado pela UFPB. Especialista em Sexualidade Humana, pelo Centro de Educação, 

UFPB 
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2.2      OS GÊNEROS E A CULTURA TELEVISIVA 

 

 

Considerando que os gêneros são construções sociais, como eles tem sido 

abordados na mídia televisiva, e qual o papel atual que essa mídia desempenha da 

vida das pessoas? A mídia está se transformando de acordo com a sociedade, 

reproduzindo as transformações por que esta vem passando. 

É a partir deste pressuposto que nós justificamos a presença cada vez mais 

explícita de temas sociais em telenovelas, no caso do Brasil, e nos seriados, 

geralmente norte-americanos, que são transmitidos atualmente na televisão aberta e 

fechada do país. No caso das telenovelas, como delimita Junqueira (2009), a 

libertação da mulher na década de 80 assumiu, em primeiro lugar, a forma da 

libertação estética. “Liberdade de se vestir, de se pentear, de se maquiar em 

ambientes por vezes inusitados. A libertação via consumo, começava pelo corpo”. 

(JUNQUEIRA, 2009, p. 125). Nessa época, já era comum ver as mulheres 

consumindo e reproduzindo itens do vestuário das atrizes. Para Junqueira (2009), o 

comportamento feminino, o papel da mulher nas relações amorosas e sociais 

também começam a mudar. 

 

Nas novelas desta década há menos personagens de mulheres sofredoras, 
e mais de mulheres que se afirmam, que „dão a volta por cima‟ apesar dos 
obstáculos colocados pela vida, pelos homens e pela sociedade. A década 
foi palco de grandes protagonistas femininas que lideravam as histórias, não 
somente como passivas amadas e amantes, mas também como sujeitos 
ativos no jogo das relações amorosas, interpessoais e sociais. 
(JUNQUEIRA, 2009, p. 125-126). 

 

De encontro ao pensamento de Junqueira (2009), sobre a mediação de 

assuntos inerentes à sociedade de forma a proporcionar a discussão dos mesmos, 

Sousa (1995) diz que: 

 

Os meios não são mais lugar de confrontação de argumentos, mas lugar de 
simbolização de uma sociedade. Toda coletividade tem necessidade de um 
lugar para construir sua imagem (...) razão e identidade, objetividade e 
subjetividade, reflexão nos dois sentidos do termo. (SOUSA, 1995, p. 34-
35). 

 

A mídia televisiva tem, historicamente, bastante influência na vida das 

pessoas, e pode conter informações elucidativas sobre muitos assuntos, como o 
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conceito de gênero. Messa (2007, p. 18) revela que “as telenovelas, a partir de 

meados dos anos 60, foram responsáveis pelas construções (e reproduções) de 

gênero que até hoje, de certa forma, ainda temos como referência”. 

Orientamo-nos pela análise da recepção do seriado Sex and the City por sua 

relevância e intertextualidade com o tema trabalhado, a liberação feminina. Desta 

forma, buscamos introduzi-la no contexto proposto por Sousa, quando o autor afirma 

que “a disposição para o desenvolvimento de pesquisas sobre gêneros ficcionais [...] 

deve vir articulada, metodologicamente, às dimensões analíticas da história, 

produção e recepção da cultura nas sociedades modernas”. (1995, p. 71). 

Duas teorias podem explicar o fenômeno da simbolização da sociedade 

através dos meios de comunicação, bem como o grau de passividade com que os 

sujeitos estão submetidos no ato de ver TV. 

A teoria dos usos e gratificações insere-se em tal lógica: há influência social 

se um grupo tem um interesse e se relaciona com o interesse de outro grupo. A 

hipótese dos usos e gratificações explica o consumo e os efeitos dos meios de 

comunicação de massa em função das motivações e das vantagens recebidas pelo 

destinatário. 

Isso justificaria o grande sucesso alcançado por SATC. Se a sitcom 

representava mulheres em plena libertação do feminismo, que época melhor para 

fazê-lo do que em meados do século XXI? As mulheres de 1998, ano em que a série 

estreou, não estavam mais tão ligadas ao discurso feminista, pelo menos não a 

maioria delas, quando esta teoria presumia a existência de uma identidade definida, 

compreendida pela categoria das mulheres, que não só deflagrava os interesses e 

objetivos feministas no interior de seu próprio discurso, mas constituía o sujeito 

mesmo em nome de quem a representação política era almejada, como explana 

Butler (2003). No contexto da época em que surge SATC, as mulheres adquirem um 

comportamento independente das relações políticas envolvidas entre homens e 

mulheres, sem se importarem com o rótulo que receberiam por suas atitudes, como 

veremos adiante. 

Já o pressuposto básico dos trabalhos orientados pela corrente dos estudos 

culturais pode ser entendido da seguinte forma: “A cultura, então, contextualiza o 

sujeito e as mediações a que está exposto, que no caso do processo de recepção, 

extrapola os limites do ato de ver TV.” (JACKS, 1999, p. 57). Assim, temos que o 

cotidiano e a vida dos sujeitos da pesquisa influenciam diretamente na recepção 
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conseguida com o experimento. A compreensão que o sujeito constrói do que é 

passado pela TV perpassa, anteriormente, por seu círculo hermenêutico e a 

compreensão que ele tem do mundo, formada através do conjunto dos fatores 

culturais da sociedade que incorpora. 

Junqueira (2009) complementa que, a partir dos anos 80, a teoria dos 

Estudos Culturais sente necessidade de buscar trocas com outras disciplinas para 

atender à crescente complexificação dos objetos de estudo, a partir da globalização.  

 

Os estruturalismos são repensados e passam a ser absorvidos em parte. 
[...] O sujeito é recuperado enquanto entidade descentrada, através da 
teoria do discurso. Entender a flexibilização das identidades torna-se um 
desafio essencial para repensar a política, o papel dos meios de 
comunicação e do funcionamento do espaço público. Dentro desta 
empresa, a pesquisa dos estudos culturais volta-se para a recepção da 
mídia, na tentativa de captar essa flexibilização. (JUNQUEIRA, 2009, p. 34). 

 

Lopes, Borelli e Resende (2002), também apontam para a cultura como fator 

determinante quanto à passividade do sujeito ao texto da narrativa. Elas destacam a 

possibilidade de que o gênero da narrativa influa diretamente na recepção do 

produto. 

 

É possível afirmar que a reposição de matrizes culturais tradicionais por 
meio dos gêneros ficcionais colabora na salvação das origens, resgate da 
memória individual e coletiva e restauração da experiência, que na 
modernidade vai se fragilizando em meio ao torvelinho das “vivências”. 
(BENJAMIN, 1985; 1987; 1989 apud LOPES, BORELLI e RESENDE, 2002, 
p. 251, grifos das autoras). 

 

Essas estruturas narrativas são formas de estabelecer modulações e 

durações, arquitetando a temporalidade humana (COSTA, 2000, p. 41). Constituída 

uma compreensão da ligação entre a recepção do sujeito, a cultura televisiva e a 

(não) passividade do sujeito no ato de ver TV, voltamo-nos para o formato da 

narrativa ficcional seriada, a qual engloba SATC, enquadrando-a na perspectiva de 

Machado (2000), na qual o enredo desta narrativa 

 

é geralmente estruturado sob a forma de capítulos ou episódios, cada um 
deles apresentado em dia ou horário diferente e subdividido, por sua vez, 
em blocos menores, separados uns dos outros por breaks. (MACHADO, 
2000, p.83, grifo do autor). 
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A proposta de SATC aparenta simplicidade. Trata-se de uma abordagem 

cômica do cotidiano de quatro amigas “pós-feministas”, apresentada em 25 minutos, 

aproximadamente. Foi tempo suficiente para registrar o seriado, assim como as 

telenovelas o foram com o feminismo, como uma bandeira midiática do pós-

feminismo. 

 

 

2.3       A MULHER CONTEMPORÂNEA E A IDENTIDADE SOCIAL 

 

 

As mulheres em SATC, como vimos, possuem características bem peculiares. 

Elas não estão preocupadas apenas em casar ou constituir família, e valorizam 

bastante sua carreira profissional e aquisições materiais, sejam elas sapatos ou 

apartamentos no Upper West Side5. As peculiaridades de um grupo social, ou 

mesmo de um indivíduo, o conjunto de suas características formadoras de um 

conceito, são o que chamamos de identidade, conforme Johnson (1997): “O 

componente do autoconceito, que se baseia nos status sociais ocupados pelo 

indivíduo, é conhecido como identidade social”. (p. 204, grifo do autor). 

Se iniciarmos uma discussão em uma realidade macro, a identidade da 

mulher contemporânea é algo difícil de pontuar. Isto porque a contemporaneidade 

trouxe consigo as dúvidas e incertezas de uma geração em constante 

transformação. A sociedade se modifica rapidamente, e as identidades nunca 

estiveram tão vulneráveis. 

Esta identidade é formada a partir da interação do “eu” com a sociedade, 

através de um diálogo contínuo com as culturas exteriores e com as identidades que 

formam a sociedade. Isto implica que a identidade de um indivíduo não é auto-

suficiente, mas sim o conjunto de vários “autoconceitos”, que interagem entre si. Hall 

(2006) acrescenta que, na pós-modernidade, o sujeito assume identidades 

diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de 

um “eu” coerente. 

Quanto ao conceito de pós-modernidade, partimos do princípio de Hall (2006), 

designando-a como a própria modernidade em uma transformação estrutural: a 

                                                             
5
 O Upper West Side é um bairro da ilha de Manhattan, em Nova York. Durante o seriado, é 

mencionado pelas protagonistas como um bairro “da moda” e, conseqüentemente, caro. 
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fragmentação das paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 

nacionalidade que, no passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como 

indivíduos sociais. 

Esta mudança não só desarticula as identidades estáveis do passado, mas 

também “abre a possibilidade de novas articulações: a criação de novas identidades, 

a produção de novos sujeitos”. (HALL, 2006, p. 17-18). Essas articulações na 

sociedade atual abrem espaço para a construção de identidades múltiplas, que 

recebem a direta influência da pós-modernidade. 

 

A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro 
de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” a 
partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser 
vistos por outros. Psicanaliticamente, nós continuamos buscando a 
“identidade” e construindo biografias que tecem as diferentes partes de 
nossos eus divididos numa unidade porque procuramos recapturar esse 
prazer fantasiado da plenitude. (HALL, 2006, p. 39, grifos do autor). 

 

 Ressaltamos que estamos fazendo, neste capítulo, a transição do sujeito 

sociológico clássico para o sujeito pós-moderno. Isto quer dizer que muito do que 

abordamos está sendo levantado em estudos recentes sobre a pós-modernidade, 

baseado no contexto desta sociedade e nas relações sociais que foram 

estabelecidas nos últimos anos. 

Como os “autoconceitos” estão sendo formados nesta sociedade em 

constante transformação, a mulher contemporânea possui variadas identidades, 

inclusive com certa incoerência. Como poderá ser mais bem visualizado nas 

análises, esta mulher pode ter desejos distintos em um mesmo momento, como o 

anseio pós-moderno de ser independente financeiramente, de construir uma carreira 

profissional bem sucedida e, ao mesmo tempo, o desejo clássico de ser mãe e de 

constituir família.  

 

O self é socialmente “construído”, no sentido de ser moldado através de 
interação com outras pessoas e por utilizar materiais sociais sob a forma de 
imagens e idéias culturais. Como acontece com a SOCIALIZAÇÃO em 
geral, é claro, o indivíduo não é um participante passivo desse processo, e 
pode exercer uma influência muito forte sobre a maneira como o processo e 
suas conseqüências se desenvolvem. (JOHNSON, 1997, p. 204, grifos do 
autor). 

 

 Característica marcante da pós-modernidade, o processo de globalização, 

abordado por Giddens (1991), implica um movimento de distanciamento da idéia 
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sociológica clássica da “sociedade” como um sistema bem delimitado e sua 

substituição por uma perspectiva que se concentra na forma como a vida social está 

ordenada ao longo do tempo e do espaço. É a pós-modernidade mostrando que 

surge para desestruturar idéias e conceitos cristalizados através de novas propostas 

e articulações. 
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3 SOBRE SEX AND THE CITY 

 

 

3.1      A PRODUÇÃO E O “COMPLEXO DE CARRIE BRADSHAW” 

 

 

A história de SATC é iniciada no ano de 1994, quando a jornalista Candace 

Bushnell começou a escrever uma coluna intitulada “Sex and the City” para o jornal 

em que trabalhava, o New York Observer, baseando-se nas aventuras que ouvia das 

suas amigas através de seu alter-ego, Carrie Bradshaw. A coluna ganhou destaque 

serviu de inspiração para a criação da sitcom de mesmo nome, produzida pelo canal 

HBO, de 1998 até 2004. Passada na cidade de Nova York, a série está focada no 

cotidiano de quatro amigas: Carrie, Samantha, Miranda e Charlotte. Desde suas 

relações íntimas com homens até as mais variadas temáticas (geralmente 

relacionadas a sexo), quase tudo era discutido em SATC, sempre com o tom 

humorístico, ao estilo das comédias de situação americanas – as sitcom. A série 

aumentou o seu prestígio, tornando o seu nome conhecido também por pessoas que 

não tinham lido o livro. 

SATC apresenta seis temporadas, cada uma com número de episódios 

bastante variado, totalizando 94 episódios. Todas as temporadas foram lançadas em 

DVD no Brasil, no ano de 2006, após dois anos de a série ter seu final, com áudio 

disponível em inglês e espanhol, sendo legendadas também em português. 

A proposta era diferenciada do que tinha sido produzido com a temática até 

então, com um discurso moderno e concepções não-convencionais sobre os mais 

variados assuntos. Messa (2006) aponta para detalhes na produção que podem ter 

imprimido sua marca em SATC. 

 

É importante ressaltar que STC foi idealizado e escrito por dois 
homossexuais assumidos: Darren Star e Michael Patrick King. Os criadores 
expõem no programa uma política sexual que pretende mostrar-se livre de 
preconceitos. Em uma sociedade americana onde o puritanismo ainda é 
uma regra – embora a sexualidade e todas as suas manifestações sejam 
toleradas – o programa veio na tentativa de legitimar práticas antes veladas 
na televisão. (MESSA, 2006, p. 47). 

 

Com essa prerrogativa, a série abordou temas variados, na maior parte do 

tempo sob a couraça de um tema mais genérico: o sexo. Era necessário mostrar a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/HBO
http://pt.wikipedia.org/wiki/1998
http://pt.wikipedia.org/wiki/2004
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vida das mulheres de uma forma que as espectadoras pudessem se identificar e, 

assim, tornar o programa aceito. (MESSA, 2006, p. 47-48). 

As quatro personagens principais de SATC, escolhidas de forma a atender a 

expectativa de identificação com o público, são, na maior parte do tempo, 

personagens “tipo”. Isso quer dizer que raramente uma das quatro fazia algo 

que saísse do “tipo” que deveria representar. Segue a descrição das personagens e 

das impressões causadas por cada uma delas ao longo das seis temporadas. 

 

 

3.1.1 Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) 

 

Carrie é jornalista e trabalha em um jornal de Nova York. Ela se considera 

viciada em sapatos, com destaque para os da grife Manolo Blahnik, e é uma 

consumista compulsória. Sua coluna “Sex and the City” é o fio condutor de cada 

episódio da série, onde relata histórias sobre suas relações interpessoais e sexuais. 

Ao longo do seriado, Carrie envolve-se seriamente com vários homens, em uma 

nítida busca por aquele que seria o seu “par” ideal. Na maior parte da série, ela não 

parece se preocupar em seguir alguns padrões sociais, como casar-se e ter filhos. 

Porém, em alguns momentos, principalmente ao final da série, a protagonista 

demonstra forte interesse em estabelecer uma relação firme e duradoura. 

Carrie pode ser considerada a personagem “coringa” do seriado, sempre 

mudando, se adaptando e refletindo sobre os fatos que ocorrem em sua vida. 

Também consideramos a personagem mais instável. Enquanto suas amigas 

apresentam “tipos” bem definidos (é certo que todas passam por momentos de 

ruptura com seus “tipos”, mas sempre voltando ao padrão pré-estabelecido), Carrie 

se recusa a estabelecer opiniões bem definidas sobre algumas temáticas da série. 

Por este motivo, a personagem passa a impressão de ser a mais “equilibrada”, ou 

seja, não possui a “promiscuidade” de Samantha nem o “puritanismo” de Charlotte. 

No entanto, este equilíbrio de Carrie não passa de impressão. Na realidade, a 

personagem decorre toda a série em busca de sua identidade. Ela não sabe se quer 

casar, tem dúvidas sobre ter ou não ter filhos e tem um namorado diferente em cada 

temporada, sempre com a pré-disposição a reatar o relacionamento com seu ex, o 

Mr. Big. O entrevistado que diz possuir afinidade com a personagem desenvolve o 
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que aqui chamamos de “complexo de Carrie Bradshaw”. Ele, como a personagem, 

não tem uma opinião definida com relação a muitos dos temas abordados pela série. 

Se o seriado se propõe a “construir” personagens que possuam identificação 

em maior ou menor grau com seu público, Carrie é o que se pode chamar de “meio 

termo”. É a escolha ideal pra quem não deseja se posicionar, seja por falta de 

opinião ou por preferir mantê-la oculta. 

 

 

3.1.2 Samantha Jones (Kim Cattrall) 

 

Ela sabe o que quer e, na maioria das vezes, consegue. Samantha Jones é a 

mais velha do grupo e não tem problemas com o próprio corpo. Relações públicas, 

independente, não poupa esforços para conseguir o que deseja, evitando 

envolvimento emocional a todo o custo, enquanto satisfaz todos os possíveis 

desejos que tem. Pode ser considerada a melhor amiga de Carrie, sempre lhe dando 

conselhos e dicas. Das quatro amigas, é ela quem tem o maior número de relações 

sexuais, e é sempre o alvo de comentários por seus hábitos sexuais extravagantes 

(e também de preconceito, como no episódio quatro da 5ª temporada, Cover Girl - A 

garota da capa, quando até suas amigas começam a questionar sua vida sexual). 

 

 

3.1.3 Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) 

 

Miranda é esperta, segura e orgulhosa de suas conquistas. Ela conseguiu 

comprar seu apartamento no Upper West Side e é sócia de um escritório de 

advocacia. Característica marcante da personagem é o seu sarcasmo, presente em 

todos os episódios da série. Ela é a mais racional das quatro amigas, e sempre 

deixa os seus relacionamentos em segundo plano, em prol do trabalho. É a 

personagem que mais surpreende em SATC (em uma disputa acirrada com a 

Charlotte, que também tem atitudes inesperadas ao longo do seriado). No auge de 

sua carreira como advogada no escritório em que trabalha, Miranda descobre estar 

grávida e decide ter o bebê. É uma mudança brusca no desenvolvimento da 

personagem que, antes durona e cética, passa a ser sensível e maternal (se 

comparada à personagem pré-gravidez). 
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3.1.4 Charlotte York (Kristin Davis) 

 

Charlotte York é uma comerciante de arte educada na classe média-alta de 

Connecticut. É a mais conservadora e tradicionalista do grupo. Acredita no amor e 

vive em busca de seu príncipe encantado. Ela é o ponto de referência, com suas 

opiniões românticas, às vezes insensatas, para recuperar a fé das amigas de que 

todas podem encontrar um grande amor. Em sua busca incansável pelo homem 

ideal, Charlotte se casa duas vezes. Ela é obrigada a abandonar o sonho de se 

tornar mãe devido a um problema de fertilidade que possui (grande parte das últimas 

temporadas Charlotte passa tentando engravidar. Este passa a ser o maior objetivo 

da personagem desde seu primeiro casamento). Entretanto, ela e seu marido Harry 

acabam adotando uma criança. 

 

 

3.2      SEX AND THE CITY E A LIBERAÇÃO FEMININA 

 

 

Se Carrie Bradshaw e suas amigas desfilaram pelas ruas de Manhattan 

durante os seis anos em que a série foi exibida comprando sapatos caríssimos, 

tomando drinks em bares da moda e tendo múltiplos encontros com homens 

diferentes, elas estavam representando uma nova concepção da mulher na 

sociedade, a mulher pós-feminismo. 

O programa não aponta uma proposta feminista. Durante as seis temporadas 

há apenas uma menção explícita ao movimento feminista6. Assim como Messa 

(2006) conceitua a “mulher moderna”, ela também o faz com a mulher caracterizada 

em SATC. 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 Quando Charlotte decide que largará seu trabalho para se dedicar ao marido e filhos, ao que as 

amigas são contra (Ep. 07, 4ª temporada). Em uma discussão com Miranda, reclama: “O movimento 
feminista fala sobre escolhas. Se eu quiser largar meu trabalho, essa é minha escolha”. 
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A mulher apresentada na tela é aparentemente desprovida de pudores 
sexuais, mas infeliz caso não tenha um laço afetivo. O diferencial de STC é 
que o casamento não é a única saída (apenas Charlotte e Miranda finalizam 
suas sagas românticas casadas), mas a união estável com um par é, sem 
dúvida, a melhor estratégia feminina para a felicidade. Mesmo ao trazer 
traços que o posicionariam como um programa feminista (a mulher 
independente, igualdade entre homem e mulher, sua posição favorável ao 
sexo sem compromisso, por exemplo) -, STC deixa implícito sua adesão ao 
“pós-feminismo” e à manutenção da submissão aos valores do patriarcado. 
A mulher, no programa, não está solteira por opção, mas pela falta de. 
(MESSA, 2006, p.10, grifo da autora). 

 

Para Messa (2007, p.16-17), a condição primeira para o pós-feminismo existir 

é assumir que “o feminismo está ultrapassado” e que a mulher de hoje está em outro 

patamar. E neste contexto onde o feminismo só é lembrado para demonstrar o 

quanto está ultrapassado, as mulheres, amparadas pela esfera midiática, sentem-se 

aptas a (re) produzir o discurso de que podem tudo e sentem falta de quase nada. 

Sendo assim, sempre que o termo pós-feminismo é utilizado, referimo-nos a 

uma época em que as mulheres já não ostentam bandeiras de sua libertação do 

domínio masculino. Justamente por não acharem que seja necessário, pois a época 

de diferenciação entre os gêneros e da batalha entre os mesmos já passou, 

conforme Macedo e Amaral (2005), quando as autoras conceituam o pós-feminismo. 

 
Segundo algumas correntes do feminismo, o pós-feminismo encontra-se 
próximo do discurso do pós-modernismo, na medida em que ambos têm por 
objectivo desconstruir/desestabilizar o género enquanto categoria fixa e 
imutável. [...] Outras correntes do feminismo, porém, afirmam que esta 
aproximação do pós-feminismo ao pós-modernismo é problemática. Em vez 
disso, o pós-feminismo é visto como incorporando um feminismo de 
“Terceira vaga”, que se identificaria mais com uma agenda liberal e 
individualista do que com objectivos colectivos e políticos, considerando que 
as principais reivindicações de igualdade entre os sexos foram já satisfeitas 
e que o feminismo deixou de representar adequadamente as preocupações 
e anseios das mulheres de hoje. Esta visão de um feminismo em versão 
“pós”, isto é, conservadora e acomodada, tem por sua vez sido identificada 
com o chamado backlash ideológico do feminismo (a que chamaremos 
contra-feminismo). (MACEDO E AMARAL, 2005, p. 153-154, grifo nosso). 

 

Subentende-se então que as mulheres do pós-feminismo estão tão 

organicamente avançadas que sequer imaginam a possibilidade de serem vistas 

como “sexo frágil”. As mulheres “pós-feministas” já conquistaram espaço no 

mercado de trabalho, já podem optar por auxílio de terceiros na educação e criação 

dos filhos e já não consideram tão necessário lutar por direitos que, nessa 

concepção moderna, lhes são atribuídos naturalmente. 
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É interessante ressaltar que estamos falando de mulheres altamente bem 

sucedidas. Não ignoramos nesta pesquisa o fator social, econômico ou de tempo e 

espaço. Muitos são os fatores que interferem diretamente na opinião e no 

comportamento das pessoas. Consideramos que é muito mais fácil ser uma mulher 

pós-feminista e pós-moderna na América do Norte, local onde se passa a série, 

onde as revoluções feministas e sexuais aconteceram primeiro; e com elevado 

status social, tanto na questão econômica como em relação à seus empregos, todos 

bem aceitos e respeitados pela sociedade. 

Ao inserir a discussão sobre a modernidade e as diferenças entre conceitos 

contemporâneos sobre questões que geram polêmica (como casamento, amor e 

sexualidade) em relação a outros contextos anteriores, partimos dos conceitos de 

Giddens (2001) e Foucault (1985, 1993). 

Adotamos a perspectiva de Foucault acerca da sexualidade, quando o autor a 

coloca como um “discurso” iniciado com o cristianismo para atender às 

necessidades de compreensão deste mecanismo, a fim de promover o seu combate. 

 

A confissão, o exame de consciência, toda uma insistência sobre os 
segredos e a importância da carne não foram somente um meio de proibir o 
sexo ou de afastá-lo o mais possível da consciência; foi uma salvação ao 
domínio de seus movimentos obscuros. O sexo foi aquilo que, nas 
sociedades cristãs, era preciso examinar, vigiar, confessar, transformar em 
discurso. (FOUCAULT, 1993, p.230). 

 

Transformada em discurso, a sexualidade passa a ter o seu sentido mutável, 

variando de acordo com o contexto de cada sociedade, produtora se sentidos e 

“verdades”, que passam a circular como discursos aceitos. 

 
Como o poder que se exerce sobre a loucura produziu o discurso 
“verdadeiro” da psiquiatria? O mesmo em relação à sexualidade: retomar a 
vontade de saber onde o poder sobre o sexo se embrenhou. Não quero 
fazer a sociologia histórica de uma proibição, mas a história política de uma 
produção de “verdade”. (FOUCAULT, 1993, p.230, grifos do autor). 

 

Da mesma forma como se produziu historicamente a diferenciação dos 

gêneros, a concepção de sexo (enquanto ato sexual) e de sexualidade também 

foram construídas, e tem seus conceitos modificados continuamente. Trata-se de 

uma produção de sentido, a produção de uma “verdade” que só terá validade em 

determinada sociedade e, não menos importante, em determinado tempo. Para se 

ter idéia da constante transformação que o tempo pode efetivar em cada conceito, 
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basta remontar o cenário de algumas décadas atrás e compará-lo ao atual. Vive-se 

uma época em que, cada vez mais, pais e filhos conversam abertamente sobre 

sexo, sem apontá-lo como “aquilo que [...] é preciso examinar, vigiar, confessar” 

(FOUCAULT, 1993, p. 230). Moças e rapazes iniciam suas vidas sexuais cada vez 

mais cedo e é possível receber orientação sexual nos mais diversos lugares, através 

de cartazes, panfletos e propagandas televisivas. 

A liberação sexual feminina, que vem ocorrer com esta nova concepção da 

sexualidade, cada vez mais livre dos antigos paradigmas, destaca alguns subtemas. 

O conceito de “casamento” na atualidade, que contrapõe noções anteriores do 

mesmo e que utilizaremos na pesquisa, é atribuído por Foucault: 

 

[...] o casamento não é mais pensado somente como uma „forma 
matrimonial‟, fixando a complementaridade dos papéis na gestão da casa, 
mas também e sobretudo enquanto „vínculo conjugal‟ e relação pessoal 
entre o homem e a mulher. (FOUCAULT, 1985, p.152, grifos do autor). 

 

Entretanto, ressalta-se que, em nossa sociedade, “casar é um dever. O 

vínculo matrimonial é de regra universal”. (FOUCAULT, 1985, p.152). O autor afirma 

ainda que o casamento tornou-se natural na sociedade por representar a instituição 

firmadora de normas pré-estabelecidas e aceitas para a manutenção desta 

sociedade. 

 
A naturalidade do casamento, embora fosse contestada por algumas 
escolas filosóficas, e nos cínicos em particular, tinha sido habitualmente 
fundamentada sobre uma série de razões; o encontro indispensável do 
macho e da fêmea para a procriação; a necessidade de prolongar essa 
conjunção numa ligação estável para assegurar a educação da progenitura; 
o conjunto das ajudas, comodidades e prazeres que a vida a dois, com seus 
serviços e suas obrigações, pode proporcionar; e finalmente, a formação da 
família como o elemento de base para a cidade. (FOUCAULT, 1985, p.153). 

 

Já o “amor” como é expresso nos dias de hoje é visto nesta pesquisa como 

propõe Giddens (1993, p.225), ao afirmar que o amor romântico, anterior ao amor 

confluente, expressou a realidade emocional e suscitou a intimidade no nascente 

homem moderno. Obrigou a livre escolha do parceiro conjugal, não mais assentada 

na propriedade, mas no sentimento e, assim, libertou o vínculo conjugal dos laços de 

parentesco. 

No lugar do amor romântico, emerge o amor confluente com a atualidade. 

Este é ativo, contingente, por isso atrita-se com as categorias “sempre” e “único” do 
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amor romântico. Presume igualdade da doação e envolvimento emocional. Abole as 

dicotomias entre atividade sexual e a ars erótica; a realização do prazer erótico 

recíproco é elemento-chave na manutenção ou ruptura da união. É monogâmico 

enquanto for satisfatório. O amor confluente proporciona o relacionamento puro em 

detrimento do relacionamento baseado na dependência compulsiva, na obrigação da 

rotina, na divisão de papéis sexuais e na ausência do diálogo. (GIDDENS, 1993, 

p.72-73). 

Giddens aponta, também, para o surgimento da sexualidade plástica7, isto é, 

a sexualidade se desvincula da reprodução e o elo natural destas duas dimensões é 

abolido. A sexualidade agora possui uma existência autônoma, torna-se qualidade 

do indivíduo e um meio de ligação com o outro. Agora é uma opção, um estilo de 

vida, não mais um estado de coisas ditado pela natureza e pode manifestar-se de 

muitas maneiras, de acordo com os propósitos individuais. (1993, p.156). 

Todos estes temas, e muitos outros, são trabalhados por SATC ao longo de 

seus episódios. Eles destacam os conceitos já vistos na esfera da atualidade, 

exatamente como foram apontados pelos autores: o pós-feminismo de Messa 

(2003), a conveniência do casamento, proposta por Foucault (1985), o amor 

confluente e a sexualidade plástica de Giddens (1993). SATC não foge a nenhum 

dos conceitos. Entretanto, o que deveria parecer natural, juntando-se tudo ao 

mesmo tempo, pode causar espanto e até mesmo incredulidade. É possível haver 

tanta modernidade em uma mulher só? 

 

 

3.3      EPISÓDIOS 

 

 

Dentre os 94 episódios das temporadas de SATC, destacamos seis, um de 

cada temporada. Todos possuem temas específicos, que poderiam levantar 

questionamentos. Isso quer dizer que, embora se trate de temas bem definidos, as 

concepções possíveis de se ter sobre eles podem ser completamente diferentes. 

Segue a descrição de cada episódio, com suas respectivas impressões. 

                                                             
7
 Termo adotado pela pesquisa, que representa a forma como a sexualidade é vista e praticada na 

atualidade. Giddens (1993) utiliza o termo exemplificando através de relações homoafetivas, visto que 
a sexualidade plástica estimula a ausência da obrigatoriedade da reprodução e o “sexo pelo prazer”. 
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3.3.1 O poder do sexo feminino (Ep. 05, 1ª temporada) 

 

“The Power Of Female Sex” é uma oportunidade de observar como os 

sujeitos se comportam com relação ao tema “sexo sem compromisso”. Nele, Carrie 

encontra Amalita8 e Carlo9 em uma loja de sapatos e eles a apresentam a um 

arquiteto francês, Gilles. Eles passam poucos dias juntos, e logo tem relações 

sexuais. O arquiteto deixa mil dólares para Carrie, depois de passar a noite com ela, 

fazendo-a se sentir como uma prostituta. Desta forma, ela passa a questionar se 

estaria se comportando como tal por manter relações sexuais sem compromisso. Já 

Charlotte abandona seu pudor ao posar nua para o artista Neville Morgan10. 

 

 

3.3.2 Solteira e fabulosa? (Ep. 04, 2ª temporada) 

 

É melhor fingir do que ficar sozinha? Este episódio retrata assuntos como a 

independência feminina, quando Carrie começa a achar que vale a pena ficar 

sozinha. Enquanto isso, suas amigas fazem o oposto. Miranda sai com um antigo 

namorado e finge ter orgasmos apenas para não perder a relação; Samantha fica na 

casa do dono de um clube e acaba iludindo-se com suas promessas; e Charlotte, 

seguindo os passos das outras, começa a namorar um amigo por interesse, já que 

ele faz pequenos reparos em sua casa. Esta é uma das poucas oportunidades em 

que a independência da mulher moderna de Messa (2007) é diretamente 

questionada pela atitude das personagens. 

 

 

3.3.3 Tudo ou nada (Ep. 10, 3ª temporada) 

 

Neste episódio da terceira temporada, temas como traição e a independência 

feminina são sutilmente trabalhados, e sua escolha se deve às rupturas de 

                                                             
8
 Amalita é uma amiga italiana de Carrie. Sempre rodeada por homens ricos e influentes e viajando 

com as melhores roupas e jóias. Segungo Carrie, ela é considerada por alguns como “lixo europeu”. 
9
 Carlo é o companheiro de Amalita. 

10
 Neville Morgan é um artista que, no episódio em questão, realiza uma exposição com pinturas que 

retratam o órgão sexual feminino. 
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comportamento de algumas personagens, quebrando o estereótipo de cada uma 

delas formado ao longo do seriado. 

Carrie se sente culpada por trair Aidan11 e quer terminar o caso com Mr. Big12. 

Charlotte surpreende ao negociar os termos do acordo pré-nupcial com a mãe de 

Trey13, Bunny, provocando uma ruptura com o rótulo de romântica e boazinha que 

lhe perseguiu durante todo o seriado. Em outro plano, depois de comemorar a sua 

mudança para um novo apartamento, a gripe de Samantha faz com que a ela tenha 

uma visão pessimista da vida, e acaba percebendo que, em determinados 

momentos, precisa ter alguém ao seu lado. Esta é mais uma grande ruptura 

comportamental de uma personagem na série, visto que Samantha é a mais 

independente das amigas em relação aos homens. 

 

 

3.3.4 Apenas diga sim (Ep. 12, 4ª temporada) 

 

Neste episódio, o foco é o casamento e as opiniões que se podem ter sobre 

ele. Carrie tem enjôo com a possibilidade de se casar com Aidan e ela se questiona 

se faz o tipo de mulher que casa. Enquanto isso, Charlotte vibra com a idéia de que 

a amiga se case e Samantha repudia completamente a idéia. Outro importante 

acontecimento do episódio é a decisão de Miranda, quando esta resolve ser “mãe 

independente” e comunica a Steve14, o pai da criança, que terá o seu filho 

independentemente e que não precisará de sua ajuda. 

 

 

3.3.5 Velhas amigas (Ep. 03, 5ª temporada) 

 

Na quinta temporada de SATC, as protagonistas começam a sentir o peso de 

sua “solteirisse” crescer junto com a idade. Carrie, sem namorado e tentando se 

                                                             
11

 Depois de Mr. Big, o grande amor de Carrie no seriado, Aidan é o homem com maior 
representatividade na vida da protagonista. Ele chega a pedi-la em casamento. 
12

 Mr. Big é o par romântico de Carrie, cujo pseudônimo foi criado por ela. Na realidade, seu nome é 
John, mas isto só fica claro no último episódio de SATC. Entre encontros e desencontros, é ele quem 
a protagonista escolhe ao final da série. 
13

 Trey MacDougal é o primeiro marido de Charlotte, com quem ela tenta várias vezes ter um filho. 
Escocês de família tradicional, tem seu casamento vigiado pela mãe, Bunny MacDougal. 
14

 Pode-se dizer que Steve é o par romântico de Miranda no seriado. É com ele que a advogada se 
casa ao final da série. 
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convencer de que não precisa de um, tenta desesperadamente reunir todo mundo 

para o aniversário de Charlotte, mas a aniversariante não quer fazer 36 anos, 

porque acha que está ficando velha. Enquanto isso, Miranda vai para Atlantic City 

com as garotas, sentindo-se com baixa auto-estima por causa de seu peso. A 

grande surpresa do episódio é por conta de Samantha que, ao perceber que está 

ficando paranóica com a possibilidade de uma traição de Richard15, termina o seu 

relacionamento e reassume a posição de solteira, convicta de que, antes de amar 

alguém, ela ama mais a si mesma. 

 

 

3.3.6 Em pratos limpos (Ep. 16, 6ª temporada) 

 

“Out Of the Frying Pan” mostra uma Samantha Jones fragilizada, lutando 

contra o câncer. É um episódio de muitas surpresas, pois Miranda, a mais 

independente das quatro amigas, decide mudar-se para o Brooklyn em favor de sua 

família, já que lá eles teriam uma casa com mais espaço que em Manhattan. Este 

fato ressalta que, mesmo com estereótipos bem definidos, cada uma das 

protagonistas apresenta características umas das outras, e suas atitudes variam em 

cada situação. Enquanto isso, Charlotte não se conforma por não conseguir 

engravidar, o que demonstra a importância que os filhos representam no casamento 

e no próprio relacionamento da personagem com os outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15

 Richard Wright é um dos poucos homens por quem Samantha realmente se apaixona. Ele teve 
uma participação relativamente longa no seriado, contabilizando 12 episódios. 
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4 ENTREVISTAS E IMPRESSÕES 

 

 

A metodologia desta pesquisa, de caráter qualitativa, propõe a obtenção de 

respostas para os questionamentos iniciais através de reflexão e adequação à 

realidade. Para isto, utilizamos um recurso metodológico que busca, com base em 

teorias e pressupostos definidos pelo investigador, recolher respostas a partir da 

experiência subjetiva de uma fonte, selecionada por deter informações que se 

deseja conhecer. Isso pode ser alcançado por meio da entrevista em profundidade. 

Através dela, para Duarte (2006), 

 

Os dados não são apenas colhidos, mas também resultado de interpretação 
e reconstrução pelo pesquisador, em diálogo inteligente e crítico com a 
realidade. Nesse percurso de descobertas, as perguntas permitem explorar 
um assunto ou aprofundá-lo, descrever processos e fluxos, compreender o 
passado, analisar, discutir e fazer prospectivas. Possibilitam ainda identificar 
problemas, microinterações, padrões e detalhes, obter juízos de valor e 
interpretações, caracterizar a riqueza de um tema e explicar fenômenos de 
abrangência limitada. (DUARTE, 2006, p. 62-63). 

 

O uso de entrevistas permite identificar as diferentes maneiras de perceber e 

descrever os fenômenos. Como nos estudos qualitativos em geral, seu objetivo 

muitas vezes está mais relacionado à aprendizagem por meio da identificação da 

riqueza e diversidade, pela integração das informações e síntese das descobertas 

do que ao estabelecimento de conclusões precisas e definitivas. (DUARTE, 2006). 

Os autores afirmam ainda sobre a entrevista em profundidade que é uma técnica 

“dinâmica e flexível, útil para apreensão de uma realidade tanto para tratar de 

questões relacionadas ao íntimo do entrevistado, como para descrição de processos 

complexos nos quais está ou esteve envolvido”. (DUARTE, 2006, p. 64). 

Quanto aos estudos de Recepção, que estão sendo considerados nesta 

pesquisa, ainda são pouco explorados no âmbito da comunicação em nível regional, 

principalmente pela empiria envolvida, em detrimento de um aprofundamento teórico 

clássico. Sousa (1995) aponta para as características dos estudos da escola norte-

americana, que vê a recepção como apenas uma etapa no processo de 

comunicação. 
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[...] a relação de predomínio do emissor sobre o receptor é a idéia que 
primeiro desponta, sugerindo uma relação básica de poder, em que a 
associação entre passividade e receptor é evidente. Como se houvesse 
uma relação sempre direta, linear, unívoca e necessária de um pólo, o 
emissor, sobre outro, o receptor; uma relação que subentende um emissor 
genérico, macro, sistema, rede de veículos de comunicação, e um receptor 
específico, indivíduo, despojado, fraco, micro, decodificador, consumidor de 
supérfluos, como se existissem dois pólos que necessariamente se opõem, 
e não eixos de um processo mais amplo e complexo, por isso mesmo, 
também permeado por contradições. (SOUSA, 1995, p. 14). 

 

O surgimento nos países latino-americanos do novo discurso de recepção 

enquanto processo integrado à emissão oferece uma nova perspectiva. O sujeito 

passa a ser visto como objeto de estudo, e não apenas como receptor passivo no 

processo comunicacional. 

 

Quando [...] procura-se por esse homem indivíduo/singular no contexto mais 
amplo do processo de comunicação, introduz-se não apenas a abordagem 
teórico-metodológica, que propicia diferentes modos de compreendê-lo, 
mas nessa mesma abordagem estará embutida uma postura 
epistemológica, isto é, um modo de entender como o conhecimento humano 
se torna possível com base no sujeito e no objeto desse próprio 
conhecimento. (SOUSA, 1995, p. 15). 

 

No caso de uma pesquisa sobre recepção de sexualidade, Lopes, Borelli e 

Resende (2002) fazem uma ressalva importante, ao afirmar que 

 

[...] a recusa, nem sempre explícita, ao debate sobre sexualidade e erotismo 
como modelo de comportamento e de ficcionalidade, associa-se aos 
mesmos conflitos concernentes às relações entre natureza e cultura, ordem 
e desordem, instinto e normatização, regulamentação e desejo. (LOPES, 
BORELLI e RESENDE, 2002, p.291). 

 

E é exatamente a isso que nos propomos: promover um debate sobre 

sexualidade, quebrando a rejeição que se tem ao tema para que se possa extrair o 

mais próximo da verdadeira concepção que essas moças e rapazes, sujeitos da 

pesquisa, tem a respeito da sexualidade feminina, explicitada por SATC. 
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4.1      OS SUJEITOS DE PESQUISA 

 

 

Definidos o caráter da pesquisa, o método e as técnicas a serem utilizados, 

voltamo-nos para a escolha dos sujeitos de pesquisa. Esta escolha não necessitou 

ser excessivamente criteriosa, porém, os sujeitos deveriam conter algumas 

características básicas para o mecanismo da pesquisa funcionar como o previsto. 

Uma pré-análise superficial. Este foi o primeiro critério adotado na escolha 

dos sujeitos de pesquisa. Selecionamos pessoas que tem certa convivência com o 

observador, a fim de deixá-las confortáveis em todos os níveis da pesquisa. Nesta 

primeira etapa, quatro pessoas se destacaram por conter características necessárias 

à análise, tais como: 

a) Conhecer a sitcom e considerar-se fã da mesma; – Avaliamos que é 

fundamental ao sucesso da pesquisa que todos os envolvidos neste processo 

possuam afinidade com a sitcom, com a discussão que ela propõe e, desta 

forma, sintam-se aptos e à vontade para falar sobre o assunto; 

b) Ser universitário, com idade entre 20 e 29 anos; – A pesquisa é direcionada 

ao público jovem, que compõe a maior parcela do público-alvo da sitcom. O 

fator “universitário” parte da proposição de que, por fazer parte de uma 

Universidade, este jovem tem mais possibilidades de contato com diferentes 

culturas e formas de pensamento; 

c) Pertencer à família de estrato sócio-econômico médio; – A escolha pode ser 

justificada por ser esta uma sitcom destinada principalmente a este público, já 

que só foi transmitido no Brasil pela TV fechada, disponível apenas em 

formato “legendado”. Assim, garante-se que todos os jovens têm 

conhecimento da existência do programa, de seu conteúdo e provavelmente 

já devem conhecer o discurso do mesmo. Sobre o público-alvo de SATC, 

Stern (2009) considera que: 

 

The target audience of Sex and the City is women between the ages of 18 
and 34 [...]. Although the audience is primarily white and female, males and 
multicultural audiences also tuned in to the program.

16
 (STERN, 2009, p.8). 

 

                                                             
16

 O público-alvo de Sex and the City são as mulheres entre as idades de 18 e 34 [...]. Embora o 
público seja basicamente branco e do sexo feminino, homens e público multicultural também estão 
em sintonia com o programa. 
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Sobre o conceito de família de estrato sócio-econômico médio17, 

consideramos o conceito de Jacks (1999): 

 

As famílias que compõem este segmento desenvolvem suas atividades 
produtivas, prioritariamente, na área pública, refletindo certamente as 
características do mercado de trabalho local. A escolaridade concentra-se 
no 3º grau mesmo que a atividade não requeira essa formação [...] Os filhos 
estão matriculados em escolas públicas reconhecidas como de qualidade, 
ou em escolas particulares. [...] as atividades educativas extrapolam o 
âmbito da escola. Há os que praticam esportes em academias, estudam 
línguas, música, dança, etc., sendo que algumas dessas atividades são 
consideradas como lazer. (JACKS, 1999, p. 139). 

 

 Embora esta realidade apontada por Jacks (1999) não possa ser visualizada 

da mesma forma em diferentes partes do Brasil, já que a realidade social brasileira 

varia muito de região para região, nossos entrevistados se enquadram neste 

conceito, em cada um dos tópicos apontados pela autora. 

 Outro fator interessante a ser observado está relacionado com a formação 

acadêmica dos entrevistados. Todos estudam comportamentos e tendências sociais. 

Como nosso objetivo é obter, através de entrevistas, a concepção que eles tem das 

temáticas propostas, acreditamos que alunos da área de ciências humanas e sociais 

podem oferecer relevantes contribuições para a pesquisa em suas respostas. 

Já a inclusão de jovens do sexo masculino como sujeitos da pesquisa, 

inicialmente voltada para a liberação sexual feminina, acontece pelo interesse em 

analisar como este fenômeno vem sendo absorvido pela classe, e é justificada por 

Giddens, pois, segundo ele, “o homem precisa aprender a fazer a narrativa do seu 

eu, ou seja, saber contar a sua história emocional, para ser capaz de negociar a sua 

vida pessoal”. (1993, p.225). 

O número de sujeitos (quatro) foi definido pelo caráter qualitativo da pesquisa. 

Foram selecionados dois rapazes e duas moças a fim de proporcionar um debate de 

opiniões em igualdade quantitativa de gênero. O primeiro contato com os sujeitos de 

pesquisa foi realizado por e-mail, através de convite formalizando sua participação. 

Em seguida, um segundo e-mail foi enviado, para a coleta de informações primárias 

sobre os sujeitos. Seguem abaixo as respostas obtidas18: 

                                                             
17

 Famílias de quatro pessoas com renda média entre R$ 4.778,12 e R$ 8.050,68. É denominada 
como "Classe C1", segundo dados atualizados da ABEP (Associação Brasileira das Empresas de 
Pesquisa). 
18

 Toda e qualquer menção aos sujeitos de pesquisa está devidamente autorizada pelos mesmos, 
desde informações pessoais até suas respostas nas entrevistas. 
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a) Sujeito 1: Danilo19 

Idade: 21 

Curso: Comunicação Social – Jornalismo 

Cidade natal: Mossoró/RN 

Relacionamento: Solteiro 

Moderno ou conservador: MODERNO! 

 

b) Sujeito 2: Nayana 

Idade: 23 

Curso: Comunicação Social – Publicidade e Propaganda 

Cidade natal: Mossoró/RN 

Relacionamento: Namorando 

Moderno ou conservador: Moderna, com leves pitadas de conservadorismo. 

 

c) Sujeito 3: Anderson 

Idade: 27 

Curso: Marketing 

Cidade natal: Fortaleza/CE 

Relacionamento: Solteiro 

Moderno ou conservador: Moderno. 

 

d) Sujeito 4: Marcela 

Idade: 22 

Curso: Serviço Social 

Cidade natal: Recife/PE 

Relacionamento: Namorando 

Moderno ou conservador: Meio termo. 

 

Com perguntas simples e sem aprofundamento, já se podem observar 

diferenças de comportamento entre eles. O último questionamento, “moderno ou 

conservador”, foi proposto como forma de estabelecer como cada um deles vê a si 

próprio. E foi exatamente neste questionamento onde eles se diferenciaram. 

                                                             
19

 Optamos por aplicar a formatação “negrito” sempre que forem mencionados os nomes dos 
participantes da entrevista. 
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Danilo respondeu em caixa alta, “MODERNO!”, como forma de enfatizar a sua 

resposta. Nayana optou por colocar estilo próprio em sua resposta, “Moderna, com 

leves pitadas de conservadorismo”, expressando que há pontos na modernidade 

com os quais ela antagoniza. Anderson foi o único que deixou apenas a resposta 

solicitada, dizendo apenas “Moderno”. Mas foi Marcela quem demonstrou mais 

insegurança quanto à sua opinião, respondendo “Meio termo”. 

 

 

4.2      “SEX TIME”: AS LEITURAS DO SEXO 

 

 

Com os principais conceitos já definidos, chegamos ao momento de analisar a 

recepção dos sujeitos de pesquisa aos episódios que foram exibidos. Não será feita, 

entretanto, uma análise aprofundada de todo o processo da recepção. A pesquisa 

deverá estar centralizada, principalmente, nas respostas obtidas com a entrevista, 

realizada após a exibição dos episódios. 

As observações aconteceram nos dias 24 de maio de 2010, no auditório da 

Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais (FAFIC) da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN), e 07 de junho, na sala de vídeo da mesma faculdade. 

A escolha dos locais de exibição dos episódios enfrentou dificuldades. Como se trata 

de uma Universidade pública com recursos limitados, as salas com aparelhagem 

audiovisual são poucas, e sua procura é intensa. Tivemos que fazer reservas e, por 

este motivo, houve o espaço de aproximadamente duas semanas entre uma sessão 

e outra. 

Ainda assim, optamos por fazer a experimentação na Universidade. Os quatro 

sujeitos de pesquisa ou já foram ou ainda são estudantes da UERN, logo, estariam 

familiarizados com os ambientes escolhidos. Danilo e Nayana são estudantes de 

Publicidade e Propaganda da UERN. Marcela, de Serviço Social. Anderson iniciou o 

curso de Letras da UERN, antes de mudar para a Universidade Potiguar (UnP) para 

cursar marketing. 

Para colocar o pesquisador no papel de mediador entre o seriado e o jovem 

que o assiste, no caso da observação participante, tomaremos como conceito de 

mediação:  
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[...] um conjunto de elementos que intervêm na estruturação, organização e 
reorganização da percepção da realidade em que está inserido o receptor, 
tendo poder também para valorizar implícita ou explicitamente esta 
realidade. (JACKS, 1999, p. 48-49). 

 

A primeira reunião aconteceu das 19h às 21:30h do dia 24 de maio de 2010, 

no auditório da FAFIC. O auditório era espaçoso, então reunimo-nos próximo ao 

telão onde foram projetados os episódios. A impressão inicial foi de que os quatro 

jovens não estavam se sentindo a vontade. Pareciam não entender o porquê de 

estarem assistindo Sex and the City em um auditório, com pessoas desconhecidas, 

mesmo sendo previamente esclarecidos e sabendo que se tratava de uma pesquisa. 

Eles também não tinham convívio uns com os outros. Essa primeira impressão já era 

esperada. 

Ao escolher os sujeitos de pesquisa, poderíamos optar por um grupo de 

amigos. Assim, venceríamos o primeiro obstáculo, o embaraço. Entretanto, 

consideramos que, desta forma, haveria certa dispersão do grupo durante a exibição 

dos episódios, através de uma interação demasiada entre eles, proporcionada pela 

intimidade e convivência. Além disso, a amizade entre os sujeitos inviabilizaria a 

segunda etapa da pesquisa, caracterizada pelas entrevistas. Ponderamos que eles 

seriam mais sinceros em suas respostas sem estar sob o olhar crítico de pessoas 

conhecidas, já que as entrevistas seriam realizadas em grupo. 

E assim permaneceu o grupo ao longo da noite, durante a exibição dos três 

primeiros episódios selecionados. Sem muitas reações, olhares atentos à tela, 

expressão fechada. Além disso, algumas risadas escaparam, afinal, trata-se de uma 

sitcom.  

A segunda reunião ocorreu das 19h às 22h do dia 07 de junho de 2010, na 

sala de vídeo da FAFIC. Diferentemente do auditório, a sala de vídeo parecia um 

ambiente ideal: além de o espaço ser mais reservado, climatizado e possuir um 

sistema de áudio com qualidade superior, a sala tinha o formato padrão de sala de 

aula, com cadeiras enfileiradas e, mais à frente, a tela. 

Também estava previsto que, em nossa segunda reunião, já haveria mais 

naturalidade por parte dos quatro participantes. Eles já sabiam o que iria acontecer, 

conheciam parcialmente seus colegas e a situação inusitada já não causava tanto 

estranhamento. Comentavam entre si, antes de começarmos a assistir aos 

episódios, alguns acontecimentos do seriado ao longo das seis temporadas. Durante 
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a exibição dos três últimos episódios da programação, algumas reações já foram 

esboçadas mais livremente, como as muitas risadas enquanto as personagens 

discutiam suas vidas sexuais. 

Finalizados os episódios, reunimo-nos para a realização das entrevistas. 

Como havia sido decidido previamente, preferimos realizar as entrevistas em grupo. 

Consideramos que o debate ficaria enriquecido com o confronto de opiniões, que 

poderiam se chocar. 

Neste momento, ressaltamos a importância de que os entrevistados tivessem 

contato prévio com o observador. Este fator foi decisivo para que eles estivessem 

confortáveis para dialogar sobre aspectos da esfera privada, algo que é, de toda 

forma, problemático. A pretensão era obter dos sujeitos de pesquisa respostas que 

afirmem seu posicionamento quanto a questões fundamentais do sexo apontadas 

pelo seriado, tais como: casamento, romantismo, sexo sem compromisso, escolha 

do parceiro ideal e suas características, dentre outros. 

 

 

4.2.1 Entrevistas 

 

A maioria das perguntas foi elaborada de forma a favorecer opiniões rápidas, 

que não exigissem muito tempo para refletir. Ao todo, foram nove questões. Cada 

um dos entrevistados tinha sua vez de comentar, mas podiam ser interrompidos 

pelos outros participantes, assim como pelo observador, e depois continuar sua 

resposta. 

Essa entrevista em grupo acabou se caracterizando como uma agradável 

conversa, deixando os entrevistados ainda mais a vontade para expressar sua 

opinião e defender os seus pontos de vista. A opção por este tipo de entrevista se 

deve pela riqueza do conteúdo que poderia surgir a partir de uma discussão entre os 

entrevistados durante os questionamentos. Todos podem ter, desta forma, a chance 

de defender a sua opinião, em qualquer momento da entrevista. Abaixo, as 

perguntas e suas respectivas respostas, seguidas da análise das concepções 

proposta nesta pesquisa. 

 

a) Com qual das quatro protagonistas do seriado você mais se identifica quanto 

a questões de sexualidade? Por quê? 
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Danilo: Eu me identifico com Carrie porque acho que ela é bem “meio 
termo”, e eu sou muito “meio termo” em relação a isso e em relação a quase 
tudo. Ela é muito equilibrada. Não é uma Samantha da vida, nem é uma 
Charlotte. 

 
Nayana: Eu me identifico com a Charlotte, não pelo fato de ela ser santa, 
porque eu não acho que ela seja santa, mas pela questão do 
relacionamento, da segurança. 

 
Anderson: Miranda. Ela não tem tanto compromisso. Agora eu „to‟ numa 
fase mais Miranda. Mas eu já fui mais Samantha (risos). 

 
Marcela: Eu me identifico um pouquinho com cada uma, mas na questão de 
sexualidade eu vou com Danilo. Ela não deixa de fazer nada, mas é mais 
discreta do que a Samantha, que é “rasgada”. Então, por essa questão de 
discrição, de você não desistir de nada pelo preconceito, etc. eu me 
identifico mais com ela [Carrie]. 

 

Logo na primeira resposta, pode-se perceber entrando em ação o “complexo 

de Carrie Bradshaw”, citado anteriormente. Se Samantha é a representação do 

sexo, Charlotte do romantismo e Miranda da workaholic20 assumida, Carrie não é 

nenhuma das anteriores. O que se percebe também na resposta é que o fato de 

escolher a personagem retira o peso do rótulo, afinal, ela é discreta. Quando se 

afirma que “Samantha é „rasgada‟” fica implícito que o que mais incomoda em sua 

atitude não é o fato de ser viciada em sexo, mas fato de ser abertamente viciada em 

sexo. 

Também fica claro que a naturalidade do casamento, assim como a do 

relacionamento homem-mulher como concebemos hoje vem de normas sociais pré-

estabelecidas. Ou seja, a mulher ainda busca a “segurança”, muito mais social do 

que segurança propriamente dita, que um relacionamento pode lhe proporcionar. 

Como enfatiza Messa (2006), a mulher apresentada na tela é aparentemente 

desprovida de pudores sexuais, mas infeliz caso não tenha um laço afetivo. O 

diferencial de SATC é que o casamento não é a única saída (apenas Charlotte e 

Miranda finalizam suas sagas românticas casadas), mas a união estável com um par 

é, algumas vezes, a melhor estratégia feminina para a felicidade. 

 

 

 

                                                             
20

 Workaholic é uma expressão em língua inglesa que designa uma pessoa viciada em trabalho ou 
outra atividade. É uma variação criada através das palavras work (trabalho) e alcoholic (alcoólatra). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADcio
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b) Samantha ou Charlotte? Qual das duas tem mais chances de alcançar a 

verdadeira felicidade? Por quê? 

 
Danilo: Acredito que a Samantha, porque ela experimenta mais. Ela tem 
uma chance de, entre os muitos [homens], encontrar um. A Charlotte é 
muito presa, às vezes ela encontra um, cria muita expectativa e acaba se 
decepcionando. A Samantha é meio “desenfreada”, mas ela tem mais 
chances de encontrar alguém, por mais que ela não enxergue isso. São 
totalmente diferentes. 
 
Nayana: Eu acho que as duas. Cada uma ao seu modo conseguiu o que 
queria, porque mesmo no segundo casamento, Charlotte conseguiu o que 
ela queria, que era casar, ter um filho, e etc. E Samantha da mesma forma. 
Se Charlotte é paranóica, se é obsessiva, ela „tá‟ buscando o que ela quer. 
Talvez ela seja feliz nesse caminho, já que ela persiste nele. 

 
Anderson: Eu acho que as duas até podem encontrar a felicidade, mas vai 
ser mais difícil pra Charlotte, porque ela deixa a felicidade dela depender de 
outras pessoas. Ela TEM

21
 que encontrar alguém, depende muito de outra 

pessoa. Quando sua felicidade passa a depender de outra pessoa, fica bem 
mais difícil. 
 
Marcela: O que é felicidade? O conceito de felicidade varia muito de pessoa 
para pessoa. Pra Samantha, ser feliz é transar, transar todos os dias, sentir 
prazer, ter orgasmos múltiplos, como ela sempre diz. Pra Charlotte não. Ela 
quer ter filhos, marido. Então a felicidade é muito variável. Eu sinto que a 
Charlotte encontrou a felicidade no final do seriado. Ela se casou, adotou 
uma criança. Pode não ter dado certo com o primeiro marido, mas ela 
seguiu o conceito de felicidade que ela tinha. 

 

Chamamos a atenção para a questão: ela não está relacionada a “encontrar 

um parceiro”. Entretanto, todos mencionaram o assunto. Encontrar o parceiro ideal 

ou manter um relacionamento ainda são vistos pelos entrevistados como formas 

poderosas de se alcançar a felicidade. 

Outro aspecto importante é citado, como a indefinição do conceito de 

felicidade. Parece haver consenso entre eles que existam diferentes formas de ser 

feliz. Isso não implica, no entanto, em suas opiniões. Não fica explícito o que cada 

um deles acha que lhes traria felicidade. Rowlands (2008) propõe o que seria a 

felicidade na modernidade. 

 

A consequência de um mundo desencantado é uma vida desencantada – 

uma vida de prazeres pequenos e vulgares. E o que são esses prazeres? 

São sentimentos – o que faz de algo um prazer é o modo como é sentido e 

experienciado. E com isso chegamos à receita da modernidade para uma 

vida de satisfação. A felicidade é o sinal de que sua vida é cheia de 

satisfação, e a felicidade consiste em se sentir de uma certa maneira. 

(ROWLANDS, 2008, p. 89, grifo do autor). 

                                                             
21

 Os termos em caixa alta representam o tom enfático que lhe foi atribuído durante a entrevista. 
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 Logo, os entrevistados veem a felicidade das personagens ligada à satisfação 

pessoal. E esta estaria diretamente ligada à satisfação em seus relacionamentos. 

O que também fica claro é o posicionamento de que a experimentação é um 

meio pelo qual se pode encontrar o parceiro ideal. O sexo é um instrumento que 

emite descargas elétricas, com o romance como a busca do destino. Entretanto, 

neste momento, a procura do amor romântico não significa o adiamento da atividade 

sexual até que o relacionamento desejado apareça. Fazer sexo com um novo 

parceiro pode ser o início do encontro fatídico buscado, mas mais provavelmente 

não o é. 

 

 

c) Considerando-se os episódios exibidos, qual a personagem apresenta as 

opiniões mais equivocadas com relação ao sexo? Por quê? 

 

Danilo: Acho que é a Charlotte. „To‟ pegando no pé dela, „né‟? (risos). Às 
vezes ela é muito pudica. A Carrie não é aquela vadia como a Samantha, 
mas ela também é bem livre. Charlotte é muito restritiva. 
 
Nayana: Em relação a essa incoerência, eu acho que é a Miranda mesmo. 
Porque, de acordo com o que a gente viu, ela é a única que fingia 
orgasmos. 
 
Anderson: Eu também acho que é a Miranda. Ela é resolvida demais, mas 
pra ela mesma. [Não para os seus relacionamentos]. 
 
Marcela: Acho que a Miranda. Ela vai muito pela cabeça das outras.  

 

Dessa vez, “opinião equivocada” associa-se a pudor e falta de atitude. 

Atributos que não fazem parte do repertório da personagem Samantha. Tanto que 

ela não foi escolhida como resposta de ninguém, mesmo sendo chamada de “vadia”. 

Seria, na modernidade, melhor ser “vadia” do que ser pudica? A importância que 

uma pessoa destina à sua vida sexual pode revelar se esta é mal-resolvida consigo 

mesma? 

Para os entrevistados, sim e sim. A forma como a sexualidade feminina é 

vista nos dias de hoje é a prova de que, cada vez mais, a liberação feminina faz-se 

presente na sociedade. 
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Quando observamos a atividade sexual dos adolescentes hoje, a distinção 
da garota decente/garota vadia ainda se aplica em certo grau, assim como a 
ética da conquista masculina. Mas outras atitudes, por parte de muitas 
adolescentes em particular, mudaram radicalmente. As garotas acham que 
tem o direito de se envolver na atividade sexual, em qualquer idade que 
lhes pareça apropriada. (GIDDENS, 1993, p.19). 

 

Percebe-se que a liberação sexual é vista com bons olhos pelos jovens 

entrevistados. Charlotte foi citada por seu “puritanismo”, que seria um empecilho 

para que ela chegasse à felicidade. Miranda, por sua vez, é citada por deixar as 

relações sexuais em segundo plano. 

 

d) Aidan ou Big? Com qual dos dois Carrie deveria ficar? 

 

Danilo: Eu acho que ela deveria ficar com o Big, porque ela não faz o tipo 
da mulher que casa. E é isso o que Aidan quer. Então não adianta ele ser 
todo certinho, todo perfeitinho se a Carrie não vai casar com ele, não é isso 
o que ela quer. Nesse sentido, Big faz mais o tipo dela. 
 
Nayana: A vida não é assim? A gente sempre quer quem não quer a gente? 
Aidan era muito bom pra ser verdade, tanto que não era “realista”. Ele era 
tão perfeito que não parecia uma opção. – Observador

22
: Você acha que 

um homem perfeito não é uma opção? – Nayana: Eu acho que homem 
perfeito não existe (risos). 
 
Anderson: Dá uma pena do Aidan, é bonzinho e tudo o mais. Não adianta. 
Ele é bom, mas... Não é o que ela quer. Então acho que ela tem que andar 
de acordo com o que quer, e no caso, ela foi [ela escolheu ficar com Big]. 
 
Marcela: Aidan é perfeito. – Nayana: E sem sal (risos) – Vamos analisar: 
Big é o “cachorrão”, traiu a Carrie e fez ela de palhaça nem sei quantas 
vezes. Mas é o que ela quer, do começo ao fim. Mas Aidan é muito fofo, 
não é sem sal! Ele é perfeito em todos os sentidos. Mas pra Carrie eu acho 
que é o Big. Porque é o que ela quer. Ela realmente se apaixonou pelo 
Aidan, e poderia ter sido feliz com ele, mas não era o momento certo. Ela 
queria ficar sozinha. 

 

Em SATC, Carrie abriu mão de seu relacionamento estável com Aidan – o 

verdadeiro “príncipe encantado” da série – para voltar à sua solteirisse, logo quando 

este a havia pedido em casamento. Qual o problema? Na verdade, problema 

nenhum. A atitude de Carrie não é diferente de grande parcela das mulheres na 

modernidade, quando estas não veem mais o casamento como o fim de seus 

problemas, mas como um provável começo. 
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 Quando houver interrupção/contribuição de algum participante durante a entrevista, esta ficará em 
“itálico”. 
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Observa-se pelas respostas dos entrevistados que, de fato, o amor confluente 

de Giddens (1993) é uma realidade na sociedade atual. Para ele, a realização do 

prazer erótico recíproco é elemento-chave na manutenção ou ruptura da união. Os 

relacionamentos modernos procuram no amor a satisfação pessoal. O casamento 

por “obrigação” acabaria em uma rotina desagradável, fora dos anseios de qualquer 

pessoa. Carrie não queria sentir-se obrigada a casar por estar com seus quase 40 

anos. Ela preferiu esperar por uma motivação real, que a satisfizesse em todos os 

sentidos. 

Aparentemente, os entrevistados concordam com a posição da protagonista. 

Acreditam que a “vontade” individual deve prevalecer ainda que, racionalmente, 

outras opções pareçam mais vantajosas. Valores como romantismo, fidelidade, 

companheirismo dão espaço para uma nova concepção do que é, de fato, vantajoso. 

O “príncipe encantado” do século XXI não está acorrentado ao relacionamento. Ele 

não deixa bilhetes apaixonados, não está preocupado em constituir família e 

encontra com a pessoa amada apenas quando lhe é conveniente. 

 

 

e) Com qual das quatro protagonistas você se casaria? Por quê? 

 

Danilo: A mulher ideal pra qualquer um é a Charlotte. Porque ela é... Dona 
de casa. Se for pensar em um relacionamento estável, a que poderia 
oferecer um relacionamento mais tranqüilo é ela. 
 
Nayana: Pois se eu fosse homem eu casava com Samantha, porque se 
contrata empregada pra arrumar a casa, cozinheira pra fazer a comida, mas 
vai contratar uma prostituta toda noite? (risos) – Observador: E qual delas 
representa, então, o melhor “custo-benefício”? – Nayana: Continua sendo 
Samantha. Ela é a mais rica, tem sua própria empresa, é super 
independente... – Danilo: Mas com ela eu iria passar a vida inteira 
pensando que ela „tava‟ me traindo. – Anderson: Assim como Samantha 
pode ser infiel, Charlotte também pode ser. Essa questão de ser fiel 
também depende muito do outro, „né‟? – Nayana: Sim, mas Charlotte 
também traiu o marido dela! Ela deu um beijo no jardineiro da casa de 
campo deles! – Danilo: É, mas... Se eu fosse casar, me CASAR, eu prefiro 
a Charlotte, que seria aquela dona de casa mesmo, aquela mulher mais de 
pompa. Não é nada... Não é preconceito, que mulheres devam ser donas de 
casa e tal... Mas, assim, mais meigas, com mais manha... Isso SE eu fosse 
casar. 
 
Anderson: Fico com a resposta dela (Nayana), ela me convenceu. (risos) 
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Marcela: Eu acho que eu casaria com Miranda. Eu gosto demais do jeito 
dela. Ela é segura, ela quer o que ela quer... – Danilo: Eu não... Nada, 
desculpa. (risos) – Marcela: Pode falar. (risos) – Danilo: Ela é muito ela, 
não abre espaço pra ninguém. Eu ia ficar o dia inteiro brigando com ela, por 
tudo. – Marcela: Eu acho que o jeito dela é muito atrativo, muito seguro, e 
eu acho legal isso. 

 

Esta pergunta revelou uma das maiores surpresas da pesquisa. Um 

entrevistado que, anteriormente, afirmou considerar-se moderno (em tom enfático, 

como foi exposto), mostrou-se completamente ligado ao modelo pré-feminismo, 

anterior à década de 60 do século passado, apontado por Giddens (1993). Para o 

entrevistado, a mulher ideal para se casar é a dona de casa convicta, uma mulher 

passiva, “graciosa, terna e dócil”, que possa lhe oferecer um lar tranqüilo, tradicional, 

nuclear. 

O declínio da sociedade patriarcal, quando o homem era senhor absoluto na 

constituição familiar, inicia a partir da invenção moderna da “maternidade”, 

associada com a feminilidade, como sendo qualidades da personalidade – 

qualidades estas que certamente estavam impregnadas de concepções bastante 

firmes da sexualidade feminina. Ao final do século XIX, a mulher exercia um domínio 

natural, tímido, porém eficiente. 

 

O homem exerce domínio sobre a pessoa e a conduta de sua esposa. Ela 
exerce o domínio sobre as inclinações do marido; ele governa pela lei; ela 
governa pela persuasão... O império da mulher é um império de 
suavidade... suas ordens são as carícias, suas ameaças, as lágrimas. 
(CANCIAN, 1987, apud GIDDENS, 1993, p. 54). 

 

É certo que este “império de suavidade” concedeu à mulher, finalmente, um 

lugar no meio familiar. Ela passa a ser a “dona de casa”, uma mulher com voz e vez 

nas decisões familiares. Todavia, o bônus trás consigo um ônus. A mulher, agora 

muito bem vista em seu núcleo familiar como “pilar da família”, ganha o rótulo social 

de “dona de casa”, criando o “mito” de que o lugar da mulher é o seu lar, cuidando 

da sua casa, dos seus filhos, da sua família. 

A mulher, segundo a proposta de STC, está independente e solteira aos 30 

anos, casando-se (ou encontrando seu par ideal) cada vez mais tarde, depois de ter 

diversas experiências, com diferentes parceiros (as). Entretanto, sua independência 

e liberdade sexual não afetaram àquela necessidade de ter um lar, de estar segura 

em um núcleo familiar. 
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Quem se considerou inicialmente “moderna, com leves pitadas de 

conservadorismo”, demonstrou a força da liberação sexual feminina, presente até 

mesmo em quem se considera conservador. Quando é exposto que Samantha “é a 

mais rica, tem sua própria empresa, é super independente”, estão evidentes os 

valores que são considerados importantes pela entrevistada, ainda que ela deseje 

casar e constituir família, como a personagem Charlotte. Esta, abriu mão de sua 

carreira para se casar, enquanto a entrevistada demonstra rejeição a esta idéia. 

 

 

f) O que você jamais faria com relação ao sexo? Existem limites na relação 

sexual entre homens e mulheres? 

 

Danilo: Nada que doa muito. (risos) Eu também não colocaria minha boca 
num ânus. (risos) – Observador: Você dividiria sua companheira com 
alguém? – Danilo: Dependendo do grau de intimidade. Se eu gostasse 
mesmo, seria uma coisa que eu não faria. 

 
Nayana: Dividir parceiro não „rola‟. Sou uma pessoa “territorialista” (risos), 
não divido de jeito nenhum. E... Como eu digo isso? A palavra é essa 
mesma: fio-terra

23
 não „rola‟! (risos) 

 
Anderson: Não sei... – Observador: Quer dizer que não tem um limite? – 
Anderson: Não! (risos) É que eu... Sei lá! Que tem um limite, tem. Nada 
que relacione chicotes ou violência, por exemplo. 

 
Marcela: Eu também não „botaria‟ não [com relação à resposta de Danilo]. 
Mas não teria problema em dividir meu companheiro, se não tivesse 
sentimento envolvido. 

 

 A questão que, a princípio, acreditamos que geraria polêmica, ao final, foi 

respondida com naturalidade. Os entrevistados não demonstraram preocupação em 

expor o seu ponto de vista a desconhecidos, por mais íntima que fosse a questão. 

Isso demonstra a naturalidade com que questões sexuais vem sendo tratadas. 

Quando o observador sugere a questão: “Você dividiria sua (seu) 

companheira (o) com alguém?”, esperava-se ver até que ponto tal ato sexual 

poderia ser considerado “pervertido” por eles. Apenas um entrevistado demonstrou-

se contrário à idéia. É incomum ouvirmos a palavra “perversão” em uma sociedade 

cada vez mais liberal. Inclusive, é “inadequada a utilização da palavra perversão 

como um termo acusatório”. (FREUD, 1953, apud GIDDENS, 1993, p. 43, grifo 

nosso). A perversão nos dias de hoje teria sido banalizada? Ou ela estava sendo 
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supervalorizada anteriormente? De qualquer forma, hoje, ser pervertido, depravado 

ou devasso não tem a mesma conotação pejorativa de algumas décadas atrás. Isso 

se deve, em parte, aos estudos Freudianos sobre a sexualidade, num âmbito inicial, 

e à liberação sexual, promovida nas últimas décadas. 

A substituição incipiente da perversão pelo pluralismo, no que diz respeito às 

novas maneiras de enxergar a sexualidade, com a diversidade sexual que vem 

sendo abertamente difundida, é parte de um conjunto de mudanças de bases 

amplas, essencial à expansão da modernidade. 

 

 

g) O quão sexo é importante em um relacionamento? Você terminaria o seu 

relacionamento se o sexo fosse ruim? 

 

Danilo: Sim. – Observador: Ainda que você fosse apaixonado pela 
pessoa? – Danilo: Acho que uma coisa leva à outra, „né‟? Eu acho que 
entre amor e paixão, o sexo tem que tá lá no meio. A partir do momento que 
não tem sexo, já é um amor fraternal. Seria um pouco hipócrita falar que o 
amor é o mais importante. Mas o amor é sexo, e sexo é amor também. Eu 
acho que não tem como haver uma coisa sem a outra. 

 
Nayana: Se o sexo não „casa‟, o beijo não „casa‟, segurar a mão não 
„casa‟... 

 
Anderson: Eu acho que o sexo ruim um dia acaba em traição. Se você for 
continuar, se for persistir, um dia você acaba traindo. 

 
Marcela: „Aham‟, sim. Gente, sentir prazer é muito necessário. 

 

 O sexo, aqui, é colocado como fator primordial em um relacionamento. O 

amor romântico, já citado anteriormente, não é mais condizente com a sociedade 

como o era há alguns anos. Isso porque, na modernidade, surge a necessidade do 

amor satisfatório. Para Giddens (1993, p. 72), “na época atual, os ideais de amor 

romântico tendem a fragmentar-se sob a pressão da emancipação e da autonomia 

sexual feminina”. E é notório que o sexo está ganhando uma importância nos 

relacionamentos que, se já existia, estava bem escondido pela repressão sexual 

espontânea do amor romântico. 

 

A sexualidade compulsiva tem de ser compreendida tendo como pano de 
fundo circunstâncias em que a experiência sexual tem-se tornado mais 
livremente disponível do que jamais o foi, e em que a identidade sexual 
forma uma parte central da narrativa do eu. (GIDDENS, 1993, p. 90). 
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 A liberação sexual, através da experimentação, tem promovido a 

compulsividade do sexo. Já que é possível experimentar, testar, aprovar ou reprovar 

parceiros, distinguindo o que é sexo ruim e sexo bom, sem estar sob o julgo social – 

e pessoal – visto que esta é uma prática cada vez mais comum, porque não fazê-lo?  

 

 

h) Você acha que o modo de encarar o sexo na sociedade moderna é muito 

diferente da concepção de algumas décadas atrás (leve em consideração o 

que é exposto pela mídia)? Se sim, você acha que essa mudança de 

pensamento é benéfica ou nociva à sociedade? 

 

Danilo: Eu acho que isso é algo que sempre existiu [ativismo sexual], mas 
não era tão explícito o quanto é hoje. Eu acho as pessoas hoje mais livres, 
com certeza. Tanto que até essa „coisa‟ da bissexualidade já „tá‟ lá na 
frente, e é uma tendência. A época atual já é diferente da época em que eu 
fazia o Ensino Médio. Eu acho que essa mudança faz bem à sociedade. Vai 
depender muito da forma como ela é repassada. Com informação, não há 
nenhum prejuízo. Eu sou totalmente a favor dessa liberdade. Cada vez mais 
tem que ser assim. 
 
Nayana: Sim e sim. Só que eu acredito que essa revolução tem que ser 
seguida de responsabilidade. Se cada um que quiser ser livre e também for 
responsável por seus atos, então, „tá‟ tudo perfeito. Agora, quem „tá ai‟ pra 
fazer a festa sem ligar para as conseqüências, é diferente. – Marcela: 
Como assim? Não entendi. – Nayana: Eu acho que só deve ter liberdade 
quem tem responsabilidade pra lidar com isso. 

 
Anderson: Concordo com o que todo mundo falou. „Tá‟ tudo mudado e não 
acho que seja maléfico. Acho que é benéfico, desde que haja a 
responsabilidade de assumir os seus atos e não deixar que essa liberdade 
mexa com sua índole, por exemplo. Porque o que você faz na cama com 
alguém não deve afetar a sua personalidade, o seu caráter. 

 
Marcela: Eu também acho que existe muita diferença. Apesar de não ter 
vivido essa época tão diferente, a gente ouve falar muito. Acho que até pelo 
fato de as mulheres serem mais independentes, de estarem mais auto-
sustentáveis. E também com relação à homossexualidade, à 
bissexualidade. As pessoas antigamente, apesar de sempre ter existido 
homossexualidade, se reprimiam, tinham preconceito com si próprias. 
Agora, as pessoas estão se encontrando, sem precisar se esconder de si 
mesmas, e isso é muito bom. As pessoas estão mostrando quem realmente 
são. 

 

 Os sujeitos de pesquisa concordam que a discussão sobre sexualidade 

evoluiu com o tempo e que, hoje, o modo de encarar o sexo, de uma forma geral, é 

bastante diferente de algumas décadas atrás. Eles acreditam que essa mudança de 
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pensamento pode trazer benefícios à sociedade. Para Giddens (1993), essas 

mudanças não são apenas benéficas, mas essenciais para a própria modernidade. 

 De fato, existe uma lógica nas respostas dos entrevistados. O fenômeno da 

liberação sexual pode ser facilmente visualizado na sociedade moderna, se 

realizado um breve resgate histórico. 

 

A virgindade antes do casamento, por parte das garotas, era apreciada por 
ambos os sexos. Poucas garotas revelavam o fato de permitirem a um 
namorado uma relação sexual completa – e muitas só admitiam que tal 
coisa acontecesse se estivessem formalmente comprometidas com o rapaz 
em questão. As garotas mais sexualmente ativas eram depreciadas pelas 
outras, assim como pelos próprios homens que buscavam “se aproveitar” 
delas. Assim como a reputação das garotas estava apoiada em sua 
capacidade de resistir, ou conter, os avanços sexuais, a dos rapazes 
dependia das conquistas sexuais que poderiam realizar. (GIDDENS, 1993, 
p. 19). 

 

 Hoje, o debate acerca do sexo pode ser visto em conversas entre amigos, 

entre pais e filhos e até mesmo nos meios de comunicação. A informação sobre 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) também é difundida por órgãos do 

governo, a fim de que, através do conhecimento, os jovens possam se cuidar cada 

vez mais. Este, por sinal, tem sido um discurso recorrente. A informação como meio 

de prevenção e autoconhecimento. A sociedade está se transformando neste 

sentido. Estas mudanas estão ocorrendo na maior parte das sociedades ocidentais – 

e em alguma extensão também em outras partes do mundo, com algumas 

divergências significativas entre países, subculturas e camadas socioeconômicas 

diferentes. 

Os entrevistados citaram também as relações homoafetivas. Acreditam que a 

abertura ao debate da sexualidade proporciona um maior entendimento a respeito 

do assunto, e que cada vez menos pessoas escondem sua sexualidade por temer a 

repressão social. Eles consideram positivo o fato de que, desta forma, a sociedade 

está cada vez menos hipócrita. 

 

i) Enumere em ordem de importância os ingredientes para se ter um 

relacionamento feliz: amor, sexo, companheirismo, filhos, casamento, 

amizade, romantismo, sinceridade, humor, confiança. 

 

Danilo: 1-Amor, 2-sexo, 3-confiança, 4-sinceridade, 5-companheirismo, 6-
romantismo, 7-amizade, 8-humor, 9-casamento, 10-filhos. 
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Nayana: 1-Amor, 2-sexo, 3-companheirismo, 4-filhos, 5-casamento, 6-
amizade, 7-romantismo, 8-sinceridade, 9-humor, 10-confiança. 
 
Anderson: 1-Companheirismo, 2-amor, 3-sexo, 4-romantismo, 5-amizade, 
6-sinceridade, 7-confiança, 8-humor, 9-filhos, 10-casamento. 
 
Marcela: 1-Companheirismo, 2-amizade, 3-amor, 4-sinceridade, 5-humor, 6-
confiança, 7-sexo, 8-romantismo, 9-filhos, 10-casamento. 

  

A pergunta é uma armadilha. Na verdade, dos 10 itens sugeridos, apenas 

cinco realmente nos interessam: amor, sexo, filhos, casamento e romantismo. O que 

fica surpreendentemente explícito com essas respostas? O casamento e a 

constituição familiar, tão valorizados por outras gerações, já não são vistos da 

mesma forma pelos os entrevistados. Se o relacionamento foi a religião do século 

XX (citando Carrie Bradshaw no ep. 12, 1ª temporada), o casamento, na visão dos 

entrevistados, não é mais. Para as mulheres, deixar a casa paterna não implica mais 

em casar-se. Para os homens, muitas são as realizações e aventuras a serem 

conquistadas antes do casamento, seja pela carreira profissional ou planos 

pessoais. 

Quando Foucault (1985) disserta acerca da naturalidade do casamento como 

o meio pelo qual a reprodução humana é mais eficaz, isto não se aplica tão 

facilmente em uma sociedade onde é comum ver mulheres – como a Miranda – 

optarem pela maternidade sem estarem em um relacionamento. Quando a 

“educação da progenitura” independe que ambos os progenitores estejam 

associados entre si de alguma forma. Quando a vida a dois proporciona, muitas 

vezes, mais problemas do que prazeres e satisfação. 

Os entrevistados elegeram, assim como nossas protagonistas, o amor e o 

sexo como essenciais em um relacionamento. Estes seriam os elementos-chave que 

lhes trariam satisfação na vida com seu companheiro. Como se observou, eles não 

questionaram as reviravoltas de Carrie em busca de seu relacionamento ideal, 

aquele que a completaria em todos os sentidos, mesmo quando o relacionamento 

ideal (Aidan) parecia ter surgido. E o romantismo? Este foi lembrado em um 

segundo plano, timidamente citado entre a 4ª e 8ª colocação. 

Observe-se que as opiniões dos sujeitos do sexo masculino e feminino 

estiveram muito próximas, convergindo para os mesmos objetivos. Este seria, 

provavelmente, um resultado da liberação sexual, já que o encerramento da mulher 

enquanto indivíduo à espera do casamento e do homem como o conquistador em 
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busca de novas “aventuras” fazia com que ambos caminhassem em direções 

opostas. 

Algo que mostra certa convergência entre o pensamento dos entrevistados do 

sexo feminino e masculino é a escolha do “companheirismo” para o primeiro lugar 

em grau de importância como resposta de um sujeito de cada gênero e em posições 

significativas para os demais. Se os homens e mulheres desta pesquisa apostam 

que o companheirismo é fundamental para a manutenção de um bom 

relacionamento, eles também apostam que ambos devem ter as mesmas ambições, 

os mesmos desejos. De tal modo, esta “parceria” seria estabelecida com sucesso. 

Por outro lado, a sexualidade é aqui retratada como uma elaboração social 

que opera dentro dos campos do poder, e não simplesmente um conjunto de 

estímulos biológicos que encontram ou não uma liberação direta (GIDDENS, 1993). 

Se a sociedade se modifica, e é fato que se modifica, modificam-se as relações de 

poder e a concepção da sexualidade. Os entrevistados mostraram que aceitam as 

idéias apontadas por SATC e colocam-nas em prática nas suas vidas, embora com 

certas restrições. As personagens do seriado protagonizam, sobretudo, a liberação 

sexual, essa produtora de novas concepções, que está em constante evolução. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Em muitos aspectos, a nossa pesquisa assemelhou-se à de Messa (2006). 

Procuramos reavaliar a transmissão da mensagem no processo comunicativo por 

outra perspectiva: a recepção. Inserimos a liberação sexual feminina como foco das 

discussões, com base no seriado Sex and the City. Entrevistamos e analisamos 

cuidadosamente cada uma das respostas obtidas. Entretanto, nossas conclusões 

tiveram algumas diferenças pontuais, provavelmente pelo perfil dos sujeitos de cada 

pesquisa. 

Consideramos que a sexualidade sempre esteve presente na vida das 

pessoas, mas que somente nas últimas décadas (e com mais intensidade nos 

últimos anos) foi possível discutir esta questão mais abertamente. A liberação sexual 

proporcionou uma mudança de pensamento e comportamento radical na vida das 

pessoas, e isso tem sido visto de forma positiva, pelo menos para os nossos 

entrevistados. 

Conforme análise feita por Messa (2006), os limites do que é ser homem e 

mulher não são bem claros, reacendendo a discussão sobre gênero. O episódio 12 

da 4ª temporada, por exemplo, quando Carrie não consegue decidir se deseja se 

casar com Aidan, contrasta a idéia de que é a mulher quem sempre luta pelo desejo 

de se casar. Torna-se evidente a posição de cada um no relacionamento: ela é o 

“homem da relação”, é quem dá as cartas no relacionamento, quem toma as 

decisões. O que também levanta a questão do amor confluente, ou amor satisfatório, 

que contrasta com a idéia do “felizes para sempre”, voltando-se para a satisfação 

imediata. Em outro episódio, quando Miranda conta a Steve que ele será pai e diz 

que cuidará de tudo, inclusive financeiramente, a figura paterna torna-se apenas 

figurativa e Steve, embora incomodado, aceita a situação (Ep.12, 4ª temporada). 

Através deste episódio, observamos que, pela resposta dos entrevistados, o 

casamento está ficando cada vez mais em segundo plano, assim como o desejo de 

ter filhos e o romantismo. 

O amor e o sexo (bom) tornaram-se, para os entrevistados, a nova ordem dos 

relacionamentos. Se o sexo não vai bem, é um motivo suficiente para terminar o 

relacionamento. O amor é a força propulsora do mecanismo que une homem e 

mulher; somente ele, aliado ao sexo, pode proporcionar uma vida de satisfação. A 
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honestidade, em detrimento do pudor, é a melhor forma de resolver as questões 

inerentes a si mesmo. Ter um número excessivo de parceiros sexuais e satisfazer-se 

plenamente é melhor do que conter a vontade apenas por puritanismo. 

Uma das constatações da pesquisa é que, se não existem Carries, 

Samanthas, Charlottes e Mirandas por ai (embora acreditemos que sim), nossos 

entrevistados demonstram simpatia por suas escolhas e atitudes. Em diversos 

momentos da entrevista, as jovens sentiram-se representadas no seriado. As 

personagens são livres, tem bons empregos, são independentes e estes valores 

foram exaltados. O fato de não serem casadas não representou um problema, muito 

pelo contrário. 

Embora o pensamento e os comentários tenham sido predominantemente 

modernos durante as entrevistas, em alguns momentos ficou claro o vínculo com 

algumas “regras sociais” cristalizadas. Com a liberação sexual, sobretudo a 

feminina, a mulher ficou mais livre para tomar o direcionamento de sua vida. 

Entretanto, não significou um rompimento total com suas antigas atribuições. E isto 

também é representado no seriado, através das personagens Charlotte e Miranda, 

principalmente. Charlotte pelo seu desejo compulsório de se casar e constituir uma 

família, Miranda por mudar sua rotina e abandonar o seu vício pelo trabalho em prol 

de sua família. 

A pesquisa obteve alguns resultados surpreendentes. Sujeitos que se 

consideravam “modernos” apontaram opiniões não condizentes com a modernidade. 

Sujeitos com perfil conservador, o contrário. Isso aponta para a inconstância que o 

assunto ainda mantém. A liberação sexual é um acontecimento relativamente jovem 

e, como aponta Giddens (1993), acontece internamente a cada pessoa. São 

mudanças gradativas que, por não apresentarem definições bem delimitadas, 

tornam-se confusas, e a sociedade fica indecisa com o que lhe parece “certo” ou 

“errado”. 

 Sexo ainda é um tabu, mas não o é como há alguns anos. A resolução dos 

tabus, o conhecimento acerca do que já foi considerado indiscutível, a 

desrotularização de práticas sociais e a inserção da mulher na vida pública mais 

participativamente são bases que mantém e reafirmam a modernidade. Os 

benefícios e malefícios que serão efetivados na sociedade através dessas 

mudanças poderão ser percebidos e analisados na medida em que os estudos das 

concepções sociais evoluírem junto a esta sociedade. 
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