
MULHERES NA CIDADE: SENTIDOS NO AUDIOVISUAL

Valquiria Botega de Lima (IEL- UNICAMP/Fapesp1)
e-mail: valbotegalima@gmail.com

1. Introdução

Neste trabalho nos ocupamos no exercício de realizar uma análise discursiva do
audiovisual. Trata-se do estudo das vinhetas das três séries televisivas que compõem o material
de pesquisa de nosso doutorado. São elas: série Antônia e série Aline ambas exibidas pela Rede
Globo entre os anos de 2006 e 2011, e a  série Alice exibida pelo canal de TV a cabo HBO-Brasil
durante 2008 e 2010.

Inserimo-nos na região teórica da Análise de Discurso (doravante AD) tal como foi
pensada e desenvolvida por Michel Pêcheux e seus colaboradores na França, e, também, levamos
em conta os desdobramentos da teoria efetivados no Brasil por Eni Orlandi e demais estudiosos.
Buscamos, então, produzir um gesto de leitura discursivo dessas vinhetas, de modo que
priorizaremos a escuta do recorte em contraponto a uma leitura que já venha com categorias
engessadas e automatizadas, restando apenas a sua aplicação.

Do ponto de vista discursivo, importam os processos de produção de sentidos e eles se
dão pela relação estabelecida entre língua, sujeito e história, ou seja, prioriza-se a relação entre a
língua e a exterioridade. Em linhas bem gerais, esse posicionamento se dá porque a AD se
apresenta e se constitui na região de três campos de saber e a partir deles questiona a
transparência da língua, tratando-a como relativamente autônoma, questiona a transparência do
sujeito pensando a sua opacidade e questiona a transparência da história ao pensá-la pela via da
contradição2.

O discurso é o objeto próprio desta teoria, cuja produção dele é vista enquanto um
processo articulado a três momentos estruturantes: a constituição, a formulação e a circulação. E
disso decorre que “[...] os sentidos são como se constituem, como se formulam e como circulam”
(Orlandi, 2008: 12). Especificamente, lidamos com o discurso sobre a mulher urbana veiculado
no meio televisivo (audiovisual), e, esse meio, por sua vez, configura-se na forma de narrativa
seriada. Ao estudar tal discurso, interessa-nos compreender como estão colocadas as relações
entre as mulheres e a cidade de São Paulo3, questionando o que é estar nessa cidade num tempo
em que tomam relevo pensamentos de modernidade, de conquistas, de visibilidade, de busca por
ocupar um espaço, também questionamos que versões de mulher são destacadas, quais são os
seus desejos, com o que elas se identificam e que tipo de subjetividade vai sendo delineada.

Gestos de interpretação sob uma ótica midiatizada e mercadológica dão forma ao corpo
dessas narrativas. E nós, enquanto analistas, nos prendemos nestes gestos e nos diversos modos
deles serem formulados tendo em vista a relação estabelecida, sobretudo, entre as materialidades
verbal e visual.

1 Tese em andamento. Processo nº 2013/14542-0, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP). Esta pesquisa também é desenvolvida no âmbito do grupo de pesquisa CNPQ “Mulheres em Discurso”
(processo nº487140/2013-3) do Instituto de Estudos da Linguagem – IEL/UNICAMP.
2 Para uma compreensão geral do surgimento dessa teoria e de seus princípios base, indicamos a leitura do texto
“Análise de Discurso”, escrito por Eni Orlandi e inserido no livro: Orlandi, E. P.; Lagazzi-Rodrigues, s. (Orgs).
Introdução às Ciências da Linguagem – Discurso e Textualidade: Pontes, 2006.
3 Essa cidade é o cenário urbano que permeia as três séries. Em Aline e Alice, o centro de São Paulo é o destaque,
enquanto que em Antônia é a periferia paulistana.
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Aqui ressaltamos o valor do momento da formulação, pois é onde ocorre a textualização,
em outras palavras, o texto cumpre a função de materializar os discursos. Assim sendo, o texto,
no ponto de vista discursivo, é tomado como unidade específica de análise a qual pode articular
diferentes linguagens (oral, escrita, visual, sonora etc). E em termos metodológicos, ele constitui
o material concreto e palpável sobre o qual o analista intervém colocando questões,
estabelecendo os recortes, formando um corpus, em atenção à elaboração de seu dispositivo
analítico.

Tendo isso em vista, no próximo item vamos nos ater às vinhetas de abertura das séries,
buscando explorar, o processo discursivo que toma relevo, em decorrência da memória de dizer e
das filiações de sentido que são manifestadas no encadeamento das cenas.  Considerando, ainda,
que a produção de sentidos se dá em espaços de disputa, porque o funcionamento da linguagem é
político, nos perguntamos pelas formas significantes que estão em posição de dominância nessas
vinhetas e como elas organizam os sentidos a respeito da presença da mulher no espaço urbano.

2. Na trama do audiovisual: tecendo sentidos em movimento

Nas ciências da linguagem o texto desde sempre ocupou um lugar privilegiado. Orlandi
(2006) explicita que a linguagem tende a ser texto, quer dizer, “sua vocação é ser texto”.
Continuando com o raciocínio, a definição corrente de discurso praticada pela AD é a que o trata
como linguagem em movimento, linguagem em curso, e o enxerga, portanto, mais distante da
completude, e sim mais próximo da incompletude. Justamente em virtude disso, torna-se
consequente tratar o texto na relação com o incompleto, com o que não se fecha.

Se pensamos em unidade do texto, isso se dá enquanto condição imaginária, e, por ser
tratado em termos de funcionamento, ele manifesta uma parte, um estado de um determinado
processo discursivo, haja vista o curso da linguagem e os trajetos (des)contínuos pelos quais os
sentidos e os sujeitos percorrem.

Relações de sentidos entre as mulheres e a cidade paulistana são postas em circulação
nas séries televisivas que estudamos, e, estando inscritas nesse meio - não neutro, mas carregado
de determinações, de diferentes direcionamentos - tais relações possuem espessuras materiais
específicas.

Estamos, portanto, nos referindo a uma textualidade composta por diferentes
materialidades significantes, e entram em jogo palavras, sons, cores... Cabe frizar que a
textualidade é considerada nas articulações entre o texto e a exterioridade e daí o que interessa
são as marcas, os vestígios no texto onde “[...] aflora a discursividade em seu real contraditório:
incompleto, lugar de tensão entre o mesmo e o diferente, dispersão do sujeito e do sentido”
(Orlandi, 2008:12).

As marcas, os pontos/vestígios dos processos discursivos são sustentados na textualidade
audiovisual por várias materialidades significantes, estas são tratadas como “[...] o modo
significante pelo qual o sentido se formula” (Lagazzi, 2011:401, grifos da autora).

A mesma autora deixa claro que

Esse exercício feito sobre diferentes linguagens traz a relação simbólica marcada
por significantes verbais e não-verbais, o que faz da base material de análise um
conjunto heterogêneo cujas regularidades de funcionamento devem ser buscadas
no entrecruzamento das diferentes materialidades (Lagazzi-Rodrigues, 2004:
67).
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O dispositivo teórico da AD nos orienta a observar e a buscar as regularidades de
funcionamento de processos discursivos. Em nossa leitura inicial feita das séries, fomos fisgados
pelas formulações verbais das protagonistas e ajustamos, pois, nosso olhar à base linguística,
sendo ela o local material onde os processos discursivos se materializam (PÊCHEUX, 2009).

Para tanto, chamou-nos atenção formulações como as de Aline que ao descrever as
cores de São Paulo afirma: “Mas eu gosto de São Paulo em preto e branco: xique, desafiadora,
um clássico assim como eu”. Já em Antônia, na música Flow o bairro Brasilândia (periferia
paulistana) é descrito como “minha verdade” e mais a frente as protagonistas afirmam: “Da rua
sim, com muito orgulho”. E Alice assim se manifesta: “Adoro São Paulo no domingo de
manhã. A cidade fica vazia. Parece que essa loucurama é só minha”.

A partir do verbal, embora não deixando de lado as outras modalidades de formulação,
insistimos na busca pelos efeitos mais recorrentes ao longo dos episódios. E no ir e vir das nossas
leituras desenhou-se uma regularidade que convergiu para o funcionamento do processo
discursivo que temos caracterizado como um laço, este por sinal amarrando mulher e cidade.

De modo geral, podemos notar que algumas marcas da língua, manifestadas pelos
elementos morfossintáticos (pronomes, intensificador, verbos, adjetivos), apontam para um
vínculo não meramente formal e automático entre essas mulheres e a cidade. De modo
parafrástico, esse vínculo pode se desdobrar em enunciados como: “Eu me pareço com São
Paulo” ou “São Paulo se parece comigo”; “Eu pertenço a essa cidade/esse bairro, e ela/ele me
pertence”...

Para nós o processo discursivo do laço é entendido como estruturante na narrativa em
seu conjunto, e, também, em termos metodológicos, nos permite entrar no material, ajustando
nosso olhar para estabelecermos recortes produtivos para serem analisados. Assim sendo, não
lidamos com a exaustividade das séries, porque, pelo gesto de recortar, nosso propósito é o de
compor um corpus que sustente a regularidade já referida.

Para tanto, nos detemos agora na análise das vinhetas de abertura. Em termos da
natureza da linguagem televisiva, podemos dizer que elas anunciam o produto argumentando para
uma versão unívoca de mulher urbana, além disso, elas funcionam pela repetição o que gera um
efeito de insistência nos modos de significar a presença feminina na cidade considerando seus
variados espaços. Na série Antônia, a vinheta é colocada no início de cada episódio, enquanto que
na série Alice e na série Aline elas são colocadas respectivamente depois da fala inicial da
protagonista e na metade do episódio.

A essa altura torna-se relevante explicar que os dizeres, para esse domínio teórico de
reflexão, são produzidos na relação que se dá entre o interdiscurso e o intradiscurso.4 Explicando
ligeiramente, o primeiro corresponde ao eixo vertical, o da constituição dos sentidos e o segundo
corresponde ao eixo horizontal, o da formulação dos sentidos.

Na leitura das vinhetas, chamou-nos atenção a maneira como os nomes das séries, e, por
extensão, das protagonistas foram formulados. Abaixo trouxemos separadamente os recortes de
frames (imagens fixas) feitos de cada série, juntamente com a citação temporal da duração do
episódio:

a) Série Aline. Episódio 01 “Diário de Aline”. 1ª temporada.

4 Sugerimos a leitura deste artigo: Lagazzi, Suzy. 2013. A imagem do corpo no foco da metáfora e da metonímia.
REDISCO. Vitória da Conquista, v. 2, n. 1, p. 104-110. Nele a autora desenvolve uma análise que dá consequências
à relação inter e intradiscurso na compreensão da textualização das imagens.
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00:07:05 00:07:06

00:07:06 00:07:07

00:07:08

b) Série Alice. Episódio 01 “Pela toca do coelho”. 1ª temporada.

00:04:10 00:04:11

00:04:11 00:04:12

c) Série Antônia. Episódio 02 “Qualquer maneira de amor vale à pena”. 1ª temporada.
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00:42:00 00:43:00

00:44:00 00:45:00

Dando importância à remissão ao eixo horizontal, em nosso caso ao eixo da formulação
visual, notamos que é priorizado o exercício de escrita dos nomes. Eles vão sendo escritos no
entremeio tenso da articulação não-verbal e verbal. Colocados em proximidade, como fizemos
abaixo, observamos que a presença das cores é o modo significante de formular o efeito de
sentido de um discurso que associa o ser feminino ao “universo” colorido.
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Em termos de constituição dos dizeres, opera na visibilidade dessas imagens a memória
que associa as mulheres com as cores. E, nesse modo de formulação, a cidade também é
significada na relação com o colorido. Entra em jogo o processo de subjetivação que vai se
constituindo pela singularidade de cada nome, pela seleção de cores que irão “pintar” e definir
um modo de se ver e de ver a cidade. Arriscamos dizer que na formulação visual, a cor é uma
marca do laço que visa agrupar o feminino na cidade, ou a cidade no feminino.

Prosseguindo com nossa leitura, trouxemos outra sequência de frames, nela o ponto
recorrente é a alternância entre os closes de partes dos corpos das protagonistas com os closes de
partes da cidade. Vejamos:

a) Série Aline:

00:06:19 00:06:19 00:06:23

00:06:26 00:06:27 00:06:28

00:06:28 00:06:46 00:06:46

00:06:52 00:06:55 00:06:57
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b) Série Alice:

00:02:59 00:03:01 00:03:03

00:03:04 00:03:10 00:03:13

00:03:14 00:03:17 00:03:20

00:03:21 00:03:23 00:03:24

00:03:33 00:03:33 00:03:35
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00:03:36 00:03:39 00:03:41

00:03:42 00:03:48 00:03:49

00:03:4
9 00:03:50

c) Série Antônia:

00:01:00 00:02:00 00:03:00

00:05:00 00:06:00 00:07:00
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00:08:00 00:09:00 00:00:11

00:00:13 00:00:19 00:00:25

00:00:26
00:00:

33 00:00:34

00:00:42 00:00:46

Ao ler essa sequência de imagens fixas, temos que se desenvolve de maneira
semelhante, nas três vinhetas, um gesto de interpretação de enlaçamento do corpo da mulher com
o corpo da cidade, e, por sua vez, produz o efeito de sentido de mistura. Discursivamente, a
regularidade dos closes é uma marca que torna visível a presença de um laço com fortes traços
subjetivos, de tal forma que amarra cores, fragmentos da cidade e as mulheres.

3. Considerações em andamento
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Ao longo desse trabalho lidamos com os desafios de se teoricizar e de analisar um
material composto por variadas materialidades significantes.

Percorremos um trajeto que insistiu na regularidade do laço que une mulher e cidade.
Dos recortes que fizemos das vinhetas, observamos que, em termos de formulação visual, o laço
também se faz presente. As cores e os closes se apresentam como formas significantes
importantes e produtivas, marcando, pois, a produção de processos de subjetivação do feminino
na relação com o urbano.
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