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RESUMO 

O presente trabalho analisará as colunas femininas escritas por Clarice Lispector sob o 

pseudônimo de Helen Palmer. Aplicando a este o método da análise de conteúdo, iremos fazer 

uma leitura das colunas femininas publicadas no jornal Correio da Manhã, de forma a 

identificar os modos de exaltação e recriminação do feminino no contexto do público e do 

privado publicados nos final dos anos 1950 e início dos anos 1960. Para este fim, usaremos as 

contribuições de Buitoni (2009) e Morin (1997) para falar sobre o surgimento dos mitos em 

torno da imprensa feminina e Huyssen (1996) quando discutimos a escrita feminina associada 

à cultura de massas como algo menor. Para contextualizar o cenário da época para a qual 

Clarice publicou as colunas, Friedan (1971) discute os anseios das mulheres norte-americanas 

da década de 1960. Para nos aprofundarmos nas representações de público e privado, 

utilizamos a discussão sobre a dominação masculina (BOURDIEU, 2015), as contribuições de 

Simone de Beauvoir (2009) e o conceito de Outro, bem como Perrot (2015), na busca por 

compreender que essa relação consiste em algo que está associado ao machismo. 

Identificamos que a reincidência de publicações que circunscreviam as mulheres ao ambiente 

doméstico, o que reflete nos assuntos pautados nas colunas femininas. 

Palavras-chave: Imprensa feminina; Gênero; Clarice Lispector. 
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ABSTRACT 

 The present work will analyze the women's columns written by Clarice Lispector 

under the pseudonym of Helen Palmer. Applying to this the method of content analysis, we 

will read the women's columns published in newspaper Correio da Manhã, in order to identify 

the forms of exaltation and recrimination of the feminine in public and private context 

published in late 1950s and early 1960. For this purpose, we will use contributions of Buitoni 

(2009) and Morin (1997) to talk about the emergence of the myths surrounding female press 

and Huyssen (1996) when we discuss female writing associated with mass culture as a 

secondary form of text. To contextualize the setting of time for which Clarice published the 

columns, Friedan (1971) discusses the yearnings of American women in the 1960s. In order to 

delve into public and private representations, we use the discussion on male domination 

(BOURDIEU, 2015), the contributions of Simone de Beauvoir (2009) and the concept of 

Other, as well as Perrot (2015), in the quest to understand if this relationship consists of 

something that is associated with sexism. We have identified the recurrence of publications 

that circumscribed women to the domestic environment, which reflects in the subjects ruled 

by women's columns. 

Keywords: Women's Press; Gender; Clarice Lispector. 
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Introdução 

, para todo começo, pressupõe-se um fim. Mas como começar pelo começo se não se 

sabe nem como tudo começou? Este trabalho me pediu uma liberdade maior porque tudo 

acaba. Liberdade esta que, a medida que eu ia escrevendo, eu tentava aceitar esta realidade. 

Mesmo depois do ponto final apesar de, a gente vive. Como lembrar nosso encontro se antes 

mesmo de acontecer ele já era? De alguma forma a gente se pertencia. Como? Não sei.  

o que minha memória faz questão de lembrar é que em algum momento eu senti que 

alguém me compreendia numa incompreensão tão confusa quanto a minha e talvez as pessoas 

não entendam isso porque é questão de tocar. De sentir. De se deixar entrar aos poucos. De se 

permitir. De ter a liberdade de conduzir essas palavras. Esses pontos. Mas sem representar um 

fim, por isso a vírgula.  

começo com uma vírgula porque este trabalho é só mais um entre tantos outros já feitos 

sobre a obra de Clarice Lispector, pois, de acordo com a Revista Bravo (2009, apud 

NÓBREGA, 2012), perdendo apenas para Rubem Fonseca, Clarice Lispector é a escritora 

brasileira mais pesquisada na academia. Embora Clarice seja uma das escritoras mais 

pesquisadas, não são muitos que se debruçam sobre suas produções para a imprensa, 

consideradas menores, para alguns, do ponto de vista literário, mas muito importantes para 

compreender a mulher Clarice, aquela que precisava pagar as contas, sustentar os filhos, 

sobreviver.  

enfocar Clarice Lispector num trabalho de conclusão de curso é poder provar do doce 

amargo que é se aventurar no mundo Clariceano. Este trabalho me pediu uma liberdade 

maior. A ponto de eu chegar a gritar. Porque é preciso. Assim como G.H. pouco a pouco foi 

dando alegria a Clarice, este trabalho também é G.H. porque ele também me foi dando alegria 

aos poucos.  

é uma forma de tentar lembrar o nosso começo. Em algum momento do ensino médio, 

em algum dia entre os vários dias que eu passava na biblioteca da escola, de alguma forma o 

nosso encontro aconteceu. Mas quem encontrou quem? Sabe-se apenas que aconteceu. De 

súbito, como quem torna à vida, cada vez que eu terminava de ler um livro dela, eu queria 

outro. E mais outro. Até chegar à conclusão de que ela seria meu objeto de estudo em alguma 

graduação que eu me propusesse a fazer. 
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escrevo-te toda inteira apesar dessa liberdade ter consumido partes de mim, como se 

fosse a massa branca da barata.  

Entretanto, não foi essa Clarice tão profunda, que nos envolve e nos leva à intensos 

momentos de reflexão. Busquei encontrar nas colunas femininas a autora que autora que disse 

"liberdade é pouco, o que eu desejo ainda habitem nome" (LISPECTOR, 1980, p.50), porém a 

que encontrei foi uma que, tomada pelo discurso da mídia na época, tentou restringir essa 

liberdade às suas leitoras nas colunas femininas do Correio Feminino. 

Portanto, compreender que a mídia é diretamente responsável por disseminar discursos, 

sendo eles repletos de estereótipos ou não, nos leva a reforçar a importância deste trabalho. 

Este vislumbra as colunas femininas de Clarice Lispector, em especial as escritas pelo 

pseudônimo de Helen Palmer. No que toca a estas colunas, Aparecida Maria Nunes (NUNES, 

2006a; NUNES, 2008) se encarregou de compilar seus textos em duas obras. Não optamos 

por traçar um perfil para cada pseudônimo, uma vez que trabalho como o de Nóbrega (2012) 

se encarregou de fazer. 

Destacar o machismo camuflado nas entrelinhas de Clarice, a partir da leitura de teses 

feministas influentes na época de sua publicação, como as de Simone de Beauvoir, sendo 

seguida pelo pensamento de Betty Friedan, apenas alguns anos mais tarde, nos permitiu, não 

só do ponto de vista pessoal, ter uma experiência de esclarecimento, mas, também, mostrar 

como essa opressão sobre as mulheres está impregnada na sociedade, muitas vezes passando 

despercebida.  

Os estudos feministas na academia ainda são um assunto pouco discutido quando se 

leva ao âmbito da Comunicação, principalmente no que toca à Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte. Entendemos que essas instituições ainda são espaços que oprimem a 

representatividade da mulher quando a maior parte das falas é reproduzida de acordo com as 

normas da língua portuguesa, em que o que prevalece é o masculino; ou quando a maior parte 

da bibliografia é feita por homens; ou ainda quando a educação era permitida apenas ao 

homem, deixando para a mulher apenas a oportunidade de ficar em casa cuidando dos filhos e 

de seus afazeres domésticos. Isto se dá porque o local da propagação de conhecimento é 

centrado na hierarquia e exclusão social que as mulheres enfrentam cotidianamente. 

O feminismo é crucial para entender, problematizar e desconstruir essa norma que a 

sociedade impôs à mulher. Tão importante quanto isto, é estudar como os meios de 
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comunicação muitas vezes reforçam os estereótipos que cercam as mulheres e que Clarice 

Lispector corroborou.  

Considerando essas premissas, entende-se que para a área da Comunicação Social, o 

tema deste trabalho é pertinente pois contribui com os estudos interdisciplinares de gênero, e, 

no que toca nossa área, trata-se de uma produção que busca analisar os usos e modos do 

jornalismo feminino. Buscar um objeto em Letras e esmiuçá-lo a partir do conhecimento em 

torno dos meios de comunicação, trazendo um contra-argumento a partir da Sociologia, é 

possibilitar um diálogo que perpassa e enriquece o campo da Comunicação Social. 

Sobre a sua atuação nas colunas femininas, Clarice Lispector surgiu com a coluna 

feminina Entre Mulheres em maio e seguiu escrevendo para o público feminino até agosto de 

1952; retomou os escritos no período entre agosto de 1959 e fevereiro de 1961, para a coluna 

Correio Feminino – Feira de Utilidades; sua terceira e última contribuição para a imprensa 

feminina foi a coluna Só para mulheres, de abril de 1960 a março de 1961. 

Compreendendo os usos e modos de feminino que tal escritora, tida por muitos críticos 

como vanguardista, assume ao escrever para uma imprensa e uma sociedade igualmente 

conservadora, nosso problema de pesquisa pretende analisar como se manifesta a condição 

entre público e privado das mulheres que Clarice Lispector propaga nos seus conselhos.  

Como procedimento metodológico, utilizamos a análise de conteúdo, método de 

pesquisa apropriado para identificar os termos que mais se repetem em seus conselhos, a fim 

de se chegar a uma compreensão de como se forma a percepção de público e privado 

explorado pela autora. Deste modo, como técnica para tal identificação, utilizamos a análise 

categorial, na qual elencamos: conduta e beleza em série. A escolha se deu a partir da 

constatação da repetição dos padrões de feminino que Clarice Lispector explora nas suas 

colunas e que se enquadram nesses duas categorias. 

Portanto, nosso objetivo geral é desenvolver um estudo sobre a imprensa feminina, 

tendo como objeto as colunas femininas publicadas por Clarice Lispector sob o pseudônimo 

de Helen Palmer. Como objetivos específicos, exploramos a relação entre mídia e gênero, 

depois, o contexto da época no qual os textos foram escritos e, por último, investigamos a 

exaltação do privado e a recriminação do público como perda da feminilidade. 
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Para um melhor entendimento desses objetivos, dividimos este trabalho em três 

capítulos. Para compreender o cenário no qual Clarice estava escrevendo, o primeiro capítulo 

discute a relação entre jornalismo e literatura, apontando as tensões entre objetividade e 

subjetividade, uma vez que o relato jornalístico, quando feito de forma literária, acaba 

ganhando contornos ficcionais (SATO, 2002). Depois, entrando no campo dos gêneros 

jornalísticos, dentre os quais a coluna se localiza no âmbito opinativo (MELO, 2003), falamos 

sobre como se enquadram os textos escritos por Clarice Lispector quanto ao formato e à 

escrita jornalística, o surgimento da imprensa feminina, a escrita feminina como algo menor, 

atribuído a uma cultura de massas, mapeando os principais mitos de cada época (BUITONI, 

2009; MORIN, 1997). 

O segundo capítulo, consideramos os modos de representação de público e privado e 

sua inflexão nas representações de feminino exploradas pela autora, apresentamos um relato 

histórico, a partir das contribuições de Friedan (1971), na qual esta fez um estudo sobre as 

mulheres norte-americanas e os anseios destas nos primórdios dos anos 1960, período em que 

a mídia incitava a sua permanência no ambiente doméstico. Traçamos um pequeno perfil 

sobre a autora, confrontando-o com o surgimento do pseudônimo com o qual ela assina as 

colunas. 

No terceiro e último capítulo, apresentamos a metodologia com a qual investigamos 

nossa problemática acerca dos modos de exaltação e recriminação do feminino no contexto do 

público e privado, abordados pela escritora Clarice Lispector, para só então dar início a 

análise a qual nos propomos a fazer.   
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CAPÍTULO I. COMO NASCERAM AS ESTRELAS: UMA RELAÇÃO ENTRE 

IMPRENSA E GÊNERO 

E "eu te amo" era uma farpa que não se podia tirar com uma pinça. 
Farpa incrustada na parte mais grossa da sola do pé  

(Clarice Lispector) 

1.1  De amor e amizade: origens do jornalismo como dobra da literatura 

As notícias são uma forma de representação dos acontecimentos diários, bem como um 

modo de também representar as pessoas, o que torna o jornalismo um meio de representação. 

Porém, para representar, é preciso fazer uso da linguagem, mais precisamente a linguagem 

verbal, que "ao tentar representar o real, funciona como mediadora da relação dialética entre 

sujeito e mundo real em contínua mudança" (SATO, 2002, p. 30). 

A vocação da notícia é representar o referente, o que torna a notícia, em princípio, 
verificável. Ao exigir-se do jornalista o uso da terceira pessoa que garantiria 
formalmente a impessoalidade do discurso, tem-se como resultado um discurso 
esvaziado, que acaba por ocultar o processo social que possibilitou a notícia (SATO, 
2002, p. 31). 

O relato jornalístico é feito em terceira pessoa para dar veracidade e credibilidade à 

informação, o que podemos considerar como objetividade jornalística. Não obstante, quando 

o acontecimento se torna notícia, a forma como é retratada essa realidade, segundo Sato 

(2002), adquire contornos ficcionais e é submetida à categorias narrativas que cogitamos ser  

a subjetividade do autor, fazendo com que trave uma tensão entre objetividade e subjetividade 

no texto jornalístico literário. O fato é que essa plena objetividade tão exigida pelo jornalismo 

nem sempre é obtida e, o contexto social, o veículo, o público, enfim, uma série de fatores 

intervêm na construção de um texto e delatam as subjetividades implícitas: o autor, o editor, o 

público alvo, etc. 

O jornalismo literário é uma brecha na impessoalidade e uma possibilidade de abrir 

espaço à imaginação jornalística. Mas, no que toca as colunas femininas, é pertinente o 

questionamento: Clarice fazia jornalismo? Clarice fazia jornalismo literário? Ou Clarice fazia 

ficção disfarçada de jornalismo? 

Sobre esse segmento do jornalismo, Bastos (2005) atribui duas definições: a primeira, 

voltada para os cadernos ou suplementos de literatura em que seu conteúdo é único e 

exclusivo para discutir literatura, sendo considerado "Jornalismo de literatura"; a segunda 
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definição compreende as questões estilísticas, na qual há certo cuidado com a apuração e a 

linguagem, implementando atributos da literatura sem comprometer a objetividade do relato. 

Pena (2006) amplia esse conceito e diz que jornalismo literário não se trata apenas de 

desenvolver uma narrativa literária para fugir da estrutura engessada do jornalismo, mas sim,  

intensificar os recursos do jornalismo, ultrapassar os limites dos acontecimentos 
cotidianos, proporcionar visões amplas da realidade, exercer plenamente a 
cidadania, romper as correntes burocráticas do lead, evitar os definidores primários 
e, principalmente, garantir perenidade e profundidade aos relatos (PENA, 2006, p. 
13, grifo do autor). 

Além disso, ele fala que os cadernos literários surgiram para ampliar e complementar o 

conteúdo do jornal, diversificando as pautas, mas não esquecendo de seguir as normas da 

imprensa moderna que se baseiam nos princípios básicos do discurso jornalístico: clareza, 

concisão e objetividade. O autor também faz uma crítica aos escritores dessa seção, 

argumentando que nem sempre estes têm propriedade para opinar e, aqueles que tem, "podem 

acabar enquadrados por seus próprios preconceitos e estereótipos" (PENA, 2006, p. 41). 

Até a década de 1920, o jornalismo literário era praticado de forma espontânea, como 

afirma Edvaldo Pereira Lima (2016)1, e este ainda não havia se inserido em uma escola ou 

corrente que estudasse o modo dessa escrita para os jornais. Como o desenvolvimento da 

escrita literária era voltada mais para os livros reportagens, em virtude do jornal não 

comportar matérias tão extensas, era o próprio narrador quem optava por escrever dessa 

forma. 

Os escritores que migravam dos livros para os jornais, utilizavam o folhetim para 

publicar seus textos de forma fragmentada. No Brasil, a ligação entre esses dois gêneros se 

deu a partir de 1808 com a vinda da família real portuguesa e seu grande apogeu se deu entre 

os anos 1960 e 1970, com a revista "Realidade" e o "Jornal da Tarde", além da revista "O 

Cruzeiro" que também ganhou destaque na década de 1950 por publicar reportagens que 

bebiam do estilo literário (LIMA, 2016). 

Assim como Clarice Lispector, autores como José de Alencar, Machado de Assis, 

Manuel Antônio de Almeida, Lima Barreto e Joaquim Manuel de Macedo publicaram textos 

nos jornais e depois, devido ao sucesso que causavam, seus fragmentos eram reunidos em 

                                                 
1 Disponível em: <http://www.edvaldopereiralima.com.br/index.php/jornalismo-literario/pos-
graduacao/memoria-portal-abjl/152-registros-breves-para-uma-historia-futura-do-jornalismo-literario> Acesso 
em 11 out. 2016. 
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obras. Alguns desses fragmentos se tornaram, posteriormente, clássicos da literatura braseira, 

como é o caso de "Quincas Borba" de Machado de Assis e "Os Sertões" de Euclides da 

Cunha.  

O folhetim, de origem francesa, ocupava no jornal um espaço que também era 

compartilhado entre piadas, receitas de cozinha e demais textos voltados para o 

entretenimento. Essa relação entre jornalismo e literatura toca em questões que Nóbrega 

(2012) discute como pertencentes a alta cultura e cultura de massas, uma vez que "a ligação 

do primeiro com uma suposta alta cultura e a do segundo com uma cultura de massa ou uma 

instância inferior. O debate associou o primeiro às belas artes enquanto delegou ao outro o 

abastecimento da Indústria Cultural" (NÓBREGA, 2012, p. 150). 

Diante disso, percebemos que a literatura esteve presente no jornalismo desde o século 

XVIII. Em parte devido à migração dos escritores da literatura para o jornalismo e, também, 

quando a narrativa jornalística se apropriou da linguagem literária, dando mais leveza à 

objetividade com a qual o jornalismo é caracterizado. 

1.2 A descoberta do mundo: o lugar da imprensa feminina 

As revistas femininas, além de ocuparem um papel editorial secundário, tidas como 

imprensa menor, também secundarizam as mulheres, utilizando sempre matérias "frias"2, 

voltadas para o consumo em torno da aparência e de um ideal de sexualidade 

heteronormatizado, ou seja, fortalecendo papéis tradicionais de sexualidade, feminilidade e 

masculinidade. No Brasil, foi a partir do século XIX com a chegada de D. João VI que a 

imprensa feminina surgiu. Com a vinda  da família real para o país e a mudança da sede do 

governo de Salvador para o Rio de Janeiro, a corte passa a ter bastante influência no cotidiano 

da mulher carioca (BUITONI, 2009).  

Na mesma proporção com que as tendências de modas européias estavam se espalhando 

em solo brasileiro, a imprensa estava ganhando força e espaço com publicações de revistas e 

jornais que disseminavam esse conteúdo. Com tal demanda de publicação, o mercado da 

imprensa feminina se consolidava, suas primeiras publicações, dirigidas à mulher no Brasil, 

traziam moda e literatura como principais pautas. Em razão disso, de acordo com Buitoni 

                                                 
2 Matérias que não tem data certa para publicação, que não são urgentes. 
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(2009), O Espelho Diamantino surge em 1827 como o primeiro jornal voltado exclusivamente 

para o público feminino. 

No que diz respeito a este cenário, Dulcília Schroeder Buitoni desenvolveu uma 

pesquisa voltada para imprensa feminina e seus modos de representação, buscando 

contextualizar os parâmetros de cada época. "A mulher de papel", posteriormente editada em 

livro, trata-se de uma tese de doutorado defendida na Universidade de São Paulo (USP), no 

início da década de 1980. O livro acabou se tornando uma das principais fontes para quem 

pesquisa a imprensa feminina pois, cronologicamente, ele apresenta uma análise de 

articulações, estereótipos e aspectos ideológicos que preenchiam esse cenário desde o século 

XIX até a atualidade. Buitoni destaca esta vocação desde sempre secundarizada e 

disciplinadora da imprensa voltada ao público feminino: 

Os temas tradicionais da imprensa feminina resumem-se a meia dúzia de itens: 
moda, beleza, culinária, decoração, comportamento, celebridades, um conto, etc. 
Naturalmente, esses assuntos privilegiados pela imprensa feminina apresentam 
pequena ligação com o momento atual. Moda seria o mais dependente da época, 
tendo em vista que as estações do ano ocasionam mudanças nesse campo 
(BUITONI, 2009, p. 25). 

Para Buitoni, trata-se de um jornalismo cujos temas não estariam subordinados aos 

acontecimentos diários, mas, por outro lado, ganhariam um caráter superficial e secundário, 

como se fora uma segunda imprensa, menor e menos relevante, reforçando estereótipos de 

papéis femininos associados ao de dona de casa, mãe e esposa. 

Segundo Buitoni (2009) a Europa lançou no final do século XVII o primeiro periódico 

feminino. Lady's Mercury foi editado na Grã-Bretanha em fevereiro de 1693 e já contava com 

a presença do consultório sentimental, espaço que mais tarde se tornaria a marca da imprensa 

feminina. Mas, foi na França onde a imprensa feminina teve sua presença marcante, 

alcançando a margem de dez milhões de exemplares semanais. 

Majoritariamente, a imprensa feminina é voltada aos temas tidos como "neutros" de 

moda, estilo e comportamento. Porém, sua relação com a mulher implica questões que 

transcendem as folhas de jornais ou revistas, pois atingem pontos ligados à cultura, 

representação e ao papel social que a mulher deve desempenhar. Deste modo, podemos 

afirmar que a análise da imprensa feminina no período da década de 1960 busca, também, 

compreender quais os pressupostos e modelos que ditavam o que era ser mulher naquela 

época.  
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Compreender que a mídia tem um poder condicionante no que diz respeito à formação 

das pessoas, é salientar que ela também pode incluir uns e excluir outros. Lipovetsky (2000) 

ressalta que a imprensa, na construção de um feminino, atua de duas formas: normalizando a 

massa, mas ao mesmo tempo valorizando a personalidade de cada mulher. Além disso, o que 

pouco encontramos nos periódicos femininos são mulheres que contemplem outras raças 

senão a branca. 

As diversas formas de mídia estão bastante presentes na vida das pessoas, seja ela via 

rádio, televisão, internet ou impresso. Ela carrega consigo uma cultura modeladora de 

comportamentos sociais e formação de opiniões políticas, padrões para que as pessoas se 

espelhem neles, bem como o que significa ser homem ou mulher. 

À primeira vista, receitas de culinária, conselhos de beleza, contos de amor e outros 
assuntos – comuns às revistas, seções e suplementos femininos do mundo inteiro – 
são neutros. Porém, se sairmos da superfície, veremos que a imprensa feminina é 
mais "ideologizada" que a imprensa dedicada ao público em geral. Sob a aparência 
de neutralidade, a imprensa feminina veicula conteúdos muito fortes (BUITONI, 
2009, p. 21). 

Para compreendermos as razões da mídia mensurar e delimitar formas de existir no 

feminino precisamos, antes, admitir que mídia e sociedade são dois fatores complementares e 

caminham juntos. É através da mídia que a sociedade cria contextos, comportamentos, 

pensamentos, modos de se enxergar e como enxergar o outro. Como modo de entreter, esse 

segmento do jornalismo serve de conselheiro às mulheres de seu tempo, sempre orientando-as 

a adaptar-se ao que se dita como um conceito de mulher "feminina". 

1.2.1 As colunas na mídia feminina 

Inserida numa configuração que separa e organiza os gêneros do jornalismo, podemos 

encontrar referências sobre colunas a partir do jornalismo opinativo que, segundo Melo 

(2003), trata-se de uma escrita pessoal, tendo como característica os bastidores da notícia 

trabalhando em torno de acontecimentos que ainda estão por vir e na articulação de ideias que 

podem exercer papel condicionante na formação da opinião pública.  

A coluna surgiu na imprensa norte-americana, em meados do século XIX, quando os 
jornais deixaram de ser doutrinários e adquiriram feição informativa. O público 
começou a desejar matérias que escapassem do anonimato redatorial e 
personalidade. Isso deu lugar ao aparecimento de seções sob a responsabilidade de 
jornalistas conhecidos, superando a frieza e a impessoalidade do corpo do jornal, e 
originando espaços dotados de valor informativo  de vigor pessoal (FRASER BOND 
apud MELO, 2003, p. 140). 
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Como suas raízes estão fincadas no jornalismo norte-americano, Marques de Melo 

(2003) define a coluna em quatro tipos: padrão - que se dedica à assuntos de menor 

importância, ocupando no máximo o espaço de um parágrafo, o que resulta em opiniões rasas, 

com pouco aprofundamento; miscelânea - trata-se de uma variedade de textos que alternam 

entre prosa e verso, e não tem um assunto fixo; mexericos - esta voltada para assuntos 

direcionados à vida pessoal de celebridades, traz relatos sobre confidências dos famosos; e a 

coluna sobre os bastidores da política que serve para informar ao leitor o que acontece no 

cenário político.  

O nome "coluna" surgiu a partir do próprio espaço do jornal que se divide em colunas, 

logo, podemos dizer que o conteúdo que preenche o espaço destinado aos colunistas,vão 

desde assuntos breves, como comentários e pontos de vistas, até a um texto mais tendencioso 

emitindo considerações sobre determinadas coisas. A seleção dos fatos e personagens a serem 

destacados, configura, portanto, a coluna como um gênero opinativo em virtude de o 

jornalista determinar o que deve ser pautado ou não, bem como o que é relevante para a 

sociedade. 

Historicamente, a coluna originou-se dentro da antiga diagramação vertical, em que 
as matérias eram dispostas de cima para baixo, passando, se necessário, à coluna 
vizinha. Hoje com a diagramação horizontal, a coluna já não mais ocupa o espaço 
disposto verticalmente e se alarga pelo espaço fronteiriço. Por isso, é comum o usa 
da palavra seção para denominar a coluna (MELO, 2003, p. 139, grifo do autor). 

Melo caracteriza os textos veiculados em colunas como "um tipo de jornalismo pessoal, 

intimamente vinculado à personalidade do seu redator” (MELO, 2003, p. 140). A capacidade 

de as colunas servirem para emitir juízos de valor, bem como formar opiniões. 

No Brasil, a coluna é bastante utilizada para veicular textos que se cruzam com outras 

categorias, como o comentário, a crônica e a resenha. No que toca às colunas femininas 

escritas por Clarice Lispector, estas, que a princípio foram feitas para o jornalismo, acabaram, 

segundo Nóbrega3, "conquistando a permanência e alçando o status de crônica literária, o que 

faz com que muitos pesquisadores se debrucem sobre elas a procurar consonâncias e 

diferenças com a ficção claricena" (NÓBREGA, 2012, p. 146). 

                                                 
3 Nóbrega (2012) desenvolveu uma pesquisa em que trata da representação do feminino traçada a partir das 
colunas femininas de Clarice Lispector para tentar compreender o perfil de mulher considerado ideal, mostrando 
como uma instância regulatória do campo social. 
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Melo (2003) nos diz que a coluna se aproxima tanto do gênero literário crônica como, 

também, tem suas características noticiosas, devido à relação com os acontecimentos diários. 

Evidentemente, é um gênero literário. Tem sua economia textual, suas inovações 
formais: ela é o folhetim do cotidiano burguês. Provavelmente é um gênero menor 
que a crônica e não tem as ambições culturais da crítica teatral ou cinematográfica. 
A crônica, mesmo que trate de alguns eventos, se alimenta da redundância literária, 
seja manipulando a poesia, o conto ou a memória (MELO, 2003, p. 148). 

Quando Clarice Lispector estreou as colunas femininas sob o pseudônimo de Tereza 

Quadros na década de 1950, ela alternava seus escritos entre os conselhos que serviam como 

uma pedagogia que orientavam o comportamento de suas leitoras, dicas para os cuidados com 

o lar como, também, escreveu crônicas. Por esse gênero se configurar num formato em que o 

jornalista possui mais liberdade em torno do foco narrativo, podemos perceber um viés 

ficcional no texto da crônica, uma vez que "a possibilidade de o cronista inventar incidentes, 

contar histórias traz para as páginas do jornal um fazer literário por excelência que permite 

criar um outro real" (SATO, 2001, p. 33).  

Observamos essas características na coluna intitulada “A irmã de Shakespeare”, 

publicada por Tereza Quadros no Jornal Comício em 22 de maio de 1952.  

Uma escritora inglesa – Virginia Woolf – querendo provar que mulher nenhuma, na 
época de Shakespeare, poderia ter escrito as peças de Shakespeare, inventou, para 
este último, uma irmã que se chamaria Judith. Judith, teria o mesmo gênio que seu 
irmãozinho Shakespeare, só que, por gentil fatalidade da natureza, usaria saias. 
Antes, em poucas palavras, V. Woolf descreveu a vida do próprio Shakespeare: 
frequentara escolas, estudara em latim Ovídio, Virgílio, Horácio, além de todos os 
outros princípios de cultura; em menino, caçara coelhos, perambulara pelas 
vizinhanças, espiara bem o que queria espiar, armazenando infância; como 
rapazinho, foi obrigado a casar um pouco apressado; essa ligeira leviandade deu-lhe 
vontade de escapar – e ei-lo a caminho de Londres, em busca da sorte. Como tem 
sido bastante provado, ele tinha gosto por teatro. Começou por empregar-se como 
“olheiro” de cavalos, na porta de um teatro, depois imiscuiu-se entre os atores, 
conseguiu ser um deles, freqüentou o mundo, aguçou suas palavras em contato com 
as ruas e o povo, teve acesso ao palácio da rainha, terminou sendo Shakespeare. E 
Judith? Bem, Judith não seria mandada para a escola. E ninguém lê em latim sem ao 
menos saber as declinações. Às vezes, como tinha tanto desejo de aprender, pegava 
nos livros do irmão. Os pais intervinham: adoravam-na e queriam que ela se tornasse 
uma verdadeira mulher. Chegou a época de casar. Ela não queria, sonhava com 
outros mundos. Apanhou do pai, viu as lágrimas da mãe. Em luta com tudo, mas 
como mesmo ímpeto do irmão, arrumou uma trouxa e fugiu para Londres. Também 
Judith gostava de teatro. Parou na porta de um, disse que queria trabalhar com os 
artistas – foi uma risada geral, todos imaginaram logo outra coisa. Como poderia 
arranjar comida? nem podia ficar andando pelas ruas. Alguém, um homem, teve 
pena dela. Em breve ela esperava um filho. Até que, numa noite de inverno, ela se 
matou. ‘Quem’, diz Virginia Woolf, ‘poderá calcular o calor e a violência de um 
coração de poeta quando preso no corpo de uma mulher? (NUNES,  2006a, p. 125). 

Nesse texto, Clarice segue as características descritas por Sato (2001) e aborda a obra de 

Woolf (1928) na qual a autora faz uma metáfora acerca das desigualdades de gênero, 
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mostrando que seria impossível uma mulher ter escrito as peças de Shakespeare na época em 

que o autor publicou suas obras, pois, enquanto autor era incentivado a desbravar o mundo, 

sua suposta irmã permaneceria aprisionada aos afazeres do lar. 

Apesar de as colunas terem um tom conservador que retrataram de forma clara os 

conteúdos que circulavam nas páginas femininas da época, Clarice, em Tereza Quadros, 

também escreveu textos que tocavam em questões que faziam suas leitoras refletirem acerca 

dos papéis de gênero na sociedade, chegando a caracterizar Tereza Quadros como "disposta, 

feminina, ativa, não tem pressão baixa, até mesmo às vezes feminista, uma boa jornalista 

enfim" (NUNES, 2006a, p. 8). 

Friedan atribui o termo "heroína doméstica" às dona de casa dos anos 1939 que liam as 

revistas femininas e encontrava nos contos mulheres que colocavam sua vida pessoal em 

primeiro lugar e que buscava um futuro diferente ao que estava acostumado a acontecer no 

passado de muitas outras mulheres. 

A maioria das heroínas das principais revistas femininas — Ladies Home Journal, 
McCall's, Good Housekeeping, Woman's Home Companion — eram mulheres 
atraentes, que tinham sua carreira e viviam felizes, orgulhosas, amando e sendo 
amadas pelos homens. E a energia, a coragem, a independência, a determinação, a 
força de vontade que manifestavam no trabalho de enfermeira, professora, artista, 
atriz, escritora, comerciaria, faziam parte dos seus atrativos. Davam a nítida 
impressão de que sua individualidade era algo a ser admirado, e que os homens se 
sentiam atraídos tanto por sua energia e caráter, como por sua aparência (FRIEDAN, 
1971, p. 36). 

Essa mulher era a heroína de um tipo diferente de histórias de amor. Era menos fútil e 

mais independente, quase nunca sendo dona de casa e as histórias geralmente acabavam antes 

de nascerem os filhos. A imagem da mulher jovem era usada para fazer alusão a ideia de um 

futuro promissor. 

Talvez nenhuma dessas histórias tenha grande valor literário, mas a personalidade 
das heroínas parece dizer algo sobre as donas de casa que, então como agora, liam as 
revistas femininas. E estas não eram escritas para mulheres que seguiam uma 
carreira. A Nova Mulher era o ideal da dona de casa de ontem: refletia os sonhos, os 
anseios de individualidade e o senso das possibilidades que existiam então para a 
mulher. E se esta não podia viver pessoalmente esses sonhos desejava que suas 
filhas os vivessem. Ambicionavam para elas mais que a função de donas de casa: 
queriam o ingresso no mundo que as negara (FRIEDAN, 1971, p. 37). 

As mulheres dessa época buscavam um emprego para, além de sobreviver ao período da 

depressão4, existir também para si. Sobre a mística feminina, Friedan afirma que é "o valor 

                                                 
4Corresponde ao período pós primeira guerra mundial quando os EUA enfrentaram uma crise econômica devido 
ao grande investimento na economia, a qual se comprou bastante ações de diversas empresas. 
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mais alto e o compromisso único da mulher é a realização de sua feminilidade. Afirma ainda 

que o grande erro da cultura ocidental, no decorrer dos séculos, foi a desvalorização dessa 

feminilidade" (FRIEDAN, 1971, p. 40). 

Além disso, Friedan toca no âmago da imprensa voltada para as mulheres, quando havia 

nos anos 1960 uma intenção destas em silenciar a insatisfação que as mulheres sentiam, 

divulgando apenas seu destino que é ser esposa e mãe para se sentir realizada como mulher. 

Especialistas insinuavam que o papel da mulher do século XX era cuidar da casa, do marido e 

dos filhos. À ela ficava a responsabilidade de manter a ordem no que se refere a criação e o 

bem-estar da família e as desencorajava a seguir uma carreira profissional, bem como lutar 

por direitos dizendo que essas atitudes não eram de mulheres verdadeiramente femininas.  

E as revistas femininas, deplorando as infelizes estatísticas desses casamentos 
prematuros, insistiam em que houvesse nos ginásios cursos de preparação para o 
casamento e consultores matrimoniais. As meninas começaram a namorar firme aos 
doze ou treze anos. Os fabricantes de lingerie lançaram soutiens com enchimento de 
espuma de borracha para meninas de dez. E um anúncio de vestido de criança, 
publicado no New York Times do outono de 1960 dizia: «Ela também pode 
ingressar na turma das caçadoras de homens» (FRIEDAN, 1971, p18). 

As colunas abordam suas leitoras com temas que tocam na "essência feminina", o que 

atribui um outro juízo de valor às práticas tidas pela sociedade como naturais à mulher, como 

cuidar da casa e dos filhos. As colunas serviram para naturalizar essas práticas, reforçando as 

mulheres a resguardar a feminilidade a partir dos conselhos.  

Sobre os textos voltados para as mulheres na imprensa, Beauvoir (2009) nos diz que: 

Seu trabalho não é uma técnica: transmitindo-se receitas  de cozinha, receitas 
caseiras, dão-lhes, a dignidade de uma ciência secreta baseada em tradições orais. 
Por vezes, examinam juntas problemas morais. A "pequena correspondência" dos 
jornais femininos oferece uma boa mostra dessas trocas; não há como imaginar uma 
"correspondência amorosa" reservada aos homens; eles se encontrarão no mundo, 
que é o mundo deles; ao passo que as mulheres têm que definir, medir, explorar seus 
domínios; comunicam principalmente conselhos de beleza, receitas de cozinha e de 
tricô, pedem opiniões (BEAUVOIR, 2009, p. 716, grifo do autor). 

Em relação ao modo como os textos para o público feminino eram escritos Buitoni 

(2009) diz que estes, de modo coloquial, transmitiam um ar de intimidade e segurança com 

que as leitoras da época poderiam identificar como uma relação de amizade, criando uma 

relação afetiva com quem escrevesse esses textos. 

Vós, tu, você: o texto da imprensa feminina sempre vai procurar dirigir-se à leitora, 
como se estivesse conversando com ela, servindo-se de uma intimidade de amiga. 
Esse jeito coloquial, que elimina a distância, que faz as ideias parecerem simples, 
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cotidianas, frutos do bom senso, ajuda a passar conceitos, cristalizar opiniões, tudo 
de um modo tão natural que praticamente não há defesa (BUITONI, 2009, p. 18). 

Esse modo íntimo era a arte com que Clarice escrevia seus conselhos nas colunas 

femininas. De modo direto, a autora falava com suas leitoras como se elas estivessem 

tomando um chá da tarde e trocando confidências. A isso, Lipovetsky (2000) observa que  

A partir do século XX, são as revistas femininas que se tornam os vetores principais 
da difusão social das técnicas estéticas. Dirigida ao grande público, vem à luz uma 
nova retórica que conjuga beleza e consumo, adota um tom eufórico ou humorístico, 
uma linguagem direta e dinâmica, por vezes próxima do apelo publicitário. Ao que 
se acrescenta um trabalho de encenação dos discursos, uma apresentação estética do 
texto e das imagens que distinguem a imprensa feminina das outras publicações 
(LIPOVETSKY, 2000, p. 155). 

Melo (2003) afirma que, apesar de as páginas dedicadas à vida social estarem desde 

sempre presentes nos jornais, é na década de 1950 que o colunismo ganha destaque nos 

periódicos brasileiros. Além das dicas de beleza, as sugestões de como a mulher deveria tratar 

a relação com a família, consiste num texto tipicamente da  imprensa feminina. 

Também conhecidas por "consultório sentimental", as páginas femininas se davam por 

uma interação direta entre o colunista e seus leitores, no qual estes recebiam cartas da 

população e as respondiam através dos consultórios sentimentais. Podemos lembrar Nelson 

Rodrigues e seu pseudônimo Myrna que escrevia para o jornal "O Diário da Noite". Com o 

slogan "Myrna sou eu. Entretanto, não é Myrna que está em causa. Quem está em causa é 

você", Nelson respondia às cartas de suas leitoras. 

Essa tradição de uma escrita para mulheres associada a algo secundário, menor, menos 

relevante, percebemos, está ligada a uma visão de cultura de massas como algo 

essencialmente feminino. Huyssen (1996), afirma que a mulher seria um "outro" do 

modernismo por estar associada à narrativa romanesca – literatura que muitas vezes serve de 

inspiração para nós mulheres –, relação esta que se torna ainda mais evidente quando, no 

século XX, a cultura de massas eclode.  

No que diz respeito à mídia feita por mulheres, evocaremos o modernismo como um 

momento de depreciação da escrita feminina, período em que houve uma série de publicações 

e produções que ganharam a alcunha ou o selo de feminino por serem consideradas inferiores, 

de interesse de um público de letramento inferior, atribuindo o conceito de cultura de massa 

como algo do gênero feminino, devido a tais publicações, enquanto que ao homem ficou 

conferido o território da apropriação e produção de uma cultura real e autêntica. Porém, sabe-
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se que "a tradição da exclusão das mulheres do campo da 'alta arte' não se originou neste 

século, obviamente, mas adquiriu novas conotações na era da revolução industrial e da 

modernização cultural" (HUYSSEN, 1996, p.45). 

Andreas Huyssen (1996) evoca o modernismo como escola literária a ser estudada e 

suas concepções de gênero, dialogando com outros autores, o autor menciona Virgínia Wolf e 

a escrita feminina, na qual a autora aponta as dificuldades da mulher dizer "eu" e de se 

colocar como sujeito ativo nos textos modernistas pós-românticos, período de sua produção 

literária, bem como sua estética afirmando que "a cultura de massa sempre foi o subtexto 

oculto do projeto modernista" (HUYSSEN, 1996, p.45).  

Dada a avaliação fundamentalmente diversa que recebem a subjetividade masculina 
e a feminina na moderna sociedade burguesa, e as constituições social e psicológica, 
também diversas, do masculino e do feminino, a dificuldade de dizer "eu" deve 
necessariamente ser diferente para uma escritora (HUYSSEN, 1996, p.44). 

Ele aponta que através da inscrição de gênero no modernismo do século XIX, este se 

torna um indicador da divisão entre cultura de massas e alta cultura, no que se diz respeito a 

literatura, sendo as personagens femininas sempre colocadas como coquetes, sonhadoras e 

sofredoras. 

Huyssen explica a relação com a feminização da cultura de massas a partir do 

comentário de Flaubert sobre o seu romance "Madame Bovary". Nesta obra, o autor usa como 

metáfora a personagem Emma Bovary, lembrando que ela amava ler romances e era "dividida 

entre as ilusões da narrativa romântica trivial e as realidades da vida provinciana francesa 

durante a monarquia de julho" (HUYSSEN, 1996, p. 42). Flaubert tornou-se conhecido como 

um dos pais do modernismo, mas repudiava tudo o que Emma Bovary gostava de ler. 

O que Huyssen faz é denunciar uma mudança estética dos escritores da alta cultura 

acerca dos momentos vividos por suas personagens. Huyssen evoca Sartre, na obra "L'idiot de 

la famille", em que ele "analisou as condições sociais e familiares da 'neurose objetiva' de 

Flaubert, subjacentes à sua fantasia de se ver como mulher" (HUYSSEN, 1996, p.42), 

mostrando que Flaubert fetichizou sua feminilidade imaginária, enquanto espalhava de forma 

agressiva seu repúdio às mulheres de verdade, o que corroborava com a imaginação e 

comportamento comuns na história do modernismo. 

Esse comportamento de Flaubert está ligado ao fenômeno de as mulheres serem 

concomitantemente representadas a partir da visão do homem. 
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Um aspecto dessa diferença que é importante para minha discussão sobre as 
inscrições de gênero no debate sobre a cultura de massa é que a mulher (Madame 
Bovary) é apresentada como uma leitora de literatura inferior - subjetiva, emocional 
e passiva -, enquanto o homem (Flaubert) emerge como um escritor de genuína e 
autêntica literatura - objetivo, irônico e com o controle de suas formas estéticas. Sem 
dúvida, tal posição da mulher como consumidora de literatura massificada, que 
encaro como paradigmática, também afeta a mulher escritora que tem o mesmo tipo 
de ambição do 'grande (homem) modernista' (HUYSSEN, 1996, p.43). 

O autor da obra coloca-se como ser superior ao personagem em decorrência desta ser 

consumidora de literatura inferior, enquanto ele se coloca como escritor objetivo, com 

controle da linguagem. Devemos considerar que o leitor acaba sendo influenciado pelas suas 

leituras, Emma Bovary é um exemplo disso. 

O que me interessa aqui é a noção, que ganhou força durante o século XIX, de que a 
cultura de massa está de alguma forma associada à mulher, enquanto a cultura real, 
autêntica permanece prerrogativa dos homens. A tradição de exclusão das mulheres 
do campo da "alta arte" não se originou neste século, obviamente, mas adquiriu 
novas conotações na era da revolução industrial e da modernização cultural 
(HUYSSEN, 1996, p.45). 

O que se coloca em questão não é diferenciar alta arte ou desclassificar o que é tido 

como cultura de massa, mas, sim, buscar problematizar a incessante associação da imagem da 

mulher ao que é desvalorizado, o outro, o secundarizado. Huyssen não menciona o texto O 

Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, mas este trata-se de um marco para a percepção do 

lugar da mulher como Outro na cultura e na sociedade. Neste, ela destaca a dificuldade de a 

mulher se enxergar como sujeito numa sociedade em que sua subjetividade é demarcada por 

uma linguagem e uma perspectiva endereçada sempre como orbital do masculino. Beauvoir 

dialoga com o pensamento de Virgínia Wolf, quando ela fala da dificuldade de dizer "eu" 

num texto literário. Ao se referirem às mulheres, estas são vistas sempre como outros, 

agregadores, talvez nisto se resida a dificuldade de dizer "eu" ou "nós": 

Se a mulher se enxerga como o inessencial que nunca retorna ao essencial é porque 
não opera, ela própria, esse retorno. Os proletários dizem "nós". Os negros também. 
Apresentando-se como sujeitos, eles transformam em "outros" os burgueses, os 
brancos. As mulheres — salvo em certos congressos que permanecem manifestações 
abstratas — não dizem "nós". Os homens dizem "as mulheres" e elas usam essas 
palavras para se designarem a si mesmas: mas não põem autenticamente como 
Sujeito (BEAUVOIR, 2009, p. 19-20, grifo do autor). 

A mulher surge como personagem central, protagonista, com voz onisciente e ativa, mas 

seus desejos e impressões a respeito do mundo são vistos como menores, porque passam, 

antes, pela tradução de um escritor que enxerga o feminino como inferior. Essa transcrição 

dos desejos femininos a partir de uma visão masculina, quando não é minimizada ao inferior, 

é representada por estereótipos e "dizem mais sobre os sonhos ou os medos dos artistas do que 
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sobre as mulheres reais. As mulheres são imaginadas, representadas, em vez de serem 

descritas ou contadas" (PERROT, 2015, p. 17). Beauvoir (2009) nos fala da dificuldade que é 

para o homem assumir nossas qualidades e enxergar as discriminações sociais que 

enfrentamos diariamente. 

No caso do feminino como elemento indicador do status inferior da cultura de massas, 

Huyssen (1996) também comenta sobre a transição do termo "cultura de massa" para indústria 

cultural, termo atribuído por Adorno e Horkheimer, além de outros, quando "Enzensberger 

deu-lhe outro desdobramento, chamando-a de indústria da consciência, e nos Estados Unidos, 

Herbert Schiller fala de administradores da mente, enquanto Michael Real usa o termo 

cultura mass media" (HUYSSEN, 1996, p.47, grifo do autor). A perspectiva frankfurtiana era 

de uma teoria crítica das massas, que entendia que estas seriam induzidas ao consumo por 

meio do capitalismo, que incutiria na população anseios sempre renovados, de modo a mantê-

la sob controle. Huyssen que vê um medo de contaminação da alta cultura por esta, deste 

modo, invisibilizando seus aspectos relevantes. 

Para avançarmos na problemática do termo cultura de massas, cabe investigar o 

pensamento de Morin (1997), no qual, em sua obra sobre a centralidade desta na cultura 

contemporânea, destaca o surgimento da cultura de massas com a Segunda Guerra Mundial. 

Assim como a fabricação industrial de bens de consumo é feita para uma massa da sociedade 

e compreende todas as esferas desta com o intuito de estimular o consumo através das 

propagandas, bem como transformar o modo de pensar e agir, visto que "ela constitui um 

corpo de símbolos, mitos e imagens concernentes à vida prática e à vida imaginária, um 

sistema de projeções e de identificações específicas" (MORIN, 1997, p.15), Morin avança ao 

identificar um imaginário próprio da cultura de massas. É ele quem vai falar sobre os prazeres 

que a cultura de massa desperta nas pessoas, o final feliz esperado para o herói, a 

identificação com os olimpianos, as vedetes, e os mitos em torno deles, temas que 

discutiremos posteriormente. 

Para compreender como a imprensa se expandiu com o capitalismo, Lage (2001) remete 

ao mercantilismo como atividade para o desenvolvimento da leitura e escrita como 

instrumento inaugural da propaganda e informação, uma vez que este período alude as 

práticas de expansão do comércio das primeiras indústrias, fazendo com que se crie condições 

para o desenvolvimento das práticas jornalísticas. A imprensa então surge como um setor que 

está a despontar pelas mãos da burguesia do capitalismo industrial.  
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Com isso, a imprensa feminina surgiria tanto na ampliação de um escopo para as vendas 

quanto para a veiculação de uma série de instruções exemplares a respeito do modo de ser 

mulher numa sociedade que se organiza. E, nesse modo de se organizar, a sociedade passa por 

várias transformações, seus modos de pensar e falar sobre determinados temas.  

É no contexto da revolução industrial que a participação da mulher no mercado de 

trabalho se expande. Beauvoir nos conta que "nesse momento, as reivindicações feministas 

saem do terreno teórico, encontram fundamentos econômicos" (BEAUVOIR, 2009, p. 24). 

Porém, foi um momento de bastante repressão à independência da mulher e a burguesia se 

apega à moral e aos bons costumes da família, como forma de tentar readaptar as mulheres à 

vida privada, pois vê a emancipação delas como uma ameaça a estrutura patriarcal. 

Nesse modo de organização e mudanças a respeito de temas que tocam nas estruturas 

formadas por sociedades conservadoras, abordaremos a perspectiva de Foucault (1988) 

quando discute a transformação nos modos de compreender a sexualidade. O autor diz que no 

início do sec. XVII não havia pudor e que "as palavras eram ditas sem reticência excessiva e, 

as coisas, sem demasiado disfarce" (FOUCAULT, 1988, p. 09). Porém, a sexualidade passa 

então a ser tratada com reserva a partir do século XIX, pertencendo à família um lugar de 

disciplina e controle da sexualidade, pois, "no espaço social, como no coração de cada 

moradia, um único lugar de sexualidade reconhecida, mas utilitário e fecundo: o quarto dos 

pais" (FOUCAULT, 1988, p. 09-10), sendo as relações conservadores entre marido e esposa 

as consideradas legítimas e as demais sexualidades banidas da aceitação pública, além disso, 

vigiadas e punidas com frequência.  

Foucault observa que no Ocidente, ao longo dos séculos, as práticas sexuais tornaram-se 

objeto de controle e regulação por parte dos “aparelhos de reclusão” (escolas, hospitais, 

igrejas, etc.), e observa nos “rito da confissão” e na regulamentação do sacramento da 

penitência pelo Concílio de Latrão (1215) o surgimento das intervenções e a produção de uma 

“verdade sobre o sexo” a partir destas que eram um meio disciplinador da sexualidade. 

Para as mulheres, este controle surge com o desenvolvimento do capitalismo, que está 

vinculado à ordem burguesa do século XVIII que por meio da ordem local, através do 

discursos acerca da "verdade", tentava inserir as mulheres em determinadas ordens vigentes, 

"a dona de casa, formando seus filhos e o ambiente em que vivem, é uma constante recriadora 

da cultura, da civilização e da virtude" (FRIEDAN, 1971, 39-40). Trata-se portanto de 



 

29 
 

determinar as razões e o funcionamento do "regime de poder-saber-prazer que sustenta, entre 

nós, o discurso sobre a sexualidade humana" (FOUCAULT, 1988, p. 17). O mais importante 

não é saber como se fala sobre sexualidade, mas, sim, quem fala, bem como o modo que se 

fala.  

Portanto, por ditar o que está na "moda", gostos, e como a mulher "moderna" – sempre 

relacionando as mulheres a esse termo para  que elas não se sintam "ultrapassadas" – o 

jornalismo feminino acaba sendo um dispositivo controlador das mulheres e seu modo de ser 

ao longo dos anos. 

1.3 Uma aprendizagem ou os intricados caminhos da imprensa feminina: mulher e mitos 

Sendo o romance a principal fonte de onde as mulheres burguesas beberam, a cultura de 

massa dirige-se à elas na promoção de seus valores, uma vez que os temas que dizem respeito 

à virilidade são projeções de performances masculinas enquanto que os temas ligados ao lar, 

ao amor são identificações femininas. É a imprensa ditando a forma de ser mulher. 

A mulher modelo desenvolvida pela cultura de massa tem a aparência da boneca do 
amor. As publicidades, os conselhos estão orientados de modo bastante preciso para 
os caracteres sexuais secundários (cabelos, peitos, boca, olhos), para os atributos 
erógenos (roupas de baixo, vestidos, enfeites), para um ideal de beleza delgado, 
esbelto — quadris, ancas, pernas. A boca perpetuamente sangrenta, o rosto pintado 
seguindo um ritual são um convite permanente a esse delírio sagrado de amor que 
embota, evidentemente, a multiplicidade quotidiana do estímulo (MORIN, 1997, p. 
141, grifo do autor). 

É através desse estímulo que a publicidade se torna fator condicionante na promoção 

desses valores. A busca pelo novo através dos conselhos de moda e beleza, faz com que a 

cultura de massa desempenhe seu real objetivo: estimular o capital. Ela acaba se tornando o 

meio de democratizar a aristocracia e o gosto, antes restrito à burguesia, que chega as classes 

mais baixas fazendo com que estas se espelhem na elite.  

Aliada aos temas mais comuns que circulam nas páginas dedicadas às mulheres no 

jornalismo feminino, a publicidade surge com a tentativa de criar padrões que estimulem às 

mulheres a seguir o que está predeterminado nas revistas ou jornais diários. Com diagramação 

bem acurada, são muitas as páginas dedicadas aos anúncios de cosméticos, dicas de beleza, 

dieta e, no meio disso, o destaque para uma celebridade como modelo ideal inspirador. Para 

Buitoni, tal pratica induz a percepção da mulher como mito, ou seja, esta percebida fora de 

seu tempo histórico de suas marcas de realidade: 
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No mundo ocidental, televisão, publicidade e revistas femininas se aliam na 
construção de imagens dominantes, num contexto de globalização crescente. As 
revistas femininas sempre foram poderosos elementos na construção da identidade 
da mulher. No reino da cultura da imagem, a aparência ajuda a produzir o que somos 
– ou pelo menos o modo como somos percebidos (BUITONI, 2009, 14-15). 

É nesse contexto que surgem termos que são atribuídos a essas publicações, como 

"universo da mulher", "consultório sentimental", entre outros. Mas a verdadeira intenção é 

criar um espaço para que as mulheres se sintam acolhidas e que enxerguem aquele quadrado 

como o seu "mundo".  

A esses conselhos aparentemente desinteressados, acrescentam-se as incitações 
interessadas da publicidade onipresente. A publicidade se torna, pois, parte 
integrante da cultura de massa. Ela diz respeito igualmente à saúde, ao conforto, à 
facilidade, ao prestígio, à beleza, à sedução... Assim, desde os heróis imaginários até 
os cartazes  publicitários, a cultura de massa carrega uma infinidade de stimuli, de 
incitações, que desenvolvem ou criam invejas, desejos, necessidades (MORIN, 
1997, p. 103-104). 

As publicações voltadas para o público feminino têm sempre o objetivo de estimular a 

identificação entre a leitora e o seu conteúdo. Para isso, criam-se mitos em torno do ideal de 

mulher, que  de acordo com Buitoni, "o mito é um 'reflexo' social que inverte, pois transpõe a 

cultura em natureza, o social em cultural, o ideológico, o histórico, em 'natural'" (BUITONI, 

2009, p. 25). A autora destaca padrões que a mídia constrói a partir da identidade de cada 

revista feminina e como cada época é marcada pela predominância de modos e mitos, que 

sempre afirmam a mulher na condição de objeto, uma vez que "raras são as informações 

próprias da cultura de massa não embebidas de substância mitologizante" (MORIN, 1997, p. 

102). 

Para Morin (1997), a cover-girl5 surge como um reflexo da promoção e identificação 

dos valores femininos que são desenvolvidos pela cultura de massa. A mulher estampada na 

capa de uma revista tem a função de despertar um modelo a ser copiado, o que difere das 

capas de revistas masculinas, onde as mulheres são postas para seduzir.  

O autor atribui o conceito de vedete à imprensa periódica, pois sua variedade de 

publicações dizem respeito aos consultórios sentimentais, bem como à vida privada das 

pessoas públicas, pois "esse extraordinário consumo da vida privada das vedetes caminha lado 

a lado com o desenvolvimento do setor privado da informação, que concerne não apenas à 

                                                 
5 Trata-se de mulheres jovens e atraentes que estampavam suas fotografias  nas capas de revistas com o intuito 
de causar identificação das leitoras para com a tal. 
 



 

31 
 

vida privada dos personagens públicos, mas também aos fatos variados" (MORIN, 1997, p. 

99). 

Buitoni (2009), analisando as mitologias do feminino recorrentes na imprensa nacional 

no século XX, identifica que as vedetes espelhavam os anseios e ensejos de cada geração de 

mulheres, refletindo o que delas era cobrando em seu contexto sócio-histórico. A década de 

1950 surge intensificando o uso do "moderno".   A mulher mito deste período, identificada 

pela autora, portanto, é "a garota moderna". Marcada pelo desenvolvimento da 

industrialização da imprensa brasileira, trata-se de um período no qual as revistas femininas 

tomaram um formato da impressão e industrialização em larga escala. Buitoni recorda que 

houve uma resistência por parte dos jornais em se modernizarem  no que concerne à forma e 

conteúdo. 

Os jornais por muito tempo estiveram atrasados em relação as revistas femininas, no 

que toca as seções dedicadas as mulheres. 

Suas seções eram pobres, sem imaginação, com diagramação e ilustração pouco 
trabalhadas. Eram colchas de retalho, que juntavam receitas de tricô e crochê, uma 
crônica ou poesia, culinária, moda conselhos de beleza, frases de amor etc. Boa parte 
do material publicado era tradução de textos enviados por agências estrangeiras. A 
mulher, como público, não era muito considerada. A impressão que se tem é que o 
jornal editava a página feminina mais para constar (BUITONI,2009, p. 97). 

A década de 1950 foi importante para as seções femininas nos jornais, pois, devido ao 

crescimento da urbanização, criou-se uma necessidade de os jornais dedicarem algumas 

páginas às mulheres, em função da forte concorrência com as revistas. 

A garota moderna das páginas femininas brasileiras dos anos 1950 era marcada pela 

aristocracia branca burguesa da Europa. A autora destaca que o capitalismo industrial impedia 

as revistas de dar visibilidade as outras raças. Não havia representação negra que 

contemplasse as camadas suburbanas da sociedade. 

Outra característica marcante da época é a proliferação do ideal de "amor verdadeiro" 

nas revistas, que apontavam a busca incessante do amor como a única finalidade válida para a 

realização na vida da mulher. 

Enquanto for moça (e mesmo que já não seja), ela deve ser bonita, agradável, andar 
na moda, enfim, tudo que for necessário par arranjar marido. A atividade mais 
importante é, logicamente, conquistar. As revistas de fotonovela, ou melhor, as 
revistas que exploram o amor romântico sob a forma de tema dominante, fornecem 
inúmeras receitas de conquista. Nota-se que o "amor verdadeiro" ainda é encarado, 
aqui, como realizável apenas por meio do casamento. Mais tarde, vai se falar mais 
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em amor do que em casamento; mas, nesta época, encontrar o amor significa casar-
se (BUITONI, 2009,p. 102). 

Fazer com que as leitoras pensem que só irão encontrar a felicidade através do amor 

torna-se um rito que assemelha-se à pregação por parte das revistas. Além de que tenta inserir 

temas relacionados à mulher apenas a partir do contexto privado de suas vidas, reprimindo-as 

da emancipação. Para essas revistas, a mulher só se realiza através do lar e do casamento. 

A fotonovela desperta para uma realidade urbana, que, no entanto, só é tratada na 
superfície. Do mesmo jeito que aparece a mulher trabalhadora, também fica sempre 
a ideia de que a felicidade suprema se realiza no lar, com o marido e os filhos. A 
mulher é chamada para trabalhar fora; mas é chamada com mais força ainda para 
ficar em casa. Resumindo: por traz de toda apologia ao amor, o que sobra é o 
conformismo alimentado por milhares de histórias construídas exatamente dentro do 
mesmo esquema (BUITONI, 2009. p; 103). 

Além disso, os textos que tratam do "amor verdadeiro" evocam sempre o "querer" do 

homem. A mulher é posta como objeto que deve se adaptar às vontades deles, não há, nesses 

textos que falam de amor, indagações acerca do que as mulheres esperam dos homens, além 

do próprio amor.  

Por fim, chegamos ao nosso recorte temporal: a década de 1960. Período de grande 

intensificação do discurso para introduzir a mulher na sociedade de consumo. Enquanto que 

na década anterior a mulher era vista como moderna, nesse período, devido ao pós-guerra 

(FRIEDAN, 1971), a imprensa surgiu como uma pedagogia que direcionavam as mulheres 

como serem boas donas de casa com matérias que instigavam suas leitoras ao consumismo, 

indicando os melhores produtos de eletrodomésticos dando a impressão de que houve uma 

regressão no processo de emancipação da mulher, limitando-as apenas ao lar. 

o projeto editorial de cada veículo dirigido às mulheres tem em vista o consumo, em 
primeiro lugar. Contos, culinária, psicologia, conselhos de beleza não são escolhidos 
por si; tudo que vai dentro de uma revista está diretamente ligado ao produto (moda 
e maquiagem, por exemplo) ou serve de atrativo para que a revista seja comparada e 
com isso divulgue a publicidade nela contida. O conteúdo é, portanto, instrumental: 
serve a objetivos empresariais bem delimitados (BUITONI, 2009, p 104). 

Alguns dos conselhos de Clarice Lispector corroboravam com esse discurso da mídia da 

época, reforçando o lugar que a sociedade e a mídia queriam impor à mulher. Como podemos 

observar na coluna "A casa própria aumenta a felicidade?", publicada por Helen Palmer no 

Correio da Manhã em 19 de outubro de 1960, na qual ela fala sobre o prazer de a mulher ter 

sua casa própria e coloca o homem como o provedor de tal felicidade. 

Uma casa de sua propriedade, onde se pode fazer melhoramentos e modificar à 
vontade, é o sonho de toda mulher. Com raras exceções, uma esposa preferirá uma 
casa própria a um automóvel. Um lar — sendo a casa sua — aumenta a sensação de 
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segurança de uma esposa e dá ao homem uma satisfação muito parecida com a do 
dever cumprido perante sua família. Saber que os seus terão um teto, dado por ele à 
custa do suor e sofrimento, contribui para cimentar o caráter já formado de um 
homem. Estreita os laços e naturalmente, muito contribuirá para a felicidade 
completa de um casal. Dizemos contribuirá, porque uma casa simplesmente não dá 
felicidade a ninguém, mas ajuda a  achar ou cimentar a felicidade existente.  
Andam muito acertados os casais que fazem sacrifícios enormes para adquirir sua 
casa, pois na luta em comum e nas privações dos pequenos prazeres e alegrias, eles 
se encontram, amadurecidos para a vida e com mais disposição para se 
compreenderem melhor (NUNES, 2008, p. 11). 

Segundo Buitoni (2009), o mito da mulher da década de 1960 é o da "Dona de casa 

insatisfeita" justamente porque compreende um período de grande aprisionamento da mulher 

ao lar e o contexto familiar. Sobre isso, dialogaremos mais a fundo com o pensamento de 

Friedan (1971) num tópico dedicado a esse assunto. 

Além disso, no que se diz respeito a estrutura dos jornais, houve uma melhora na 

estrutura das reportagens, visto que a imprensa começou a trabalhar mais em equipe e na 

metade da década surge o Jornal da Tarde para inovar o conteúdo como, também, o layout6 

combinando imagens e títulos. A autora também aponta a revista Realidade como pioneira em 

elaborar grandes reportagens. 

As revistas femininas tentaram retratar o mito da esposa/dona de casa feliz, porém, na 

realidade, as mulheres dessa época se sentiam frustradas por terem sua independência 

roubada. Buitoni aponta Carmen Silva como principal autora que escrevia textos 

questionando a condição feminina a qual as mulheres estavam sujeitas, apontando para o 

contexto familiar como principal causador de tais frustrações.  

A mulher não existia para si, mas, sim, em função das amarras do patriarcal. Outro 

problema apontado pela autora é a proibição da mulher falar sobre sexo, um vez que a 

imagem dela sempre esteve ligada ao peso do social que é ser mãe, esposa e rainha do lar. No 

capítulo seguinte iremos analisar como esta mulher dialoga com este mito no período em que 

Clarice dá início ao seu Correio Feminino e à personagem Helen Palmer. 

  

                                                 
6 Termo usado para descrever o esboço de um projeto. 
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CAPÍTULO II. AS PALAVRAS: MULHERES E HISTÓRIA 

Eu escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém. 
Provavelmente a minha própria vida.  

(Clarice Lispector). 

2.1 A mulher nos anos 1960: tempo de reescritas  

Tendo em vista o espaço no qual Clarice Lispector ocupou com suas colunas femininas, 

precisamos, antes, compreender qual era a dinâmica nas percepções do feminino e o que 

estava sendo investido socialmente, principalmente no que se diz respeito às mídias em torno 

da construção de um feminino ideal e de uma relação de papéis de gênero nos anos 1960. 

Para compreender tais percepções, iremos investigar e dialogar com o que Friedan 

(1971) definiu como "mística feminina" ou o "problema sem nome" para se referir as 

insatisfações das mulheres norte-americanas. A autora traça um pensamento que sintetiza os 

descontentamentos dessas mulheres e que este acaba se difundindo por toda burguesia global.  

No contexto da inserção da mulher na sociedade, Friedan (1971) nos fala sobre a mística 

feminina, um termo atribuído aos problemas e insatisfações que as mulheres sentiam quando, 

após o período da II Guerra, elas eram condicionadas ao ideal da mulher dona de casa. Tendo 

a mídia como aliada no uso de uma pedagogia disciplinadora própria de seu artefato, para 

reiterar o ambiente privado e a naturalização de que as mulheres deveriam cuidar do lar e da 

família, uma vez que uma vida fora desses padrões, é ambiente destinado ao homem, a autora 

nos diz que:  

Era uma insatisfação, uma estranha agitação, um anseio de que ela começou a 
padecer em meados do século XX, nos Estados Unidos. Cada dona de casa lutava 
sozinha com ele, enquanto arrumava camas, fazia as compras, escolhia tecido para 
forrar o sofá, comia com os filhos sanduíches de creme de amendoim, levava os 
garotos para as reuniões de lobinhos e fadinhas e deitava-se ao lado do marido, à 
noite, temendo fazer a si mesma a silenciosa pergunta: é só isto? (FRIEDAN, 1971, 
p. 17). 

O livro problematiza questões culturais que forçam a mulher a exercer o papel que lhe é 

imposto. Assim como Beauvoir (2009) diz que a mulher é condicionada desde cedo a realizar 

atividades ditas "femininas", por estas entendendo-se o manejo das atividades domésticas e 

cuidados com a família, em dependência social do cônjuge, Friedan vê nisso uma anulação de 



 

35 
 

si mesma, visto que a mulher é instruída, desde cedo, a ocupar um lugar na sociedade a partir 

de uma relação servil junto ao homem. 

É nesse contexto pós-Segunda Guerra descrito por Friedan que em julho de 1956 a 

Revista Life instigava as mulheres americanas a regressarem ao lar. Por se tratar de um 

momento de mudanças na sociedade no qual os homens estavam de volta ao mercado de 

trabalho, fez com que as mulheres que estavam nesse espaço, enquanto seus maridos serviam 

à guerra, fossem realocadas ao ambiente privado do lar. As publicações que circulavam na 

época declaravam que as jovens preferiam a maternidade a buscar uma carreira profissional. 

Além disso, a cozinha se transformara, naquelas páginas, num ambiente de desejo das 

mulheres. 

Observou-se também, nessa época, que um terço das mulheres americanas mais velhas 

trabalhavam, mas poucas seguiam carreira profissional. Com um trabalho de meio expediente, 

essas mulheres eram casadas e atuavam como secretárias ou vendedoras para ajudar a pagar 

as despesas de casa ou os estudos do marido ou os estudos dos filhos.  

Toda jovem americana queria "casar, ter quatro filhos e viver numa bonita casa, num 

bairro agradável" (FRIEDAN, 1971, p. 19), dedicando-se exclusivamente a cuidar do marido, 

do lar e das crianças, pois só assim encontrava sua realização feminina. 

Nos quinze anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, esta mística de 
realização feminina tornou-se o centro querido e intocável da cultura americana 
contemporânea. Milhões de mulheres moldavam sua vida à imagem daquelas 
bonitas fotos de esposa suburbana beijando o marido diante do janelão da casa, 
descarregando um carro cheio de crianças no pátio da escola e sorrindo ao passar o 
novo espalhador de cera no chão de uma cozinha impecável. Faziam pão em casa, 
costuravam a roupa da família inteira e mantinham a máquina de lavar e secar em 
constante funcionamento.Mudavam os lençóis duas vezes por semana, em lugar de 
uma só, faziam cursos de tapeçaria e lamentavam suas pobres mães frustradas, que 
haviam sonhado seguir uma carreira. Seu sonho único era ser esposa e mãe perfeita. 
Sua mais alta ambição, ter cinco filhos e uma bonita casa. Sua única luta, conquistar 
e prender o marido. Não pensavam nos problemas do mundo para além das paredes 
do lar e, felizes em seu papel de mulher, desejavam que os homens tomassem as 
decisões mais importantes, e escreviam, orgulhosas, na ficha do recenseamento: 
«Ocupação: dona de casa» (FRIEDAN, 1971, p. 20, grifo do autor). 

Durante esse período, o assunto que tomava conta das conversas entre as mulheres, 

tanto nas rodas quanto nas páginas que estampavam as revistas e jornais, eram os problemas 

do lar: o desejo de satisfazer as vontades dos seus maridos e a colaboração nos estudos e 

aprendizado das crianças. Enquanto essas funções ficavam a cargo das mães e donas de casa, 
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seus maridos ocupavam o espaço público falando sobre negócios ou política. Diante disso, 

Friedan questiona: 

Qual era exatamente esse problema sem nome? Quais as palavras usadas pelas 
mulheres ao tentar descrevê-lo? Às vezes diziam: «Estou me sentindo vazia... 
incompleta». Ou então: «Tenho a impressão de não existir». Às vezes apagavam a 
sensação com um tranquilizante, julgavam que o problema relacionava-se com o 
marido ou os filhos (FRIEDAN, 1971, p. 22, grifo do autor). 

O principal questionamento das mulheres era: quem eu sou? Essa angustia foi 

estimulada através dessas imagens propagadas pela mídia de que as mulheres só se sentiriam 

verdadeiramente femininas se elas se dedicassem a sua família e ao cuidado com o seu 

marido, atitude que levava a uma perda de identidade e a uma inquietação. Porém, servindo 

como um dispositivo pedagógico, as medidas propostas pela mídia, ao regulamentar o 

comportamento de seu público, acabaram prejudicando várias mulheres da geração do pós-

guerra, fazendo com que o "problema sem nome" dito por Friedan, explodisse e começasse a 

desmanchar a imagem da dona de casa feliz. 

As empresas de comunicação então percebendo o momento de crise que estava por 

acontecer, foi intensificando a publicidade voltada para as mulheres donas de casa, tentando 

persuadi-las de que seria gratificante atuar como a provedora do bem estar da família. Seus 

argumentos giravam em torno de questões acerca das vantagens de se dedicar a cuidar do lar, 

uma vez que elas não teriam horários a cumprir e que não haveria o estresse da 

competitividade existente no  mercado de trabalho (FRIEDAN, 1971). 

Friedan destaca uma publicação da revista Newsweek de março de 1960. Nesta, a revista 

ameniza a gravidade de tais inquietações e as coloca como uma condição da mulher daquela 

época, dizendo:"Não há solução. Faz parte da condição feminina. Que é que há com a mulher 

americana? Será que não sabe aceitar graciosamente seu papel?" (NEWSWEEK apud 

FRIEDAN, 1971, p. 24). 

Como resultado disso, Friedan chegou à conclusão de que as mulheres casadas, que 

procuravam tratamento, tinham suas principais queixas relacionadas ao casamento; e a mulher 

solteira sofria de ansiedade e depressão. Apesar de os Estados Unidos estarem passando por 

esse problema silencioso, muitos homens negavam a gravidade dessa situação. Friedan 

conclui que: 

Não é mais possível ignorar essa voz, desconhecer o desespero de tantas americanas. 
Ser mulher não é isso, apesar de tudo o que dizem os especialistas. Pois existe 
sempre uma razão para o sofrimento humano: talvez não fosse encontrada por não se 
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terem feito as perguntas corretas ou insistido bastante. Recuso a afirmação de que 
não existe problema porque a americana possui todo o conforto com que as 
mulheres de outras terras jamais sonharam; parte da estranha novidade da crise 
reside no fato de não poder ser analisada em termos dos velhos problemas materiais 
do homem: pobreza, doença, fome, frio. As que sofrem desse mal têm uma fome que 
o alimento não pode saciar. E esta ânsia existe em mulheres cujos maridos são 
médicos internos, funcionários de repartições, ou prósperos doutores e advogados; 
em esposas de operários ou executivos, ganhando de cinco a cinquenta mil dólares 
anuais. Não é causada por falta de conforto material; talvez nem seja sentida por 
aquelas que se encontram em luta com os desesperadores problemas da fome ou da 
doença. E as que julgam poder resolvê-lo ganhando mais dinheiro, uma casa maior, 
um segundo carro, ou mudando-se para um bairro mais aristocrático, muitas vezes 
descobrem que o problema se agrava mais ainda (FRIEDAN, 1971, p. 26). 

Friedan diz que o problema das mulheres não pode ser compreendido pelos homens 

devido à hierarquia social a qual nós mulheres somos submetidas. 

Creio de fato ser esta a primeira pista do mistério: o problema não pode ser 
compreendido nos termos geralmente aceitos pelos cientistas ao estudarem a mulher, 
pelos médicos ao tratarem dela, pelos conselheiros que as orientam e os escritores que 
escrevem a seu respeito. A mulher que sofre deste mal, e em cujo íntimo fervilha a 
insatisfação, passou a vida inteira procurando realizar seu papel feminino (FRIEDAN, 
1971, p. 27). 

É nessa busca por realizar o papel feminino que Friedan questiona se o problema sem 

nome não estaria ligado à rotina doméstica da dona de casa, pois, quando a mulher começava 

a falar sobre seus problemas, muitas vezes limitava-se a descrever seu dia a dia. As exigências 

que demandavam o papel de ser dona de casa é o fator que aprisionava e sufocava as mulheres 

americanas. 

Caso eu esteja certa, o problema sem nome, que fervilha hoje no íntimo de tantas 
mulheres, não é uma questão de perda de feminilidade, excesso de cultura, ou 
exigências domésticas. É muito mais importante do que parece à primeira vista. É a 
solução daqueles novos e velhos problemas que vêm há anos torturando esposas, 
maridos e filhos, intrigando médicos e educadores. Pode muito bem ser a chave de 
nosso futuro como nação e como cultura. Não podemos continuar a ignorar essa voz 
íntima da mulher, que diz: «Quero algo mais que meu marido, meus filhos e minha 
casa» (FRIEDAN, 1971, p. 31, grifo do autor). 

Esse problema sem nome descrito por Friedan vai ecoar no mundo e chegará à imprensa 

brasileira como um meio de reforçar tais publicações entre as mulheres da classe média das 

grandes cidades.  

Os anos 1960 foram historicamente marcados por grandes acontecimentos no mundo 

todo. No contexto sociopolítico do Brasil, tivemos o período da ditadura militar para não ficar 

registrado só nos livros de história como um momento no qual os militares tiraram do poder o 

então presidente da época, João Goulart, golpeando de uma só vez a democracia e o 
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populismo no Brasil, como, também, para marcar a vida de muitas pessoas que sentiram na 

pele — num sentido literal da palavra — as marcas dessa época.  

Tendo em vista isso, a imprensa num contexto político autoritário destina-se a agir de 

forma anti-democrática, uma vez que "pensar  a política a partir da comunicação significa pôr 

em primeiro plano os ingredientes simbólicos e imaginários presentes nos processos de 

formação de poder" (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 14). A insatisfação da mulher tolhida ao 

universo doméstico está intimamente relacionada aos papéis que circulam na imprensa, 

mostrando que homens e mulheres desempenhariam funções distintas nos contextos do 

público e privado. A essa relação entre mídia e política, Martín-Barbero nos diz que: 

Se a televisão exige da política negociar as formas de sua mediação é porque, como 
nenhum outro, esse meio lhe dá acesso ao eixo do olhar, a partir do qual a política 
pode não só invadir o espaço doméstico como também reintroduzir em seu discurso 
a corporeidade, a gestualidade, isto é, a materialidade significante de que se constitui 
a interação social cotidiana (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 14, grifo do autor). 

Ou seja, a imprensa tem poder em formular comportamentos, "pois o meio não se limita 

mais a veicular ou a traduzir as representações existentes, nem tampouco a substituí-las, mas 

começou a constituir uma cena fundamental da vida pública" (MARTÍN-BARBERO, 2009, 

p. 14, grifo do autor). A mulher foi instruída pela mídia no pós-guerra a permanecer no 

âmbito dos afazeres do lar e da casa, no entanto, essa discussão não parece ter sido encerrada 

com as contribuições de Perrot (2015), Friedan (1971), Beauvoir (2009) quando no século 

XXI nos deparamos com publicações que abordam os papeis de gênero. 

Portanto, cabe analisar como a mídia historicamente manipulou essas imagens do 

feminino, de forma a dissociar a mulher do mundo privado e de sua subjetividade, negando 

sua relação com o mundo público. 

2.2 Os laços entre o público e o privado 

O processo de mudanças que ocorrem na sociedade, acabam se fazendo tanto de fora 

(público) para dentro (privado), bem como o contrário. O contexto familiar e sua posição 

patriarcal7 acaba se tornando um dos fatores que contribuem para estas mudanças, fazendo 

                                                 
7O uso de patriarcado enquanto um sistema de dominação dos  homens sobre as mulheres permite  visualizar 
que a dominação não está presente somente na esfera familiar, tampouco apenas no âmbito trabalhista, ou na 
mídia ou na política. O patriarcalismo compõe a dinâmica social como um todo, estando inclusive, inculcado no 
inconsciente de homens e mulheres individualmente e no coletivo enquanto categorias sociais (MORGANTE, 
2014, s.p). 
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com que a experiência do privado, como os padrões de comportamento, interfira em questões 

públicas e estas acabam sendo exploradas e publicizadas pela mídia como o modelo feminino. 

Nos anos 1960, a imprensa feminina, como vimos no tópico anterior, irá esmerar-se em 

reforçar o lugar da mulher como dona de casa e esposa8. As revistas destinadas 

especificamente ao público feminino desempenharam papel fundamental sobretudo na 

construção de textos em formato de conselhos que ficaram também conhecidos como 

consultório sentimental (BUITONI, 2009). 

Sobre os modos como a mídia pode transformar as relações entre público e privado, 

Thompson (1995), busca na Grécia Clássica uma explicação para que possamos entender 

como se dá essa relação. O autor fala que os cidadãos se reuniam para discutir seus  interesses 

visando "criar uma ordem social orientada para o bem comum" (THOMPSON, 1995, p. 110) 

da polis. No entanto, o autor diz que durante a transição do período medieval para a era 

moderna, o conceito de público e privado tomou outras formas, adquirindo configurações que 

estão relacionadas com as mudanças sociais, pois, "à medida que as antigas instituições 

cediam lugar às novas, os termos 'público' e 'privado' começaram a ser usados com sentidos 

novos e, até certo ponto, redefinidos pelas mudanças no campo objetivo a que eles se 

referiam" (THOMPSON, 1995, p. 110). 

Em primeira instância, para explicar essa dicotomia, o autor diz que público tem a ver 

com o domínio do poder político, muitas vezes manifestado de forma soberana, quando, "a 

partir de meados do século XVI em diante, 'público' começou a significar atividade ou 

autoridade relativa ao estado e dele derivada, enquanto 'privado' se referia às atividades ou 

esferas da vida que eram excluídas ou separadas daquela" (THOMPSON, 1995, p. 110). 

Ainda sobre o contexto privado, este refere-se às instituições privadas e, também, as relações 

pessoais e familiares. 

                                                 
8Destoando desse quadro que toca às colunas femininas, podemos destacar a escritora e psicanalista Carmen da 
Silva e sua escrita dissidente ao abordar as relações entre público e privado. Carmen escrevia diretamente para 
nós mulheres porque, historicamente, somos aprisionadas ao ambiente privado. Na co1una "A arte de ser 
mulher" na seção "Carmen da Silva responde", a escritora divergia do discurso da imprensa feminina que 
condicionava às mulheres a cuidarem do lar e da família. Responsável por introduzir o feminismo na imprensa 
brasileira, Carmen permaneceu escrevendo para a revista Cláudia de 1963 a 1985. Conseguiu o emprego como 
colunista depois de uma carta enviada à redação, quando dizia ter necessidade de escrever sobre as inquietações 
que as mulheres sentiam na época. O texto de Carmen da Silva era afiado e empoderador,  incentivando as 
milhares de mulheres da época a ocuparem os espaços na sociedade e buscarem sua autonomia, além de tocar em 
temas que eram tabus na época, como abordo e divórcio (MORAIS, 2007). 
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Thompson ainda atribui outra definição a essa dicotomia. Esta emergindo do discurso 

sociopolítico ocidental, compreende que: 

"público" significa "aberto" ou "acessível ao público". Público neste sentido é o que 
é visível ou observável, o que é realizado na frente de espectadores, o que está 
aberto para que muitos vejam ou ouçam. Privado é, ao contrário, o que se esconde 
da vista dos outros, o que é dito ou feito em privacidade ou segredo ou entre um 
círculo restrito de pessoas (THOMPSON, 1995, p. 112, grifo do autor). 

O autor retoma o exemplo da Grécia Clássica para ilustrar de que forma as assembleias 

se organizavam e onde era discutido os interesses em comuns da população, mostrando que a 

hierarquia social era fator condicionante na hora de tomar decisões, uma vez que só quem 

podia participar eram os homens atenienses acima dos 20 anos. As minorias, estas mulheres, 

escravos e os metecos9 eram excluídos do debate. 

Sobre essa relação entre público e privado, Beauvoir (2009) nos fala que desde o 

nascimento a mulher é condicionada ao ambiente privado do lar e ao mito da feminilidade.  

Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, 
econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; e o 
conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o 
castrado, que qualificam de feminino. Somente a mediação de outrem pode 
constituir um indivíduo como um Outro (BEAUVOIR, 2009, p.361). 

Para a autora, é a sociedade que impõe um destino à mulher. Podemos encontrar na 

introdução do segundo volume da obra célebre O segundo sexo, uma frase assertiva que 

define como a mulher é vista: “a humanidade é masculina e o homem define a mulher não em 

si, mas relativamente a ele; ela não é considerada um ser autônomo” (BEAUVOIR, 2009, p. 

16). Contextualizando desde o nascimento, Beauvoir identifica os modos para os quais as 

mulheres e os homens são orientados partindo de pontos de vista da biologia, psicanálise e do 

materialismo histórico sobre a mulher, afirmando que até os primeiros quatro anos, ambos os 

sexos utilizam das mesmas técnicas de sedução para tentar atrair novamente para si a atenção 

dos pais, após o período do desmame10. 

Até essa idade, as crianças não têm noção de gênero, elas agem de acordo com seus 

instintos. Porém, o que diferencia os modos de afirmação como seres autônomos entre 

homens e mulheres, é a maneira como estes são orientados desde a infância, quando as 

meninas são condicionadas a recusar sua liberdade (público), fazendo-as negar sua condição 

social de sujeito.  
                                                 
9 Refere-se aos estrangeiros que tinham permissão para residir em Atenas. 
10 Beauvoir atribui o termo "desmame" para explicar o processo de separação que se dá depois dos seis primeiros 
meses da criança com sua mãe. 
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Aceitando a passividade, ela aceita também suportar, sem resistência um destino que 
lhe será imposto de fora, e essa fatalidade a amedronta. Seja ele ambicioso, 
estouvado ou tímido, é para um futuro aberto que o menino se atira; será marinheiro 
ou engenheiro, ficará no campo ou irá para a cidade, verá o mundo, será rico; sente-
se livre em face de um futuro em que possibilidades imprevistas o aguardam. A 
menina será esposa, mãe, avó; tratará da casa, exatamente como fez sua mãe, cuidará 
dos filhos como foi cuidada: tem 12 anos e sua história já está escrita no céu; ela 
descobrirá dia após dia sem nunca fazê-la (BEAUVOIR, 2009, p. 396). 

No que toca a formação da menina, Perrot observa que as mulheres "atuam em família, 

confinadas em casa, ou no que serve de casa. São invisíveis. Em muitas sociedades, a 

invisibilidade e o silêncio das mulheres fazem parte da ordem das coisas. É a garantia de uma 

sociedade tranquila" (PERROT, 2015, p.16-17).  A mulher acaba sendo reprimida no cenário  

privado, este acaba servindo como ambiente disciplinador para moldar o comportamento da 

mulher em público. 

As colunas trabalham com uma ideia de essência feminina, naturalizando práticas 
que deveriam ser consideradas naturais para as mulheres. Sua pedagogia esboça-se 
na tarefa de resguardar tal essência reafirmando uma natureza feminina e divulgando 
conselhos que a reforçavam (NÓBREGA, 2012, p. 49). 

Podemos ver essa pedagogia refletir nos conselhos das colunas femininas de Clarice 

Lispector quando ela atribui a arte de costurar como atributo do "engenho feminino" na 

coluna publicada por Helen Palmer para o Correio da Manhã em 22 de junho de 1960. 

Tanta coisa já foi dita a respeito das vantagens práticas de uma mulher que saiba 
costurar, que mal parece necessário tomar, mais uma vez, a defesa dessa arte. Como 
acessório para a economia da família e como equilíbrio de orçamento, a costura 
encabeça a lista das chamadas "prendas domésticas".Mas há um outro aspecto da 
costura que raramente é mencionado. Toda mulher que costura já experimentou o 
prazer e o orgulho com que responde "Eu mesma fiz", quando alguém elogia um 
vestido seu ou quando amigos admiram as cortinas ou capas das poltronas de sua 
sala. Quer tenha ou não consciência disso, a mulher costura tanto pelos motivos 
mais sóbrios de economia, quanto pelo prazer de realizar alguma coisa. Há uma 
inegável satisfação criadora em fazer uma roupa elegante, em transformar uma 
velharia relegada ao fundo do armário em algo novo, ou em dar uma nota pessoal à 
decoração de um quarto ou sala.Muita gente tem a impressão errônea de que o 
molde é o único ingrediente original da costura. Mas, na realidade, mesmo uma 
cópia exige dose considerável de colaboração criadora. Escolher o estilo mais 
apropriado ou que melhor se adapte ao seu tipo, selecionar o tecido adequado, 
ajustar o molde às suas medidas, combinar as cores — tudo isso constitui um desafio 
ao engenho feminino. Doze mulheres podem escolher um mesmo feitio de vestido, 
mas quando terminam a sua confecção, o resultado é uma dúzia de vestidos 
diferente. Cada qual terá acrescentado o seu toque individual de certa forma, criado 
algo novo (NUNES, 2008, p. 26). 

Percebe-se que Helen Palmer circunscreve a mulher ao cenário privado, fazendo-a se 

sentir realizada pelos afazeres domésticos, como se esse fosse o único modo de se sentir como 

sujeito ativo, negando a chance de as mulheres descobrirem sua verdadeira vocação fora do 

lar e da vida doméstica. As colunas femininas atuam como um meio legitimador para tentar 
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convencer as leitoras de que o cenário público pertence à esfera do masculino, o que acaba 

contribuindo para que a mulher se mantenha estranha ao espaço público, que, em tese, é 

destinado também a ela, reforçando a imagem da mulher como o ser provedor apenas do 

equilíbrio familiar, enquanto que "ele encontra a sociedade por toda parte, cria relações novas 

para si. Ela não é nada sem a família. E a família a oprime; todo o peso lhe cai em cima" 

(MICHELET apud BEAUVOIR, 2009, p. 714-715). 

Sobre a condição das mulheres, Bourdieu (2012) nos fala que, assim como a Igreja e a 

Escola, a família acaba também sendo um meio de reiterar e solidificar o machismo sobre as 

mulheres, perpetuando a ordem dos gêneros. 

É, sem dúvida, a família que cabe o papel principal na reprodução da dominação e 
da visão masculina; é na família que se impõe a experiência precoce da divisão 
sexual do trabalho e da representação legítima dessa divisão, garantida pelo direito e 
inscrita na linguagem (BOURDIEU, 2011, p. 103). 

Essa segregação pode ser vista no contexto social quando os modos de atuação refletem 

numa hierarquia que separa os papéis do masculino e do feminino a fim de firmar 

representações para que as pessoas se espelhem nelas como modelos a serem seguidos, bem 

como na construção de valores. As colunas femininas de certo modo contribuíram para 

difundir esses comportamentos regulamentadores que direcionam quem deve ficar no público 

e quem deve ser aprisionado no campo privado. 

2.3 Diante da esfinge: Clarice Lispector e Helen Palmer 

2.3.1. Um enigma chamado Clarice 

"Não a decifrei. Mas ela também não me decifrou" 

Nascida em Tchetchelnik, uma aldeia da Ucrânia, em 10 de dezembro de 1920, mas 

naturalizada brasileira como Clarice Lispector, Chaya Pinkhasovna Lispector, que em 

hebraico significa vida, foi uma grande escritora reconhecida nacional e internacionalmente. 

(MOSER, 2009). 

No final de dezembro de 1918, a Ucrânia foi invadida por uma onda de ataques à 

população que ficou conhecido como "pogrom básico", de acordo com Moser (2009) 

O bando invade a cidade, espalha-se pelas ruas, grupos separados invadem as casas 
dos judeus, matando sem distinção de idade e sexo todo mundo que encontram pela 
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frente, com diferença de que as mulheres são bestialmente estupradas antes de serem 
assassinadas, e os homens são obrigados a ceder tudo o que está na casa antes de 
serem mortos (MOSER, 2009, p.45). 

A família de Clarice infelizmente foi vítima de um desses ataques. A própria Clarice 

"confidenciou à amiga mais íntima que sua mãe fora violentada por um bando de soldados 

russos. Deles ela contraiu sífilis, que nas pavorosas condições da guerra civil ficou sem 

tratamento" (MOSER, 2009, p. 48). Clarice, supunha-se, na época, nasceria para dar vida à 

sua mãe porque, de acordo com as crenças e superstições da região, bastaria a mulher ter um 

filho que ela logo seria curada. No entanto, Clarice conta que: 

Minha mãe já estava doente, e, por uma superstição bastante espalhada, acreditava-
se que ter um filho curava uma mulher de uma doença. Então, fui deliberadamente 
criada: com amor e esperança. Só que não curei minha mãe. E sinto até hoje essa 
carga de culpa: fizeram-me para uma missão determinada e eu falhei. Como se 
contassem comigo nas trincheiras de uma guerra e eu tivesse desertado. Sei que 
meus pais me perdoaram eu ter nascido em vão e tê-los traído na grande esperança. 
Mas eu, eu não me perdoo (LISPECTOR, 1999, p. 111).  

Nos seus textos, a escritora indaga muito acerca da vida. Esses questionamentos, 

podemos cogitar, estão ligados à essa "falha" que ela tanto se culpa e acabam refletindo em 

seus textos.  

Clarice entrou no mundo das letras muito cedo. Publicou seu primeiro livro "Perto do 

Coração Selvagem" aos 23 anos em 1943. No ano seguinte, ganhou o Prêmio Graça Aranha, 

da Academia Brasileira de Letras com 457 votos (MOSER, 2009). Nessa época, seu nome já 

estava ficando bastante conhecido na imprensa brasileira, visto que ela já contava com 

dezesseis contos publicados em jornais e revistas (MONTERO; MANZO, 2005). 

Seu primeiro registro na carteira de trabalho como repórter data de 1942 no jornal A 

Noite quando ainda era estudante de Direito e, em 1944, o de jornalista no Serviço de 

Identidade Profissional. Sendo uma das poucas mulheres na redação, Clarice só não escreveu 

nota social e editoria de polícia. Seus primeiros rastros na imprensa brasileira deixam 

vestígios em revistas como A Época, onde publicou seu primeiro artigo "Observações sobre o 

fundamento do direito de punir"; na revista Pan quando publicou a novela "Triunfo", em 

1940; "Eu e Jimmy" em 10 de outubro de 1940 e "Trecho", em 09 de janeiro de 1941; além de 

"Cartas para Hermengardo" em 30 de agosto do mesmo ano publicado na revista Dom 

Casmurro (MONTERO; MANZO, 2005). Apesar disso, a escritora não se considerava uma 

jornalista:  
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Seu grande desejo sempre foi o de se dedicar integralmente à literatura. O trabalho 
em jornalismo servia basicamente para a subsistência da ficcionista. Contudo, ela 
estava sempre presente nas páginas dos periódicos. E com produção de interesse, por 
vezes criativa e instigante. Mostrava-se ali, portanto, uma outra Clarice que merecia 
nossa atenção (NUNES, 2006b, p. 23-24). 

Ainda como estudante de Direito, no terceiro ano de faculdade Clarice escreveu um 

artigo chamado "Deve a mulher trabalhar?", no qual expõe sobre o "eterno destino biológico" 

da mulher. 

No artigo da faculdade, ela defende que a emancipação feminina não foi uma 
conquista  dos movimentos feministas, pois surgiu da necessidade econômica de 
complementar a renda familiar com a mão de obra feminina no mercado de trabalho. 
Já se esboça aí uma temática de questionamento das relações de gênero que 
permeará toda a sua obra, ainda  que a escritora jamais tenha hasteado a bandeira 
feminista e recusasse firmemente o rótulo (NÓBREGA, 2012, p 23). 

Como entrevistadora, estreou na revista Vamos Ler! e, entre maio de 1968 a outubro de 

1969, mesmo período em que ela escreve o livro "Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres" 

e o livro infantil "A mulher que matou os peixes", ela volta a fazer entrevistas para a revista 

Manchete. A princípio, a seção era intitulada de Diálogos Impossíveis, sendo, mais tarde, 

renomeada para Diálogos Possíveis com Clarice Lispector. Para a Fatos e Fotos/Gente 

realizou cerca de 27 entrevistas.  

Na função de entrevistadora, Clarice ficou conhecida por fugir dos padrões de entrevista 

convencionais, uma vez que a entrevista se estruturava como um diálogo no qual, muitas 

vezes, os papéis acabavam sendo invertidos, podemos citar o trabalho "Jornalismo e literatura 

em Clarice Lispector: a desconstrução da entrevista jornalística" (OLIVEIRA, 2012) que 

aborda Clarice enquanto entrevistadora e que discute essa questão. 

Em alguns momentos, Clarice chegava a expor sua opinião sobre determinados 

questionamentos e dividia com o entrevistado alguma experiência particular, fazendo com que 

o público conhecesse mais a pessoa Clarice. Porém, isso era uma estratégia utilizada pela 

autora. 

Eu me expus nessas entrevistas e consegui assim captar a confiança de meus 
entrevistados a ponto de eles próprios se exporem. As entrevistas são interessantes 
porque revelam o inesperado das personalidades entrevistadas. Há muita conversa e 
não as clássicas perguntas e respostas (NUNES, 2006b, p. 85). 

Ela questionava seu entrevistado com perguntas do tipo "O que é o amor?" ou "Quem é 

Deus?", sua intenção era arrancar de seu entrevistado seu lado mais humano, buscando 

respostas que ultrapassassem as perspectivas esperadas.  
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Através de seus pseudônimos, a autora escreveu textos no meio impresso que serviram 

como uma pedagogia disciplinar a respeito de como as mulheres deveriam se comportar na 

sociedade, num momento ainda anterior ao impacto dos movimentos de liberação, 

aconselhando suas leitoras sobre etiqueta, moda, culinária, maquiagem, postura e tudo o que 

era entendido na época como típico do universo da mulher, mãe e esposa.  

De acordo com Aparecida Maria Nunes, "Clarice escreveu cerca de 450 colunas na 

imprensa feminina, o que equivale a aproximadamente 5 mil textos distribuídos em 

fragmentos de ficção, crônicas, noticiário de moda, conselhos de beleza, receitas de 

feminilidade, dicas de culinária, educação de filhos e comportamento" (NUNES, 2012, p. 18). 

Sobre a possibilidade de Clarice ter rechaçado o rótulo de colunista feminina, Nóbrega 

nos diz que  

As colunas femininas se configuraram como um recurso providencial. Ainda que 
muitos defendam que Clarice poderia ter optado por não escrever para a imprensa 
feminina, há que se considerar a necessidade de dinheiro. O temor da experiência de 
pobreza na infância fez com que Clarice se sentisse sempre sob pressão financeira e 
suas biografias concordam que o assunto era tema recorrente em suas conversas 
(NÓBREGA, 2012, p. 25) 

Começou a escrever para o público feminino quando se separou do seu marido Maury 

Gurgel Valente. Morando no Rio de Janeiro, no bairro do Leme com seus dois filhos, a autora 

então passa a administrar os quinhentos dólares enviados por ele do exterior. Este foi um dos 

fatores considerados por alguns autores para que Clarice tivesse aceitado o pedido do cronista 

Rubem Braga em escrever as colunas femininas. 

A obra de Clarice Lispector é reconhecida pelo público e pela crítica.Em 1961, recebe o 

prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro pela obra "Laços de família" e no ano seguinte, o 

livro "A maçã no escuro"recebe o prêmio Carmen Dolores Barbosa além de ter sido 

considerado o melhor livro do ano.Seu livro infantil "O mistério do coelho pensante" é 

agraciado com a "Ordem do Calunga", concedido pela Campanha Nacional da Criança em 

1968. "Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres” ganha o prêmio Golfinho de Ouro, do 

Museu da Imagem e do Som, em 1969. Da Fundação Cultural do Distrito Federal, recebeu o 

prêmio pelo conjunto de sua obra em 1976. Em 1978, após sua morte, "A Hora da Estrela" a 

ganha o prêmio Jabuti de “Melhor Romance” e em 1985 ganha adaptação para o cinema. Com 

Marcélia Cartaxo interpretando "Macabéa", a atriz acaba ganhando o Urso de Prata de 

“Melhor Atriz” na 36ª edição do Festival de Berlim. Na mesma premiação, o filme ainda 

receberia dois prêmios o da Confederação Internacional de Cineclubes – Cicae e da 
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Organização Católica Internacional do Cinema e do Audiovisual – Ocic.11Após sua morte, 

suas obras começaram a ser traduzidas para diversas línguas. 

Apesar de ser imigrante, ela se considerava brasileira. Quando se casou com Maury 

Gurgel, teve que passar 16 anos fora do Brasil, o que ocasionou mais um processo de rupturas 

de sua vida. Mesmo sendo uma mulher de classe média e favorecida, por muitos anos foi 

tratada e privilegiada socialmente como a esposa de um diplomata. Apesar disso, ela sempre 

teve ambições intelectuais, amizades e iniciativas que a projetaram como uma persona 

independente. Longe de se impor como feminista, sobretudo numa época em que era escasso 

o debate e a vinculação de mulheres de seu estrato social a tal tema, Clarice viveu sua 

independência de forma inspirada. É possível que a ambivalência de seu lugar de esposa 

contrastasse com suas ambições de escritora. 

2.3.2 Helen Palmer e o Correio Feminino 

Helen Palmer foi desenvolvida para escrever a coluna feminina "Correio Feminino –

Feira de Utilidades" publicada no jornal Correio da Manhã,sempre às quartas e sextas-feiras 

entre agosto de 1959 a fevereiro de 1961. 

De acordo com Nóbrega (2012) 

A coluna Correio Feminino pode ser descrita como uma tira de duas colunas, 
impressa geralmente na página 05 e alinhada ora à direita, ora à esquerda e por vezes 
no centro da página. Era composta de pequenas notas sobre beleza, moda, saúde, 
comportamento, culinária, cuidado com os filhos, soluções para problemas 
domésticos e reflexões acerca da mulher e do casamento. Novamente Clarice 
encontra-se em um jornal que defende o jornalismo de opinião e faz oposição ao 
governo, nesse caso ao presidente Juscelino Kubitschek (NÓBREGA, 2012, p. 54). 

A seção dedicada a Helen Palmer era patrocinada pela marca de cosméticos Pond's, que 

tinha como estratégia de marketing incentivar as leitoras daquela seção a criarem 

necessidades de consumo. 

De acordo com o contrato, Helen Palmer não deveria citar nominalmente a Pond's . 
Em vez disso, usaria artifícios mais sutis para atrair  as mulheres ao balcão de 
cosméticos da farmácia mais próxima, método que a equipe de relações públicas  da 
Pond's explicava detalhadamente em palestras de vendas (MOSER, 2009, p. 353).  

Sua biógrafa e conhecedora mais profunda, Gotlib (1995 apud NÓBREGA 2012), conta 

que: 

                                                 
11 Disponível em: < http://www.releituras.com/clispector_bio.asp> Acesso em 17 nov. 2016 
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A seção poderia criar um personagem feminino permanente que falaria na primeira 
pessoa, contaria seus problemas de mulher e como os resolveria, falaria dos 
problemas de suas amigas, etc. O tom: o de uma pessoa razoavelmente inteligente, 
informada sem ser uma sábia (GOTLIB, 1995 apud NÓBREGA 2012, p. 54). 

Para falar sobre a atuação de Helen Palmer, devemos, antes, nos ater a uma breve alusão 

ao jornal para o qual ela escreveu, o Correio da Manhã.Este foi fundado em 1901 pelo 

advogado Edmundo Bittencourt e acabou se tornando um dos mais influentes periódicos 

brasileiros do século XX.  

Com um forte caráter opinativo, o Correio da Manhã foi conquistando, dia após dia, 
o posto de jornal independente em meio à profusão de impressos de todas as 
orientações que vicejaram no período – postura que prevaleceu nas décadas 
seguintes. Nos anos de 1950, quando houve uma intensa modernização da imprensa 
brasileira, o Correio da Manhã era um dos 18 jornais diários produzidos no Rio de 
Janeiro (NEIVA; CAMPOS, 2014, p. 725). 

Clarice, em Helen Palmer, tocava em questões que circunscreviam o universo feminino, 

e é nesse contexto que surge uma escrita voltada majoritariamente a este público, composta 

por dicas e receitas. Aconselhando suas leitoras sobre moda, beleza, sedução, maquiagem, 

decoração, cuidados com o lar, bem como ser uma boa esposa.  

A primeira edição de Correio Feminino: Feira de Utilidades circulou no dia 21 de 
agosto de 1959. Constatou-se que a coluna manteve esse título até 10 de junho de 
1960. A partir dessa data, houve uma mudança de projeto gráfico e Helen Palmer 
passou a assinar a coluna Feira de Utilidades. O restante da página – geralmente a de 
número 5 do Segundo Caderno – recebeu o título de Correio Feminino, que incluía 
reportagens e notas também destinadas ao chamado universo feminino.Com formato 
standard, o Correio da Manhã apresentava páginas com oito colunas. O Correio 
Feminino: Feira de Utilidades e, mais tarde, a Feira de Utilidades ocupavam duas ou 
três colunas, sempre em box – texto que aparece numa página entre fios. As 
localizações das colunas variavam, conforme as edições. Nos primeiros meses de 
publicação, o Correio Feminino: Feira de Utilidades ocupava a parte superior da 
página, geralmente nas sexta, sétima e oitava colunas (NEIVA; CAMPOS, 2014, 
p.734). 

A própria Clarice era quem se encarregava de diagramar e entregar a página já pronta ao 

jornal. Nela, podíamos encontrar uma diagramação bem elaborada. No começo, eram os 

croquis que ilustravam as colunas. Depois, os espaços em branco eram preenchidos por 

recortes de revistas que muitas vezes serviam para ilustrar os conselhos clariceanos e, "além 

dos croquis ou das fotografias, a coluna Correio Feminino: Feira de Utilidades era composta 

de pequenas notas sobre culinária, decoração e cuidados com a  casa, educação dos filhos e 

orçamento doméstico"(NEIVA; CAMPOS, 2014, p.735). 

No capítulo seguinte, iremos analisar detidamente como Clarice se valia dos conselhos 

de Palmer, em sua lógica disciplinar, para dialogar com modelos de gênero, revelando as 

tensões entre o público e o privado vigentes na época. 
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CAPÍTULO III: BELA, RECATADA E HELEN PALMER 

"O termo "fêmea" é pejorativo não porque enraíza a mulher na 
Natureza, mas porque a confina no seu sexo"  

(Simone de Beauvoir) 

3.1 Introdução metodológica 

Para que se possa desenvolver uma pesquisa, todo pesquisador tem que se submeter a 

procedimentos metodológicos como meio de organizar e facilitar o objetivo a ser pesquisado. 

Portanto, tendo como objetivo investigar de que forma Clarice Lispector associou 

comportamentos femininos ao público e ao privado, estes presentes nas colunas femininas que 

ela escreveu para o público feminino e publicado nos jornais, o método de pesquisa a ser 

realizado é o da análise de conteúdo, visto que esta é a melhor forma para explorar como são 

discutidas as questões de gênero, na imprensa feminina, a partir da autora. Levamos em 

consideração a análise de conteúdo uma vez que "em concepção ampla, se refere a um método 

das ciências humanas e sociais destinado à investigação de fenômenos simbólicos por meio de 

várias técnicas de pesquisa" (KRIPPENDORFF apud FONSECA JÚNIOR, 2009, p.280). 

A análise de conteúdo possui atualmente três características fundamentais. 

(KRIPPENDORFF apud FONSECA JÚNIOR, 2009, p.286): 

1. Orientação fundamentalmente empírica, exploratória, vinculada a fenômenos reais e 

de finalidade preditiva 

2. Transcendência das noções normais de conteúdo, envolvendo as ideias de 

mensagem, canal, comunicação e sistema 

3. Metodologia própria, que permite ao investigador programar, comunicar e avaliar 

criticamente um projeto de pesquisa com independência de resultados. 

Dentro dessas características, esta pesquisa se enquadra no primeiro e terceiro ponto, 

visto que conforme baseado na leitura das colunas, e vinculado à questões sociais, foi 

desenvolvida uma metodologia para pensar o sujeito do texto.  

Segundo Wilson Corrêa da Fonseca Júnior (2009) toda pesquisa é movida por um 

desejo de compreensão de alguns aspectos do mundo real. Conforme Bardin, fazer uma 

leitura flutuante (grifo do autor) acerca dos "documentos a serem analisados, visando 

conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e orientações" (BARDIN apud 
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FONSECA JÚNIOR, 2009, p. 290) deve ser um procedimento que o pesquisador deve adotar 

para se ter compreensão da pesquisa que se quer desenvolver. 

A aplicação da análise de conteúdo pode ser utilizada em seis categorias, estas 

organizadas por Krippendorff em: sistemas; normas; índices e sintomas; representações 

linguísticas; comunicações e processos institucionais (KRIPPENDORFF apud CORRÊA, 

2009, p.291). 

Alguns dos conselhos de Clarice Lispector seguem uma norma preestabelecida pela 

sociedade em que a mulher é um ser frágil e que deve estar circunscrita do lar. Por isso, esta 

pesquisa terá como base a categoria normas visto que "a análise de conteúdo permite saber 

em que medida as mensagens estão de acordo com normas preestabelecidas" 

(KRIPPENDORFF apud CORRÊA, 2009, p.291).  

Em consonância a isso, utilizamos os estudos feministas como forma de codificação 

pois é a epistemologia que permite esmiuçar os conselhos. Para isso, será feita uma pesquisa 

bibliográfica acerca do material que discute as questões de gênero, bem como o acervo onde 

se encontra tais conselhos. 

Pesquisa bibliográfica, num sentido amplo, é o planejamento global inicial de 
qualquer trabalho de pesquisa que vai desde a identificação, localização e obtenção 
da bibliografia pertinente sobre o assunto, até a apresentação, localização e obtenção 
da bibliografia pertinente sobre o assunto, até a apresentação de um texto 
sistematizado, onde é apresentada toda a literatura que o aluno examinou, de forma a 
evidenciar o entendimento do pensamento dos autores, acrescido de suas próprias 
ideias e opiniões (STUMPF, 2009, p.51). 

Utilizaremos como fonte de pesquisa desses conselhos o livro Correio Feminino 

(NUNES, 2006a) que se trata de uma parte da compilação dos textos que Clarice Lispector 

produziu enquanto jornalista de imprensa feminina. Ao todo selecionaremos sete textos que 

serão distribuídos nas duas categorias de análise, estas "beleza em série" e "conduta". 

Compreendendo que a categoria conduta é mais abrangente, selecionamos quatro textos para 

serem analisados e, na categoria "beleza em série", analisamos três textos.  

O livro conta com 84 textos que foram veiculados no jornal Correio da Manhã e que 

foram assinados por Helen Palmer. Durante a pesquisa, foram lidos cerca de 50 desses textos. 

Ilustraremos alguns termos utilizados pela colunista quando ela recrimina e exalta sua leitora. 

Para recriminar, ela usa termos como: conhecimento; esclarecimento; feiúra; trabalho; 

espalhafato; desleixo; autonomia; exagero; juventude. Na exaltação, ela atribui a: descrição; 

belo; inteligência; subordinação; secundarização; consumo; sujeição.  
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Seguindo as características da categorização em que elas se classificam por exclusão 

mútua, quando um elemento se encaixa numa categoria e não pode ser incluído em outra 

categoria; homogeneidade, consiste em elementos de mesma natureza; pertinência, na ocasião 

em que as categorias refletem as intenções da pesquisa; objetividade e fidelidade, os 

elementos devem ser objetivos, garantindo a fidelidade dos resultados; e, por último, a 

produtividade, uma vez que "um conjunto de categorias deve fornecer resultados férteis em 

índice de inferências, dados e novas hipóteses" (BARDIN, 1988; TARGINO, 2000 apud 

FONSECA JÚNIOR, 2009, p.298).  

Portanto, a partir da recorrência de termos utilizados por Helen Palmer, nossa análise se 

enquadram nas categorias de exclusão mútua e foram divididos em: 

1. Conduta: de forma pedagógica, a autora tentou reformular a mulher que tem 

comportamentos masculinos, que usa palavreado grosseiro, bebe em excesso, a aderirem 

comportamentos femininos, uma vez que seduzir e ser bastante feminina era o que marcava as 

páginas do Correio Feminino.  

2. Beleza em série: trata-se de conselhos que pretendiam instigar hábitos de consumo 

nas mulheres, Helen Palmer ensinava a mulher a conquistar o seu amado e, para isso, era 

preciso cuidar da pele, do cabelo, ser “mulher”. 

3.4 O público e o privado como uma pedagogia do feminino 

Bourdieu em "A dominação masculina" diz que apesar de alguns modos de dominação 

entre homens e mulheres terem sidos abolidos, algumas práticas ainda resistem. A hierarquia 

dos sexos e sua dicotomia contribuem para a naturalização de práticas sociais e o modo como 

elas funcionam. 

As injunções continuadas, silenciosas e invisíveis, que o mundo sexualmente 
hierarquizado no qual elas são lançadas lhes dirige, preparam as mulheres, ao menos 
tanto quanto os explícitos apelos à ordem, a aceitar como evidentes, naturais e 
inquestionáveis prescrições e proscrições arbitrárias que, inscritas na ordem das 
coisas, imprimem-se insensivelmente na ordem dos corpos (BOURDIEU, 2015, p. 
71). 

Podemos encontrar essas inscrições na imprensa feminina e suas publicações na década 

de 1960 que se limitavam a restringir os papéis de gênero no contexto do público e privado, 

no qual a mulher foi sempre destinada ao ambiente privado familiar, enquanto que ao homem, 

o universo público. 
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A lógica, essencialmente social, do que chamamos de "vocação", tem por efeito 
produzir tais encontros harmoniosos entre as disposições e as posições, encontros 
que fazem com que as vítimas da dominação simbólica possam cumprir com 
felicidade (no duplo sentido do termo) as tarefas subordinadas ou subalternas que 
lhes são atribuídas por suas virtudes de submissão, de gentileza, de docilidade, de 
devotamento e de abnegação (BOURDIEU, 2015, p. 72-73).  

As considerações de Bourdieu dialogam com o que Friedan (1971) identificou na 

década de 1960 quando a imprensa reiterava o lugar da mulher na sociedade. Ressaltar as 

qualidades de sua vocação para o cuidado com a casa e o marido é desencorajar as mulheres a 

buscarem sua verdadeira vocação. 

Partindo da antropologia e da cosmologia, áreas de estudos que contribuem para uma 

compreensão dos modos como a dicotomia homem/mulher se constroem na sociedade, 

Bourdieu (2015) diz que estas estão relacionados a oposições baixo/alto, quente/frio/, 

grande/pequeno.  

A divisão entre os sexos parece estar "na ordem das coisas", como se diz por vezes 
para falar do que é normal, natural, a ponto de ser inevitável: ela está presente, ao 
mesmo tempo em estado objetivado nas coisas (na casa, por exemplo, cujas partes 
são todas "sexuadas"), em todo o mundo social e, em estado incorporado, nos corpos 
e nos habitus dos agentes, funcionando como sistemas de esquemas de percepção, 
de pensamento e de ação (BOURDIEU, 2015, p. 17, grifo do autor). 

Esse diagnóstico do mundo social e suas dicotomias tornam naturais o discurso da mídia 

de que as mulheres pertencem ao privado e o homem ao mundo público. A não percepção 

dessas questões machistas que estão intricadas na sociedade contribuíram para o avanço do 

"problema sem nome" (grifo nosso) dito por Friedan (1971), visto que as mulheres queriam 

existir para si e não somente em função do outro, questão que foi amplamente explorada nos 

conselhos de Helen Palmer.  

A mulher para a qual escreve o pseudônimo é aquela que existe em função do outro. A 

mulher ideal existe para o homem e só se valida se recebe a aprovação deste. É uma mulher 

orbital. Nessa órbita, constrói-se um texto cuja linguagem é imperativa, fundada no 

positivismo da publicidade, uma vez que a linguagem escrita é tão impactante quanto a falada 

ou ilustrada, visto que ela "diz as coisas. E a imprensa feminina, sendo linguagem, diz a 

mulher. Ela produz formas, configurações que não aparecem à primeira vista" (BUITONI, 

2009, p.11, grifo do autor).  

Para Bourdieu (2015), a sociedade tende a funcionar como um dispositivo simbólico 

que reitera a dominação masculina a partir da organização das funções que homens e 
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mulheres devem desempenhar, estas fundamentadas sempre na categoria do homem como 

sujeito autônomo e a mulher o significado de outro, subalterno, inferior.  

Essas distribuições asseguram e naturalizam símbolos que a imprensa feminina difundiu 

para contribuir na formação de uma pedagogia de comportamentos masculinos e femininos. 

Sobre esse papel da mídia, Kellner nos diz que:  

Ajuda a modelar a visão prevalecente de mundo e os valores mais profundos: define 
o que é considerado bom ou mau, positivo ou negativo, moral ou imoral. As 
narrativas e as imagens veiculadas pela mídia fornecem os símbolos, os mitos e os 
recursos que ajudam a constituir uma cultura comum para a maioria dos indivíduos 
em muitas regiões do mundo de hoje. A cultura veiculada pela mídia fornece o 
material que cria as identidades pelas quais os indivíduos se inserem nas sociedades 
tecnocapitalistas contemporâneas, produzindo uma nova forma de cultura global 
(KELLNER, 2001, p. 9). 

As colunas de Helen Palmer são pautadas no consumo e no machismo. Elas trabalham 

um ideal de um feminino socialmente louvável, com textos prescritivos em que se divulga 

conselhos, bem-estar da mulher, receitas de sucesso feminino e dicas para o convívio familiar. 

No texto, podemos encontrar uma divisão que se manifesta pela recriminação de 

algumas abordagens do feminino em função da exaltação. Ela trafega no mundo, mas 

subordinada a um modelo de feminino prescritivo. Porém, quem é o sujeito do texto de 

Clarice?  

3.4.1 Helen e a conduta 

A sociedade constrói o corpo a partir de realidades que se fomenta em torno da 

sexualidade, é ela quem diferencia os sexos biológicos e afirma a dominação dos homens 

sobre as mulheres (BOURDIEU, 2015). Essa diferença que parte da biologia faz com que se 

legitime o que Clarice atribuía como "obrigação", "condição", "qualidades", "dever", termos 

que ela utilizava para se referir à mulher e que Beauvoir (2009) chamou de "eterno feminino". 

Porém, Beauvoir nos diz que é um erro querer explicar essas diferenças partindo de um 

dado biológico, pois trata-se, na verdade, de um destino que é imposto pela sociedade e "se a 

função da fêmea não basta para definir a mulher, se nos recusamos também a explicá-lo pelo 

"eterno feminino" e se, no entanto, admitimos, ainda que provisoriamente, que há mulheres na 

Terra, teremos que formular a pergunta: o que é uma mulher?" (BEAUVOIR, 2009, p. 15). 
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Clarice em Helen Palmer tratou de dizer isto de forma plana e didática. No entanto, 

questionamos: a mulher das colunas femininas de Helen Palmer existe para quem e com que 

finalidade? 

Bourdieu (2015) fala que as mulheres estão quase sempre incluídas nos papéis ditos 

menores e à subordinação masculina. Quando estão em público são sempre desencorajadas a 

falar e, quando têm a oportunidade, cortam-lhes a palavra, enquanto que ao homem sempre 

lhe foi permitido o público e a fala para o domínio dele. 

É nesse contexto que observamos na coluna "A atenção", publicada em 15 de julho de 

1960, quando notamos a repressão que Helen Palmer faz às mulheres que falam, atribuindo-

lhes apenas a função de ouvinte. 

Uma das qualidades mais apreciadas pelos homens nas mulheres é a atenção. A 
mulher que sabe ouvir agrada e impressiona seu interlocutor, a ponto dele se sentir 
bem em sua companhia e não notar o tempo que passa. Este é um conselho de 
beleza, minha amiga. Seja uma boa ouvinte e será grandemente apreciada, 
principalmente pelos representantes do sexo masculino (NUNES, 2006a, p. 31). 

Sobre o poder de fala entre homens e mulheres, entendemos que é algo que se 

desenvolve em um e é ofuscado em outro. É comum os homens sempre falarem e serem 

estimulados a falar em público, a dominar o púlpito e todos param para ouvir aquela voz 

masculina que ecoa. A isso, entendemos que tem a ver com formação do homem e da mulher. 

Percebemos essa diferença quando desde a infância a mulher é conduzida a renunciar sua 

autonomia, enquanto que o homem desde cedo é estimulado a desbravar  o mundo e expor 

com orgulho sua virilidade (BEAUVOIR, 2009). 

Socialmente, a mulher deve se mostrar de forma recatada, ela não pode chamar mais 

atenção que o homem, uma vez que em tal circunstância ela perderia sua feminilidade 

(BOURDIEU, 2015). A mulher, nesse caso, é objetificada e serve como instrumento de 

decoração, pois "diante do homem, a mulher está sempre representando" (BEAUVOIR, 2009, 

p. 716). Helen Palmer tenta encaixar a mulher num suposto gosto que o homem aprova ou 

não, afinal "a mulher que sabe ouvir agrada". Essa compreensão de que a mulher existe para 

agradar outro é um ponto bastante explorado nas colunas. 

Além disso, identificamos na coluna "Gestos, palavras, atitudes", de 19 de fevereiro de 

1960, a forma como Helen Palmer recrimina a exaltação da independência da mulher e que, 

para ela, é algo pautado na exposição do público como perda da feminilidade, a qual podemos 

demonstrar na íntegra. 



 

54 
 

Muitas de vocês, leitoras, hão de conhecer esse tipo feminino, infelizmente hoje não 
tão raro quanto seria de desejar: a mulher de gestos exagerados, palavras livres e 
atitudes deselegantes. Interpretando mal a independência da mulher moderna, ela 
fuma como um homem, em público, cruza as pernas com uma desenvoltura 
chocante, solta gargalhadas escandalosas, bebe com exagero, usa gíria de mau gosto, 
palavreado grosseiro quando não se desmoraliza repetindo palavrões. Há vezes em 
que isso as torna centro de curiosidade masculina. Curiosidade, eu digo. Os homens 
provocam-na, divertem-se com as suas maneiras deslavadas, e depois saem 
comentando a sua “masculinidade”. Exatamente, minhas amigas! Nenhum homem 
pode considerar feminina a mulher que os iguala em tudo ou quase tudo, seu 
sentimento para com ela é muito pouco lisonjeiro. A transformação causada pelos 
tempos, pela instrução, pela vida moderna, está mais na mentalidade, na cultura, nas 
ideias, em si, que nas exteriorizações ridículas de um feminismo caolho. A mulher 
continua mulher, motivo de encantamento e inspiração para o homem, ideal de 
pureza e doçura para o filho, e deve proceder sempre como tal. Os homens adoram a 
mulher bem feminina. É só não confundir futilidade, denguice e falta de 
personalidade com feminilidade. Cabe a ela refrear o exagero, cuidar da harmonia e 
delicadeza nos gestos, nas palavras, nas atitudes. Nunca me canso de repetir que, 
mais importante que a beleza, que a cultura, que um guarda-roupa elegante, para a 
mulher ser atraente, é ser MULHER (NUNES, 2006a, p. 30). 

O que seria independência para colunista? A mulher estaria independente em relação a 

quê ou a quem? Entende-se que, para Helen, "gestos exagerados, palavras livres e atitudes 

deselegantes" são modos masculinos. Para a colunista, a mulher pode ser livre, desde que 

exerça sua liberdade dentro de uma instância reguladora que não permite que ela deixe de ser 

feminina, afinal "para ser graciosa, ela deverá reprimir seus movimentos espontâneos" 

(BEAUVOIR, 2009, p. 377).  

Helen chama a atenção de sua leitora e usa o tom típico da imprensa feminina 

chamando-a de "amiga". Esse modo cuidadoso com que Helen trata seu público é uma 

estratégia para que elas acreditem que o que está sendo dito é verdade e que ela se preocupa 

com estas.  

Esse modo disciplinador com que colunista escrevia é reflexo de como a sociedade 

determina o modo como as mulheres devem agir, atribuindo-lhes restrições a fim de 

enquadrá-las ao perfil que se espera delas. Sobre como esses comportamentos deveriam ser 

difundidos na sociedade, a mídia, por meio das colunas, se encarregou de cumprir tal 

demanda. Para Bourdieu (2015) espera-se que as mulheres sejam: 

femininas, isto é, sorridentes, simpáticas, atenciosas, submissas, discretas, contidas 
ou até mesmo apagadas. E a pretensa ‘feminilidade’ muitas vezes não é mais que 
uma forma de aquiescência em relação às expectativas masculinas, reais ou supostas, 
principalmente em termos de engrandecimento do ego. Em consequência, a 
dependência em relação aos outros (e nãosó os homens) tende a se tornar 
constitutiva de seu ser. Essa heteronomia é o princípio de disposições como o desejo 
de atrair a atenção e de agradar, designado por vezes como coqueteria (BOURDIEU, 
2015, p.82). 
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Portanto, Helen Palmer cumpre bem esse papel de fazer com que a mulher esteja 

sempre de acordo a atender as expectativas dos homens, uma vez que ela só existe em função 

do outro, e é a "inspiração" dele. E, para ser tal inspiração, elas precisam cultivar sua 

feminilidade. Portanto, 

ser feminina é mostrar-se impotente, fútil, passiva, dócil. A jovem deverá não 
somente enfeitar-se, arranjar-se, mais ainda reprimir sua espontaneidade e substituir, 
a esta, a graça e o encanto estudados que lhe ensinam as mais velhas. Toda 
afirmação de si própria diminui sua feminilidade e suas probabilidades de sedução 
(BEAUVOIR, 2009, p. 439).  

Outra questão que identificamos nos conselhos é que, quando se trata de trabalho fora 

de casa, a mulher é chamada à atenção para que não deixe de ser feminina e, quando se fala 

do trabalho doméstico, há uma exaltação dos atributos femininos. A mulher pode até trabalhar 

fora, mas deve se policiar para não adquirir trejeitos masculinos, o que corrobora com 

pertencimento do espaço público ao homem e a mulher o privado. Na coluna "Para as que 

trabalham fora”, de 25 de março de 1960, Helen Palmer nos diz que: 

Se você trabalha fora, comanda ou dirige equipes, trata de assuntos comerciais com 
homens, interessa-se, por força da profissão, pela cotação do mercado, pela 
contabilidade mecanizada, enfim, se você é obrigada a deixar de lado as maneiras 
delicadas e muito femininas, muito cuidado! O grande perigo que a ameaça é a 
masculinização de seus gestos, de sua palestra, de seus pensamentos. É muito 
freqüente ocorrer isso. Mulheres que, em essência e nas formas, são bastante 
femininas, e, no entanto, deixam-se influenciar pela linguagem e pelos assuntos 
áridos do mundo dos negócios. Sentem que os homens, à sua volta, aos poucos vão 
perdendo o interesse inicial e retraindo-se a uma reserva fria, e elas não sabem por 
quê. Recebem muito convites para jantar, ainda, mas os galanteios começam a 
rarear. Conversa de ‘homem para homem’ é o que parece que seus antigos 
admiradores passam a desejar. Por quê? Olham-se ao espelho, não encontram falhas 
na beleza ou na elegância, e continuam a não compreender. Pois, minhas amigas, o 
que acontece é que elas esqueceram a sua condição de mulher. Se observarem a si 
próprias nos seus gestos, no seu tom de voz, se ouvirem suas próprias palavras, 
ficarão espantadas. Onde terão ficado a antiga coqueteria, a graciosidade que dantes 
as tornavam centro das atenções masculinas? Quando conversam, já não sorriem, as 
frases são objetivas, geladas, e nenhuma acolhida cordial aproxima-a do seu 
interlocutor. Por favor amigas que vivem no mundo dos negócios! Sejam eficientes, 
trabalhadoras, objetivas, mas não permitam que isso afete a sua feminilidade 
(NUNES, 2006a, p. 19). 

A essa hierarquia dos sexos e a divisão sexual do trabalho, Perrot (2015) nos diz que, 

sobre a vida das mulheres camponesas, ficou consentido ao homem o trabalho e o cuidado 

com a terra, bem como os transações comerciais. Já para a mulher, apenas o contexto do 

ambiente privado da casa e os cuidados com os animais. Porém, a autora observa que com o 

passar do tempo e em decorrência das Guerras, as mulheres começam a dominar e ocupar as 

áreas até então masculinas, "elas aprendem a lavrar a terra, gesto viril, e a gerenciar seu 

negócio" (PERROT, 2015, p. 113), fazendo com que as relações entre os sexos mudassem. 
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Nessa pedagogia que Helen Palmer desenvolve, orientando as mulheres a se 

comportarem de modo feminino, compreendemos que, no contexto do privado, do ambiente 

do lar, dos cuidados com a família e o marido, a colunista ensina suas leitoras a lidar com as 

adversidades do dia a dia do casal. Além disso, identificamos imposições como "cabe à 

mulher providenciar", "faça-lhe as vontades" ou "é esse mesmo o destino das mulheres", algo 

que demarca o lar como o ambiente privado que reduz as mulheres à opressão e submissão 

dos gostos do seu marido. Há, também, um silenciamento das mulheres, estimulando-as a não 

irem de encontro às opiniões do seu marido, elas não devem contrariá-los, "contudo, devemos 

ter cautela, tato e inteligência, quando decididamente não podemos concordar com ele" 

(NUNES, 2006a, p. 79). 

Helen descreve a família num cenário em que a mulher deve ser a dona de casa que 

recebe o seu marido, após um longo dia de trabalho, com refeições gostosas, um sorriso no 

rosto e sempre bonita. Em "Dirigir um lar", de 24 de fevereiro de 1960, a colunista descreve 

como a mulher deve cuidar do lar e quais são suas obrigações. 

Somente uma  mulher, e dona de casa, sabe e reconhece a grande tarefa que é bem 
dirigir uma casa. A dona de casa tem de ser, antes de tudo, uma economista, uma 
"equilibrista" das finanças, principalmente com as dificuldades da vida atual. O lar é 
o lugar onde devemos encontrar a nossa paz de espírito num ambiente limpo, sadio e 
agradável e cabe à mulher providenciar isso. Muitas erram ao fazer d sua casa uma 
vitrina permanente, onde não há liberdade para o marido fumar o seu cachimbo, para 
o filhinho brincar. Essas, geralmente, fazem do lar um inferno e quase sempre 
obrigam o marido a ir procurar conforto e bem-estar noutro lugar, quando não nos 
braços de outra mulher. Sem permitir que o desleixo e a falta de limpeza tornem sua 
casa um lugar impossível de se viver, não caia também no exagero de exigir que 
seus filhos e seu marido sacrifiquem o próprio conforto para não desarranjar a 
"exposição" que é o seu lar. Muitas vezes um cachimbo esquecido sobre o aparador, 
um brinquedo largado no tapete, umas almofadas com a marca de uma cabeça que 
nelas descansou dão o "calor" necessário ao verdadeiro lar". [...] A boa dona de casa 
é a que sabe dar ordens e acompanha de perto a sua execução. É a que mantém a 
limpeza, a ordem, o capricho em sua casa, sem fazer desta um eterno local de 
cerimônias, de deveres, onde tudo é proibido. É a que faz de sua casa o lugar de 
descanso da felicidade do marido e dos filhos, onde eles se sentem realmente bem, à 
vontade, e são bem tratados. O melhor lugar do mundo (NUNES, 2006a, p. 45). 

Perrot (2015) observa que o trabalho doméstico é necessário para o bom funcionamento 

da vida em sociedade, mas que essa atividade é sempre atribuída às mulheres, o que acaba se 

tornando um peso para elas, uma vez que é algo sempre atribuído à sua responsabilidade, 

além disso, "é um peso também a sua identidade: a dona de casa perfeita é o modelo sonhado 

de boa educação, e torna-se um objeto de desejo para os homens e uma obsessão para as 

mulheres. O caráter doméstico marca todo o trabalho feminino: a mulher é sempre uma dona 

de casa" (PERROT, 2015, p. 114-115).  
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Helen Palmer descreveu bem essas atribuições das mulheres para com o lar, 

predominantemente ela circunscrevia esse espaço como fundamental para o descanso do 

homem, bem como para o cuidado e o conhecimento de seus filhos. 

3.4.2 Helen e a beleza em série 

Depois desse primeiro momento de análise, no qual discutimos como a mulher foi 

induzida a exercer certos comportamentos no público, tendo sua liberdade recriminada, e sua 

conduta exaltada no privado, vamos nos ater aos conselhos de Helen Palmer que discute a 

beleza da mulher e como a imprensa feminina associou a beleza à identidade feminina.  

Lipovetsky (2000) diz que durante o século XX a imprensa feminina exerceu um poder 

enorme sobre as mulheres, generalizando o gosto pela moda e popularizando a cosmética, 

fazendo com que a aparência fosse associada à identidade feminina, submetendo as mulheres 

à ditadura do consumo. 

Com a expansão da imprensa feminina de grande tiragem surge uma nova maneira 
de falar da aparência feminina. Até então, os discursos sobre a beleza feminina eram 
obra dos poetas, dos romancistas e dos médicos, ou então segredos cochichados 
entre mulheres. A partir do século XX, são as revistas femininas que se tornam os 
vetores principais da difusão social das técnicas estéticas (LIPOVETSKY, 2000, p. 
155).  

Como um dispositivo de democratização do gosto e da estética feminina, a imprensa e 

as colunas femininas se tornaram grandes instituições que estimularam as mulheres 

"modernas" ao consumo e a seguir padrões pré-determinados. Em função disso, a beleza em 

série era o principal assunto que as leitoras de Helen Palmer encontravam na sua seção no 

Correio Feminino. No entanto, a beleza que é incitada não é para a mulher se sentir bem e 

bonita para si, mas para agradar o outro. A isso, Beauvoir (2009) destaca:  

Propõem-lhe , ensinam-lhe a cozinhar, a costurar, a cuidar da casa ao mesmo tempo 
que da toalete, da arte de seduzir, do pudor; vestem-na com roupas incômodas e 
preciosas das quais precisa cuidar, penteiam-na de maneira complicada, impõe-lhe 
regras de comportamento: "endireite o corpo, não ande como uma pata" 
(BEAUVOIR, 2009, p. 377). 

O texto opinativo de Helen é indutivo, centrado nos efeitos do consumo, principalmente 

dos cosméticos Pond's, empresa para qual Clarice Lispector fazia propaganda de forma 

implícita, se pauta pela subjetividade. A exploração da beleza da mulher está sempre 

associada à condição de existir em referência ao masculino. O que fundamenta o texto não é a 

especialidade com que Helen discorre sobre as dicas e truques para manter a pele sempre bela, 

mas, sim, as máximas do machismo patriarcal. 



 

58 
 

 “O dever da faceirice”, publicada em 23 de dezembro de 1959, mostra bem as 

intenções de um feminino em função do outro que ilustram o Correio Feminino : 

Algumas mulheres, felizmente poucas, relegam a faceirice a um plano secundário, 
explicando esse desinteresse como ‘superioridade intelectual’. Nada mais falso. A 
mulher moderna sabe que, apesar da evolução das ciências e das artes, o homem 
continua o mesmo, e o principal atrativo que encontra na mulher é a sua aparência 
física. Julgar que porque se casou com ele está dispensada de seduzi-lo é outro grave 
erro. O homem é volúvel. Sua busca da ‘mulher ideal’ é apenas a forma romântica 
com que encobre essa volubilidade, e geralmente envelhecem sem descobrir 
realmente o que querem da mulher. Só sabem que a querem. Sempre bonita e 
renovada, se possível. Um rosto bonito, uma figura elegante sempre exerceram 
grande poder sobre eles. A mulher que ama a um deles tem de fazer tudo para 
prendê-lo, portanto, e esse tudo é a sedução diária e constante. Eu sei, minha amiga! 
É cansativo isso, e um pouco tolo, mas que se há de fazer? Se o seu marido está 
acostumado a vê-la despenteada, em chinelas, de roupa desleixada, sem pintura, aos 
poucos ele irá esquecendo a figura bonita que o atraiu antes, quando você só lhe 
aparecia enfeitada e perfumada. Começará a perguntar a si mesmo o que existe em 
você, afinal, de interessante... e a resposta é perigosa, minha cara! Por outro lado, a 
rua está fervilhando de mulheres bonitas, mais bonitas porque têm a atração do 
desconhecido e do proibido. Nenhum homem, numa hora dessas, tem imaginação 
bastante para ver, sob as carinhas de boneca encontradas na rua a mesma figura de 
mulher em chinelas, despenteada e mal cuidada que ele deixou em casa. Renan, com 
grande sabedoria já dizia: ‘A mulher, enfeitando-se, cumpre um dever; ela pratica 
uma arte, arte delicada, que é mesmo, até certo ponto, a mais encantadora das artes. 
A faceirice é, portanto, obrigação para a mulher. Nem a mulher de negócios, nem a 
cientista, nem a mulher de letras, nem a esportista dispensam esse dever primordial 
para a conquista do homem. Afinal, podemos pensar deles o que quisermos, mas 
precisamos deles para completar a nossa felicidade, não é mesmo? Façamos, 
portanto, por conquistá-los (NUNES, 2006a, p. 15). 

 

Sempre "ele", nunca "eu". A mulher mais do que nunca se constitui como o outro. Com 

o que é feito para agradar. Ela não é bonita para se sentir bem e confortável com sua 

aparência, ela é bonita porque isso "exerce grande poder sobre os homens". A objetificação de 

um ideal de feminino como fórmula para “prender”o homem, suposto objeto de desejo e 

afirmação social. Mas, não basta ser bonita, ela deve se renovar constantemente.  

Além de incitar a ditadura da beleza, Helen ainda estimula a rivalidade entre as 

mulheres dizendo que: "Por outro lado, a rua está fervilhando de mulheres bonitas, mais 

bonitas porque têm a atração do desconhecido e do proibido", ou seja, a mulher que está na 

rua, é a femme fatale, uma mulher dissidente que carrega consigo o perigo e ameaça a 

estrutura patriarcal da sociedade. 

Quando se fala em aparência, nas colunas de Helen Palmer é sempre atribuído o 

conceito de inteligente à mulher que tem seus modos recatados e que se embeleza para o 

homem. Inteligência faz parte do tripé que sustenta a coluna feminina que é pautada em 

assuntos de: beleza-elegância-inteligência. 
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Lipovetsky (2000) ressalta que houve uma grande proliferação de revistas dedicadas ao 

universo feminino no período entre as duas guerras. Para o autor, a indústria de cosméticos é a 

principal causa da febre dos título femininos. 

O desenvolvimento da indústria cosmética acarreta a criação de novas revistas que 
exaltam a juventude, a busca da felicidade, os cuidados com a beleza. Em 1937, o 
grupo Prouvost lança o semanário Marie-Claire, que, inspirado nos periódicos 
americanos, faz um extraordinário sucesso. Com tiragem inicial de 800mil 
exemplares, ultrapassa o milhão às vésperas da Segunda Guerra (LIPOVETSKY, 
2000, p.156). 

Foi nesse período que os periódicos femininos encorajavam as mulheres, sem distinção, 

a buscarem de todas as formas melhorar a aparência para aumentar seu poder de sedução, uma 

vez que os anúncios que estampavam as revistas tinham o propósito de ressaltar as qualidades 

de uma pessoa bela, estas ligadas a sedução, o poder de conquistar o homem, pois 

"embelezar-se, maquiar-se, querer permanecer jovem e agradar já não parecem um luxo mais 

ou menos condenável, mas o dever de toda mulher preocupada em conservar a fidelidade do 

marido e consolar sua união (LIPOVETSKY, 2000, p. 159 - 160).  

Foi pensando nisso que Helen Palmer, em contrato com a empresa de cosméticos 

Pond's, escreveu a coluna "Beleza durante mais tempo", em 23 de setembro de 1960. 

Para muitas mulheres, a velhice é um espectro que as persegue e lhes rouba os 
melhores momentos da vida. De vez em quando, vem a pergunta terrível: Estarei 
envelhecendo? Ficarei muito desagradável, à proporção que os anos passarem? 
Minha pele perderá todo o viço? A verdade é que o mais rápido sistema de 
envelhecer justamente pensar sobre essa quadra inevitável de nossa vida, a última. 
Em vez de pensamentos desagradáveis, porque não vamos pôr mãos à obra, e adiar 
essa época que se nos afigura tão terrível? A primeira condição para manter a 
juventude são os cuidados para conservação da saúde. Visitas periódicas ao médico, 
quando houver distúrbios no organismo ou suspeita de doença. Cuidados com a 
alimentação. Comer pratos saudáveis, pouco condimentados, alimentar-se o máximo 
possível com verduras, legumes e frutas, não esquecendo a carne, o leite e os ovos. 
Não abusar de bebidas e praticar ginástica diariamente. Depois disso, os cuidados 
com a pele, com os cabelos. Existem milhares de cremes para o rosto, o colo, as 
mãos, xampus para embelezar os cabelos e muitos outros produtos que você saberá 
usar com sabedoria, sem exageros. Aproveite os recursos da nossa época. Faça-se 
bonita... E conserve sua mocidade (NUNES, 2006a, p. 36). 

Helen Palmer reforça a preocupação com o envelhecimento, ainda que ressalte que esta 

atitude faz com que o processo se evolua de forma mais rápida. Alerta que a leitora pode adiar 

essa fase . O cuidado com a saúde aparece como método de prevenção, logo, o incentivo a 

indústria dos cosméticos também surge. O cuidado com a pele e os cabelos são outros fatores 

impostos pela colunista como meio de retardar a velhice. Ela indica cremes e xampus para 

conservar a mocidade. 
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Percebemos, portanto, Helen mostrar a que veio. A estratégia de marketing da empresa 

de cosméticos Pond's funcionava de modo implícito. Com textos prescritivos, a colunista 

indicava produtos de beleza às suas leitoras, sempre incitando-as: "faça-se bonita". Estas, ao 

virar a página, encontravam um anúncio dos produtos Pond's. 

Como um disco arranhado, Helen Palmer explora o quesito feminilidade nas suas 

colunas. Esta, ligada a predicativos tais como simpatia, delicadeza e atitude, é reduzida a um 

ideal personalizado, construído a partir de estereótipos que enquadram a mulher num "ideal de 

feminino". 

Em "Sedução e feminilidade", publicada em 30 de dezembro de 1959, a imagem de 

mulher que Helen passa é de um ser objetificado. Ela não é sujeito porque está sempre em 

função do outro, o masculino.  

A sedução da mulher começa com a sua aparência física. Uma pele bem cuidada, 
olhos bonitos, brilhantes, cabelos sedosos, corpo elegante, atraem os olhares e a 
admiração masculina. Para que esses olhares e essa admiração, porém, não se 
desviem decepcionados, é preciso que outros fatores, muito importantes, 
influenciem favoravelmente, formando o que poderíamos chamar a "personalidade 
cativante" da mulher. A alegria, a delicadeza, e a feminilidade nos gestos, nas 
atitudes, nas palavras, por exemplo. Uma criatura alegre predispõe sempre os outros 
à simpatia, desde que não seja uma alegria ruidosa ou vulgar. A moça tristonha, 
desinteressada de tudo, de ar doentio ou entediado, aborrece sempre os homens. E 
eles fogem dela como de um castigo. A feminilidade é outra qualidade positiva. 
Muitas mulheres modernas adotam atitudes masculinizadas, palavreado grosseiro, 
liberdade exagerada de linguagem ou de maneiras, e julgam isso bonito, que vão 
encantar os homens. Engano. Até hoje não conheci um só homem que não 
confessasse preferir a feminilidade a todas as demais virtudes da mulher. Outro fator 
de sedução é a personalidade. Não a personalidade que se impõe aos gritos e com 
exigências, mas uma personalidade que forma ao lado de seu companheiro, 
ajudando-o, incentivando-o, compreendendo-o. Nunca diminuí-lo, nunca recriminá-
lo porque não é brilhante, não é rico ou atraente como outros que conhece. Uma 
personalidade formada de um pouco de vaidade, um pouco de coqueteria, um pouco 
de malícia risonha, um pouco de ternura, um pouco de abnegação. E muito, muito de 
feminilidade (NUNES, 2006a, p. 95). 

Para atrair a admiração masculina, Helen justifica por que a mulher deve ser bonita. 

Como um objeto cativante, ela deve ser alegre, delicada, ser feminina nos gestos, mas isso não 

pode ser demais porque pode se tornar "vulgar". A mulher deve ser tudo, mas dentro de 

limites. Ela só não pode ser triste porque aborrece os homens. Todo o texto de Clarice é uma 

construção de um ideal de feminino atribuindo a beleza como algo específico do feminino, e 

que "longe de instituir o império do segundo sexo, o mito da beleza não faz mais do que 

ratificar o 'poder dos fracos' e a sujeição das mulheres aos homens" (LIPOVETSKY, 2000, p. 

148, grifo do autor).  
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Conclusão ou um sopro de vida 

Estou procurando, estou procurando. Estou tentando achar um jeito de finalizar este 

trabalho, mas sem um fim. É como se ao final minha liberdade tivesse acabado, como uma 

forma de me fazer ficar aqui. 

Estou procurando um jeito deixar minhas impressões, minha marca para que alguém um 

dia possa me ler e entender a profundidade que foi escrever estas palavras. Não quero ter a 

impressão de que tudo está completo, irrefutável. Eu quero a loucura para enxergar outras 

possibilidades.  

Decifra-me, mas sem devorar. 

O ser humano utiliza as palavras para escrever a história, bem como a história escreve o 

nosso ser. Muitas vezes, as letras que compõem essa história são escritas no corpo, deixando 

marcas de uma época que, quando não são marcadas nessa camada grossa da pele que encobre 

nossos ossos, a memória faz questão de lembrar. 

Mas, nem toda história foi contada, ainda que tenha sido marcada no corpo e na 

memória e algumas silenciadas no tempo, "a parte que coube a nós, mulheres, na história do 

movimento, é pouco conhecida, o que torna fácil sua apropriação indevida justamente por 

aqueles e aquelas que negam ao movimento sua própria razão de existir" (SOUZA-LOBO, 

2011 apud CISNE, 2015, p.132).  

Ainda há muito o que dizer sobre a vivência das mulheres. A mulher durante séculos foi 

o corpo que ilustrou as  imagens no cinema, a musa inspiradora na literatura e nas artes como 

um todo. Para alçarem-se o reconhecimento, elas acabaram se submetendo a assinar suas 

obras ou textos com um pseudônimo, a exemplo de George Eliot, Agatha Christie, as Irmãs 

Brontë, Fernando Pessoa, e J. K. Rowling, num contexto contemporâneo. Sempre um nome 

masculino marcando a sua história. Não se pode negar também que as mulheres tiveram 

acesso à escrita de forma tardia, o que configura um fator para que haja poucos resquícios de 

sua memória.  

Tendo em vista que não há como compreender um todo sem antes analisar o contexto 

no qual esse todo está inserido, pesquisamos e seguimos os rastros deixados nas bibliografias 

como Friedan (1971), Beauvoir (2009), Perrot (2015), com o objetivo de investigar as 

mulheres na década de 1960, destacando os marcos da sua trajetória, seus dilemas e o 
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surgimento do debate em torno de uma mística do feminino e o feminismo como forma de 

resistência de nós mulheres.  

Logo, nosso objetivo geral se deu em buscar compreender o lugar da escrita feminina e 

suas representações na história do jornalismo. Observamos que este se tornou, ao longo das 

décadas, um meio de expressar e ouvir vozes femininas, com publicações de textos que se 

enquadravam em crônicas, contos, resenhas, conselhos, entre outros12. Entretanto, estas vozes 

soaram por vezes ambivalentes, indutivas, publicitárias, pautada numa pedagogia do feminino 

cerceada pelos mitos do consumo. Tendo em vista isso, nosso problema de pesquisa se propôs 

a analisar como se manifesta a condição entre público e privado que Clarice Lispector 

propaga nos seus conselhos.  

Em nosso percurso, partimos da própria constituição do campo no qual desponta este 

tipo de escrita. O jornalismo, mais precisamente em seu viés opinativo, do qual derivam as 

colunas, estas, por seu caráter prescritivo e disciplinador, incorporadas à imprensa feminina, 

sob a forma de conselhos.  

A partir daí, buscamos compreender o cenário no qual Clarice estava escrevendo, num 

panorama histórico da imprensa feminina, desde os seus primórdios até o contexto dos anos 

1960. Reconhecendo, para tanto, o lugar desta e de suas representações de um espaço 

atribuído no jornalismo como algo menor, secundário (BUITONI, 2009). Também 

averiguamos que a depreciação da escrita feminina está associada ao modo como a cultura de 

massas também categoriza o feminino como parâmetro de inferioridade (HUYSSEN, 1996), 

por estar ligada à narrativa romanesca. 

Essa relação se torna mais forte quando a cultura de massas eclode no século XX, época 

em que Buitoni (2009) e Morin (1997) identificam que as revistas femininas passam a emitir 

juízos que consolidam os mitos próprios a cada época. Sendo os anos 1950 e início dos 1960 

exemplares em buscar reforçar papéis femininos conservadores, haja vista o ingresso massivo 

das mulheres no mercado de trabalho, possibilitado pela evasão masculina, em função da 

Segunda Guerra Mundial. 

O segundo capítulo dá substância para que, antes de nos aprofundarmos na nossa 

problemática, pudéssemos discutir acerca do "problema sem nome" atribuído por Friedan 

                                                 
12 Lembrando que em alguns momentos havia uma voz masculina por traz de um nome feminino, como é o caso 
do autor Nelson Rodrigues 
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(1971). Problema este que é difundido em toda a América durante os anos 1960 e que se trata 

das angústias das norte-americanas que se sentiam inferiores aos seus maridos, uma vez que, 

durante essa época, houve uma reincidência de publicações em revistas femininas que 

minimizavam às mulheres apenas ao ambiente privado do lar, o que ocasionou em muitas 

delas buscarem ajuda médica para tentar entender de onde surgia essa inquietação. 

 Entendendo que todo esse debate nos leva a compreender como se formam os laços 

que prendem e afrouxam as condutas que homens e mulheres devem expor no público e 

privado, incluímos as contribuições de Thompson (1995) e Beauvoir (2009), para 

explanarmos essa questão, chegando a um entendimento de que a mulher é desde cedo 

condicionada a reprimir seus modos, reforçando o seu caráter secundário e orbital. 

Por último, o nosso sopro de vida se dá na análise das colunas de Helen Palmer, seu 

lugar histórico e seu contraste, em seus modos e enunciados de feminino, com a trajetória e 

origem de sua autora. Boa parte da produção das colunas femininas de Clarice Lispector 

reforça estereótipos que corroboram com o machismo intrincado na sociedade, seguindo uma 

norma preestabelecida de que a mulher é um ser frágil e que deve ser a dona do lar, o que 

implica nos papéis de público e privado. 

Nóbrega (2012) defende que, para ser publicada, deveria Clarice seguir o ritmo que a 

imprensa feminina estava tomando no Brasil. Porém, os textos escritos por Clarice em Helen 

Palmer, as dicas de belezas não só apenas cumpriam o seu papel publicitário dos cosméticos 

Pond's, assumem uma codificação que irá traçar uma linha divisória entre as mulheres 

socialmente aceitáveis e as não, a partir de uma leitura masculinista do público e do privado, 

tomando a obra de Bourdieu (2015). Também observamos, que tal divisão e validação de um 

referente feminino válido ao mundo público a partir da beleza e discrição é parte de um 

contexto histórico em que a imprensa assume o lugar do anúncio e representa o interesse das 

classes e setores dominantes da sociedade. 

Os veículos de comunicação são machistas no que tocam a estas questões. A tentativa 

de estabelecer a recriminação da mulher no mundo público ocorreu numa época em que se 

buscava reforçar papeis de gêneros distintos, em prol do conservadorismo pós-guerra. Hoje, 

seguimos encontrando publicações que reforçam estereótipos femininos, quando não 

romanceiam violência de gênero, culpabilizando mulheres que não seguem padrões 

estabelecidos na sociedade e exercem sua liberdade.  



 

64 
 

Os assuntos recorrentes das colunas femininas de Helen Palmer tratavam de objetificar a 

mulher sobretudo sob a tirania dos padrões de beleza. Mas, uma beleza para atrair os olhares 

masculinos ou, no caso das mulheres casadas, para prenderem o seu marido, evitando que ele 

buscasse uma mulher na rua. 

Clarice, personificada em Helen, tratou de orientar comportamentos das mulheres a 

serem exercidos no mundo público como, também, no privado. A mulher não pode "fumar ou 

cruzar as pernas com desenvoltura", tem que ser àquela que aparece apenas para acompanhar 

seu esposo, a mulher "atenciosa". A mulher dona de casa tinha o "dever" de limpar a casa para 

receber seu marido. 

Buitoni (2009) fala que, durante sua pesquisa, não encontrou uma representação 

feminina que a contemplasse. Durante a leitura dos conselhos de Helen Palmer, fui tomada 

dessa mesma impressão.  

A mulher moderna de Helen Palmer é bela e discreta. Contida numa embalagem. Por 

outro lado é um Frankenstein construído pela sociedade, pois tenta conciliar o inconciliável. 

Liberdade e condicionamento, reconhecimento público e subordinação, repetindo as mesmas 

características que Friedan (1971) associa ao problema sem nome. 

 Falar sobre beleza ultrapassa as questões que estão no campo do universo feminino. No 

que toca a vivência das mulheres brasileiras, o que foi descrito por Friedan também poderia 

ser identificado de forma reincidente na imprensa escrita do Brasil, como forma de reiterar o 

lugar destinado à mulher e desencorajá-la das lutas sociais.  

Numa matéria intitulada "Marcela Temer13: bela, recatada e 'do lar'14", publicada pela 

Revista Veja em abril de 2016, nos deparamos com um texto que exalta e expõe a vida 

privada da primeira dama brasileira e que nos parece ter sido escrito no contexto dos anos 

1960, pois, devido à pouca aparição de Marcela Temer no cenário público, o gosto por 

vestidos na altura dos joelhos e o sonho de ter outro filho com o seu então esposo, Marcela 

acaba se tornando um sinônimo de mulher a ser seguida e um exemplo para as outras 

mulheres brasileiras, uma vez que ela é dedicada ao seu marido e ao filho.   

                                                 
13 Esposa do presidente do Brasil em 2016,  Michel Temer. Este assumiu a presidência do país após o 
impeachment da Presidenta, Dilma Rousseff, esta eleita de forma legítima pelos brasileiros e brasileiras. 
14 Disponível em: <http://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/> Acesso em 28 out. 
2016 
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Quando se observa o contexto político ao qual o Brasil estava enquadrado, podemos 

compreender o motivo pelo qual a revista fez tal publicação. O país viveu uma conjuntura 

política bastante complicada para se ser mulher. Fomos vítimas de um ataque à Democracia 

como quando aconteceu em 1964. Dessa vez não por militares, mas, por, entre outros fatores, 

machismo e misoginia contra uma mulher que ocupava um espaço culturalmente marcado por 

homens, e homens não aceitam ter uma mulher ocupando seu espaço, principalmente se este 

envolver poder.  

O público e o privado, sob Clarice, uma escritora em busca de seu espaço, tornaram-se 

instrumento de jugo para as mulheres também num período de refração. Na imprensa de 

ontem como na de hoje, em função dos contextos políticos, a beleza e o recato são políticos.  
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