
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 
LITERATURA COMPARADA 

LITERATURA E MEMÓRIA CULTURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MICROFILME: LITERATURA E MÍDIA NO CORREIO FEMININO 
DE CLARICE LISPECTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
LAÍS KARLA DA SILVA BARRETO 

 
 

 
 
 
 
 
 

NATAL – RN 
 
 

2013 



 2 

 
 
 

 

MICROFILME: LITERATURA E MÍDIA NO CORREIO FEMININO  
DE CLARICE LISPECTOR 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em 
Estudos da Linguagem/ PPgEL da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, para a obtenção do título de 
Doutor em Literatura Comparada, sob a orientação do 
professor Dr. Afonso Henrique Fávero. 
 
 
Laís Karla da Silva Barreto 

Prof Dr. Afonso Henrique Fávero (orientador) 

 

 

 

 

 



 



 3 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

LITERATURA COMPARADA 

LITERATURA E MEMÓRIA CULTURAL 

 

 

A Tese MICROFILME: LITERATURA E MÍDIA NO CORREIO FEMININO DE 
CLARICE LISPECTOR, defendida por Laís Karla da Silva Barreto, foi aprovada 
e aceita por todos os membros da banca examinadora, como requisito para a 
obtenção do grau de Doutor em Letras, Doutorado vinculado à área de 
Literatura Comparada, pelo Programa de Pós Graduação em Estudos da 
Linguagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 

Prof. Dr. Afonso Henrique Fávero (ORIENTADOR- UFRN) 
 

 
______________________________ 

 
Profa. Dra. Maria Sueli da Costa (UEPB) 

 
______________________________ 

 
 

Profa. Dra. Maria da Conceição Crisóstomo de Medeiros  
Gonçalves Matos Flores. (UNP) 

 
______________________________ 

 
 

Profa. Dra. Maria da Penha Casado Alves (UFRN) 
 

______________________________ 
 
 

Prof. Dr. Humberto Hermenegildo de Araújo. (UFRN) 
 

______________________________ 
 

 
NATAL_____/_____/_____ 



 4 

 
 
 

DEDICATÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Deus, que nunca nos desampara e sempre nos 

fortalece. 

A Natanael e Geneânia Barreto, meus pais, pela guia 

amorosa de nossa educação, presença marcante em 

todos os momentos da vida. 

A Larissa, Lara, Weldson e Renan, respectivamente 

minhas irmãs e meus cunhados, partícipes das mesmas 

emoções, que partilham dos ideais e da fé. 

Ao meu orientador Professor Dr. Afonso Henrique Fávero 

e sua esposa Dôra, que me incentivaram no percurso, às 

vezes árduo, do conhecimento. 

Aos amigos do PPgEL. 

A todos que contribuíram para o meu desenvolvimento 

acadêmico. 

 
 



 5 

 
 

 
 
 

AGRADECIMENTOS 
 

 
 

 

 

 

 

 

                Ao meu Deus, que em tudo tem me sustentado.  

Aos meus pais, Natanael Barreto de Oliveira e Maria Geneânia da 

Silva Barreto, que são os pilares da minha existência e apoio firme e 

seguro. 

As minhas irmãs Larissa Cínthia da Silva Barreto e Lara Thainá da 

Silva Barreto, que indiscutivelmente são muito especiais.  

Ao professor Dr. Afonso Henrique Fávero, pela sua orientação e 

amizade, conduzindo-me pelo caminho das letras de modo 

responsável e prazeroso. 

A todos os meus amigos que direta ou indiretamente me 

acompanham, estimulando-me continuamente.  

 Aos Professores participantes da defesa, por abrilhantarem com 

suas presenças.  

Ao PPgEL, pelos bons encaminhamentos das questões e demandas 

acadêmicas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você não 

conhece como eu mergulhei. Não se preocupe em entender, 

viver ultrapassa qualquer entendimento. 

 

 

Clarice Lispector 

http://pensador.uol.com.br/autor/clarice_lispector/


 7 

 
 

RESUMO 
 
 
 
 

No contexto da modernidade brasileira, surge a obra de Clarice 

Lispector, revelando a mulher que opta conscientemente pelo labor intelectual, 

pela especulação jornalística e pelo ato de escrever. Ao analisarmos a relação 

existente entre literatura e mídia disseminada pela autora, é possível 

estabelecer a construção de um espaço da escrita voltado para a mulher. Nas 

colunas escritas para tablóides e jornais, situados na coletânea Correio 

Feminino, percebemos a contribuição da mulher literata, utilizando da 

correspondência para se comunicar. Deste modo, averiguamos as 

particularidades que o tecido da linguagem clariciana trouxe para a obra 

literária e para os meios de comunicação, desenhando um modo de criação, de 

estética e de estilo no fazer do gênero que se desenvolveu com base no 

estreitamento entre jornalista e leitor. A pesquisa compreende a análise dos 

textos e as relações geradoras da abertura para a mudança do discurso da 

mulher a partir da década de 50. Destacamos também os conflitos das leitoras 

para com o convívio com o jornalismo e sua linguagem e as correlações do 

trabalho midiático para a atividade literária. Visualizamos na linguagem da 

autora um texto inconformado com modelos culturais preestabelecidos que 

encarceram um padrão de feminilidade proposto para a época. Desmistifica 

padrões de total subserviência, com a essência inclinada para a dependência. 

Faz florescer a divulgação da cultura dos países em que viveu. Produz e 

germina no espaço do jornal uma crônica que relaciona conteúdos 

considerados subsidiários como essenciais.  

 

 

Palavras-chave: Clarice Lispector, Literatura, Mídia, jornalismo, mulher. 
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ABSTRACT 
 

 
 
 

In the context of Brazilian modernity comes the work of Clarice 

Lispector, revealing a woman who consciously chooses the intellectual labor , 

journalistic speculation and the act of writing. By analyzing the relationship 

between literature and media disseminated by the author, it is possible to 

establish the construction of a writing space designed to women. In columns 

written for newspapers and tabloids, located in the anthology "Female Mail" 

("Correio Feminino"), we understand the contribution of literate women, using 

the mail to communicate. Therefore, it has been deduced the particular kind of 

language used by Clarice Lispector brought to literary and media, drawing a 

mode of creation, aesthetics and style in making the genre that was developed 

based on narrowing the distance between journalist and reader. The research 

includes the analysis of texts and the relations that gave rise to openness and 

change in the discourse of women from the 50's. It is important to highlight the 

conflicts of readers towards living with journalism and its language and the 

correlations of the media work for literary activity. Throughout the research, it 

was noticed in the author´s language a text that disagree with pre-established 

cultural models; cultural models that segregate a standard of femininity 

proposed for the time. The research demystifies patterns of total subservience 

to the essence inclined to dependence and makes bloom the spreading of the 

culture of the countries in which the author has lived. Additionally, It produces 

and germinates in the newspaper, a chronicle that relates contents noted 

subsidiary as essential. 

 

 

Keywords: Clarice Lispector, Literature, Media, Journalism, woman. 
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RESUMEN 

 

 

 

En el contexto de la modernidad brasileña, surge la obra de Clarice 

Lespector, revelando la mujer que opta conscientemente por el labor 

intelectual, por la especulación periodística y por el acto de escribir. Al analizar 

la relación existente entre literatura y medios diseminada por la autora, es 

posible establecer la construcción de un espacio de escritura hacia la mujer. En 

los artículos escritos para tabloides y periódicos, situados en la coetánea 

Correio Feminino, notamos la construcción de la mujer literata, utilizándose de 

la correspondencia para comunicarse. De este modo, averiguamos las 

particularidades que el tejido del lenguaje clariciano trajo a la obra literaria y a 

los medios de comunicación, diseñando una manera de creación, de estética y 

de estilo en el hacer del género que se desarrolló con base en el 

estrechamiento entre periodista y lector. La pesquisa comprende el análisis de 

los textos y las relaciones generadoras de la abertura para el cambio del 

discurso de la mujer a partir de los años 50. Destacamos también los conflictos 

de las lectoras hacia el periodismo y su leguaje y las correlaciones del trabajo 

en los medios para la actividad literaria. Visualizamos en el lenguaje de la 

autora un texto inconformado con modelos culturales preestablecidos que 

encarcelan un padrón del femenino propuesto para la época. Desmitifica 

padrones de total sumisión, con la esencia inclinada a la dependencia. hace 

florecer la divulgación de la cultura de los países en que vivió. Produce y 

germina en el espacio del periódico una crónica que relaciona contenidos 

considerados subsidiarios como esenciales. 

 

Palabras-clave: Clarice Lispector, Literatura, Medios, Periodismo, mujer. 
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CLARICE LISPECTOR EM ATOS: 

O ABRIR DAS CORTINAS PARA A MULHER E A COMUNICAÇÃO 

 

 

Durante todo o seu percurso, Clarice Lispector produziu muitos 

textos. Atuou intensamente na imprensa e, neste segmento, deixou um legado 

que envolve e configura a relação entre literatura e mídia, em um espaço da 

escrita voltado para a interação, e proporciona a abertura deste processo para 

o público feminino.  

A convite do jornalista Alberto Dines, atuou nos Diários Associados a 

partir do ano de 1959. O jornal Diário da Noite (participante dos Diários 

Associados – grupo de Assis Chateaubriand) estava em crise e, a pedido de 

um de seus diretores, João Calmom, foi trabalhar com perspectivas de 

modificar a realidade vivenciada no grupo.  

Ela e Dines, como em muitas entrevistas revelam, tiveram de dar 

uma injeção de óleo canforado no doente, ou ele levantava ou morria. Não 

adiantava fazer pequenas alterações. A situação da empresa não permitia 

apresentar recursos para gerir algo novo. Então, coube a Clarice produzir um 

texto de impacto, um discurso para um jornal inteiramente novo, onde de velho 

só permaneceu o título, pois por dentro entrava em circulação um tablóide. 

O modelo vinha do inglês Daily Mirror, de linha editorial trabalhista, 

onde naquela época eram veiculadas notícias políticas com perfil de grupo de 

esquerda. A partir dele surge esta repaginação do Diário; alegre, convincente e 

polêmica. Inicialmente com edição vespertina, o jornal passou a ser conhecido 

por um texto autêntico que lutava pela busca de um nicho. Com certeza, esta 

autenticidade era necessária, pois se passava por uma crise no meio editorial 

jornalístico. 

As atividades eram iniciadas às 4 da manhã e a página feminina era 

totalmente produzida pela escritora Clarice Lispector. Contudo, seus textos 

tinham a assinatura de Ilka Soares, vedete da TV Tupi, que também integrou o 

grupo dos Diários Associados. A vedete carimbava o seu nome nos textos 

claricianos, e a autora produzia as colunas, com toda a inspiração que 

carregava em sua bagagem de viagens. E assim, ―Ilka Soares‖ saía dos palcos 

para dialogar com as pessoas fora do contexto puramente da estrela, 
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estabelecia uma fala próxima ao universo da mulher comum. Ilka passa a ser a 

melhor amiga, a companheira que entende de moda, liquidações, estuda e 

sabe cuidar bem da casa. Inspirada no seu perfil e no da amiga, ela define 

orientações para as suas leitoras consumistas e para as consumistas do futuro, 

estabelecendo que é plenamente necessário adquirir alguns produtos para as 

coisas funcionarem como devem. 

Nos textos vemos moldes de revistas francesas, recortes apurados e 

bem intencionados, para mobilizar a consciência da mulher brasileira para uma 

nova realidade. Uma realidade que Clarice já conhecia, devido a sua vivência 

em outros países e, a partir disso, propor a formulação de um novo perfil 

feminino que já estava sendo pregado em outros países.  

Um perfil de mulher moderna, ―antenada‖, mas ao mesmo tempo 

família. Uma mulher no universo capitalista com um pensamento que também 

poderia estar voltado para o consumo. É solidificada a delimitação entre beleza 

e feminilidade onde estas, parecem fazer com que o peso dessa nova lógica 

recaia com maior intensidade sobre as mulheres (WOLF, 1992; DEL PRIORI, 

2000; NOVAES e VILHENA, 2003). 

A ghostwriter1 do Diário da Noite em hoje seus textos situados na 

coletânea Correio Feminino, onde podemos encontrar um material relevante 

que nos mostra a contribuição da mulher literata, que utiliza da 

correspondência para se comunicar. Com a leitura das colunas republicadas no 

Correio Feminino discutimos o engendramento do perfil da mulher na 

sociedade, como contribuinte no processo emissor X receptor para os meios de 

comunicação.  

As crônicas para o Diário da Noite revelam os elementos formadores 

de um processo de opinião, onde a imagem da mulher aparece associada às 

ideias do capitalismo que situa à modernidade. As palavras passam a ter 

múltiplos sentidos que aqui convergem em torno da literatura, da mídia e do 

pensamento feminino em torno do trabalho realizado. 

Por meio da tessitura literária da escritora passa também a vida de 

uma época. O conteúdo humanizado, cultural, revelador da existência e do 

universo feminino é, para este estudo, o principal. Clarice Lispector  e  a sua 

                                                
1 O termo de origem inglesa ghostwriter designa uma pessoa que assina anonimamente uma 
obra literária, artística, científica ou política encomendada por alguém. 
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formação jornalística desenham no universo da crônica uma inegável qualidade 

textual, que ficam aqui registradas e universalizam um painel de pontos de 

interesse do universo feminino. 

Diante da ética e da constituição do universo considerado sensível, a 

estética traduz a vinculação do discurso clariciano com o mundo. A produção 

da crônica com criatividade passa a constituir um fator de aproximação com as 

mulheres leitoras, carentes das informações repassadas pela autora. E nas 

associações com seu público, desvenda contextos sociais enigmáticos, 

reveladores dos motivos que nos inclinaram a nos deter no ―corpus‖ 

estabelecido para esta atividade de pós-graduação. 

A condição da figura feminina delineia suas colunas e descobre 

estratégias de circulação na imprensa da época. Inscreve sugestões e pontos 

de vista sobre o trajeto da mulher jornalista e como se desencadeiam suas 

atividades nos periódicos.  

A manifestação feminina nos jornais passa a ter na linguagem de 

Clarice Lispector um modelo, pois a autora soube aproveitar o espaço aberto à 

informação e seu público, dando visibilidade ao sujeito feminino, despertando 

neste público o prazer pela leitura. E é diante deste olhar da autora que a 

memória da crônica jornalística é aqui levantada, na tentativa de resgatar a 

diversidade da nossa cultura. 

O observatório social da autora nos encaminha à desconstrução de 

paradigmas e nos leva à articulação de mundos e conhecimentos novos. E, 

neste percurso, a imprensa passa a exercer um papel social, indicando novas 

práticas e ideologias. Práticas estas até para a própria classe jornalística que 

priorizava  a participação masculina na sua produção. Torna-se então ativa nos 

meios de comunicação, agindo como uma formadora de opinião. 

Seus textos, ou melhor, suas ―receitas‖ femininas, passam a suscitar 

não só uma linguagem do cotidiano da mulher, mas fornecem a esta por meio 

de toques poéticos, indagações e questionamentos das práticas da época. 

Permitem uma abertura para novos modos de olhar as práticas da escrita e da 

persuasão. A função do texto jornalístico alia-se à função poética da linguagem 

redimensionando a finalidade referencial objetivante, na busca de instaurar 

uma correspondência/uma interação que atenta aos desejos e preocupações 

do sujeito ―mulher‖ na sociedade:  
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RECEITA PARA RESOLVER PROBLEMAS 
 

Cada uma de nós conhece as horas em que os problemas 
parecem maiores de que nossa capacidade de resolvê-los. É 
hora difícil, bem sei. E, conforme o problema, a hora pode 
chegar a dar uma sensação de desespero. 
Tenho uma amiga que tem uma receita para isso, e diz que é 
boa receita, que sempre dá certo. 
Diz que faz o seguinte, quando está às voltas com um 
problema gênero ―encruzilhada‖. Procura ficar sozinha um 
instante, senta-se junto de uma mesa, com um lápis e um 

papel. (LISPECTOR, 2006, p.55) 
 
 
 

A correspondência por meio do texto em forma de crônica surge com 

uma proposta de linguagem íntima, que aproxima o leitor. Percebemos como 

nos indica o título do próprio texto, que a autora tenta orientar quem lê para 

uma possível solução de problemas, uma conselheira repassando dicas para a 

figura feminina, e muitas vezes não sabe o que fazer diante de um 

universo/caos. Em face de tantas coisas, o ser que se encontra em desespero 

procura uma leitura que indique alternativas para a resolução de tantas tarefas 

do dia-a-dia, muitas vezes nem tão reconhecidas, mas que contribuem para 

uma melhor qualidade de vida. 

 Evidenciamos também neste espaço de dicas e sugestões traços 

pertencentes à própria vivência de Clarice Lispector, pois muito da autora é 

revelado. Suas experiências em outros países, na literatura e na mídia 

convergem nesse mesmo corpo/corpus clariciano fragmentado, quebrando o 

tradicionalismo e o convencionalismo do discurso jornalístico apresentado na 

época. 

Com atitudes de desconstrução e estranhamento é fornecida uma 

condução ao território ambíguo e instável da fragmentação e da 

impermanência, uma instabilidade referente à atitude cotidiana da mulher 

diante da troca de informações e saberes. Entretanto, nesse jogo de imagens 

espelhadas do cotidiano passa-se a construir outros perfis, pois é pela 

condução do veículo de comunicação que esta linguagem fragmentada e 

movente propõe ao sujeito feminino uma nova visão da sociedade. 
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 Correio da Manhã, Diário da Noite, Mais e outras colunas nos levaram 

a estudar e discutir os elementos da imagem da mulher e o imaginário que a 

envolve, verificando a inclusão das ideias inseridas no capitalismo que aqui 

imbricam na tessitura literária, ideias essas como: identidade e consumo, as 

desconstruções do sujeito moderno mediante o capitalismo e a novidade x a 

insaciabilidade do universo capitalista/manipulador no discurso da autora 

brasileira. Os recortes e análises foram propostos a partir dos textos extraídos 

dos jornais alinhados na obra Correio Feminino. 

Observamos que Clarice Lispector, no Correio Feminino, consegue 

estabelecer uma recusa ao encarceramento que o vocábulo "fronteiras" pode 

remeter na construção de sua escrita. As palavras passam a ter múltiplos 

sentidos que aqui convergem em torno da mulher, da literatura, da mídia e do 

pensamento do trabalho realizado em colunas de jornal dedicado ao papel da 

leitora. 

 A correspondência surge então como um espaço múltiplo, uma 

proposta de linguagem muito próxima com o leitor, transpondo para este 

espaço um local de correspondência inserida no gênero autobiográfico. 

Literatura e mídia se encontram estilhaçando o próprio discurso jornalístico. O 

correio sentimental aparece, assim, como suplemento discursivo no trabalho da 

autora, com o papel de estabelecer um lugar de diferença para a mulher.  

Cada ideia, opinião, pensamento etc. passam a ser compartilhados 

com as leitoras assumindo uma importância decisiva para a constituição da 

leitora feminina. A literatura de autoria feminina torna-se direcionada a um 

público necessitado da diversidade dos posicionamentos críticos que a autora 

passa a fornecer. 

Esta atitude de desconstrução e estranhamento entre as funções 

discursivas possibilita à autora o próprio ato desmistificador dos paradigmas do 

feminino, também conduzindo ao território ambíguo e instável da fragmentação 

e da impermanência uma instabilidade referente à atitude cotidiana da mulher 

diante do espelho, procurando muitas vezes imitar gestos vazios. Entretanto, 

nesse jogo de espelhos passa-se a construir outros perfis, pois é pela 

condução desta linguagem fragmentada e movente que a mulher se propõe 

para novas visões da sociedade. 
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Ao direcionarmos o nosso olhar sobre as relações entre sociedade, 

literatura e mídia, observamos um percurso específico, mas ao mesmo tempo 

comum, tanto da literatura para com a sociedade e a mídia, como da sociedade 

para com a literatura e a mídia. Um discurso de correspondências, de troca, 

promovido de forma consciente em função da linguagem que abarca os 

indivíduos.  

Uma experiência permitida pelas margens da correspondência, onde o 

autor se comunica com o leitor e interage com ele, viabilizando o correio 

sentimental ligado ao espaço jornalístico suplementar. E, em meio ao Chronos, 

visto que o jornal traz o discurso do momento, do tempo presente, a autora 

retoma os temas da modernidade ao lado de uma cultura de mercado, do 

consumo e da racionalização do ser, organizando um espaço discursivo de 

vozes do feminino.  

Neste percurso abrangente, a autora redefine o papel da mulher 

enquanto escritora e leitora, mostrando e questionando, entre a reflexão e o 

relato histórico, os caminhos trilhados pelos paradigmas da comunicação em 

face à literatura e às dimensões das diversas camadas do social em que eles 

operam.  

As dimensões da linguagem literária passam a tomar uma amplitude 

de discurso que comenta as falas de ordem técnica, política, econômica e 

filosófica, passando a estabelecer a possibilidade multiplicativa da mídia, 

influenciando na sua construção e em seus avanços. A correspondência dentro 

do espaço do jornal passa a ser afetada por tais relações e associadas aos 

surpreendentes caminhos da realidade do universo feminino, tomam novos 

direcionamentos a cada publicação.  

 Assim, os paradigmas em torno da mulher são compreendidos como 

ativos e ativadores do sistema de valores da sociedade no que se refere à 

literatura e aos meios de comunicação. Deste modo, compreender a mulher 

significa compreender o contexto literário e sociológico onde ela está instituída: 

menina, mãe e mulher.  

Desta forma, podemos observá-la como uma metáfora de espelho 

revelador e ocultador também das várias imagens do social, representações 

que entram na construção de uma identidade social do feminino, remetendo às 

situações representadas pelo imaginário da sociedade. Os textos da autora nos 
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deixam cara a cara com a cultura de massa refletida no Brasil em face ao 

cenário americano e europeu. Busca-se, no entanto, dominar a palavra, pois é 

ela quem proporciona a via simbólica entre o intelectual e a massa, a palavra 

pelo fio do corpo. 

Seus textos trazem à tona a constituição das culturas de massas, as 

suas características centrais e procedimentos de veiculação de conteúdos 

difundidos. Conteúdos esses que circulam conduzidos pelo capitalismo, mas a 

autora nos propõe um lugar onde até o próprio consumo serve como meio para 

se pensar. 

 Os choques culturais propiciam um posicionamento reflexivo perante a 

cultura de massa por meio da correspondência literária, exercida pela escritura 

clariciana, nos levando a um relato de constatação das ações culturais e os 

processos de interação das forças econômicas e políticas dos grupos sociais:  

 
 
A LATITUDE DA MORALIDADE 
 
 
À primeira vista, a decência parece ser uma virtude tão 
absoluta e indivisível quanto, digamos, a honestidade. Na 
realidade, porém a decência apresenta uma variedade de 
formas que dependem de fatores divergentes como idade, 
hábitos, costumes, leis, época, clima, hora do dia (já 
imaginaram um bikini num baile de gala?) e outros.  Cada fator 
traz um significado adicional que desafia uma interpretação 
diferente. 
Assim são vagos e confusos os limites da moral, que só pode 
ser julgada de acordo com a sua latitude geográfica e 
histórica. E, mesmo assim, o julgamento é sempre precário... 

(LISPECTOR, 2006, p. 126) 
 

 

 A autora se faz igualmente participante ativa e crítica de um sistema 

de valores cujo pressuposto principal é a somatória dos fenômenos naturais, 

biológicos e humanos e com eles estabelece uma tomada de posição até 

filosófica sobre conteúdos da escritura de função social e referencial como a 

jornalística.  Suas inclinações opinativas nos levam a afirmar que os valores 

sociais são variáveis de acordo com a região que os propõe. 

A latitude influencia diretamente na moral. Em determinadas regiões, 

como nos indica o texto, caso a mulher seja surpreendida por um estranho, não 
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estando vestida adequadamente, pode imediatamente cobrir o rosto com um 

véu ou vestir uma turba. Já em outros locais o fato de se usar uma máscara em 

uma festa, por exemplo, pode ser considerado perfeitamente comum caso a 

pessoa queira manter o anonimato. Assim, aprendemos a respeitar hábitos e 

costumes e valorizar a decência e a honestidade independentemente de onde 

elas estiverem localizadas. 

Em sua obra passa a aprimorar conceitos no que diz respeito aos 

elementos constitutivos para a boa comunicação e nos permite questionar e 

perceber o resultado destas conceituações, provocando inquietações tais que 

poderíamos recorrer aos questionamentos de Morin (1997, p. 157) em face da 

cultura de massa ao comentar sobre a juventude, o amor, a felicidade, os 

valores privados e o individualismo: ―reciprocamente, a juventude experimenta 

de modo mais intenso o apelo da modernidade e orienta a cultura de massa 

nesse sentido.‖ 

Uma possibilidade multiplicativa de saberes passa a surgir do diálogo 

autor/emissor e leitor/receptor, ressaltando a importância e o interesse da 

literatura em fundir uma relação com os meios de comunicação. Fornece-nos 

uma ideia de dimensão que a retórica e o discurso veiculado pela mulher 

abrange na história da própria comunicação. E, em consequência desse 

legado, as ideias que vão surgindo no decorrer do tempo fazem suscitar nesta 

obra clariciana o próprio conceito de opinião pública, com a ênfase da 

preocupação com ―a massa feminina‖.  

Uma literatura voltada para a difusão da informação e ideias que girem 

em torno da palavra da mulher e da imagem, envolvendo também a fala, a 

escrita, as mais diversas publicações dos meios, o jornalismo impresso e a 

informação pelo rádio e pela TV que venham a induzir o gosto e o prazer pelo 

adquirir coisas e objetos. Propõe um discurso autêntico mediante a era da 

reprodutibilidade técnica. Neste aspecto, cabe solicitar a ótica benjaminiana do 

texto visto como obra de arte: 

 

O aqui e agora do original constitui o conteúdo da sua 
autenticidade, e nela se enraíza uma tradição que identifica 
esse objeto, até os nossos dias, como sendo aquele objeto 
sempre igual e idêntico a si mesmo. A esfera da autenticidade, 
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como um todo, escapa à reprodutibilidade técnica, e 

naturalmente não apenas à técnica.   (BENJAMIN, 1996, p. 
167) 
 

  

Por meio de um princípio de democratização dos meios vemos o 

estimular de uma teoria interdisciplinar entre literatura e mídia. Deste modo, o 

conteúdo literário trabalhado através dos textos é uma autoridade na via dos 

meios de comunicação, em função da história e dos estudos culturais que 

estão relacionados no viés da palavra da mulher. Igualmente veiculados a eles 

os papéis da oralidade, da escrita, e o papel da imprensa, nos propondo um 

levantamento de ideias no que diz respeito a uma abordagem comparativa, 

estimuladora e inspiradora, para os pesquisadores das áreas de Literatura e 

Comunicação Social.  

A mídia como objeto da sociedade passa a exercer uma organização 

racionalizada de estilos, cores (no caso da visual) e preferências passando a 

levar os indivíduos a uma proposta informativa, constante na construção dos 

próprios indivíduos; contudo, não deixa de lado os efeitos manipuladores e 

massificadores que essa mesma informação pode causar.  

E nesse efeito massificador abre espaço para autoras como Clarice 

Lispector, que mostra para o seu leitor uma informação ante o generalismo das 

coisas, dando reais conselhos para suas leitoras e com eles propõe uma 

linguagem dos afetos em função de uma educação sentimental para a mulher. 

Desta forma, a autora demonstra uma preocupação com estas que, em função 

de tantas tecnologias, poderiam perder de vista uma tomada de posição mais 

crítica, principalmente no que diz respeito a toda a gama cultural na qual 

estamos imersos.  

A autora possibilita, com essa troca de experiências e afinidades 

relativas à mulher, uma discussão sobre as ideologias da cultura de massas. 

Podemos relembrar este enfoque cultural, quando remetemos aos discursos de  

Morin:  

 
 
Nossas vidas cotidianas estão submetidas à lei. Nossos 
desejos são censurados. Nossos medos são camuflados, 
adormecidos. Mas a vida dos filmes, dos romances, do 
sensacionalismo é aquela em que a lei é enfrentada, 
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dominada ou ignorada, em que o desejo se torna logo em 
amor vitorioso, em que os instintos se tornam violências, 
golpes, homicídios, em que os medos se tornam suspenses e 
angústias. (MORIN, 1997, p. 111) 

 
 
 
Clarice torna percebível uma revolução da informação e dos sentidos 

centralizada nos signos circulantes no próprio cotidiano feminino, como a 

beleza, a moda, a discrição, a personalidade, as lembranças, a maquiagem e 

com ela as cores, os nervos, o bem-estar, os perfumes. A aparência passa a 

ser integrante no contexto da educação estética feminina e dita movimentos 

ideais; um deles é que a beleza pode comunicar aos homens uma 

sociabilidade, batendo de frente no que diz respeito à essência dos indivíduos. 

Com esses fatores nos conduz a uma interpretação crítica trabalhando sobre o 

caráter desses signos sociais.  

Literatura, mídia e sociedade fazem parte do espetáculo da vida, 

através das alegorias formuladas, que passeiam entre o cotidiano, o sublime e 

o profano. Clarice faz-se uma passeante pelas imagens da mulher, vendo e 

revelando o que muitas vezes a própria figura feminina não consegue enxergar.  

Um conjunto de alegorias que são construídas em meio ao progresso 

que muitas vezes nos leva a acontecimentos desencadeados como uma 

tempestade, tal qual nos afirmariam os relatos de Benjamin sobre a 

modernidade: 

 

Existe um quadro de Klee que se intitula Angelus Novus. 
Representa um anjo que parece preparar-se para se afastar 
do local em que se mantém imóvel. Os seus olhos estão 
escancarados, a boca está aberta, as asas desfraldadas. Tal é 
o aspecto que necessariamente deve ter o anjo da história. O 
seu rosto está voltado para o passado. Ali onde para nós 
parece haver uma cadeia de acontecimentos, ele vê apenas 
uma única e só catástrofe, que não pára de amontoar ruínas 
sobre ruínas e as lança a seus pés. Ele quereria ficar, 
despertar os mortos e reunir os vencidos. Mas do Paraíso 
sopra uma tempestade que se apodera das suas asas, e é tão 
forte que o anjo não é capaz de voltar a fechá-las. Esta 
tempestade impele-o incessantemente para o futuro ao qual 
volta as costas, enquanto diante dele e até ao céu se 
acumulam ruínas. Esta tempestade é aquilo que nós 

chamamos progresso. (BENJAMIN, 1996, p. 226) 
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Assim, literatura, mídia e mulher, no correio sentimental clariciano, 

constroem-se em prol da informação e do humano, não se tratando apenas de 

achar a verdade do feminino ou eleger um único sentido em detrimento dos 

vários usos das palavras e das ações estabelecidas por elas. Visa à 

diversidade de práticas, cuja novidade é atribuída ao trabalho afetivo que, no 

espaço do correio, faz emergir as mitologias do feminino. Daí a necessidade de 

se forjar uma palavra nova, para com ela exprimir a novidade dessa nova 

prática. Desencadear um processo de troca de pensamentos, ideias e opiniões, 

filtradas pelo estado afetivo da mulher.  

Vemos nesta obra diversos caminhos trilhados pelos paradigmas da 

interpretação e da informação em torno da mulher, dos seres em geral e das 

coisas, como um lugar de ruínas. E com insistência no trajeto da memória, no 

tempo e suas passagens por diversos países, vai projetando nas crônicas uma 

correspondência instigadora, contribuindo para a formação de uma postura 

reflexiva feminina. 

 A autora provoca a leitura do feminino contemporaneamente dada 

ao presente da sociedade. Esta sendo resultante de um processo dialógico que 

assim se dá: ―Toda a vida da linguagem seja qual for seu campo de emprego (a 

linguagem cotidiana, a prática, a científica, a artística, etc.), está impregnada de 

relações dialógicas‖ (TODOROV, 1981, p.157).  

Todorov nos afirma ainda que as relações dialógicas de Dostoievski 

e outros autores podem ser comparadas à revolução copérnica. Portanto, 

quando passamos a associar a literatura produzida por Clarice Lispector em 

uma relação dúbia, estabelecemos uma definição de texto jornalístico similar 

ao do texto literário como uma dialogia, um diálogo, um discurso com 

intimidade, uma atividade interativa, dando a impressão de uma estrutura que 

não finda, inacabada, mas em constante formação.  

Entretanto, abre-se uma porta encaminhadora para novos desafios e 

um dos maiores é a tentativa de manter, em meio a tantas novidades, a sua 

essência. Diante disso, a comunicação acontece de diversos modos e assume 

uma fidelização na relação entre a escrita e o leitor. Nessa proximidade dá-se o 

compartilhar entre Clarice e as suas leitoras, que emergem pensamentos sobre 

os novos conceitos da modernidade e as novas linguagens de uma forma 
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totalmente envolvente; favorece assim a construção da geração de vínculos e 

possibilita a autora denominar suas leitoras como amigas.  

Neste intuito de discurso, podemos remeter nossa fala ao dialogismo 

concebido pelo formalista russo Bakhtin (1997), pois o mesmo se preocupa 

com a ideia de que o texto literário não possui apenas uma voz. O texto para o 

autor é permeado por diversas vozes, tanto direta quanto indiretamente, o que 

faz gerar os mais variados pontos de vista em função do proporcionar ao outro 

a linguagem, produzindo assim conhecimento. 

No plano da linguagem, a verdade do real, segundo a perspectiva 

barthesiana, fala pelo significante, isto é, pelo simbólico que aqui é marcado 

por uma radical imprevisibilidade, ou seja, não podemos definir quantos efeitos 

ele produzirá através da própria linguagem, pois cada demanda de sentido é 

acompanhada por um tempo de nonsense anterior logicamente relacionado à 

produção de sentido.  

Neste momento lacunar do pensamento, a autora nos suspende e 

conduz todo o processo de significação da linguagem, mostrando uma 

literatura plural, a que associamos ao conceito de Roland Barthes sobre o texto 

como algo múltiplo (BARTHES, 2004, p. 12): ―o texto é algo plural e a sua 

interpretação também será. A literatura é uma afirmação da vida e o prazer por 

ela proporcionado é algo solitário.” Além disso, cultura de massa também é 

uma questão apontada e criticada por Barthes, em que todos repetem o que 

escutam sem parar para analisar e emitir a sua própria opinião:  

 

A forma bastarda da cultura de massa é a repetição 
vergonhosa: repetem-se os conteúdos, os esquemas 
ideológicos, a obliteração das contradições, mas variam-se as 
formas superficiais. Há sempre livros, emissões, filmes novos, 

ocorrências diversas, mas é sempre o mesmo sentido. 
(BARTHES, 2004, p. 51) 
 
 

Com referência ao imaginário da mulher este nos incita a perceber 

na autora a perspectiva da vida em si, mostrando este imaginário associado ao 

comportamento vital da espécie, tal como nos afirma DURAND ao conceituar o 

universo das ligações simbólicas formuladoras de comportamento:  
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Portanto, se no mundo das vértebras inferiores não há 
―articulações simbólicas‖ complexas, há, pelo menos, ―ligações 
simbólicas‖ inatas e rudimentares que formam a base de um 
universo imaginário regularizador dos comportamentos vitais da 

espécie. (DURAND, 2001, p. 45) 
 

 

No propósito da análise do campo do imagético vemos a reprodução 

das postulações mentais claricianas em conjunto com as sensações reveladas 

em função dos propósitos femininos que escrevia. Tal representação remete às 

vivências e percepções do meio, com plena possibilidade de mutação a partir 

do universo novo e na novidade produzida pelo contexto de experiências. 

       O imaginário passa a conduzir as diversas óticas e dá abertura para 

o campo da representação intelectual, do capital pensado, onde nele são 

encontrados os pensamentos humanos.  Por ele, o universo é pensado de 

modo dinâmico, podendo até transformar a realidade da mulher.  

Já na posição de falante, a autora se instaura num processo de 

sinalização entre os estereótipos da mídia e da sociedade. É a construção 

discursiva do literário desconstruinte. Isso nos conduz às reflexões de Costa 

Lima, a respeito das conexões discurso/leitor/autor, entre a literatura e a arte 

vistas em função da mímesis, que podemos associar à nossa discussão: 

 
 

Isso paralelamente significa dizer que, como  a concebemos, a 
―mímesis‖ ainda se distingue de sua formulação antiga por 
trocar a subordinação conceitual que a presidia por uma 
relação de correspondência com a classificação (o 
esquematismo cultural) que lhe subjaz; correspondência que 
não dá lugar a resultados previsíveis, mesmo porque seu 
―modus operandi‖ é a diferença com que se transforma o pré-
dado. Se então concluímos que a mímesis supõe a 
correspondência com a classificação social impulsionadora , 
correspondência que se atualiza numa gradação definida – 
desde a coincidência, provocadora do anonimato, do homem 
na massa até a discrepância ―a priori‖ (―si hay gobierno soy 
contra) - , há de se entender que seu traço de atuação mais 
aparente é a verossimilhança. (LIMA, 2000, p. 59-60)   

  
 

Clarice Lispector escolheu a mulher para manter contínuo e vivo 

esse diálogo, com um modo de construção e desconstrução em torno do 

processo de criação. O trânsito entre seus textos curtos leva-nos a entrar no 
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universo feminino, seu mundo de fantasias, seu lado mais poético e o mais 

pragmático, conselhos e recomendações, às vezes curiosos e inusitados. 

 Em um contexto atualizado, a obra nos permite atingir o caráter da 

fruição de que se investe a mulher literata, transformando num gesto 

transgressor o contexto do capitalismo e da modernidade, criando a sua própria 

micropolítica feminina, por entre as cartografias do desejo e das sensações no 

espaço midiático.  

No discurso literário de Clarice Lispector, a correspondência aparece 

sob um novo enfoque no movimento Modernista, onde imagens concretas, num 

mundo sensível, se deparam com uma dimensão intelectual e racional, 

permeada pelo simbólico. E é mediante essas duas faces que a versão do 

idealismo feminino tramita, lugar onde o simbólico passa a ter importante 

função, na representação literária, pela via de uma educação sentimental. 

Instaura-se um compromisso com o público leitor, do próprio ser que 

escreve, voltado aqui para  a linguagem feminina, mostrado numa 

multiplicidade que acolhe a complexidade da vida. Uma apreciação de vozes 

múltiplas, em que a linguagem literária e jornalística transpassa pelas veredas 

do cotidiano da mulher.  

Opera assim nas superfícies dos acontecimentos, criando um corpus 

literário como um lugar de diversidade e de encontro de valores, favorece 

questionamentos e perspectivismos (o do feminino, o do masculino e do 

social), mostra que precisamos repensar as ações pretendidas pelos sujeitos, 

independente de gênero, tal como nos afirma SCOTT: 

 
 

(...) precisamos pensá-lo (o poder) muito mais como uma ação 
que é exercida constantemente entre os sujeitos e que se 
supõe intrinsecamente, formas de resistência e contestação, do 
que como algo que possuído apenas um pólo e que está 
ausente no outro. (SCOTT, 1995, p.5)  
 
 
 

 A escrita da autora torna-se, então, revelada por meio dos 

pressupostos questionadores da presença do sujeito feminino, enquanto ser 

social e das indagações direcionadas para a própria mulher, que se pergunta 
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muitas vezes onde é o seu lugar.  Dúvidas e interpretações que propõem, 

revelam e fazem fruir a linguagem literária. 

Colocamo-nos em face às mais diversas chaves interpretativas 

refletidas no discurso da mulher. A partir disso, chegamos às situações mais 

abrangentes tais quais: o que suscitou a relação entre a correspondência e 

familiaridade com o público feminino? Que imagens do feminino a sociedade 

estipulou e qual a projetada pela autora? O que a linguagem de Clarice 

Lispector foi capaz de dizer sobre o seu ser feminino, problematizado numa 

dimensão do universo capitalista? O que significou para uma sociedade 

capitalista ler uma imagem proposta pelo universo feminino? A Linguagem 

tornou-se agregadora de valores e é através dela que educamos o nosso olhar. 

Assim, em nosso percurso interpretativo, apreendemos na linguagem clariciana 

a dimensão do feminino, suscitando caminhos para a interpretação literária. 
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OS CONCEITOS (CONSELHOS) DE CLARICE LISPECTOR: 

POR UM ESPAÇO FEMININO PARA O COMUNICARE 
 

 

Dizem que aprender não ocupa lugar. Bem sei que ocupa 
tempo. Mas tempo bem empregado costuma dar juros, e os 
juros vêm em forma de tempo. É até engraçado observar que 
basta você aprender uma coisa nova e vem logo uma 
oportunidade que faz você se perguntar surpreendida: como é 
que eu me sairia desta, se não tivesse aprendido o que 
aprendi?  (LISPECTOR, 2006, p. 21)  

 

 

Uma breve recapitulação do concreto significado da palavra 

comunicação é de grande valor, no sentido de trabalharmos o comunicare do 

modo que inserimos neste trabalho. A palavra vem do grego, e reflete um 

processo concernente aos indivíduos: o emissor e o receptor. Vemos aqui a 

descoberta do homem como ser social, que passa a comunicar e permear 

todos os lugares pertencentes à sociedade. A comunicação passa a 

estabelecer o canal pelo qual a cultura é transmitida, e nesse percurso padrões 

de vida podem ser criados. 

 No decorrer do processo da tradição literária, percebemos inúmeras 

mostras do revelar o ato comunicacional. Entretanto, notamos a ousadia da 

autora Clarice Lispector em estabelecer um vínculo maior com o público 

feminino, estabelecendo um jogo que visiona atingir toda a grande massa. O 

próprio jogo passa a ser percebido com o ato da leitura e da comunicação, que 

permite ao leitor socializar-se com o ambiente do jornal. A comunicação passa 

a ser confundida com o próprio dia-a-dia do Eu, revelando o hábito da leitura 

como uma necessidade do sujeito feminino para construção da sua 

personalidade.  

O texto construído sob uma nova estética nos leva a enxergar e 

perceber que tudo passa a ser novo, até a própria disposição dos conteúdos. 

As mudanças variam dos assuntos propostos às sugestões dadas pela autora. 

Os argumentos citados abrem espaço para cores inovadoras a cada saída dos 
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jornais. O papel não remete só ao preto e branco do impresso, mas amplia a 

toda uma cartela de cores: 

 

AS CORES E O NOSSO ESTADO DE HUMOR 

 

Quase que se poderia dizer (acertando): ―Ela estava triste, 
então pôs um vestido vermelho‖ Não se diz porque, em geral, 
quem está triste quer que os outros vejam claramente a tristeza 
em que se está, e escolhe roupas sombrias, cores mortas. Ou 
então deseja ser coerente consigo própria e veste o sentimento 
com a cor simbólica do sentimento. 
Mas quem deseja combater a depressão faz o contrário. Da 
primeira vez que você se sentir deprimida, experimente dispor 
no aposento onde você permanece mais tempo alguma coisa 
vermelha: flores, quebra-luz, não importa o quê. Contanto que 
tenha um tom vibrante, rubro. É provável que você tenha que 
sair da depressão com a fúria de um touro. (Se bem que dizem 
que os touros não distinguem cores, enfurecem-se com a 
provocação dos gestos do toureiro). (LISPECTOR, 2006, p. 
108).  
 
 

 
Quando nos deparamos com as cores que podem cercam o universo 

feminino, percebemos que elas são inúmeras. A modernidade traz consigo 

cores que antes talvez não fossem tão conhecidas e podem exemplificar uma 

determinada situação, como uma situação depressiva, por exemplo. O rosa 

que caracteriza a figura feminina dá lugar ao cinza, ao preto e ao obscuro, e 

estas cores passam a ser externadas no seu vestuário.  

Mas, consciente de que as roupas podem expressar todo o contexto 

vivenciado, a autora encaminha para um processo comunicacional 

estabelecedor de confiança. Os argumentos sugerem a mudança, uma 

mudança que parte da provocação do outro. A mulher deve confiar em que 

tem a experiência, quem conhece as mais diversas cores da vida e quer 

compactuá-las com a busca à resposta para as dificuldades. 

 A noção de um conceito de estética voltado para a boa aparência 

mesmo em dias de depressão, nos faz remeter ao desenvolvimento de uma 

sensibilidade. Delinear apreciações próprias, aferir, são palavras que se 

encaixam em um discurso inerente aos próprios aspectos físicos. A dimensão 

estética se configura nos conhecimentos específicos das cores e nos seus 

valores, que estimula a vivência e a construção da imagem diante das 
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diversas posturas tomadas e ações. Essa capacidade estética tem nas 

crônicas histórias que a cada dia são reveladas, na busca de chegarmos ao 

encontro das cores mais harmoniosas para a realidade feminina. 

 O sentido desta mescla colorida pode gerar uma nova forma de 

observar o universo, mas nunca uma preocupação. A mulher mesmo diante 

das cores escuras tem o poder de observar e erguer a sua voz, pois é esta 

voz que mostra a sua força, força que no texto chega a ser comparada à 

existente na fúria de um touro.   

O desabrochar da sociedade passa a se fazer por meio da reflexão 

dos próprios indivíduos, então eles têm liberdade para pensar e refletir, 

independente de como a mensagem chega até eles. Não percebemos ordem 

na disposição dos elementos constituidores das narrativas, ou na construção 

dos parágrafos, que se apresentam de modo ―geralmente‖ pequenos.  

Não é perceptível uma forma de literatura oriunda de fatores já 

visionados. Poderíamos dizer que o tecido literário surge em função dos 

emergentes discursos que vão acontecendo aos poucos e cercam o cotidiano 

da mulher. Estabelecemos então um elo entre o conceito barthesiano de 

literatura, o qual nos revela a literatura, longe do contexto pré-concebido, e 

sim, nos direciona a uma prática associada aos seus significantes.  Assegura-

nos Barthes:  

 

- Entendo por literatura não um corpo ou uma sequência de 
obras, nem mesmo um setor de comércio ou de ensino, mas o 
grafo complexo das pegadas de uma prática de escrever. Nela 
viso, portanto, essencialmente, o texto, isto é, o tecido dos 
significantes que constitui a obra, porque o texto é o próprio 
aflorar da língua, e porque é no interior da língua que a língua 
deve ser combatida, desviada: não pela mensagem de que ela 
é o instrumento, mas pelo jogo das palavras de que ela é o 
teatro. Posso portanto dizer, indiferentemente: literatura, 
escritura ou texto". (BARTHES, 2007, p. 16-17)  

   

 

Assim, passeamos por um espaço misto, onde a liberdade do sujeito 

literário feminino indicará a liberdade nas artes e na estética, sendo formador 

de um espaço múltiplo, agindo como peça geradora dos mais abertos campos 

de visão do ser social. 
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Compreendemos tal fato pelo caminho de uma obra que discorre 

como uma agradável reconstituição do tempo, que encaminha a mulher para a 

liberdade do ler e nos mostra, acima de tudo, que o sujeito ―feminino‖ pode ser 

um sujeito esclarecido e esclarecedor em seu contexto social, sendo sempre 

transmissor da cultura, sem nunca deixar de lado o seu grande papel na 

sociedade: 

 

 
UMA MULHER ESCLARECIDA 
 
 

O fato de uma mulher ser livre não implica que ela deva 
libertar-se também dos liames de moral e pudor, que são, 
afinal, embelezadores da mulher e, portanto, indispensáveis à 
sua personalidade. 
A mulher esclarecida sabe disso. Ela estuda, ela lê, ela é 
moderna e interessante, sem perder seus atributos de mulher, 
de esposa e de mãe. Não tem de trazer necessariamente um 
diploma ou um título, mas conhece alguma coisa mais além do 
seu tricô, dos seus quitutes e dos seus ―bate-papos‖ com as 
vizinhas. Ela cultiva, especialmente, a sua capacidade de ser 
compreensiva e humana. Tem coração. Despoja-se do 
sentimentalismo barato e inútil, e aplica sabiamente a sua 
bondade e a sua ternura. É mulher. 
Você, minha leitora, não limite o seu interesse apenas à arte de 
embelezar-se, de ser elegante, de atrair os olhares masculinos. 
A futilidade é fraqueza superada pela mulher esclarecida. E 
você é uma ―mulher esclarecida‖, não é mesmo?  
(LISPECTOR, 2006, p. 18)  

 

 

O que é ser uma mulher esclarecida? A autora surpreende de 

imediato pelo título, afirmando saber o que é ser uma mulher esclarecida, para 

mulheres de uma época de busca pelo esclarecimento.  Ela induz a leitora para 

um caminho de respeito às leis da sociedade, independente destas estarem 

certas ou erradas. O esclarecimento vem do procurar acompanhar o ritmo da 

vida atual, desempenhando bem as suas funções, mostrando seu valor para 

quem está ao seu redor. 

 Encaminha a figura feminina à construção de um perfil de mulher 

que deve valorizar a arte do embelezar-se e deve valorizar os sentimentos, 

mas não apenas isso; ela afirma que a futilidade é fraqueza superada para a 

mulher esclarecida; ou seja, a mulher esclarecida vai além do campo da 



 33 

cosmética e dos frufrus que cercam o universo da mulher, ela compreende seu 

contexto, ela opina, ela conhece bem mais que o seu tricô.  

 A mulher esclarecida tem o poder de questionar, como demonstra a 

própria mulher esclarecida que escreve, indagando quem lê para o próprio fato 

de ser um sujeito esclarecido. Cada situação, cada momento, cada dica 

publicada no seu espaço do jornal, tornam-se esclarecedores de um contexto e 

encaminham suas leitoras para o tentar modificar o seu espaço,  para  

vivenciar situações não antes pensadas ou se ficaram só no pensamento, 

como não pô-las em prática? Nos voltamos para o instigar uma determinada 

situação em função do texto literário, permitindo que o  público assuma um 

posicionamento crítico e uma vertente criadora própria a partir dos conselhos 

repassados.  

Essa postura aconselhadora nos permite fazer um comentário de 

leituras teóricas sobre as relações de comunicação. Posicionamentos como os 

de Adorno (1997) revelam aspectos com certo radicalismo, não permitindo 

muitos encaminhamentos para a liberdade de escolha do indivíduo para as 

coisas do seu próprio interesse, vendo em alguns atos humanos espécies de 

pecados sociais. A indústria cultural, segundo ele, passa a criar um vocabulário 

particular, impondo parâmetros e habilidades para simplesmente ganhar 

representatividade comercial2.  

 Entretanto, em Walter Benjamin temos a visão de que a massa 

passa a não ser um grupo de indivíduos em estado de inércia, ao afirmar em 

seus discursos que esses indivíduos podem ser autores de suas próprias 

experiências. Ainda mais, o autor suscita a valorização da experiência como 

algo inerente a um bem cultural: 

 
 

Quem encontra ainda pessoas que saibam contar histórias 
como elas devem ser contadas? Que moribundos dizem hoje 
palavras tão duráveis que possam ser transmitidas como um 
anel, de geração em geração? Quem é ajudado hoje, por um 
provérbio oportuno? Quem tentará, sequer, lidar com a 
juventude invocando sua experiência? ... 
(BENJAMIN, 1996, p. 114-115) 

                                                
2
 Podemos constatar um maior detalhamento sobre a indústria cultural em M. 

Horkheimer e T. W. Adorno, ―A indústria cultural‖, Dialética do conhecimento, Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1997. 
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Deste modo, o indivíduo pode ser visto como um flaneur, um  

andarilho livre na cidade, como nos revela Baudelaire, sempre passível às 

novas experiências, permitindo assim produzir em si sujeito ético que passeia 

nas mais diversas camadas sociais, redescobrindo as correlações entre  o 

universo da tradição e o novo.   

Quando falamos de um ser ético, podemos também referenciar na 

caminhada clariciana, os conceitos de ética, ou a filosofia do ético proposta por 

Bakhtin, ao deixar clara a sua insatisfação ao notar a existência do conflito 

existente entre a experiência de vida do ser humano, quando relacionadas as 

ações praticadas pelo indivíduo. É algo que circula entre o imaginário e o real 

e, com isso, cria uma relação de julgo de valores.  

Embora a relação seja válida, ela passa a estar acoplada as 

avaliações pelas ações, nelas o entendimento filosófico se esvai, pois sai da 

imaterialidade para a materialidade da existência. Com isso, o ser se apropria 

do seu próprio pensamento e é responsável por ele e a vida imbuída a cada um 

pode perder a sua veridicidade mediante o concreto. Desta forma, passeamos 

em uma zona de conflito de mundos, um que respeita plenamente a vida e 

outro que suscita a cultura. Não coibindo um mundo cem por cento uno. 

Neste plano, a apropriação da linguagem e da leitura pode ser vista 

como um momento único em prol da unificação de campos, o do pensamento e 

o do real. Chamo a atenção para a acuidade e o bom trabalho com a palavra, 

desde a escolha das metáforas nos textos, obviamente a partir do espaço 

social em que ela está inserida. Na linguagem simples, na formulação das 

imagens, nos títulos, nas cores citadas entre outros elementos, situa-se todo 

processo para sedução das suas leitoras.  Clarice Lispector concretiza o duto 

que une as margens do pensamento e da realização, por meio das 

experiências relatas no viés literário que reflete e faz viver.  

Com o propósito de destacar o ato clariciano, podemos remeter 

ainda ao discurso Bakhtiniano ao propor que, no ato se unem o mundo da 

cultura e o mundo da vida, ou seja, a responsabilidade reverenciada ao ato, é a 

única via pela qual a perniciosa divisão entre a cultura e a vida poderia ser 

superada (Bakhtin, 1993, p. 20). 
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É notável neste estudo que todos nós, um dia, necessitaremos tomar 

posicionamentos e estabelecer nossas próprias escolhas de vida. A autora 

percebe essa obrigatoriedade da tomada de decisões e busca orientar a quem 

lê da melhor forma. O relato da vivência unido à experiência permite a tomada 

de posicionamentos que um dia já determinaram o passado, preservam o 

presente e são fundamentais para o tempo futuro. No texto, vemos que uma 

atitude errada pode provocar danos irreversíveis e trazer prejuízos irreparáveis 

para o decorrer da vida. Assim, o desejo de superação surge em meio as 

páginas pretas e brancas do jornal. 

Neste intuito de concretizar planos, o texto induz a imaginação do 

leitor sobre as possibilidades que podem decorrer a um indivíduo que se diz 

dono de si, não abre espaço para o outro e muito menos ouve conselhos de 

alguém, achando que liberdade é fazer tudo que vem na cabeça, agir sem se 

preocupar com o que possa estar ao seu redor ou até mesmo tenta tomar 

decisões precipitadas. 

Com o desejo de estabelecer vínculos com seu público, a autora o 

conduz para um caminho de perseverança e insistência, em função de uma 

literatura que rompe com as normas clássicas, não sendo moldada por 

modelos já constituídos, fazendo com que, por meio da descoberta, cada um 

de nós encontre o nosso mais individual, a nossa essência, aquilo que nos é de 

mais particular, a partir dos conselhos formulados em suas colunas. Somos 

colocados a par, por Clarice Lispector, que a informação jornalística é algo 

passageiro, passível de discordância, mas a narrativa não, ela é vista como 

atemporal.  

É perceptível que, por esse caminho, encontremos alegria e 

contentamento, principalmente nas experiências novas citadas, situadas dentro 

de um perfil diferente, mas que reflete possíveis situações já vivenciadas por 

cada um de nós. Percebemos também que a linguagem flui de forma 

corriqueira, em um composto de palavras de uso diário denotando uma 

linguagem coloquial, que facilita o entendimento, e a aproxima ainda mais do 

seu público, como podemos observar no conselho de uma situação em que 

discordamos de algo: 
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QUANDO VOCÊ DISCORDAR 
 
 
A arte de discordar consiste, especialmente, em não agredir... 
―Discordar sem ―agredir com palavras‖ ou com tonalidade de 
voz é um modo de possivelmente, chegar a um acordo. Ou 
pelo menos é assim que se pode comunicar um pensamento, 
uma opinião, sem criar à toa um inimigo. 
Não seja abrupta com sua opinião. Se você vai discordar, 
suavize sua frase com um ―sim, de algum modo você tem 
razão, mas também acho que...‖ e na hora de dizer o ―mas‖, 
não use sua voz pior. Outro modo de suavizar é, depois de dar 
sua opinião, acrescentar: ―Que é que você acha disso?‖ 
Por mais que você veementemente discorde, nunca diga:-
―Você está redondamente enganado‖ ou ― Sua opinião não se 
baseia em nenhum fato‖ ou ― Você devia informar-se melhor 
antes de falar‖. (LISPECTOR, 2006, p. 31) 
 

 

Quando consideramos os propósitos da interação verbal postulados 

por Bakhtin, vemos uma atenção direcionada à enunciação inserida em um 

contexto preciso. Sendo este revelador de novidades, não meramente 

interligado a uma norma, ou dito por imposição. Poderiam as leitoras de Clarice 

Lispector estabelecer uma reivindicação do próprio pensamento? 

 Mesmo enganadas com as suas próprias conclusões poderiam 

desconsiderá-las e, assim, abririam espaço para fazer surgir novas 

convicções? É demarcada no texto jornalístico a sianinha da singularidade 

Bakhtiniana em meio ao entendimento estabelecido. Faz com que os 

acontecimentos vividos possam fazer gerar novos discursos em torno das 

expressões, das palavras e por fim nos atos, principalmente os atos 

linguísticos. 

Ao considerarmos a possibilidade da composição entre as vivências 

subjetivas aliadas ao universo do real, sustentamos uma tensão do humano ao 

compactuar na literatura o contexto por ele vivido e sugerido. Neste espaço, a 

crítica e os princípios da boa educação passam a ser partes integrantes, é 

como se ao ler o conteúdo publicado, o público articula suas ideias por já ter 

vivenciado algumas daquelas situações e se emociona ao relembrá-las.  

Uma jornalista que discorda dos parâmetros impostos pela 

sociedade, mas ao mesmo tempo ensina que discordar e agredir não são 

palavras sinônimas. Contudo, nos orienta em um percurso, que ao mesmo 

tempo diz que devemos ler os textos impressos em colunas como Nossa 
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Conversa do Diário da Noite (coluna na qual foi publicado o texto acima) e no 

Correio da Manhã e a partir deles passemos a criticar os nossos próprios 

ideais.  

Mas não vale a pena nos auto-destruirmos diante da infinidade de 

coisas que possamos vir a repugnar. Ou seja, antes de ser educado com os 

outros, seja educado consigo. Deste modo, podemos fazer até do ato de 

discordar uma arte. Só não devemos esquecer que quando damos espaço para 

o surpreender com as nossas próprias críticas, devemos ter amor próprio para 

seguir em frente, pois ainda há muito a criticar. A cada dia surgem ideias 

novas, roteiros novos e pensamentos novos para cada um de nós interpor. 

Quem lê se vê revelado em situações rotineiras e nelas estabelece 

uma autocrítica. E neste emaranhado da construção do pensamento e da 

identidade, revelada pelos discursos da comunicação, nos deparamos com o 

que disse T. S. Eliot sobre o lugar da crítica, afirmando que a crítica é tão 

inevitável como o respirar. (ELIOT, 1989, p. 22). 

Pensar sobre o verdadeiro lugar da crítica e da literatura mediante 

uma sociedade capitalista e consumista, que tenta levar principalmente o grupo 

feminino neste consumismo exacerbado, é tentar vincular e entender, entre 

outros pontos, as relações pertencentes aos direitos humanos e à literatura. A 

literatura aqui se engendra para facilitar ao indivíduo o entendimento desses 

direitos mediante um contexto dito globalizado; desse modo, buscamos um 

melhor entendimento da realidade que nos cerca. 

  Em função desse contexto, é inevitável um posicionamento crítico. 

Ele nos conduzirá para a criação de um sentimento de existência, bem como o 

seu valor, fazendo emergir a própria historicidade do homem e a sua tradição. 

Assim, pela veia jornalística/ literária, visualizamos um abrir as portas para a 

mulher, no universo da cultura.  

 
 
1.1 -  A literariedade nos gestos, nas atitudes e na convivência 
 
 

Ao tentarmos narrar os vínculos existentes entre os gestos, as 

atitudes e a convivência, iremos perceber em nosso objeto de estudo que 

esses vínculos estão intrinsecamente atados à memória e às experiências 
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vivenciadas. Ambas passam a ser estabelecidas como correspondentes do 

processo comunicativo, trazendo à tona relações criadas mediante uma 

situação que viabiliza o pensamento feminino e indica a criação de imagens 

que simulam as situações comunicativas objetivadas. Se remetermos ao 

conceito de memória proposto por LE GOFF, perceberemos que: 

 

a memória, como propriedade de conservar certas 
informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de 
funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar 
impressões ou informações passadas, ou que ele representa 
como passadas. (LE GOFF, 2003, p. 419) 

 

E se a memória, como ainda nos diz LE GOFF, faz intervir não só na 

ordenação de vestígios do mundo e das coisas, mas também propõe uma 

releitura desses vestígios, por que não fazer uma releitura das posturas 

femininas no universo? Em um trajeto aparentemente adormecido pelo silêncio 

das almas femininas, surge um texto revelador e conquistador da memória 

coletiva. 

Vemos no percurso iniciado pelo gesto a incorporação indispensável 

para a tomada de uma atitude, que consequentemente pode nos levar a uma 

convivência. Observamos neste caminho delimitado por Clarice Lispector a 

criação de uma mediação entre a mulher e o mundo, sendo a sequência: gesto, 

atitude e convivência indispensável para a realidade da cultura.  

Cultura vista como um lugar gerador e desmistificador dos aparatos 

sociais, sendo possivelmente compreendida como um advento comunicacional, 

repassada neste discurso de forma atrelada aos conselhos:  

 

 

O GESTO 

 
Se você acha que tem capacidade de ser boa atriz (com o que 
quero dizer também ―discreta‖), então use os gestos para maior 
sedução. 
Mas se você sente que ter gestos harmoniosos é ―fingir‖, então 
nem leia esta aulinha. Pois é preferível sentir-se à vontade do 
que ter a impressão de que está num palco. 
Gestos comunicam tanto quanto a palavra, e às vezes muito 
mais. Mas nem sempre devem substituí-la: quem tenta 
substituir demais a palavra pelo gesto termina gesticulando, o 
que é completamente diferente. 
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Você quer saber o que chamo de gesto? Pois bem: até o olhar 
é um gesto. 
E quer saber até que ponto o movimento representa você 
mesma? Pois lembre-se de que é quase impossível ter gestos 
suaves quando a alma está rígida. (LISPECTOR, 2006, p. 111) 

 

 

Entra em cena uma aulinha, um conjunto de sugestões 

encaminhadoras da verdade e da boa educação, que conduzem para a 

harmonia e o bem estar da mulher enquanto ser social. E o conteúdo da aula é 

o gesto. No que diz respeito ao gesto, sabemos que eles representam bem 

mais do que imaginamos.  

Segundo a autora, comunicam de forma proporcional às palavras, ou 

talvez mais, falam nas entrelinhas e nas minúcias, pelas particularidades de 

cada movimento. Nesta linha de pensamento de uma comunicação pelo corpo, 

vemos que os movimentos não são limitados, pois até o olhar passa a ser 

compreendido neste segmento. Assim, devemos ter um total controle do nosso 

corpo, pois ele nas suas mais diversas operações e movimentos pode 

disseminar uma informação, até mesmo quando a alma está rígida e chegamos 

a pensar que não podemos estabelecer um canal de comunicação. 

 O ser social passa a ser notado e mostrado como um ser que se 

comunica nas suas mais diversas formas, não estando limitado a nada. E, 

consciente disso, não deve ter medo, não deve encarar o mundo com a 

impressão de um palco, onde você vai ser observado a todo instante.   

Quem lê é aconselhado a ―ficar à vontade‖, uma tranquilidade em 

meios aos olhares críticos dos grupos nos quais os indivíduos estão inseridos. 

O que resta somente é tentar manter o equilíbrio para a comunicação fluir com 

cautela, sabendo repassar adequadamente a informação, na certeza de que 

alguém irá observar o discurso do corpo.   

Esses conselhos enquadrados no vocábulo ―aulinha‖ não devem ser 

tomados, entretanto, como referência de uma literatura limitada ao universo 

das conversas paralelas, de conversações corriqueiras, pelo simples prazer de 

falar sobre coisas banais. As orientações da autora balizam o ser e o estar do 

sujeito feminino no mundo; fazem suscitar pelo diálogo as aparentes imagens 

de nossos desejos e aspirações, entre elas, neste caso que acabamos de citar, 
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as imagens suscitadas pelo gestual que inferem imediatamente no contexto do 

corpo, tão discutido no contexto da modernidade.  

É estabelecido nessa troca de informações o poder de criar e recriar 

a imagem da mulher, por meio da consistente disseminação de novos desejos, 

de uma nova postura até pelo gestual, para que ela possa realmente se 

enquadrar no perfil da mulher considerada moderna, que sabe lidar com as 

mais variadas situações. 

O gestual leva o corpo a estabelecer uma nova conduta nas 

relações comunicativas, principalmente quando o receptor da mensagem passa 

a ser visto como uma espécie de mídia primária, como podemos considerar o 

corpo, de quem pode e vai consumir ou está envolvido em uma sociedade 

capitalista. As leitoras se veem como referência social, se valorizam e navegam 

em meio a rotas não dantes percorridas. 

O simples gesto da escritura nova, provocado e apresentado por 

Clarice Lispector, pode levar suas leitoras a tomarem encaminhamentos para 

as mais impensadas atitudes possíveis, modificando todo um contexto. A 

linguagem provoca um ajustamento gradual e provocativo entre autor-leitor, 

expondo o valor do discurso, assim como nos afirma T.S. ELIOT: 

 

E nós não dizemos precisamente que a obra nova possui mais 
valor porque se ajusta, mas que o seu ajustamento é uma 
prova do seu valor – uma prova, é verdade, que só pode ser 
aplicada lenta e cautelosamente, pois nenhum de nós é juiz 

infalível dessa concordância. (ELIOT, 1989, p. 25) 
 

 

É concebível uma atitude clariciana que leva o universo feminino a 

um ajustamento reflexivo, que leva a mulher a se transmutar e a pensar em 

função das suas próprias atitudes, a criar uma imagem, levando esta a deixar 

de ser pertencente ao âmbito do comum, adquirindo um regime que leva cada 

uma de suas leitoras a refletir sobre o seu próprio aspecto, em função de uma 

sociedade caótica, mas que a vê como referência.  

Então, as regras sociais nos levam a determinar uma concepção 

própria dos indivíduos, e nesta concepção o sujeito não se vê como mais um 

na multidão e sim o um com suas peculiaridades e particularidades que o 
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definirão no meio, tal qual uma obra de arte que é revelada e apreciada no 

momento em que é reconhecida como um objeto artístico:  

 

 

O movimento do campo artístico e do campo literário na 
direção de uma maior autonomia acompanha-se de um 
processo de diferenciação dos modos de expressão artística e 
de uma descoberta progressiva da forma que convém 
propriamente a cada arte ou a cada gênero, para além mesmo 
dos sinais exteriores, socialmente conhecidos e reconhecidos, 
de sua identidade: reivindicando a autonomia da representação 
propriamente icônica. (BORDIEU, 2005, p. 159) 
 
 
 

Vivemos em um espaço que, ao mesmo tempo em que valoriza o 

sujeito como arte, o envolve em um contexto hierárquico. Recorta-o 

socialmente e aplica as suas categorizações, inclusive com relação a gênero. 

Essas hierarquias redefinem um estilo próprio, principalmente no que diz 

respeito à mulher, pois sabemos que, no percurso temporal, vários estigmas 

cercaram o universo do feminino. 

 Mas, em meio aos obstáculos, as habilidades artísticas da mulher 

foram sendo reveladas e com elas surge uma comunicação prática e eficiente, 

pois revela no discurso de fácil acesso o sublime da arte. Uma arte perpetuada 

como herança de uma tradição cultural para todo aquele que vê a 

transformação de um objeto aparentemente bruto, como revelador de um 

campo artístico, o campo da escrita. Faz o registro escrito todos os dias e 

acompanha cada descoberta de seus leitores pela interação: 

 

O disfarce, a dissimulação e o lúdico são os novos ingredientes 
de uma receita diferente. A fórmula agora é ficcional. [...] 
Criador e criatura agora se fundem. Da mesma forma que não 
consegue deixar de falar para sua leitora como sempre falou: 
nas entrelinhas. (NUNES, 2006, p.174) 

 

 

 Uma arte de minúcias, mostrada pelo texto que expõe pensamentos 

e questiona quem lê quando necessário. Assim, mesmo estando em face de 

inúmeros conflitos, o discurso literário feminino se ergue para estabelecer uma 
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religação das questões pertinentes ao gênero, não propõe estabelecer 

dicotomias estereotipadas, mas concebe uma realidade permissível para a 

mulher, pondo em xeque o próprio universo do artístico e do indivíduo 

enquanto ser social: 

 

PARA RATOS (OU MELHOR: CONTRA RATOS) 

 

Até hoje não se sabe se os ratos vivem perto da gente porque 
somos criaturas simpáticas; ou porque eles nos classificam 
como ―animais úteis‖; ou se simplesmente somos um celeiro 
ótimo. Quem sabe se somos para os ratos um ―mal necessário‖ 
– do jeito como se assustam conosco é de crer que eles ainda 
não descobriram um remédio contra pessoas. (LISPECTOR, 
2006, p. 72) 

 

 

Escrever para ratos. Quem são os ratos? Contra quem as leitoras 

devem estar? Muitas são as perguntas e, diante delas, analisamos o perfil dos 

ratos, muitas vezes delimitados como habitantes das zonas mais fétidas, onde 

a sujeira prolifera. Mas, ao mesmo tempo, os consideramos como seres ávidos, 

que perambulam nos lugares menos esperados, caminham rapidamente 

seguindo um rastro e surpreendem a todos. 

Poderíamos enquadrar as leitoras como o animal útil citado no texto, 

vivendo em uma luta constante com os mais variados ratos formulados pela 

nossa sociedade? Seria uma Felicidade Clandestina? A utilidade feminina para 

questionar a sujeira proposta por roedores pode ser considerada tamanha ao 

ponto de muitos até se surpreenderem? E os ratos, como ficam diante das 

leitoras? Podemos sim dizer pelo próprio discurso de Clarice Lispector que o 

leitor deve afugentá-los, não matá-los, pois estes serem devem ser 

afugentados até o infinito.  

Um discurso remediador diante das mais diversas falas englobantes 

da sujeira social e da hipocrisia, na certeza de que não conseguiremos 

exterminá-las. Estamos mediante a uma mensagem de que é possível lutar 

contra os mais variados textos que não perfumam o cotidiano, mas estão 

estampados nas colunas de revistas e jornais. Os encaminhamentos levam a 

uma percepção da qualidade do material produzido nos jornais, possibilitando 

uma seleção dos conteúdos para as leitoras.  
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O fato de quem lê ser um mal necessário para alguém revela a 

crítica diante de todo tipo de texto que é exposto na indústria jornalística e é, da 

mesma forma, engolido por muitos leitores que não fazem nenhum tipo de 

observação; ou seja, estão tão acostumados a um determinado tipo de 

informação que não abrem espaço para conteúdos mais instigantes, como 

também não visualizam a escrita feminina. 

A literatura clariciana desempenha o papel de boletim crítico das 

posturas e dos acontecimentos. Gestos, atitudes e convivência constroem a 

cozinha de debates femininos no espaço jornalístico, tendo sobre centro a 

cultura. Assim, por meio da criação de um vínculo com a sociedade, a autora 

instaura uma entrada ao universo da cultura e dos campos simbólicos e 

jornalísticos, permitindo o direito de usufruir dos bens e objetos citados nos 

textos, dando origem a uma nova forma de pensar a mulher.  

 

1.2 -  Cultura de massa, comunicação e literatura  
 
 

 

Quando falamos a respeito de cultura, lembramos logo de uma de 

suas designações, representada pelo termo cultura de massa. Os relatos de 

Clarice designam um espaço para recebermos esta cultura como um fenômeno 

comunicacional e ao mesmo tempo instaura um ambiente para os mitos, as 

invenções, as novas ideias, os rituais (principalmente os da beleza) e o 

imaginário da mulher.  Os processos sociais amparam essa cultura e esse 

espaço; pois envolvem uma complexidade cada vez mais mutante, em virtude 

da modernização da sociedade.  

A autora seleciona conteúdos identitários do universo feminino e 

abre espaço para vida. Uma vida que ora é do outro, mostrando-se provisória 

para quem lê, se comprovando no momento da exemplificação de experiências 

erradas como um incentivo às atitudes certas, e ora se assemelha à sua 

própria vida.  

 

A LEMBRANÇA DO GESTO DE DAR 
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Quem sabe se a ―aura‖ que envolve as pessoas generosas 
vem de que elas guardam, no ar tranquilo e suave, o perfume 
de quem deu rosas? 
Minha alegria em dar chega, às vezes, a me parecer egoísmo... 
tanto eu me beneficio quanto dou. Parece até que sou eu quem 
ganha realmente. 
Um dia desses vi uma senhora muito ocupada atender a uma 
criança que tinha dito: mamãe, vem cá! Fato banal? Não, não 
era banal. Essa criança de três anos fora recolhida pela 
senhora quando, com dois dias de vida, quase morria de fome. 
(LISPECTOR, 2006, p.127)  

 
 

A lembrança do gesto de dar suscita a aura generosa, a mulher que 

usa da inteligência e promove a bondade. Uma recepção para o bem, a acolher 

nesse transitar do que resta de duradouro no ―filme‖ da história e que deixa 

marcas e provoca reações no leitor - o sofrimento e a dor de uma criança que 

fora abandonada serve como um exemplo gerador de conhecimento, de 

imagens-afecção sobre as quais a crônica se ergue.  

Esse é um conhecimento  que se torna investimento de transmissão 

para a figura do aedo, que a jornalista parece querer encarnar. Na caverna do 

mundo em que reside a humanidade de todos os tempos, vivendo com véus 

sobre os olhos, o mistério da escritora será desvendar a Verdade e a Beleza 

então distorcidas. Será que as pessoas ainda estariam dando rosas? Será que 

queriam proporcionar a criação de um jardim em sua própria casa, ou será que 

tudo já foi coberto pelo cinza do mundo moderno? ―Quem sabe...‖, como nos 

indica o composto no qual se inicia o texto.     

Vemos a convergência da identidade, dos assuntos relacionais que 

se prendem a ela e o contexto histórico que favorece a liberdade de expressão. 

No período dessas publicações, estávamos no auge da modernização no 

Brasil, tendo em vista que em 1955 Juscelino Kubitschek havia vencido as 

eleições, repassando a ideia de um governo rejuvenescedor, ampliando o 

conceito de novidade de vida, inserindo na mentalidade da população que 

todos deveriam sentir o prazer de uma vida melhor, aberto ao mundo moderno.  

Os corpos também refletiram esses ideais. Os meios de 

comunicação fizeram questão de disseminar essas ideias, principalmente para 

favorecer a construção de um espectro do moderno e do consumo. Clarice 

Lispector não fica de lado, alertando as mulheres a darem passos para um 
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novo estilo de vida, moldando ao cotidiano, não deixando esquecer-se de 

tomar a atitude certa, no lugar certo, para exalar a alegria de viver.  

Um prazer que é descortinado pelo texto, onde o gosto pela coisa 

nova surge em função da leitura e da literatura, dando o impulso à inovação 

literária para a mulher. Um exemplo de que, como diria Barthes, o ―prazer do 

texto é semelhante a esse instante insustentável, impossível, puramente 

romanesco, que o libertino degusta ao termo de uma maquinação ousada‖ 

(BARTHES, 2004, p. 12).  

O sujeito feminino consegue não ser visto somente como expoente 

doméstico, mas sim dependente da beleza. A beleza sai do usual, para ser um 

direito, em função dos novos mercados e do poder de compra. Abre-se 

margem para dizer que Clarice Lispector ensina suas leitoras a viver em uma 

sociedade consumista, incitando que seus corpos, seus sentimentos e suas 

emoções também estampam um lugar de destaque no universo da cultura de 

massas.  

As leitoras passam a se apropriar de uma literatura que descarta o 

avental em função de uma nova imagem feminina. Confirma-se, então, uma 

perspectiva de texto enquanto documento social por meio do relato, pois a 

busca pelo moderno e pelo novo que estava sendo vivenciado era também 

exposto no discurso clariciano3. Com isso, é digno de aceitação o relato de 

LIMA (1986) sobre a documentalidade mediante a literatura, quando comenta 

que o surgimento de novos pensamentos transmite uma significação, por isso 

devem ser tratados de modo elaborado e envolvente:  

 
 
 
Com isso, acrescenta que um texto literário não é documental, 
mas tem qualidade de documento. Esse fato se deve à arte ser 
proveniente de uma realização possível, um sistema de signos 
que significa a partir de seu receptor. Estreitando os limites 
entre o ficcional e o histórico, e destacando o papel do 
interpretador na constituição do traço documental do texto, 
conclui que, ―se a literatura é um constructo ideológico, o 
documento, de sua parte, é um mito, i. e., não algo que por si 

                                                
3
 Devemos pensar na expressão da linguagem em um contexto amplo, onde a palavra passa a 

estabelecer o molde para a materialização e concretude do pensamento. Um exemplo próximo 
também seria o de Ana Cristina César quando retrata o sentimento feminino estabelecido na 
poesia marginal; as palavras passam a ser a seiva que germina e faz brotar. 
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testemunha a veracidade do que atesta, mas que apenas 
adquire significação a partir da posição do analista.‖ ( LIMA, 
1986, p. 235) 

  
 
 

Uma nova concepção de texto. Nesse terreno, literatura e registro 

fundem para a mudança no cenário cor de rosa. Até a própria maneira em que 

se dispõem os discursos de Clarice nos ajuda a formar a ideia do solo novo, 

tornando clara a tentativa de aproximação por parte da autora para chegar ao 

seu público alvo. Isso nos é revelado quando percebemos a utilização de 

palavras como: a gente, você e alguns verbos na 2ª pessoa, refletindo 

fortemente o ―nós‖, para aproximar e produzir uma nova forma de ver o plano 

textual.  

O texto espelha pela sua nova apresentação sintática o conceito 

barthesiano de ―língua fora do poder‖. Uma língua que expressa a importância 

dos indivíduos independente da forma, das imposições temporais e das 

hierarquias. A literatura passa a firmar a progressão do tempo e dos registros 

sociais pelo efeito da aproximação e da afetividade, permitindo a formação de 

pilares pela vivência e pela experiência revelada pelo simples hábito da 

conversa. 

O sujeito revela os dilemas e alegrias do viver em sociedade pela 

diversidade de situações textuais; onde nada passa a ser incompatível, mesmo 

quando é vivenciada uma situação difícil. Vemos o desenrolar da memória e da 

construção identitária em meio a vários conflitos. Todavia, como diz BARBERO 

(2002, p. 134), cria-se uma identidade regozijante e combativa, dinamizando a 

força da mulher, valorizando todos os demais territórios híbridos do presente 

estado social. 

As relações culturais entre o corpo e a moda passam a ser 

valorizadas e, a velocidade do tempo, a diminuição das distâncias territoriais 

em função dos meios e a tecnologia permitem que essas relações estejam 

cada vez mais próximas da mulher.  A mulher, que antes se encontrava em 

uma situação de valorizar apenas as pequenas coisas, as coisas que ―lhe 

cabiam‖, coisas essas que eram determinadas pelo sujeito masculino, passa a 

valorizar todos os ângulos.   
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É importante lembrar, quando retomarmos as origens da imprensa 

feminina o discurso de Buitoni (1990, p. 41) a nos dizer que: 

 

Sintomaticamente, sustentar-se no eixo moda-literatura 
significava adotar uma linha conservadora em relação à 
imagem da mulher, enfatizando suas virtudes domésticas. Tais 
veículos desaprovavam qualquer ideia mais progressista; no 
máximo diziam que a educação beneficiava a mulher. 
 
 

Mas Clarice Lispector sabia do poder da linguagem, seus textos 

caminham em conjunto com o que era proposto para a época, e, ao mesmo 

tempo vão além. Ampliam os conceitos de homogêneo e de heterogêneo visto 

enquanto universo da cultura das diversificações. Em meio às implicações do 

universo da cultura passa a buscar as mais diversas oportunidades de 

crescimento.  

E, entre essas oportunidades, busca expandir o seu universo 

intelectual. Agradava a Clarice Lispector encontrar coisas onde ninguém as 

procurava. Considerava cada texto como uma apaixonante estratégia que lhe 

competia identificar os conteúdos. A explosão de ideias através da palavra 

conduz, assim, na prática jornalística clariciana, uma variedade de saberes. 

 
 
 

COM JEITO DE AR ADOCICADO 
  
 
Pelos arredores de 1940, os rigores da guerra talvez tenham 
―pedido‖ que o rosto feminino fosse menos ―planejado‖, e a 
mulher tivesse aparência mais suave. O que os americanos 
chamam de ―girl next door‖ (a moça que mora ao lado) tornara-
se o ideal. Queria-se que a moça fosse muito atraente, mas ao 
mesmo tempo, representando uma imagem familiar, o que 
repousava. (LISPECTOR, 2006, p. 118). 
         

 

 Já pelo título, percebemos a tomada pelo gosto sensorial, o doce, o 

ar adocicado que envolve o universo feminino e a feminilidade. No decorrer da 

história vemos a indicação de um rosto feminino menos planejado, sem tanta 

artificialidade. Por mais que a modernidade venha a trazer o atrativo da 

cosmética e da aparência, a natureza identitária, em meio a isso, torna-se 

essencial, pois diante do universo das armas e fuzis, era preciso uma imagem 
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de paz, e essa paz poderia ser encontrada no rosto da mulher desejada, a 

mulher que viria a ser a ideal.  

Quando a mulher percebe as suas características, diante das 

características expostas, volta o olhar para o seu próprio eu, passa a 

compreender que tem uma identidade no mundo. E nesse caminho da 

percepção, ela pode encontrar-se com a tranquilidade e o repouso e repassar, 

se quiser, essa imagem de paz para o mundo. O sujeito feminino pode passar 

a ser o descanso em meio à guerra declarada.   

Esse processo desencadeado pelo título do texto que nos revela o 

jeito doce, tomando a palavras como universo sensorial fragmentário, torna 

perceptível não só a relação com o discurso benjaminiano, mas também com a 

questão barthesiana do saber e de sua desconstrução: ―As palavras não são 

mais concebidas ilusoriamente como simples instrumentos, são lançadas como 

projeções, explosões, vibrações, maquinarias, sabores: a escritura faz do saber 

uma festa‖ (BARTHES, 2007, p.21). 

         Barthes suscita a imagem da festa da linguagem, que é a que 

advém da cena do banquete platônico, tal como o faz a leitura clariciana em 

meio aos rigores de uma guerra. No banquete, são os prazeres sensoriais que 

igualmente estão em jogo. No banquete, a mulher a comparecer é a Diotima, 

no lugar que lhe é reservado, ela é guardiã dos ―pratos‖ a serem servidos no 

banquete.  

Sabemos que o percurso da história da mulher na travessia dos 

tempos tem sido escrito em meio a desigualdades, injustiça e discriminação, 

numa educação que lhes retirou o prazer e domesticou os sentidos. Um saber 

sem sabor será posto em causa. O saber como sabor trará para a festa da 

linguagem a mulher e seus desejos. 

                  É bem verdade que cada época possui uma maneira peculiar e 

particular de se referir a esse assunto. A mulher vivia, e, ainda hoje, muitas 

vivem submetidas à vontade dos homens, reatualizando o regime do 

patriarcado, onde ela não possuía direitos sequer sobre os próprios filhos. 

Nesse regime, a mulher e os filhos são igualados aos outros bens domésticos, 

propriedade única e exclusivamente masculina. (SHUMAYER, 2000, p. 72): 
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É bem verdade também que, em algumas poucas sociedades 
antigas, elas desfrutavam de alguns privilégios. Na Babilônia, 
reconhecia-se certos direitos das mulheres. Na Grécia, elas 
têm direito a um dote para sua manutenção; e no Egito a 
mulher tem sua condição mais favorecida, pois passa a ser 
considerada complemento do homem. 

 

Mas, em meio a tantas expressões sociais e movimentos, queremos 

ressaltar que a literatura de Clarice Lispector alcança uma potencialidade de 

falas, diálogos, que recriam o perfil feminino. O ideal feminino e a sua 

manifestação na linguagem da autora estão ligados a uma procura  de indagar 

por entre símbolos, conceitos e imagens, que desenham perfis da mulher nos 

seus textos. 

 As particularidades do gênero feminino, a feminilidade, e os seus 

conceitos podem ser engolidos pela modernidade e, com isso, se faz 

necessário mostrar que estavam encerrados em si mesmos. Assim, estamos 

diante de época dourada que precisava definir de melhor forma os seus 

propósitos. Uma situação em que é preciso modificá-los ou até mesmo resgatá-

los. 

 Na trajetória do feminino, que reúne imagens históricas com 

imagens imaginadas pela literatura e pela própria escrita da autora, 

encontramos os signos dessa busca. É o que ocorre no texto A beleza explica 

o “sex-appel”:  

 

A BELEZA EXPLICA O SEX-APPEAL 

 

A beleza não explica. Marilyn Monroe, por exemplo. Ela 
encarna o ―sex-appel‖ no estado natural, aquele que não se 
pode adquirir. Do mesmo modo que, no passado, ninguém 
pode igualar o poder de sedução que foi o apanágio de Eve 
Lavalliére, de Mae West, ou de Marlene Dietrich.  

Se você procurar imitar esse poder misterioso e inato, não 
conseguirá. O ―sex-appeal‖ não se transmite. (LISPECTOR, 
2006, 101). 

 

 

Dessa maneira, imagens retiradas da ficção ou da história remetem à 

ideia do espelho enquanto caverna, onde a mulher se espelha em rostos 
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conhecidos da cultura, deparando-se com a impossibilidade do ser em face ao 

querer. Aqui serve de inspiração a figura emblemática de Marilyn Monroe, 

nome artístico de Norma Jeane Mortensen, famosa estrela de cinema; também 

Eva Lavalliére, nome artístico de Eugene Fenoglio, atriz francesa que 

presenciou o seu pai, que era alcoólatra, assassinar a sua mãe e após tal feito 

cometer o suicídio.  

E também Marlene Dietrich, nome artístico de Marie Magdelene 

Dietrich Von Losch, atriz alemã a quem Hitler chamou de traidora, pois o 

mesmo queria que ela fosse a atriz principal de filmes pró-nazistas idealizados 

por ele, mas ela rejeitou o convite e ainda se tornou cidadã estadunidense; tal 

ação foi tomada como um desaforo para a pátria alemã.  

Pode-se aprender com a leitura que quem lê não deve copiar e 

seguir copiosamente os símbolos femininos citados. Não adiantará achar que 

seremos iguais a elas; já é antecipado que não seremos cópias destas fortes 

figuras femininas, pois cada mulher, cada indivíduo tem as suas características 

inatas. Elas apenas servem de fonte de conhecimento para que o leitor 

descubra o seu próprio modelo, descubra a beleza que está dentro delas, 

delineie a sua própria personalidade e aprimore suas qualidades, desperte o 

interesse em conhecer melhor o seu próprio ―eu‖. 

 Esse instante de reflexão revela também um mundo onde tudo é 

tinta e máscara, o universo do sex-appeal onde as mulheres carregam a cruz 

de terem de ser belas. Pesada cruz sobre a qual expiram buscando-se nos 

espelhos. Para algumas, um fardo que recai desde a infância, no conto de uma 

eterna rainha ―má‖ da história da Branca de Neve. 

Os textos de Clarice Lispector recaem sobre a provocante relação 

entre inteligência, moda e aparência, relação esta que é parte da remessa das 

imagens do espelho à humanidade e à terra, lugar dessa demanda de 

aparência, consumo e consumação.  

Um espelho de ideias, fenômeno limiar entre o real e o imaginário, 

vem demarcar e refletir as fronteiras postas pelas linguagens humanas. 

Situando-se nesse fenômeno, a escritura clariciana quer-se sublime, mas não 

inteiriça, feita de fragmentos, movida pelo desejo de retorno ao Uno, à 

totalidade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_art%C3%ADstico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_art%C3%ADstico
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 O que se confronta com isso é o espaço jornalístico. Este se abre 

em imagens que desencadeiam a crise da ―domesticada‖ mulher e de seus 

papéis na sociedade. Neste plano, os impulsos criadores, na procura dos 

desgastados símbolos desencadearão relações tensionais, no esforço de se 

buscar alcançar formas que a sociedade venha a reconhecer e, ao mesmo 

tempo, nelas imprimir outras que se inscrevam como novos relevos. 

 Uma produção saída da mulher eclipsada no universo da cultura e 

que é silenciosamente atuante no universo de uma atitude especulativa, 

projetada no mundo. A mulher proposta pela autora se põe diante do espelho e 

lança o seu olhar crítico sobre o que domina a mulher historicamente. Ela 

reflete a sua imagem e neste reflexo se refaz.  
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CAPÍTULO 2 
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LITERATURA E CONSUMO: REDESENHANDO AS RELAÇÕES SOCIAIS E O 

PERFIL DA MULHER POR MEIO DA CORRESPONDÊNCIA 

 

 

 

Escrever é também abençoar uma vida que não foi abençoada. 

(LISPECTOR, 2006, p.145) 

 

 

Em função das atitudes fora do poder, a cultura se regenera, ganha 

forças para continuar se transmutando. Os ícones sociais passam a ser 

revelados de tal forma que o perfil feminino é recriado em função do tempo, e 

em face dele surge o que poderíamos chamar de uma espécie de iconofagia, 

uma devoração pelo consumo e seus ícones emblemáticos que seduzem pelo 

olhar. Uma era em que a imagem e seus véus passam a valer muito.  

O sujeito feminino passa a valer muito, ele se reconhece e se permite 

dar um maior valor. Entretanto, o consumo que o cerca passa a fechar um 

cerco de conflitos para a própria cultura, e as lutas em função dele passam a 

delinear um perfil feminino. Tomando o consumo como parâmetro, vemos 

surgir uma relação identitária entre ele e a mulher.   

Compreendemos que o verbo ―poder‖ consegue soar forte em uma 

sociedade que trata o objeto material como comunicador do ser social e dos 

fatos que o cercam. Contudo, em meio a tantas imagens, o ser deixa passar 

despercebida a noção de cópia, mesmo diante do próprio ato de poder. O 

imaginário passa a ser aguçado e, por meio do Correio Feminino vemos a 

criação de um imaginário em função da vivência clariciana.  

As imagens produzidas pela mulher ora convivem com a situação 

paradoxal de conduzir a sua própria vida pela experiência do outro, sem dar 

crédito em alguns instantes para as suas próprias experiências. E no decorrer 

da trajetória existente entre o consumo e a vivência, a autora passa a instigar 

as suas receptoras, buscando suscitar o seu ―eu‖, na tentativa de levar o outro 

a perceber e obter as suas próprias experiências:  
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EXPERIMENTE 
 

 
Estou hoje mais com jeito para conversinha mole, dessas 
partidas, à vontade, sem o menor ar de ―discurso‖... Não gosto 
de monólogo, de modo que até me parece ouvir sua voz me 
respondendo, concordando ou discordando de mim. 
Que é que você acha, por exemplo, dessa moda de franjinha 
meio boba, meio desfiada, meio de lado na testa, meio ―como a 
quem não quer nada‖? Pois há dias que me parece o ideal. Tal 
franjinha mistura um ar de preguiça com um toque exótico, e às 
vezes dá a impressão de deusa bem penteada que o vento 
despenteou. Sou a favor de franja boba, sobretudo nesses dias 
bonitos de abril-maio. E você? (LISPECTOR, 2006, p.21) 

 

 

Vemos no discurso clariciano a tentativa de incentivar sempre para o 

algo novo. Um diálogo que parte do mais profundo interior, onde as 

experiências da autora e a curiosidade do universo feminino que anseia novas 

descobertas mergulham em uma conversinha mole para, a partir dela, fazer 

surgir novas oportunidades. Por meio do convite denominado ―experimente‖, 

surge essa conversinha que passa a ser fonte geradora de aprendizados e 

neles fazemos associações para toda a vida.  

O texto curto em forma de crônica produz uma literatura de cunho 

intimista e aqui é possível verificar que o monólogo, o falar sozinho, não vale a 

pena. É permitido falar do contexto vivenciado, pois é ele quem cativa o 

público-leitor. Faz-se necessário comentar as franjas, os coques nos cabelos, 

os penteados, às mais variadas situações que podem fazer surgir um 

aprendizado. Contanto que estas situações sejam compartilhadas. 

Deste modo, quando consideramos o modo literário apresentado, 

percebemos, diferentemente de outros, uma construção que diverge dos 

padrões usuais do discurso literário. Passa a estabelecer um trabalho opinativo 

e interativo, menos pragmático, visando aplicações práticas. Um discurso 

transgressor, que transmite ao público a prática da liberdade, levando para as 

mais diversas margens enunciativas da língua. 

Torna-se importante ratificar a expressão ―ouvir sua voz‖, que é 

citada no exemplo acima, redescobrindo no texto a participação do leitor na 

própria escritura. Sabemos que o ―lugar‖ do leitor geralmente fica ―por trás das 
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letras‖, não aparecendo desta forma no contexto. Aqui, aparece 

repentinamente, mas deixa marcas muito fortes, podendo expor a sua opinião 

própria, sendo assim um formador de opinião, pois a voz a qual parece ouvir, 

responde de forma a concordar ou não.  

Se nos permitimos dizer que literatura é uma arte de compor, a 

autora compõe de forma íntima o seu texto. Evidencia-se, nesse depoimento, a 

insistência de uma identificação com o texto moldado de forma artesanal, por 

isso, trata-se de uma escritura diferente, aparentemente meio boba, mas 

reveladora de emblemas sociais, como os próprios estereótipos, onde o 

indivíduo passa a não ter o direito de seguir aquilo que realmente quer. Deve 

seguir o padrão e nele, muitas vezes, todos tornam-se iguais. 

O caos atordoa o humano e nele a sociedade estabelece como 

primeiro lugar o supérfluo. Os grandes problemas da modernidade e do 

universo globalizado passam a invadir o lar, modificando toda a estruturação 

das relações interpessoais; mas com isso é vista uma nova forma de 

intermediar o autor, o texto e o leitor. 

Vemos no texto ―experimente‖ que o padrão pode ser seguido, mas 

em meio a ele pode existir uma nova opinião, a opinião de quem lê, de quem 

vê. Se não fosse assim, não veríamos a abertura para a opinião do leitor 

acerca do que é produzido, expressada claramente na expressão: ―e você?‖. 

Uma possibilidade de liberdade é fornecida para o que é divulgado, 

mas diante disso há uma abertura para que quem lê possa vir a tirar as suas 

próprias conclusões. Um trecho onde são localizadas inúmeras diferenças e 

divergências reveladas pela luta diária da mulher em se redescobrir perante 

uma sociedade masculinizada. Uma escola com um olhar voltado para o 

utilitário. 

Percebemos nos pequenos textos que o conceito literário foge do 

padrão culto, erudito ou até mesmo retórico. Contudo, o domínio do que é 

literatura e sua influência perante a sociedade passa a ser inquestionável. 

Principalmente em função do coletivo. O foco no indivíduo revela uma 

modernidade caracterizada pela cultura do querer mais. Um indivíduo 

insaciável, desejante de sempre possuir o novo, não se cansando de obter 

mais, necessita constantemente de novas coisas, novas ideias, novas leituras.  
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Nesse contexto dominado pela mercadoria, vemos o uso de uma 

franja, uma divisora da face que surge meio como quem não quer nada, 

associada à arte de fazer acender a fisionomia e a alegria feminina, como 

veiculadora de uma educação da sensibilidade. Os objetos simples e a 

linguagem coloquial passam a ser um meio para ampliar os conhecimentos 

literários, por alguns momentos adormecidos para a mulher, em função da 

própria cultura.  

O valor estético da franja promove o auto-conhecimento e a auto-

estima pontos que não podem ser desconsiderados em um processo 

educativo, e, se estamos diante de uma sala de aula, com as aulinhas, vemos 

que a professora quer que suas alunas aprendam o conteúdo imbricado da 

forma mais prática possível. 

 Vistos de uma forma quase natural, mas instigadores de 

questionamentos, os textos surgem como forma de ultrapassar o simples 

conhecimento exposto, mediante a felicidade que a liberdade textual permite. 

Um viabilizador de conhecimentos que a racionalidade não pode limitar. 

Tornando a figura feminina humanizada, dando credenciais, apropriando o 

discurso literário a todos. Vale lembrar ao citarmos este ambiente humanizado, 

a importância do discurso de Antonio Candido, ampliador de um conceito de 

literatura voltado para a humanização:  

 
 
 
Entendo aqui por humanização [...] o processo que confirma no 
homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o 
exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição 
para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade 
de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a 
percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do 
humor. A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade 
na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos 
para a natureza, a sociedade, o semelhante. (CANDIDO, 1995, 
p.249). 
 

 

Compreendemos, então, o desenrolar de uma experiência literária 

pela aproximação direta com o texto e com o outro, mesmo vivendo em uma 

época de banalização das relações de aproximação. Mas, essa aproximação é 

o que permitirá a peculiaridade com o estranhamento do texto, e consegue 
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fazer com que as leitoras contribuam com os questionamentos propostos, 

desvendando por meio da reflexão e do universo sensível uma amplitude de 

significantes e significados.  

Compactuamos o surgimento do pensamento reflexivo perante uma 

elaboração peculiar do texto literário, uma linguagem incomum onde o itinerário 

que a permeia chega a confundir-se entre o que é literário e o não literário, um 

caminho muito próximo, mas que pela novidade, agrada o público feminino e 

em meio a tantas dúvidas do social contribui para o surgir dos mais diversos 

pensamentos:  

 
 
A CARTOMANTE NÃO MUDA O FUTURO 
 
 
O ideal é ser como uma senhora que conheço. Ela me disse- e 
não dizia apenas por dizer, pensava mesmo assim, sentia 
mesmo assim – ela me disse: quem já sofreu realmente não 
sofre mais por bobagens. 
Bem sei que certas dores ficam doendo, a pessoa se torna 
toda nevrálgica, e o que nem devia incomodar passa a 
perturbar. Mas é aí que entra uma conversa entre você – e 
você mesma. Ou entre você e uma pessoa que entenda as 
coisas do mundo. A conversa terá como finalidade descobrir o 
que é que ainda está doendo. Conversa para pôr os pontos nos 
iii. Nem sempre é fácil. Às vezes, a gente não sabe onde estão 
os iii, às vezes não sabe que pontos colocar em que iii. 
Mas também nisso a cartomante não resolve. É pena, você 
mesma terá que tomar conta do assunto. Com minha ajuda, se 
quiser. (LISPECTOR, 2006, p. 43). 

 
 
 

Abrir um diálogo para alguém que necessitava ouvir que existe uma 

conversa entre você e você mesmo, diante das mais diversas dores. Dores que 

se apresentam repetidamente, dores que ficam doendo para mulheres que 

estavam viciadas na rotina de sofrer por bobagens e acreditavam que alguém 

iria trazer um auxílio. Contudo, não saberiam delimitar quem seria esse outro e 

por meio do texto vemos a apresentação do conselheiro esperado. Ou melhor: 

a conselheira, pois aqui quem lê poderá contar com uma ajuda, a ajuda de 

quem escreve. 

Essa ajuda novamente se dá por meio de uma conversa, e é na 

base do diálogo que grandes descobertas são realizadas. Mesmo que essa 

grande descoberta gire em torno de um problema doméstico, ou da ordem do 
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campo da estética ou até mesmo da cosmética, o que para muitos poderia vir a 

ser uma bobagem ou algo banal.  

Os problemas do universo feminino parecem ser muitos. O mundo 

parece exigir que a professora conduza suas alunas para os melhores 

caminhos. Assim, com a ajuda da autora e os seus encaminhamentos, o que 

poderia incomodar ou até perturbar passa a se tornar bem mais leve, podendo 

vir a chegar a uma possível solução, basta apenas querer. 

Conversar, comunicar faz bem. O ideal é sermos semelhantes a 

quem se comunica, a quem diz não somente por dizer. Devemos dizer, pensar 

e sentir. No momento em que a mulher se mantém distante da realidade da 

comunicação, passa a ficar também distante do ato de pensar e dos seus 

próprios sentimentos. Com isso, a solução de coisas aparentemente fáceis 

demora mais a chegar.  

Passa a encarar situações simples como verdadeiras tempestades 

em um copo de água.  Os iiii parecem ser bem maiores do que representam 

ser. O detalhe é que não é somente na fala única, na fala de uma só pessoa 

como a cartomante que você irá encontrar a solução; e sim na troca, no 

discurso compartilhado, dividido e recriado, levando tal experiência à vivência 

solucionadora de problemas. 

 Sabemos que independente do que está escrito, seja de uso 

coloquial ou rebuscado, discurso de grandes figuras, ou representantes de 

classes, deve-se passar pelos mesmos critérios da erudição, como, por 

exemplo, o simples fato de existir uma intenção ou representação histórico-

social que se deseja atingir. Ressaltamos a importância do vivenciar o texto, do 

experimentar a fruição dos conceitos e novas tendências, extraindo dele o seu 

valor estético-cultural. E a partir disso, descobrir ideais polissêmicos, 

desvendados pelo revelar da sensibilidade que aproxima autor e leitor.  

A atividade individual da autora abre espaço para atividades 

coletivas de suas leitoras, tal efeito surte como uma democratização do texto 

escrito, acessível, de disseminação cultural, desenhado até como um bem a 

ser resguardado, apreendido e aprendido e ao mesmo tempo divulgado, 

provocando uma prática de leitura. 

 Um compactuar de discursos que passam a dar andamento às 

escolhas dos indivíduos. Consequentemente as escolhas levarão para a 
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possibilidade de apropriação do texto como um bem precioso e a partir dele 

cada pessoa pode viver uma situação isolada, única, pessoal, e também de 

certo modo voraz, quando a levamos para o seu grupo social.  

É necessário verificarmos a peculiaridade do texto clariciano para a 

construção da linguagem, um discurso sem restrições culturais que remete a 

uma prática de leitura e produção de uma nova cultura, uma fuga direta da 

dependência do sujeito masculino em prol da afirmação do discurso feminino 

na sociedade.  

Essa afirmação é proposta mediante uma atitude formativa da autora 

para com as suas leitoras, um trâmite iniciado pelas atitudes experienciais que 

servem como referência, uma espécie de manual, rumo a uma autonomia, 

assim o conhecimento obtido pela leitura passa a ser insubstituível e o contato 

direto com a Literatura passa a ser o melhor e mais representativo objeto de 

consumo. 

A bandeira da leitura é hasteada em face da necessidade de uma 

ordenação valorativa da mulher, pois os desdobramentos do cotidiano que a 

rodeavam não a deixavam presentear-se com esse devido valor. Exposta a 

uma necessidade, a mulher passa a dar permissão para uma análise do seu 

próprio comportamento, revela o seu senso crítico, deixando fluir de forma 

agradável o seu potencial.  

Uma força que é descoberta em função de uma literatura que Vilma 

Arêas chama de ―das entranhas‖, afirmando que Clarice Lispector parte das 

entranhas para o seu mundo exterior: 

 
 
Literatura ―das entranhas‖, isto é, composta sem injunções e 
sujeita apenas a intermitência da inspiração, e a literatura 
deriva da ―ponta dos dedos‖, isto é, submetida às imposições 
exteriores. (ARÊAS, 2005, p. 14-15) 

 

 

O potencial feminino é mostrado diante da pluralidade discursiva que 

o motiva. O discurso plural passa a ser visto e analisado pelas diferentes vozes 

que o colocam nas mais diversas relações textuais, possibilitando uma 

infinitude de sentidos e relações, na medida em que o leitor faz fluir e fruir todo 

esse universo descrito. Uma abertura para o diverso e o moderno revelando 
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que a contribuição do leitor é fundamental para o desenvolvimento do processo 

de escritura, o que faz determinar assim um conceito de obra literária que foge 

dos padrões fechados e reclusos.  

Ao contrário do pensamento fechado, Clarice Lispector consegue, 

pela artimanha do texto, formar um gosto literário aberto a todos que tenham 

interesse pela leitura. Estabelece as diferenças dos indivíduos, mas ao mesmo 

tempo se compromete na tentativa de construir uma sociedade mais igualitária, 

mais humana, educando, mostrando um compromisso com quem recebeu e 

deixou marcada a sua escrita.   

Percebemos uma vinculação típica da sociedade e dos seres em 

geral de proteger-se diante das fontes de opressão e racionalismo, sabemos 

que esse aspecto o escritor Baudrillard (1990) nomeará de uma ―pulsão 

irônica‖. Remete-se a uma força que circula com intuito de desbancar os 

conceitos lógicos e convencionais, abrindo espaço para uma demarcação de 

territórios; definiria então lugares, como o clariciano, aparentemente frágil, mas 

que consegue desconstruir as práticas previamente estabelecidas. 

A autora está afinada em uma tendência particular de sua visão 

sobre a mulher, integrada e bem sintonizada com conceitos que estavam ao 

seu redor, aderiu a posicionamentos para uma escrita e leitura inovadoras, 

protagonizando significativas modificações, uma proposta definida mediante 

uma nova forma de estabelecer o pensamento feminino.  

 Pode ser vista como uma educadora, tendo um importante papel na 

formação de seu público, desempenhando a inclusão de suas leitoras, 

motivando-as para além dos conteúdos trabalhados, elevando a qualidade de 

vida e o bem estar social. Faz com que sua escrita sirva como um sistema de 

educação, modificando discurso e poder, conforme afirma Foucault: 

 

(...) Todo sistema de educação é uma maneira política de 
manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com seus 
saberes e os poderes que eles trazem consigo (FOUCALT, 
2003, p.39-40). 
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Assim, a leitura do texto literário passa a ser uma ação pelo saber, 

principalmente quando relacionada à história de cada leitora, interagindo assim 

de maneiras diferentes, visualizações diferentes, de sugestões compartilhadas, 

de realizações e frustrações superadas; e os fatores decorrentes da linguagem 

servem para dimensionar as atitudes da autora para com as suas leitoras; 

contribuem para uma espécie de envolvimento maior das leitoras com o texto, 

dando familiaridade e ao mesmo tempo legitimando um relacionamento 

existente entre autor/leitor por um novo modo de enunciação, que permite com 

que o ser social aprenda a engendrar não pelo consumo das coisas supérfluas, 

mas pelo consumo do ler. 

 
 
2.1 - Por um contexto literário no universo da Moda 
 
 
 

Moda é estar no auge, moda é vida, moda é cor, é comportamento, 

é estilo, é tendência e com certeza tudo isso cerca o imaginário feminino. Mas 

como compreender a moda e suas linguagens? A literatura aqui também está 

na moda, mas não estamos vivenciando um texto de modismos e sim de 

articulações do pensamento crítico/literário: 

 

 

CHEGA DE CINTOS 

 

A pôr o papel na máquina, me vem à mente uma pergunta 
primitiva, ingênua, que seria quase idiota se, dentro da sua 
simplicidade, não fosse a semente desta crônica. ―O que é a 
moda?‖ Confesso que embatuquei. Definir é sempre difícil, 
perigoso e, algumas vezes pedante. Principalmente para uma 
mulher, mesmo em se tratando de assuntos femininos. As 
definições implicam profundezas filosóficas e filosofia é, no 
dizer homens, para cérebro de homem e nunca para miolo de 
galinha, como eles julgam o nosso quando pretende se imiscuir 
na ciência que vai de Platão e Sartre, com pequenas escalas 
em Spinosa e Heiddeger. (LISPECTOR, 2006, p. 130) 

 
 

 

Verifica-se aqui um plano onde a autora fala, e se aproxima, 

tornando o discurso da moda o mais semelhante possível do estilo da pessoa a 

quem a fala é anunciada.  A que se refere isso? Passa a ser uma espécie de 
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mediadora entre a linguagem do real, do simbólico e das imagens produzidas 

na caverna das ilusões do universo feminino. Mesmo que as conclusões 

pareçam pedantes, no espaço do texto, os cintos, os estereótipos sociais em 

torno da mulher, não a podem prendê-la, pois a escrita que remete a 

formulação de um conceito a partir do discurso filosófico, a leva além.  

Leva também o sujeito mulher para a produção da linguagem literária 

mediante o universo da produção das roupas e produtos por meio de máquinas 

modernas, eficientes e que chegam para desenvolver a produção em larga 

escala. Contudo, não permitem que o universo do sonho, do desejo e das 

sensações sejam banidas. É bem verdade que são eles que transformam o que 

sai do metal para algo tangível no universo real. O imaginário associado à 

tecnologia é o produtor do novo e faz cada vez mais ele emergir. 

O discurso conduz para uma contradição nessa busca de 

conhecimento co-relacionado ao universo filosófico das sensações e desejos, 

da ética e da modernidade diante de todas as maquinarias e inovações 

descobertas. Um conjunto que tal qual um cinto tenta prender o sujeito social. É 

nítido para o momento a possibilidade de atribuição ao crescimento da 

inteligência da máquina, que passa a equivaler à redução da inteligência do 

homem.  

Com essa redução as diversas relações humanas e humanitárias 

sofrem, tanto em sua criação, tornando-se sem essência, e desencadeia um 

processo de rebaixamento das características consistentes do humano (tal 

como a sua própria palavra), para uma valorização somente da imagem; e é 

neste aspecto da imagem que as máquinas exercem um papel ainda maior, 

pois criam uma diversidade de situações e relações com ao indivíduo, 

proporcionando uma relacionamento de cumplicidade particular a cada um,  

cria um entrelace: criação e criador, diante de uma tela, ambas as partes, são 

integrantes de um jogo. 

Do mesmo modo que o conflito em torno do conceito de moda é 

montado, a figura feminina se vê na liberdade de demonstrar o seu saber. A 

autora contextualiza a opinião do universo masculino, relativizando o próprio fio 

narrativo da história em torno do feminino. No entanto, ela envolve suas 

leitoras, e as leva a buscar ainda mais o conhecimento para a resolução das 
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possíveis questões. Aos poucos, junta indícios de como encontrar a definição 

para o conceito relativo à moda. 

Traça um destino para as possíveis indagações das leitoras que 

constantemente se depara com o seu ―Drama Barroco‖. Nesta linha de 

pensamento, as alegorias mergulham no abismo de dúvidas que põe em linha 

de frente o ser enquanto visual e público e, a significação, ou o que ele 

realmente representa para a sociedade.  

Se recorrermos ao discurso de BENJAMIN poderíamos situar que a 

figura feminina ―(...) mergulha no abismo que separa o ser visual e a 

significação, nada tem da autossuficiência desinteressada que caracteriza a 

intenção significativa, e com a qual ela tem afinidades aparentes‖ (BENJAMIN, 

1984, p. 187-188).  

A alegoria barroca que remete à toda uma idealização barroca da 

história passa a estar presente nos dualismos e nos confrontos de ideias 

claricianos. A tensão proveniente da incerteza das coisas e do próprio destino e 

a visão em torno da história constrói performaticamente o universo da crônica 

para ler o presente.  

Entretanto, maravilhada com os torneios estilísticos, a crítica demora 

a perceber a violência moral da personagem feminina e necessita desse texto 

diário para perceber o construto narrativo associado a interesses e até 

ideologias, determinando possíveis lugares para as figuras sócias; e a não 

acepção na arte e na realidade.  

 Pode-se dizer que quem não edifica um estilo próprio, torna-se 

facilmente vítima dos modismos e da moda, e a autora sabia disso. Ela faz das 

leitoras suas reféns, conduzindo-as pelo caminho que margeia o prazer e o ler. 

Surge assim uma coerência que demonstra uma segurança confortável para as 

leitoras, no meio das variadas dicas de moda e encaminhamentos do universo 

da linguagem. 

Esse processo compreendido e difundido por uma mulher, voltado 

para a moda e a filosofia, nos faz associá-la a outra autora do Modernismo: 

Cecília Meireles (1983), com seus poemas reveladores da busca incessante 

através dos espelhos, desfilando as máscaras do feminino, as cores fingidas do 

cabelo, os altos penteados e os sonhos de beleza.  
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Contudo, percebe-se nesse estudo que a moda é propulsora não da 

poesia, mas da imprensa feminina, estabelecendo uma co-relação, pois ao 

mesmo tempo que ela dissemina a imprensa ela passa a ser também 

alavancada. Nos induz então ao pensamento de Morin: 

 

A moda se renova aristocraticamente, enquanto se difunde 
democraticamente. A alta costura envolve em mistério seus 
lançamentos; jornais, revistas e TV permitem ao público imitar 
o mais depressa possível a elite. Assim a cultura de massa 
efetua uma dialética de aristocratização e de democratização. 
(MORIN, 1997, p.142) 

 

 Clarice Lispector estabelece no discurso da crônica jornalística, um 

compromisso com o desdobrar pleonástico do próprio ser, voltado aqui para a 

linguagem feminina, mostrado numa multiplicidade que acolhe a complexidade 

da vida. Os discursos filosófico-literários citados no texto ―chega de cintos‖ 

ajudam na construção de conceitos, entre eles o da moda, dando vida a uma 

espécie de filosofia da linguagem voltada para a mulher.  

E, se compararmos o discurso da crônica clariciana aos princípios 

disseminados pela sociedade moderna, pode-se fazer uma associação de 

moda relacionada à mudança provocada pelo próprio eu e com ela o encontro 

com um texto original. Faz-se então presente, a busca da mulher-leitora em ler 

algo novo, provocador de mudanças e o texto novo que chega para suprir essa 

necessidade. 

A artesã Clarice Lispector corresponde à tecelã da linguagem, que 

tem o olhar na direção do nome, da palavra ideal, descobrindo, de tal modo, 

sentidos na própria linguagem de todos os dias e momentos, penetrando nesta, 

a partir do pensamento reflexivo. Confere à pessoa dados importantes na 

construção de uma postura elegante, como, por exemplo, a diversidade de 

saberes para a formação do ser, mostrando que o conceito que construímos de 

nós mesmos depende de atitudes educadas geradas pelo conhecimento.  

Devemos observar que estamos diante de conteúdos pertinentes, 

circulantes no universo da mulher, mas plenamente comprometedores, 

principalmente pelo fato do ser feminino estar caracterizado muitas vezes como 

desprovido de uma atitude reflexiva. O desafio está em levar este público a um 

diferente modo de interagir com o material apresentado, a conhecer esta nova 
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forma que envereda uma maneira de discussão pela linguagem, atribuindo 

assim um novo padrão do pensamento. 

 Um caminho sem constrangimento, onde a confiança passada pela 

linguagem do outro encobre as suas possíveis falhas, encaminhando-a para 

um futuro de transformações, alegrias e alegorias. Faz a mulher passear e agir 

como observadora, tal o flâneur revelado por Benjamin. Ser que vaga, visita 

bancas de jornal, observa e muitas vezes está contra a sua própria vontade: 

 
 
 

A rua se torna moradia para o flâneur, que está tão em casa 
entre as fachadas das casas como o burguês entre as suas 
quatro paredes. As reluzentes placas esmaltadas das firmas 
são, para ele, uma decoração de parede tão boa (...) paredes 
são o púlpito em que ele apóia o seu caderninho de notas; 
bancas de jornal são as suas bibliotecas e os terraços dos 
cafés são as sacadas de onde, após o trabalho cumprido, ele 
contempla a sua casa. (BENJAMIN, 1991, p.67) 

 

 Um guia, uma bússola, um motivo melhor para analisar o percurso 

entre o ter e o conseguir sua realização pessoal, não desencaminhando o 

vínculo da relação amorosa. Um discurso que não poupa qualquer pessoa, 

contudo, mesmo abrindo espaço para as agruras do caminho percorrido, 

permite um descanso, com textos leves em prol do prazer que produzem vida, 

ensinando com orientações diferenciadas, não como um manual qualquer. 

Antonio Candido, em 2002, afirma: 

 
Dado que a literatura, como a vida, ensina na medida em que 
atua com toda a sua gama, é artificial querer que ela funcione 
como os manuais de virtude e boa conduta. E a sociedade não 
pode senão escolher o que em cada momento lhe parece 
adaptado aos seus fins, enfrentando ainda assim os mais 
curiosos paradoxos – pois mesmo as obras consideradas 
indispensáveis para a formação do moço trazem 
freqüentemente o que as convenções desejariam banir. 
(CANDIDO, 2002, p.805) 
 

 

Textos que dão credibilidade, que não encaixam a mulher em um 

perfil feminista e ditatorial, buscam diagramar a feminilidade em função do 

novo, pelo exemplo e confiança de quem os escreve para quem os lê. Textos 
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que permitem ouvir a voz da autora, que ora afirma saber que ainda não é o 

momento do fim, para quem por ora se perguntava e se questionava; insistindo 

em propagar suas leitoras, fazendo-as diferentes por atitudes e palavras; 

conseguindo transformar sua mentalidade: 

 
 

QUALIDADES PARA TORNAR A MULHER MAIS 
SEDUTORA 
 
 
Os tempos modernos trouxeram a emancipação da mulher em 
quase todos os campos. Eis um grande bem. No entanto, muita 
confusão se faz em torno disto e o que se vê é que muitas 
representantes do sexo feminino entendem que ser 
emancipada e ter personalidade marcante é imitar os homens 
em todas as suas qualidades e defeitos. A agressividade, o 
hábito de tomar atitudes pouco distintas em público e muitas 
outras coisas que vem prejudicando a beleza da mulher e 
tirando-lhe o predicado que mais agrada aos homens: sua 
feminilidade. A faculdade de ser diferente dos homens em 
atitudes, palavras, mentalidade. 
Temos em mãos uma lista de qualidades essenciais a uma 
mulher, que não só a fará encantadora, como é o que é mais 
importante, aumentará sua atração junto ao elemento 
masculino. (LISPECTOR, 2006, p.100). 

 

 

A mulher precisa agir, pois a modernidade trouxe a sua 

emancipação em ―quase‖ todos os campos. A que se deve o vocábulo 

introdutório do texto: ―quase‖? Não estamos aqui tratando de um texto 

―feminista‖ onde a mulher impõe uma postura que pode vir até a substituir a 

figura masculina, mas estamos tratando de um contexto voltado para a figura 

―feminina‖, que a distingue perfeitamente da imagem traçada por cunhos 

ditatoriais. 

 Mas é evidente que há uma grande preocupação de quem escreve 

para que quem leia não caia nessa ―confusão‖; isso se dá devido à 

disseminação de novas ideias modernistas, voltadas para a emancipação da 

mulher no mercado editorial estrangeiro e também aos pensamentos feministas 

que caminhavam junto com a modernidade; e não era tal coisa que a autora 

queria propagar.  

É tanto que em outra parte do mesmo texto ela vem a afirmar uma 

fala que gira em torno da feminilidade, aonde a mulher deve ser acima de tudo 
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feminina, deve resguardar a inteligência e o senso comum e também sua 

individualidade. Não podemos esquecer o próprio título, ―qualidades para tornar 

a mulher mais sedutora‖, a sedução vem pela feminilidade e pela delicadeza, o 

encantamento não vem da agressividade; retomando o trecho citado, fica claro 

na fala de Clarice Lispector que o sujeito feminino deve respeitar a faculdade 

de ser diferente dos homens.  

Podemos perceber que a comunicação em torno do discurso do 

gênero acontece de diversos modos, revelando o tempo moderno e os ideais 

trazidos por ele, ideais esses que poderiam prejudicar a beleza do ser mulher. 

O texto assume assim uma fidelização na inter-relação entre a escrita e o leitor, 

cada um em particular, de modo constante, mostrando na linguagem simples 

uma realidade emergencial.  

E nessa proximidade afetiva dá-se a interação e a possibilidade 

reflexiva dos novos conceitos da modernidade e as novas linguagens, de uma 

forma totalmente envolvente, em função também dos aspectos positivos das 

experiências e opiniões reveladas, que favorecem a construção da afetividade 

geradora de vínculos.  

Quando logramos o papel do leitor dando pleno sentido à obra, 

percebemos uma total quebra com a literatura dita tradicional, sempre 

estabelecida no composto emissor-receptor, modificando o processo de 

direção única e atingindo assim os mais diversos viéses da tessitura literária. E 

os princípios geradores desse tecido poderão implicar nas vestes do corpo e do 

pensamento, pois da mesma forma que ocorrem as trocas de informações em 

torno do social, também se processa uma série de indagações em torno do eu 

feminino. 

E, neste lugar, a mulher é destaque, pois da mesma forma que 

ocorrem as trocas de informações em torno do social, também se processa uma 

série de indagações em torno do eu feminino e da interação com o trabalho da 

jornalista, recriando ambientes em torno do Eu. Tal qual nos afirma Henn 

(2002) quando visiona o ambiente do jornal inserido em um espaço amplo: 

 

Trabalho com a hipótese de que nessa relação se estabelece 
um jogo de intervenções por meio do qual cada sistema é 
continuamente recriado: o jornalismo, na medida em que 
estabelece limites daquilo que é realidade relevante, e a 
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sociedade, impondo seus interesses diversificados. (HENN, 
2002, p.10) 
 

 

E nesse círculo de deferimentos sobre o poder desta linguagem 

nova e sua participação efetiva na história do sujeito feminino, encontra-se 

também a moda. Esta, enquanto novidade, incentiva a construção de novas 

perspectivas, associa-se ao contexto moderno, muitas vezes sem um 

pensamento fixo, dando margem a várias interpretações.  

Entretanto, as variadas possibilidades de leitura associadas em 

conjunto à tessitura clariciana permitem que as leitoras passem a acreditar na 

existência de um lugar, em que antes aparentemente não existia saída, ou, por 

alguns instantes, as deixava em dúvida com muitas saídas incertas; levando-as 

ao encaminhamento certo, às respostas corretas das suas indagações. 

Passaram a acreditar que poderiam ser capazes de ser inseridas no 

universo novo e desenvolver a sua personalidade perante a sociedade.  

Estamos diante de uma situação diferenciada dos próprios padrões, a 

orientação é sedimentada nos diversos sentidos textuais, sendo estes 

originados em espaços variados. E por meio do texto literário constroem-se os 

múltiplos sentidos, um ―espaço de dimensões múltiplas, onde se casam e se 

contestam escrituras variadas, das quais nenhuma é original‖ (BARTHES, 

1988, p. 68-69). 

O fato de vermos a escritura clariciana plenamente associada ao 

verbal não nos impede de pensar o estabelecimento de uma linguagem 

performática, uma forma de ilustrar, fantasiar e conquistar pelo enlace dos 

temas: moda, beleza, amor, paixão, família e outros, uma autonomia e um 

espaço mais favorecido dentro do contexto social. Os temas índices da vida 

feminina se apegam às intenções e às particularidades das leitoras.  

O interesse por essas temáticas é visto na própria troca com a 

autora, que revela um estado aonde a mulher, mesmo se sentido feia/ fora dos 

padrões estabelecidos pelo social, passa a ser estimulada a ir ao encontro aos 

princípios já formulados: 

 

 
                                  SEJA IRRESISTÍVEL 
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Talvez você não seja bonita. Não tem importância. Você pode 
ser irresistível sem ter beleza. Depende de você, em grande 
parte. Esta é a primeira aulinha. Talvez você pense que não 
aprendeu nada de positivo. Mas aprendeu sim. (LISPECTOR, 
2006, p. 102) 

 

 

O que é ser irresistível? Aqui a autora coloca para a leitora a sua 

própria responsabilidade diante das mudanças. Tudo vai, como ela mesmo diz: 

depender de você. Quem lê deve assumir um compromisso no processo de 

mudança. Mesmo quando o ser não tem os atributos impostos pelo universo da 

beleza, esteja fora dos padrões, a possibilidade de uma consciência para 

possíveis mudanças em torno do ―eu‖ deve estar presente.  A mulher 

consciente é capaz de explorar todo o seu potencial, mesmo não tendo a 

beleza das revistas, determinada pela modernidade. E, no momento em que 

ela compreende isso, e se compreende, ela vai adquirindo aprendizados em 

torno do seu próprio benefício. 

Novamente o termo aulinha aparece. Passa a ser cada vez mais 

perceptível o quanto o texto jornalístico em forma de crônica vai se tornando 

parte importante na vida das pessoas. Passa a estabelecer um local que não 

existe fisicamente. Se faz presente no imaginário criado pelo universo literário, 

e configura, em todo o lugar que em que a leitora está inserido, uma nova 

forma de pensar.  

Além disso, marca presença em vários espaços ao mesmo instante, 

pois cada leitora ampliará o universo das experiências textuais relatadas. E é 

nesse mesmo ambiente que vemos um efeito gerador dos grandes impactos na 

criação de valores, conceitos éticos e morais relativos às relações que 

abrangem o universo da mulher na década de 60. 

As mudanças foram muitas, com o crescimento vertiginoso da 

literatura direcionada para o público feminino em outros países, passa a ser 

cada vez mais difícil o Brasil ficar de fora. No decorrer do percurso, com a 

modernização da imprensa e a abertura de portas para a mulher no mercado 

de trabalho é perceptível que se torna mais ampliado, o espaço da figura 

feminina na sociedade. 

 O conhecimento inserido no jornal é produzido para o coletivo e a 

distribuição dos conteúdos, entre eles o discurso de Clarice Lispector, é 
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repassado de forma livre, e nela o sujeito feminino se encontra acima dos 

ditames do Estado, pois ele mesmo tira as suas próprias conclusões, se 

enxerga com um referencial de qualidade na educação feminina, une a 

fortaleza à suavidade, a realidade à fé, ensinando a cuidar da família, se vestir 

bem e ter respeito para com o próximo. 

É difícil estabelecer restrições com tantas possibilidades de pautas. 

É complexo definir uma linearidade, ou punir culpados pela condição da mulher 

na história, quando existe várias formas de pensar a respeito da informação 

produzida pela própria figura feminina. E o que vale nesse espaço não é 

chegar a um produto final, mas sim chegarmos a possíveis reflexões diante das 

temáticas propostas nas crônicas da escritora ucraniana/brasileira. 

Vemos a consolidação de um projeto formativo: o papel da mulher 

na família e o papel da mulher na sociedade. A comunicação estabelecida 

dinamiza o pensamento novo. Pelas aulinhas dadas, a mulher passa a adquirir 

informações sobre inúmeras coisas, um mundo propriamente dito, onde nele há 

possibilidades infinitas que abrem espaço para o conhecimento feminino 

oriundo das experiências de Clarice Lispector em outros países e culturas.  

Um dos seus maiores prodígios é o acesso à informação como um 

todo. Independentemente de nível social ou cultural, o acesso passa a 

estabelecer uma democratização do universo jornalístico, estabelecendo uma 

conversa amigável com os mais diversos grupos. Proporciona a compreensão 

dos seres a sua volta e faz também emergir o veículo/jornal que por um 

momento estava em baixa. 

A facilidade com que dissemina as informações do universo feminino 

é aparentemente fascinante. O composto liberdade de expressão encontra seu 

ápice, pois temos nos textos a possibilidade de multiplicar novos conceitos e 

aplicá-los à realidade da mulher. A autora nos ensina o caminho para a 

verdadeira elegância, a elegância que ela conceituou observando as mais 

variadas personalidades e divas da época, apropriando-se até da identidade de 

algumas delas.  

 As ―falsas‖ identidades utilizadas por Clarice Lispector podem servir 

para diversos fins, entre eles essa possibilidade de caminhar por vários 

segmentos sociais, aparentando em seus mais variados papeis a apresentação 

de uma pessoa inofensiva. Entretanto, com esse discurso meio bobinho, com 
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personagens caseiros apresenta suas estratégias discursivas mediante o 

público alvo.  

É importante lembrar que na biografia da autora, redigida pelo 

estudioso da literatura Benjamin Moser, há um discurso que a revela como 

alguém que tem a reputação um tanto mentirosa, alguém que gostava de 

dissimular: 

 
Não havia informação que Clarice Lispector mais quisesse 
perder do que o local de nascimento. Por essa razão a 
despeito da língua que a prendia lá, a despeito da honestidade 
por vezes terrível de sua escrita, sua reputação é de ter sido 
um tanto mentirosa. Mentiras inocentes, como os poucos anos 
que tendia a subtrair de sua idade, são vistas como coqueterias 
de uma bela mulher. No entanto, quase todas as mentiras que 
contou tinham a ver com as circunstâncias do seu nascimento. 
(MOSER, 2009, p.20) 
 
 
 

 Sabemos que os indivíduos podem se passar por outra pessoa e 

gerar uma produção textual por meio de um pseudônimo, ou simplesmente 

assumir a escritura textual do outro para proporcionar mais espaço e dar 

visibilidade a um modelo em construção. Com essas estratégias do discurso, o 

interlocutor pode analisar a repercussão perante o seu público e assim 

conseguir chegar a locais que talvez não conseguisse, por meio do texto 

revelado pelo ―eu‖.   

 

A VERDADEIRA ELEGÂNCIA 

 

Disse alguém que a verdadeira elegância não é sequer notada. 
Não andemos tão longe. Mas é necessário convir que não é 
pela atenção que se chama que se pode avaliar a elegância. 
De fato, muitas mulheres crêem que, quanto mais jóias, mais 
belas ficarão.  Não saber parar de se enfeitar é como não 
saber parar de comer. Só que na elegância, a indigestão é dos 
olhos. (LISPECTOR, 2006, p.21) 

 

 

Muito ouvimos falar pelos estudiosos da linguagem a respeito de 

como se fazer um texto elegante. A produção do texto elegante se dá pela 

clareza e organização da produção escrita. A elegância não se dá pelo 

exagero. No texto exemplificado, temos a demonstração do conceito de 
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elegância, aquela que não chama atenção, mas se faz presente. Elegância 

está associada a valor. São esses valores que irão promover o processo de 

auto-conhecimento e irão gerar possíveis convicções como a opção de 

desprender-se de tudo que gera uma barreira para a realização por completo 

do sujeito feminino. 

O conceito de elegância é comparado ao hábito de comer, ou seja, 

parte de princípios educacionais. É inegável também o despertamento pelo 

visual, pois o que vemos pode despertar todo um modo de vida. Contudo a 

elegância não está compreendida somente no que vemos, é ser educada, é ter 

atitude diante das mais variadas formas de interagirmos com o outro.  

É saber fazer escolhas, como nos indica a sua origem no latim 

eligere, escolher. Designa o ser à liberdade de ter opções, de roupas, de 

adereços, de palavras. Mas, para que isso flua de bom modo, é necessário à 

leitora estabelecer o processo de auto-conhecimento. 

De que forma a autora iria expressar essas informações para suas 

leitoras, sem se auto-conhecer? Ela sabia, de forma elegante, até aonde 

poderia ir. A dosagem textual vinha aos poucos. Mas, com receio de 

problematizar ainda mais a sua imagem, ou de causar uma indigestão diante 

da crítica da época, que a considerava uma escritora de difícil acesso e de 

linha  ficcional, passou a identificar suas colunas na forma de ghostwriter, onde 

emblematiza personalidades como Tereza Quadros (Comício-1952), Ilka 

Soares (Diário da Noite – 1960-1961), Hellen Palmer (Correio da Manhã, 1959-

1961), e assim revelava a sua escritura no jornalismo do Rio de Janeiro.   

Percebemos nas entrelinhas da linguagem que há uma dificuldade 

de punir aqueles que viam essa forma de literatura. Isso acontece devido ao 

fato de que muitas vezes, por meio das crônicas, a autora se utiliza de artifícios 

para mostrar o seu posicionamento e ao mesmo tempo se esconder, dando 

vida a uma literatura que representa o eu e o outro, tendo consciência que o 

texto é produzido por meio de outra pessoa, para muitas pessoas que precisam 

ouvir, para, com os textos, modificarem o seu espaço.  

Não há um protocolo eficaz de investigação a respeito de quem 

escrevia, por parte do público feminino leitor; o que há é uma eficácia do sujeito 

leitor,  no que diz respeito à investigação e ao gosto pela leitura repassada. 

Assim, a autora não precisava ter um contato direto com a sua ―vítima‖, poderia 
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se esconder perfeitamente atrás de uma figura, uma figura pública como Ilka 

Soares. Dessa forma, ela transmitia ainda mais segurança para as mulheres 

mais inexperientes. 

Por seus textos terem assumido múltiplas roupagens com os 

diversificados temas abordados, a disseminação foi crescente. A literatura que 

entremeia o universo do simbólico e da representação, por meio de assuntos 

cotidianos, se preocupando em não causar um mal injusto ou grave às suas 

leitoras, revela uma vítima social que não enxerga, mas pode passar a 

enxergar com o conhecimento que lhe é repassado. E é esse mesmo 

conhecimento que a possibilitará expor-se perante o seu círculo vivencial. 

A ética caminha diretamente aos princípios expostos, princípios de 

educação, familiares, de beleza, de etiqueta, sendo considerada uma falta de 

ética estabelecer propósitos que possam vir a prejudicar a figura feminina. 

Vivenciar a ética é sinônimo de realização, de consciência, distingue a 

moralidade mediante o sujeito social. Mas, se pararmos para pensar, não 

estaria Clarice usufruindo de uma falsa identidade, se passando por outra 

pessoa para imprimir a sua marca no contexto do jornal.  

Mas é importante deixar claro que a própria Ilka Soares, a vedete, 

uma das fontes inspiradoras dos textos de Clarice Lispector, também fazia 

parte da equipe da TV tupi, do jornalista Assis Chateaubriand e era uma 

espécie de entrevistada diária da jornalista. Com isso, ela não estava 

cometendo nenhum crime, era tudo planejado, e um novo perfil feminino era 

traçado. 

 Assim, a autora tinha autorização de propagar a imagem de Ilka 

Soares aproximando-a também das camadas mais longínquas que viam a 

vedete com pudor e, com os textos, passaram a vê-la como confidente. Um 

relacionamento um tanto quanto inusitado, pois quem recriminava agora passa 

a respeitar, ouve, segue, quer sempre mais. E, quando paramos para avaliar 

como seria a repercussão das confidências de uma vedete para a época, 

vemos que era algo localizado entre o proibido e o instigante.  

Desta forma, Clarice Lispector disponibiliza um espaço focado pelos 

encaminhamentos dos princípios éticos, onde o discurso, independente de 

quem o manifeste, é possível de ser ouvido, tem abertura, deve ser levado em 

consideração. Vê um mercado/público em expansão, conseguindo 
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compreender a necessidade do público carente.  

Consegue contrariar julgamentos, bem como a criação de 

estereótipos. O discurso pode ser apresentado das mais diversas formas: nas 

roupas, nos perfumes, nas brigas ou no glamour. A presença de um texto 

diante das mais variadas situações nos indica que se for fonte de leitura deve 

ser analisado. Contudo, cabe ao leitor averiguá-lo e interpretá-lo. 

A leitura e a escrita passa a se impor como algo visceral, e o 

conteúdo novo circulado pelas veias passa a ser divulgado a cada dia pelas 

páginas do jornal. As mulheres estabelecem a sua autoanálise, penetrando em 

um mundo estranho, mas repleto de novidades; comandadas por uma força 

inteligente e sensível. Uma espécie de abrigo, que identifica as reações 

afetivas das mulheres por um veículo de comunicação, simplesmente por 

estarem diante da necessidade à situação de acolhimento, um acolhimento 

cultural. 

 Num instante, a figura feminina passa a responder ao intercâmbio 

de informações e com o passar do tempo ela está em uma situação confortável 

com os seus próprios desejos. É apresentada assim envolvida em um texto que 

revela os seus próprios corpos por meio de símbolos e convencionalismos, 

mostrando as mais variadas facetas dos elementos constituintes da vida, 

formulando vários tipos de mulheres, tal como nos afirma Nunes: 

 
 
Clarice Lispector criará ainda outros tipos de mulheres, com 
preocupações talvez não diferentes, já que buscam o outro e 
desejam ser femininas. Mas em dimensões e escalas sociais 
diversas, as mulheres clariceanas podem se transformar até 
em estereótipos. (NUNES, 2006, p.230). 

 

 A mulher é provocada por uma inquietude constante. Tal agonia é 

estampada na tentativa de estabelecer uma nova postura, uma mudança 

possível de ser associada à fisionomia, atribuindo-lhe sempre opções de 

escolha para a sua própria existência, revela também a melhor opção entre a 

variedade de perfis que podem servir como objeto de escolha.  

Estamos diante de um modelo idealizado, tal qual o discurso de 

BAUDRILLARD (1995) ao refletir uma necessidade de se comprazer, numa 
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exigência comparada a uma ação de caráter narcisista. Ao mesmo tempo em 

que a figura feminina é contra o modelo imposto, ela quer encontrar-se, ela 

busca uma redefinição diante do que lhe é mostrado. A mulher sabe que está 

em meio à competitividade da beleza e ela se alegra em se agradar e agradar 

ao seu contexto social. 

Contudo, o sujeito/leitor tem a certeza de que a roupa inserida no 

universo da moda, não vestirá o contexto vazio do corpo, ou seja, precisa de 

outro contexto para manter viva a sua essência, sendo necessário que exista 

uma coesão que sincretize o plano da formação do ser, da construção do seu 

eu e sua aparência.  

Quando os verbos ―ser‖ e ―ter‘ se encontram e passam a caminhar 

juntos a figura feminina ganha maior visibilidade perante o universo social. Uma 

situação conflituosa, mas que serve como um instrumento popular. Oscila entre 

o pensamento repousante e a execução de atos definidores da existência do 

sujeito feminino. 

Desse modo, os textos do Correio feminino demarcaram um espaço 

de plena desmistificação do contexto internalizado e introspectivo da literatura 

de 30. BOSI (1989) é um dos autores que retrata bem a introspecção literária 

da época. Com sua visão sociológica, nos mostra parâmetros políticos e 

sociais para a literatura, mas deixa claro uma continuidade estética para os 

anos seguintes.  

Configuramos então um período de Renovação literária, pois 

posteriormente nos damos conta que só um pensamento sociológico dos textos 

não seria suficiente diante da complexidade do material de leitura. Portanto, 

com o aparecimento de novas formas de produção literária, vê-se Clarice 

Lispector e suas crônicas.  

Em seus textos faz com que a mulher descubra a sua identidade, 

independente do tempo e da idade. Os textos revelam um mundo moderno em 

estilhaços, rupturas, passíveis à reconstrução, principalmente, para a mulher. 

Um estilo particularizado, onde o verbo transgride o contexto e universaliza a 

expressão, dimensionando-a para os mais diversos estilos. 

 
 
 
 



 76 

 
2.2 – Marcas do sujeito feminino  e o exalar do perfume. 
 
 
 

Quando passamos a discutir acerca da imagem do sujeito feminino 

pela via da linguagem, procuramos estabelecer as mais diversas respostas às 

nossas indagações. Uma delas seria referente ao que diz respeito às funções 

do gênero e em até que grau o gênero situado no contexto do coletivo estaria 

sendo, em determinado modo, conduzido pelo percurso das representações 

situadas no universo simbólico.  

Percebemos que os estudos relativos ao contexto do gênero 

parecem querer desmistificar todas as modulações do inconsciente coletivo, 

levando-nos a pairar sobre questões racionais. Essas questões aqui são vistas 

sob o impacto das condições sociais, e o envolvimento da cultura em meio a 

elas, mostrando também em que horas a sociedade parece querer que o 

indivíduo exprima suas emoções e em outros momentos as reprime. Assim, 

questões entre homens e mulheres sempre estão habitando a essência dos 

indivíduos. 

A palavra essência também está associada ao simples fato de 

demarcar lugares, ambientes, momentos e revela a personalidade por um 

simples cheiro. Cheiro descobridor de intenções e pensamentos. Pensamentos 

da mulher. Assim, com a necessidade de expandir a sua essência, a mulher 

experimenta um processo de simbiose, as relações interpessoais se reafirmam 

e ela permite a interferência da escritora na sua vida, para demarcar o seu 

próprio eu, permitindo que a literatura exerça o seu poder transformador. 

Alegorias são formuladas a partir da imagem feminina de anjo que 

busca se libertar. Passa a encarar o progresso com dificuldades, mas em meio 

aos fatos, não deixa de lutar. Reconstrói-se com a modernidade. Entretanto, 

não esquece os resquícios do passado. Essa imagem está bem configurada na 

representação do Anjo da história citado por BENJAMIN (1996), quando afirma 

que enquanto durar essa tempestade, o futuro estará condenado a repetir 

passado, sobrevivendo em meio às catástrofes. É quase item obrigatório fixar 

essas imagens e trazê-las para o presente, pois são elas que fixam a nossa 

tradição: 
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O passado traz consigo um índice misterioso, que o impele à 
redenção. Pois não somos tocados por um sopro de ar que foi 
respirado antes? Não existem nas vozes que escutamos, ecos 
de vozes que emudeceram? Não têm as mulheres que 
cortejamos irmãs que elas não chegaram a conhecer? Se é 
assim, existe um encontro secreto, marcado entre as gerações 
precedentes e a nossa. (BENJAMIN, 1994, p.223).  
 

 

A mulher/ anjo que aparece como a geradora da vida, a que acaricia, 

guarda, ama e protege a família, passa a quebrar o frasco de perfume que a 

condiciona totalmente ao passado, como um pássaro engaiolado, e estabelece 

então um caráter novo e dúbio, pois a provedora do lar se vê agora como 

integrante da sociedade.  

Ela passa a revelar que a falta de conhecimento não pode permitir 

ao indivíduo, meios para modificar as suas condições de vida. Portanto, na 

sombra dessa cultura que determina os moldes do perfil feminino, vemos a 

mulher como uma figura mágica que consegue conduzir todo o ritual da 

maternidade e as atividades impostas pela sociedade.  

As leitoras têm uma história de vida e de conhecimentos adquiridos 

que as permite se identificar com o universo exposto nos jornais. É notável que 

os textos favorecem um espaço acolhedor para quem lê, isso para que  leitor 

se sinta à vontade e emita um certo respeito, tendo o direito de interagir e ser 

participante no processo de melhoria da sua autoestima e na elevação da 

autoestima de outros leitores.  

Revela que é essencial registrar o desenvolvimento de cada 

informação, pois elas vão ser parte integrante do perfil de cada mulher 

ambientada no espaço do texto, não deixando de considerar atrelados a essas 

informações os conhecimentos prévios. 

O trajeto da leitura nos textos do Correio Feminino acontece de 

modo natural, sendo atribuído a ele o prazer em relacionar histórias, situações 

e produzir sentido. Com a base na interação, texto e leitoras estabelecem uma 

nova prática social, prática esta que deve ser vivida de modo conjunto, 

revelando uma necessidade de compartilharmos nossa vivência diária com o 

outro. Um questionamento em torno da experiência, que nos faz lembrar as 
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indagações de BENJAMIN (1996) sobre a importância de contar as mais 

variadas situações e trocar experiências:  

 
 
Quem encontra ainda pessoas que saibam contar histórias 
como elas devem ser contadas? Que moribundos dizem hoje 
palavras tão duráveis que possam ser transmitidas como um 
anel, de geração em geração? (BENJAMIN, 1996, p. 114) 
 

 
 

Na medida em que elas leem a situação vivenciada pelo outro, 

passam a atribuir significados aos mais diversos fatores sociais, diante de cada 

circunstância vivida. Com a leitura, conseguem identificar os mais diversos 

contextos, compreendendo de forma mais peculiar a realidade e o seu meio, 

interpretam e põem em prática os seus sonhos e compartilham aquilo que não 

era experienciado, como o hábito de consumir4. 

No Correio Feminino (p. 56) no texto ―Limpar a casa e ficar bonita‖ é  

perceptível que ao ler, a mulher inicia um processo de por as suas fantasias na 

prática. Estaria ela ficando maluca como nos afirma o texto? Em seguida a 

própria tessitura literária afirma que ela está ficando sabida, limpando a casa, 

mas não deixando de lado os seus tratamentos de beleza e a sua essência. O 

texto não a põe em uma situação difícil; pelo contrário, a encaminha passo a 

passo a se manter bonita e feliz em meio aos afazeres domésticos.  

Vê-se isso claramente nas etapas que envolvem uma situação 

rotineira como o ―hábito de limpar a casa‖. Clarice Lispector propõe uma rotina 

encarada de forma diferente, pois entra em cena o ―ficar bonita‖. A mulher 

vivenciadora do ambiente doméstico passa a pensar duas vezes quando se 

fala no assunto limpar a casa.  

Tradicionalmente, o primeiro passo para uma boa limpeza é definir o 

local a ser trabalhado e após isso pode-se determinar o material de trabalho 

destinado à limpeza: vassoura, balde, rodo, expanador de pó, etc. Todavia, no 

texto abaixo, os encaminhamentos não são esses. A beleza passa a ser o 

agente delimitador de mudanças para o espaço da mulher: 

                                                
4 Se for analisado o consumo associado à higiene e a beleza, a autora indica que a aquisição de 
produtos é plenamente admissível. A beleza passa a ser o agente delimitador de mudanças para 

o espaço da mulher. 
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LIMPAR A CASA E FICAR BONITA 

 
 
Primeiro – antes de começar a faxina mais pesada, ela retira o 
esmalte das unhas, embebe as mãos com loção apropriada, e 
põe luvas velhas que mantenham a loção no lugar... 
Segundo – antes de iniciar trabalhos que lidam com vapor 
d‘água – como cozinhar ou lavar roupa em água quente – ela 
passa um bom creme nutritivo no rosto... 
Terceiro – aplica um tônico de cabelo que fica trabalhando pela 
sua beleza enquanto ela trabalha pela casa. (LISPECTOR, 
2006, p. 56). 

 
 

 

A mulher que estabelece o seu perfil de cuidadora do lar usufrui da 

mágica dos cosméticos e dos cheiros para consigo. Nas três situações 

expostas é determinante que ela passe por um ritual: retira os esmaltes, 

embebe as mãos com loção, põe luvas; desta forma, mostra o quão necessário 

é alinhar uma relação de cuidado com o próprio corpo.  

Às vezes chega até a espalhar gema de ovo pelos cabelos 

estabelecendo os seus próprios testes e depois acaba tendo de lavar a cabeça, 

errando e acertando até chegar à medida certa imposta pelo social. Constrói 

um laboratório, onde os resultados construirão um alicerce para o próprio 

benefício5.  

Quando retomamos as indagações de BENJAMIN (1996, p. 115), 

sobre sociedade e experiência, podemos relembrar a expressão do autor nos 

dizendo: ―qual o valor de todo nosso patrimônio cultural se a experiência não 

mais o vincula a nós?‖.  Associamos que a própria cultura só passa a ter valor 

                                                
5
 Com isso, desenvolve um ritual de beleza compartilhado, sempre incentivando 

para a aquisição do novo, tal o discurso de Johnson e Learned (2005) ao afirmar o discurso do 

consumo feminino como algo fantástico, uma verdadeira parceria do marketing, pois, 

apresentam uma capacidade incomparável de expressar como um produto ou serviço pode 

funcionar melhor para elas. É também passado que em discursos informais, a mulher tem o 

poder de ajudar as empresas a resolverem desafios, a planejarem produtos mais intuitivos e mais 

relevantes ou até criarem mensagens publicitárias que causem impacto. 
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se experimentada, e é esse o objetivo maior de Clarice, fazer valer cada 

momento de suas vivências em função do outro. 

Lendo, a figura feminina passa a se enxergar como objeto de desejo, 

e se indaga entre o certo e o duvidoso. Neste percurso, muitas vezes o próprio 

ser não consegue distinguir quais são os limites para o corpo e para a alma, 

pois o corpo do outro é a sua maior referência e passa a ser o educador, 

mediante uma sociedade repleta de discursos ditatoriais e pecado.  

Em meio a um contexto de dissimulações, o ser feminino percebe 

que as coisas contribuem para uma situação de encobrimento do real, onde as 

impressões valem mais do que o verdadeiro eu, dando lugar a um prazer pela 

aparência. Assim, os símbolos retratados são reforçados diante do contexto no 

qual estão imbricados. E é neste contexto de discernir qual o seu lugar no 

universo do simbólico pela reflexão, que destacamos a importância dos textos 

de Clarice Lispector. 

Assim, quando por alguns momentos a mulher estabelece o 

processo de reflexão em torno de si, consegue mudar o rumo do século em 

função das suas próprias origens sociais.  Inicia-se então o processo a partir da 

imagem do outro, partindo ao seu próprio corpo, abrindo um caminho para 

exalar o seu novo perfume para aqueles que buscam as variadas leituras, e 

que também desejam vivenciar os seus conhecimentos.  

Lembra-nos com isso um pouco da Literatura Portuguesa pelas 

palavras das três Marias, instigando que as vozes das mulheres ―são para 

aqueles que nos amam pelos nossos limites de carne e de pele, de saber e de 

sentir, o contorno, a forma, é o que nos torna palpáveis e compreensíveis‖ 

(BARRENO; HORTA; COSTA 1980, p. 51). 

A ação de sentir é uma maneira rápida para a percepção de novos 

conteúdos; e, para que as leitoras aprendam e depois repassem as 

informações adquiridas, se faz necessário ter o desejo de lidar com seus 

próprios sentimentos e com o aprendizado revelado. Ninguém poderia obrigá-

las a desejar algo, nem a autora. Porém, o processo da leitura a envolve de tal 

modo, a fazer do hábito costumeiro da compra do jornal um prazer. Ela é posta 

mediante os estímulos literários e responde a essa demanda.  

Não bastasse a pressão social, a competitividade do mundo também 

a expõe em meio à cultura. Diante disso, a falta de diálogos e afetos dentro da 
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sua própria casa, em função de um contexto tipicamente machista, nos faz 

indagar como a mulher conseguia se manter produtiva, tranquila e se tornar um 

ser livre e em constante mutação. Remete-nos assim à escritora Virgínia Woolf 

(1985) em sua obra Um teto todo seu discutindo as condições das mulheres da 

Inglaterra numa sociedade desigual.  

Observamos nos textos de Clarice Lispector um processo de 

transferência de valores e de identificação; poderíamos nesta situação, lembrar 

dos princípios freudianos, sugerindo um modelo onde o indivíduo extrai as suas 

experiências a partir do conhecimento de outras pessoas, estabelecendo assim 

uma relação emocional. A mulher pode plenamente ser vista em alguns 

momentos como uma criança que quer aprender a andar; e, no momento em 

que dá o primeiro passo, ela os estende até as demais relações provocadas 

pelo social. 

Conduzindo os seus passos, o ser feminino explora a realidade com 

intuito de chegar a um grau de maturidade antes não pretendido. Deste modo o 

fio condutor da leitura a direciona diante do pêndulo das emoções e do 

cognitivo de modo plenamente associado, compartilhando uma orientação 

valorativista, provocando relações de afetividade em função de um 

amadurecimento social6 para pessoas que talvez não conseguissem 

compreender o sentido das entrelinhas textuais. 

 O gradual avanço na leitura introduz um processo que compreende 

novas experiências textuais e reais, acrescentadas na relação autor/ leitor. A 

capacidade de enxergar a condição do outro promove, à medida que a leitura 

prossegue, novas maneiras de interação entre o autor e o leitor, solidificando 

uma possível convivência. Entretanto, a convivência é rodeada de mistério, 

fatores escondidos que são revelados aos poucos, um mistério provocado pelo 

                                                
6 O autor Jaime Ginzburg no texto "Clarice Lispector e a razão antagônica", expõe a 
individualidade dos participantes da narrativa clariciana em um caminho de 
fragmentos. Mostra-nos as dificuldades enfrentadas pela sociedade brasileira e nela 
não podemos esquecer: a mulher. Leva-nos a uma reflexão a cerca do Brasil e a 
leitura, encaminhando-nos à pensar que uma boa parcela da população não chega a 
"ascender a uma subjetividade plena" (p. 95). Nos mostra que no construto literatura e 
sociedade, os tipos claricianos localizam-se a mercê do poder, assim, enfrentam a 
desumanização. Vemos  Clarice "em favor do impacto do estranhamento" (p. 92), 
semelhante a Machado de Assis em Memórias póstumas. A autora assume o papel 
das pessoas despercebidas, mostrando num discurso plausível uma linguagem que 
aproxima as pessoas menos favorecidas. 
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texto, pela mensagem nova e pela leitura. Tal qual a expectativa de ver, ler e 

decifrar o papel escondido no fundo de uma garrafa que foi jogada ao mar, pois 

ele pode conter os encaminhamentos para se chegar ao tesouro perdido: 

 
 

GARRAFA AO MAR 
 
 

Encontramos um livro de etiqueta, sem capa, sem nome de 
autor ou data – o que lhe deu uma nobreza de documento 
achado em garrafa ao mar. Tornado por tais circunstâncias 
misterioso e cheio de autoridade, abrimo-lo como ouviríamos a 
verdade tão verdadeira que até anônima já era. 
Abrimo-lo é modo de dizer. O livro abriu-se sozinho, numa 
página gasta certamente por mãos ansiosas por bem 
procederem na vida. (LISPECTOR, 2006, P.149.) 

 
 
 

O interessante do texto garrafa ao mar é poder observar a 

comparação estabelecida entre um livro de etiqueta e um tesouro perdido. 

Como pessoas ignorantes poderiam compreender tal comparação? A proposta 

era exatamente essa, fazer com que pessoas desacostumadas com princípios 

e valores passassem a observá-los como essenciais; mesmo o livro estando 

sem capa, sem nome de autor, ou data, o que vale é o conteúdo de autoridade 

apresentado, um espaço onde o conteúdo ensina por si só. 

 Uma autora co-participante das ações pretendidas por suas leitoras. 

Abre junto com elas as garrafas do mar e direciona para os mais variados 

mapas dos tesouros. Enfatiza aqui o tesouro descoberto, por que não dizer o 

ouro, sendo este uma obra em serviço da leitura e da vida. Permite para quem 

aprecia seus discursos o envolvimento com outro tipo de pensamento, antes 

distante, revelando em textos a efetivação da cultura.  

Sabemos que o trabalhar com a palavra é algo inerente da literatura 

de Clarice Lispector, e o seu lapidar/ usar a palavra como objeto transformador, 

repassa a sensação de liberdade para o leitor. A liberdade com o texto é o 

encaminhamento para a trajetória da autora, não deixando de nos afirmar que 

―a trajetória somos nós mesmos. Em matéria de viver, nunca se pode chegar 

antes‖. (LISPECTOR, 1986, p.172) 

E neste caminho de buscas em torno do eu, encontramos o livro. 

Mesmo estando um pouco deteriorado, neste material precioso encontramos a 
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fonte do saber. Nos encaminhamentos de Clarice Lispector a respeito do livro 

revelado, é possível afirmar que as informações nele encontradas traduzem 

mistério e autoridade e envolve de tal modo que sempre leva a ouvi-las.  

Quando quem quer ler a mensagem/tesouro dá o primeiro passo, o 

passo de abrir o livro, abre também as portas para o universo da esfinge. 

―Decifra-me ou te devoro‖ é uma das falas que ecoarão durante o processo de 

iniciar a passagem das páginas para seguir o trajeto de leitura. A autora/ 

esfinge faz com que a pessoa tome posse desse material e descubra a forma 

de solucionar seus medos, suas angústias, e dores, por ensinamentos da 

leitura, mesmo que a leitora tenha de lutar contra eles. Contudo, existe a 

certeza dos obstáculos, mas ao enfrentá-los o bem proceder na vida está 

diante dos olhos. 

Nesta situação, embasada pela ação de seduzir, não se pode ter a 

certeza de que as coisas irão acontecer como planejadas, aos poucos elas vão 

sendo decifradas. Resta à autora informar, concentrar, associar e escolher o 

que realmente é um texto obrigatório para o momento em questão. Um 

contexto de produção eletrizante, pois, a cada dia, surgem novos propósitos e 

os enigmas devem ser quebrados. Sobre o prazer de decifrar fontes, 

percebemos na opinião de Duby (1993) o seguinte posicionamento: 

 

 

Outro prazer, este excitante: o prazer de decifrar, que não 
passa na verdade de um jogo de paciência. Terminada a tarde, 
um punhado de dados, quase nada. Mas são exclusivamente 
nossos, de quem soube ir ao seu encontro, e a caçada foi 
muito mais importante que o animal capturado.  (DUBY, 
1993,p.28) 

  

 

Faz-se presente a ação de abrir de imediato o espaço para a 

entrada das informações e também é possível afirmar que existe a 

possibilidade delas, de mansinho, como quem não quer nada, invadirem o 

ambiente para futuramente serem desmistificadas; pois o livro pode abrir-se 

sozinho e unido ao desejo de conhecer outra forma de lidar com a vida, nos 

instiga como diz a autora, a querer sempre mais. 
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 Destacamos também um perfil de leitora que se encontra e se 

apropria dos textos que lê e a rotina literária passa também a enriquecer o 

processo de aproximação com os livros. Desta forma, podemos afirmar que os 

impulsos literários, dentro do contexto emoção e razão, contribuirão para a 

manifestação do aprendizado e da leitura.  

Com os textos a figura feminina passa a se olhar. Ela atualiza o 

conflito edipiano e personifica o conhecimento. Uma total mudança e inserção 

de valores não antes priorizados. E para que essa transferência de valoração 

aconteça é preciso que o ser feminino tenha paixão pelo ambiente caseiro e 

doméstico, mas também se apaixone pelo conhecimento. Suas pulsações, 

suas emoções devem interagir plenamente com a paixão pelo saber, ou seja, 

toda a sua feminilidade deve ser transformada em curiosidade para ser 

aprimorada a cada dia.   

Em função da passagem do tempo, levando-se em consideração as 

datas das publicações dos textos, 1952, 1959, a maioria em 1960, chegando 

até 1975 e 1977 na revista feminina Mais editada pela Três (editora que ainda 

atua no mercado), é notável que existam modificações no perfil lapidado. A 

mulher se molda no decorrer das horas vividas, redescobre-se em meio a uma 

realidade de papel. Papel que é riscado e tem marcas, mas sem ele o registro 

escrito não chega ao leitor. Também percebemos essa mudança no enfoque 

de Benedito Nunes, quando nos fala sobre esta realidade do texto literário: 

 

 

 [...] da adesão a esse ―mundo de papel‖, quando retornamos 
ao real, nossa experiência, ampliada e renovada pela 
experiência da obra, à luz do que nos revelou, possibilita 
redescobri-lo, sentindo-o e pensando-o de maneira diferente e 
nova. A ilusão, a mentira, o fingimento da ficção aclara o real 
ao desligar-se dele, transfigurando-o; e aclara-o já pelo insight 
que em nós provocou. (NUNES, 1996, p.3) 

 
 
 

A mudança também compreende ao apego perante a autora. O texto 

as aproxima, denota um tom de amizade, de intimidade. A cada palavra é 

compreensível a utilização de um tom que torna o discurso cada vez mais 

próximo, permitindo a identificação com o outro, a irmandade em trono de 
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ideias que possam estabelecer um lugar para mulher pela literatura. Este 

aconchego vai se modificando, em função das próprias temáticas e da 

realidade vivenciada. 

 Vemos uma modificação no perfil que leva quem escreve a 

trabalhar temas mais diversificados, em função da necessidade de quem lê. 

Considera-se a escritura como um guia, determinante de gostos e preferências. 

Resgata valores do passado, que são contrastados com o presente, justifica 

um ofício. Sobre a escritura vista como o ofício do escritor, podemos citar Leila 

Perrone, que se expressa da seguinte forma: 

 
 
 
A falta de um lugar para o ―belo‖ e para a consciência, nesta 
sociedade, é uma privação que atinge todos os seus membros; 
mas é o escritor (o filósofo, o poeta) quem mais rapidamente 
detecta esta privação, porque o exercício da lucidez e a 
afirmação de valores autênticos eram o que, historicamente 
justificavam o seu ofício (PERRONE-MOISÉS, 2001, p.68) 

 

 

Passa então a formar gostos, tudo em função da literatura. Conhece 

a tradição que convive e oferece os mais variados caminhos para o seu público 

leitor. Os temas se abrangem e tornam-se mais simples de ser vencidos, diante 

das situações difíceis. Os desafios a cada dia são outros, são novos. Contudo, 

quem os recebe sabe em quem confiar. 

Mediante essas situações de identificação pelo itinerário da 

linguagem clariciana, temos entre elas o afeto. É o afeto que irá desencadear 

todo o processo de identificação, pois como falamos a linguagem não poderia 

ser imposta e sim cultivada na mentalidade das mulheres. Esse apego irá 

desenvolver uma variedade de indagações e respostas aos textos. Passa a 

preencher um espaço que estava sublimado, fortalecendo o vínculo autor/leitor.  

Vemos que as emoções passam a estar presentes quando 

decidimos optar pelo conhecer, criam adequações com objetos e indivíduos, 

assim, passam a se fazer presentes em qualquer lugar, mas em proporções 

distintas. Neste estudo, o afeto pode ser compreendido com algo que interage 

diretamente com o cognitivo feminino, fazendo com que o campo das ideias 

passa a se operacionalizar com mais facilidade. 
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Entretanto, para que ocorra um bom entendimento do texto 

clariciano, a afetividade tem que favorecer o bem-estar do sujeito feminino. 

Assim, a sensibilidade da mulher é colocada em xeque, nos levando para um 

patamar de ordem moral e seus motivos, pois a mulher agora é vista mediante 

as suas relações pessoais e sociais. 

Dessa maneira os textos produzidos por Clarice Lispector, sua 

afetividade e carga emocional são retratados de forma complexa, pois ao 

mesmo tempo em que é social, possui uma essência biológica, fazendo a 

mediação da condição orgânica do eu feminino e seus processos cognitivos, 

mediação essa que só pode ser alcançada pelas vias culturais, isto é, 

provocando uma mediação do social. Por meio da criação de um vínculo com a 

sociedade, a autora instaura uma entrada ao universo da cultura e dos campos 

simbólicos, permitindo o direito de usufruir dos bens e objetos citados nos 

textos, dando origem a uma nova forma de pensar a mulher.  
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CAPÍTULO 3 
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O UNIVERSO DA CRÔNICA  

A linguagem jornalística no contexto da aproximação e do afeto. 

 

 

Estude, procure instruir-se interessando-se por toda espécie de 
leituras. (LISPECTOR, 2006, p.65) 

 

No percorrer do nosso estudo a respeito dos textos de Clarice 

Lispector, percebemos o quão pouco foi explorada a temática da imprensa 

feminina. E notando a deficiência de materiais de estudo que tratem sobre este 

assunto, vale destacar que abrange um mercado de trabalho em crescimento, 

o que faz com que exista ainda mais espaço para o universo de pesquisa. 

O contexto do jornal ditado pela mulher requer estudo. Esse tipo de 

texto se modificou em conjunto com os campos da História e da Sociologia e 

associadas a estas áreas estão as mudanças que aconteceram com o perfil 

feminino e que desenfreiam várias narrativas em torno do sujeito mulher, 

levando a buscar mais o conhecimento, a correr atrás de sonhos e realizações. 

 Uma característica marcante da crônica jornalística feminina é o fato 

de não entregar de imediato um posicionamento, mas remeter às mais variadas 

imagens para levar à introdução de um tema, sem pretender de forma alguma 

torná-lo finito, mas aprofundá-lo a cada nova imagem que possa surgir. Vale 

salientar que novas imagens surgem a cada dia, e a busca pelo descobrir algo 

novo faz com que a mulher se renove e adquira cada vez mais conhecimento. 

 

AS MULHERES SÃO MAIS ASTUCIOSAS 

 

Os homens quando desejam alguma coisa vão sempre por 
meios diretos, o que pode dar bons resultados ou não, 
enquanto que as mulheres não se arriscam a perder a partida e 
tomam todas as cautelas para que seus planos sejam 
vitoriosos. 
Há mulheres que têm especial predileção por esses jogos 
indiretos e se saem com tanta habilidade de situações 
embaraçosas, que mostram extraordinário pendor para a 
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espionagem ou outra atividade de semelhantes características 
(LISPECTOR, 2006, P.77) 

 

 

Assim, percebemos que existem infinitas formas de desdobramento 

do próprio jornalismo. Uma vertente que expõe até os mitos entre homens e 

mulheres evidenciando as habilidades de cada sexo. A jornalista em questão 

entra na casa, com suas crônicas, de milhões de leitoras, revela os fatos 

novos, investiga a sociedade, interpreta e facilita a interpretação, induzindo seu 

público a seguir seu exemplo. Faz com que as leitoras possam ser tão 

astuciosas e dissimuladas a fim de que sejam vitoriosas. Vale lembrar que 

basicamente estamos falando de um público que basicamente desconhecia 

textos jornalísticos voltados para a mulher. 

Com o progresso da indústria, o público feminino foi agraciado com 

novos campos de aprimoramento de estudo e pesquisa, entre eles o da 

cosmética, e, aliado a esse desenvolvimento, cresce também o mercado da 

divulgação em geral e da publicidade sempre associado ao mercado 

capitalista. A divulgação de produtos propunha a formulação de um 

pensamento atinado, ao ponto do consumidor conseguir compreender com o 

processo de aquisição de produtos a compreensão de um novo estilo de vida. 

Contudo, falta uma melhor orientação e o olhar de quem sabe do 

que está falando, que passe credibilidade. Com isso, Clarice Lispector passa a 

estabelecer uma espécie de jornalismo de serviço, pois repassa o 

conhecimento que, já adquirido para orientação do outro, presta um serviço ao 

cotidiano das suas leitoras.  

Nesta época, faltavam mulheres que promulgassem a capacidade 

de decidir e conhecer. Diante da ausência da informação estava a ignorância 

que dificultava a comunicação em prol do sujeito feminino. Desse modo, a 

leitura e a compreensão da ciência e do novo passam a ser consideradas de 

grande valia, uma dádiva divina. 

É notável que com o passar do tempo, com o surgimento de novos 

produtos e novas informações, o público vai adquirindo a compreensão das 

coisas e do que está ao seu redor e, a partir disso, vai estabelecendo novas 

exigências. As mulheres passam a perceber a névoa obscura da falta de saber 

e o que ela pode provocar e, passam a ler o mundo exercendo o seu poder de 
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criticidade com conceitos próprios; passando a por de lado tudo aquilo que 

embotava o seu pensamento.  

Então, novos assuntos como: a etiqueta, a casa, a arquitetura e o 

próprio universo da beleza foram ganhando caras novas e a literatura não 

poderia perder espaços mediante os novos atrativos. Então por que não 

associar uma coisa com a outra? E assim a escritura clariciana passa a 

acompanhar o ritmo de mudanças por uma democratização dos conteúdos 

novos, desmistificando a imprensa direcionada somente para a elite, de acordo 

com moldes que já havia experienciado: 

 

Até a metade do século XIX, a imprensa feminina era um 
produto para a elite. As leitoras podiam ser contadas em 
poucos milhares, pois somente as mulheres da aristocracia e 
da elite da burguesia sabiam ler e dispunham de tempo para 
isso. Em outras palavras, eram verdadeiras ―damas‖, não raro 
muito cultivadas. Nos EUA, a guerra civil, o crescimento 
industrial, e a evolução das editoras como negócio vêm 
modificar o perfil da leitora. Moldes, brindes, avanço da 
indústria de cosméticos, a busca do público interiorano, a 
venda avulsa, desvinculada do correio foram, entre outros, os 
motivos impulsionadores dessa imprensa. (BUITONI, 1990, 
p.28)  

 

 

Conforme os estudos de Buitoni (1990), podemos comprovar que 

muitas foram as revistas femininas e espaços em jornais voltados para o 

discurso do feminino que surgiram no exterior, no século XIX.  Contudo, eram 

textos direcionados somente para a elite, não tinha efeito massificante. 

Somente no final do mesmo século, quando as revistas já estavam com uma 

maior facilidade de serem adquiridas e com o desenvolvimento dos moldes e 

da indústria de vestuário de uma forma geral, que os conteúdos impressos 

foram sendo viabilizados em maiores proporções. Ainda segundo Buitoni 

(1990): 

 

 O Ladys Home Journal , surgido em 1883,  primeiro veículo a 
ter a palavra home em seu título, passou dos 100 mil 

exemplares iniciais a 700 mil em 1893; e era semanal. E a 
casa, o lar, passava a ser o componente de peso na fórmula da 
imprensa para mulheres (BUITONI, 1990, p.27). 
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Assim, outras publicações foram também se desenvolvendo até 

chegarmos na imprensa brasileira e ao contexto clariciano. A escrita em 

formato de crônica, de conversa, quase possível de ser comparada à 

linguagem utilizada no diário, é visibilizada também nos moldes estrangeiros. 

Neles, a mulher apresentava um conjunto de palavras que poderiam ser  

associadas a uma prática diária, apurar os seus gostos e discutir temas em 

geral.  

É importante lembrar para esta pesquisa que, durante o período da II 

Guerra Mundial, muitas revistas do continente europeu saíram de circulação. 

Uma das mais queridas do público, a Marie Claire (1937- marco na imprensa 

francesa), saiu de circulação, só retornando, trazendo consigo toda uma gama 

de novas ideias em 1954.  

Com este retorno e os movimentos pós-guerra o mundo buscava 

uma reestruturação das famílias; os países precisavam ser reerguidos e a 

popularização do consumo tornou-se ponto forte para a imprensa. Pode-se 

dizer então que foi um momento de carta aberta para o discurso jornalístico 

voltado para a mulher, pois os textos muitas vezes queriam provar um poder de 

compra e de consumo tal qual o homem. 

Para as jovens da época, qualquer ação de fosse descoberta e 

enquadrada como algo novo valia a pena. Elas iriam sugerir um ato cultural que 

provavelmente o homem, independente da classe em que estivesse inserido 

iria compreender e seria o detentor do saber. Então, mais do que urgente, a 

mulher necessitava que a informação chegasse até ela. 

 Surge então, a tentativa de formar novas leitoras a partir da 

necessidade dessas pessoas que tinham o interesse pelo ler. Coube a 

narrativa de Clarice Lispector compactuar com o desempenho econômico, 

social e cultural da época, se colocando a frente dos anseios e dos sonhos do  

público que buscava por alguém que emanasse o conhecimento. 

Desta forma, diante da dimensão e a possibilidade multiplicativa da 

leitura e das mídias em função dos indivíduos, podemos delimitar a relação 

comunicação e literatura como uma ação dialógica entre o homem criativo e a 

técnica, estando presente nas mais diversas etapas da civilização. Fica claro 

que o contexto no qual enxergamos não é o do surgimento da imprensa, mas 
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sim um processo baseado em informações binárias, onde o par, autora e leitora 

dialogam em benefício da sociedade. 

 Uma espécie de teoria matemática em função dos sujeitos 

comunicantes que é aprimorada, com intuito de promover a evolução dos 

meios associada a uma preocupação com a massa7, levando a população a 

formular uma consciência nacional em torno da difícil realidade vivenciada e a  

feminilidade; evidenciando uma atenção com a linguagem do outro que está 

por trás do meio. Revela-nos assim uma atenção maior para com quem está 

por trás do veículo de comunicação. 

Neste contexto, nos deparamos com a seguinte pergunta: 

estaríamos entrando em uma nova era para a imprensa? Muitos divulgam até 

uma leitura do universo feminino e uma defesa em prol da imprensa feminina 

sem se dar conta do que realmente ela poderia ofertar, sem investir. Clarice 

Lispector passa a ser aversa a esta falta de apoio. Ela além de abrir os olhos, 

intercepta todo contexto contrário a esse tipo de leitura.  

Vemos que a imprensa feminina já estava sendo disseminada 

internacionalmente. Contudo, o público feminino no Brasil perguntava-se onde 

estava o novo, pois as pessoas estavam carentes da novidade. Estaríamos 

diante de uma era da cópia do que chamamos imprensa feminina ou Clarice 

podia exercer o seu poder criativo desenvolvendo uma excelente interatividade. 

Diante disso, a própria noção de autenticidade passa a ser questionada e 

coloca em evidência a falta de sentido para uma reprodução.  

Assim, passa a existir uma ligação à interpretação do significado 

pelo receptor, que está diretamente relacionado ao significado pretendido pelo 

emissor. E em meio a isso, passamos a sugerir a possibilidade de um 

pensamento que envolva a construção de um novo sistema para o próprio 

universo das comunicações. 

                                                
7
 A massa também é citada por Clarice em várias de suas obras. Em ―A hora da 

estrela‖, vemos uma definição do conceito de massa como uma raça que busca 
constantemente resposta para suas perguntas: essa resistente raça anã teimosa que 
um dia vai talvez reivindicar o direito ao grito no clã do sul do país (LISPECTOR,1998, 

p.80). Em continuação, a autora afirma que a história produzida representa uma difícil 
realidade vivenciada pela massa: esta história acontece em estado de emergência e 
de calamidade pública. Trata-se de livro inacabado porque lhe falta a resposta. 
Resposta esta que espero que alguém no mundo ma-dê (LISPECTOR, 1998, p.10). 
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Assim, mergulhamos em uma demonstração de conceitos teórico-

matemáticos revelados através de imagens e símbolos aplicados às formas de 

comunicação que são manifestadas através da palavra. Vemos os enlaces da 

modernidade delinearem num jogo linguístico, a tentativa de estabelecer uma 

linguagem.  

A propósito, seriam estes, ao invés de laços, nós? Ficção ou 

realidade em boa parte dos espaços femininos brasileiros. Relações propostas 

reais ou apenas aparentes? Clarice Lispector tem os seus mistérios, e 

podemos dizer que no Correio Feminino existe um crivo crítico perante a 

sociedade, representada aqui com um bolo apagado, grande e seco, 

semelhante ao contexto do conto Feliz Aniversário8, comemorações confusas, 

falsos sentimentos que surgem despercebidamente. Valores perdidos, 

desconstrução do indivíduo, pedaços de corações que vão sendo jogados ao 

ar. Estaríamos diante de uma desmistificação do materialismo?  

Consumismo, ganância ou coisa parecida? Talvez. Só sabemos que 

aqui o personagem em evidência é a figura feminina, e esta ímpar personagem 

passou a ser esquecida por todos aos poucos, tal qual a Dona Anita prestes a 

comemorar o que ainda não conseguiu obter: 

 

―No ano que vem nos veremos, mamãe! ― Gritou José. Seriam 
estes brados realmente humanos, será que estes filhos têm 
consciência de quem foi a pessoa que os gerou?! E como fica 
o coração de uma mãe que já viveu e presenciou tantos fatos. 
Seria uma morte física ou espiritual? Não sei. O que sei é que 
de Dona Anita jaz o coração. (LISPECTOR, 1998, p.57) 
 

 

 
Dona Anita de Feliz Aniversário é vista como uma mártir. Figura 

sombria, serena, presente, mas com muito amor escondido em um corpo de 89 

anos. Um amor que poucos conheceram pois o mesmo não era para qualquer 

um e sim para aqueles de boa índole, dos quais ela se agradava. Como 

compreender que por trás daquele corpo ―velho‖ e daquela aparência enrugada 

existia tal sentimento?  

                                                
8
 LISPECTOR, Clarice. Feliz aniversário. IN: Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco,1998. p. 

54-67. 
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Nem seus próprios filhos compreenderam, nem mesmo eles... os 

seus mais fortes laços. Realidade e ficção nas famílias? Uma comemoração 

problematizada, uma (des)família. Contudo, fugindo ―aparentemente‖ do 

discurso da ficção, Clarice Lispector traz suas marcas textuais para a realidade 

jornalística. 

Deste modo, é notável as semelhanças que a linguagem literária e 

jornalística adquirem, por mais que existam aqueles que margeiam as áreas e   

coloquem como distantes os gêneros. Assim, literatura e jornalismo só 

solidificam a tese emergente para o desenvolvimento de estudos que envolvam 

estes campos do conhecimento. 

Se observarmos a estilística que envolve as linguagens Literária e 

Jornalística, perceberemos uma aproximação entre ambas, e a autora em 

questão faz alusão a tal aproximação no seu discurso. Ao mesmo tempo em 

que ela exalta em várias de suas obras a ambiguidade, os discursos muitas 

vezes conflituosos, revelando de modo indireto o universo do real.  

Assume no Correio Feminino uma linguagem prática e documental, 

redesenhando e revelando semelhanças com a sua escrita ensaística. E assim 

ela conquista ainda mais o seu público, pois a leitora passa a se enxergar na 

posição de atriz principal e, pela linguagem, a mulher que se via em um 

contexto de maldição passa a ser abençoada: 

 

ME DÁ LICENÇA, MINHA SENHORA 

 
 
Eu disse uma vez que escrever é uma maldição. Não me 
lembro exatamente por que disse, mas disse com sinceridade. 
Hoje repito: é uma maldição. Mas maldição que salva. Não 
estou me referindo muito a escrever para jornal. Mas àquilo 
que eventualmente pode se transformar em conto ou romance. 
Ou novela (acabei uma agora). 
É uma maldição porque obriga e arrasta como um vício 
penoso, do qual é quase impossível se livrar pois nada o 
substitui. E é uma salvação. Salva a alma presa, salva a 
pessoa que se sente inútil, salva o dia que se vive e que nunca 
se entende a menos que se escreva. 
Escrever é tentar entender, é procurar reproduzir o 
irreproduzível, é sentir até o fim o que permaneceria apenas 
vago e sufocador. Escrever é abençoar uma vida que não foi 
abençoada. (LISPECTOR, 2006, p.145) 
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Para Clarice Lispector, não importam as diferenças entre gêneros 

textuais, o que vale é o texto produzido que vicia, faz doer, mas ao mesmo 

tempo gera bênção para a vida de alguém. O ato de escrever, que para muitos 

é oriundo do ato de ler, é aqui incentivado pela própria Clarice. Ela quer que 

suas leitoras leiam o seus textos para que também possam passar para o 

papel as suas próprias histórias de vida. Tudo deve ficar registrado. Marcado 

para que outras pessoas também possam compreender que muitas vezes é 

irreproduzível. 

Compreendemos que as deficiências no que diz respeito a leitura e a 

escrita na época eram muitas, principalmente no que tange ao público 

feminino, pois a mulher não tinha tanto espaço no que diz respeito a 

aprendizagem, e Clarice Lispector sabia disso. Tal fato representava um fator 

negativo para a disseminação das ideias femininas e ampliação do espaço da 

mulher na sociedade. Então a escrita passa a contribuir para a diminuição das 

desigualdades sociais, melhorando a qualidade de vida, buscando possíveis 

soluções para o contexto em que a mulher se encontrava. 

Como a personagem principal do texto clariciano desenvolveria suas 

ideias e habilidades, para ajustamento às exigências decorrentes da evolução 

do conhecimento e suas competências (tão exploradas por estudiosos, 

professores e pedagogos)? De que forma compreenderia temas exteriores ao 

âmbito específico da realidade em que estava situada, ligados à realidade 

brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento se não soubesse ler e 

principalmente escrever? 

Seria este um dos motivos para a linguagem facilitada? 

Configuramos um cenário, onde a avaliação dos textos gerada pelo público 

feminino da autora se apresenta associada ao contexto da leitura e 

interpretação de textos dos mais variados temas, com o objetivo de aferir um 

maior e melhor rendimento dos alunos/leitoras em seu contexto social? 

Estamos diante de um processo de formação de leitoras?  Lembramos aqui 

das palavras de Antonio Candido (1953) ao estabelecer o conceito de crônica 

no prefácio de A vida ao Rés-do-chão, como um texto revelador de 

singularidades insuspeitadas: 
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A literatura corre com frequência este risco, cujo resultado é 
quebrar no leitor a possibilidade de ver as coisas com retidão e 
pensar em consequência disto. Ora, a crônica está sempre 
ajudando a estabelecer ou restabelecer a dimensão das coisas 
e das pessoas. Em lugar de oferecer um cenário excelso, numa 
revoada de adjetivos e períodos candentes, pega o miúdo e 
mostra nele uma grandeza, uma beleza ou uma singularidade 
insuspeitadas [...] 
[...] No caso da crônica, talvez como prêmio por ser tão 
despretensiosa, insinuante e reveladora. E também porque 
ensina a conviver intimamente com a palavra, fazendo que ela 
não se dissolva de todo ou depressa demais no contexto, mas 
ganhe relevo, permitindo que o leitor a sinta na força dos seus 
valores próprios. (CANDIDO, 1992, p. 6) 

 

 

Assim, a crônica é revelada como um texto que estabelece novas 

dimensões. É um texto que liga tudo a todos, delineia proporções para uma 

história comum e constrói pelo verbal novas indagações e questionamentos. 

Ironia, crítica, isolamento, até as próprias restrições do convívio humano 

podem servir como tema para um questionamento estabelecido por essa 

construção narrativa.  

Não podemos esquecer que o próprio conceito do mito no mundo 

contemporâneo apresenta-se de forma discutível e nos leva a refletir por meio 

da crônica sobre seus polissentidos. A palavra mito no uso popular é tomada 

para designar algo sobrenatural, mentira, algo falso ou algo que, simplesmente, 

pode não existir. Mas esses seriam seus verdadeiros sentidos? Ou algumas de 

suas formas? 

Uma maneira de observar o mito é como demonstração prática, na 

tentativa do homem de buscar conhecer sua origem, seus sentimentos, sua 

forma, enfim, sua essência. Ou seja, ele reside na eterna busca do 

conhecimento do que está fora, além das ―mãos‖ humanas.  É a tentativa de 

explicação da alma. O mito usa faces que dependem de quem o observa. 

 Ao analisarmos os textos do Correio Feminino e remetendo às 

questões que envolvem as ideias em torno do que é mito, podemos fazer a 

seguinte indagação: estaria Clarice estabelecendo nas crônicas jornalísticas 

uma antecipação da Via Crucis do Corpo?  
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Estamos diante de uma filosofia da existência, vendo a figura da 

mulher como objeto de transfiguração mítica que se ergue, para não perder o 

seu papel na cultura e ainda deixar o seu legado? É notório que ao término do 

conto publicado pela primeira vez somente em 1974, a autora deixa claro que 

existe uma dificuldade que cerca a vida de todos. Seriam as dificuldades 

enfrentadas pelo perfil feminino traçado nas crônicas tal e qual a criança ao 

nascer: ―Não se sabe se essa criança teve que passar pela via crucis. Todos 

passam‖ (LISPECTOR, 1991, p. 50). 

Dessa forma o conceito estabelecido para a expressão mito em 

função de um sujeito (ser social) passa a ser fundamental. A busca pela 

perfeição na concepção da língua, pela aproximação com os sujeitos passa a  

estar em sua totalidade relacionada aos seres e às coisas que o homem possa 

querer  interagir. Uma realização, mediante a linguagem inerente a quem está 

a nossa volta e os meios que são disponibilizados para que a comunicação 

tenha fluência.  

 

 

3.1. Literatura, jornalismo e educação:  produzindo a novidade de  vida. 
 
 

Ao analisar o perfil de Clarice Lispector enquanto uma professora, a 

vemos como um dos personagens principais de um filme para mulheres. 

Estamos diante de uma sala de aula de uma escola que é cercada por muros, 

onde um dos maiores deles é o da metodologia utilizada pela sociedade 

perante o grande grupo. Contudo, vemos a professora encaminhando para a 

quebra de muitos paradigmas, paradigmas estes que constituíram o muro 

imposto pelo social.  

Em meio a uma trajetória que demonstra o conhecimento de  

diferentes  perfis, de origens e costumes bem diferentes, vemos a difícil tarefa 

de conduzir uma sala de aula com mulheres de culturas distintas, mas que ao 

mesmo tempo, estão sufocadas por esta cultura. Logo nas primeiras aulas, 

vemos a necessidade do aprendizado a respeito do ―belo‖; conceito retomado 

por um dos sujeitos citados na crônica O dever da faceirice.  
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Nela, o filósofo Renan é citado, dialogando com a fala da autora, e, 

em seu discurso, demonstra uma reflexão a respeito dos conceitos de beleza 

impostos para as mulheres ―do lar‖, a diferenciação para com as alunas 

despenteadas e mal cuidadas, mostrando que existem gostos e preferências, e 

não deixa de recomendar o bom discernimento para cada situação; por  mais 

que a sociedade possa vir a impor um protótipo para a beleza e o pensamento 

do sujeito feminino seja contrário a ele, existem situações em que a mulher 

deve rever os seus próprios conceitos: 

 

 

O DEVER DA FACEIRICE 
 
Se seu marido está acostumado a vê-la despenteada, em 
chinelas, de roupa desleixada, sem pintura, aos poucos ele irá 
se esquecendo a figura bonita que o atraiu antes, quando você 
só 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 a 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‖.(LISPECTOR, 2006, p.15)   

 

 

A professora cita características, analisa o comportamento das 

alunas, dando ciência das suas próprias ações. Explica que existem padrões 

para mulher diante das próprias mulheres e dos homens, desenhando um perfil 

apropriado para a vaidade feminina e o conjunto que envolve a beleza. Nos 

coloca assim em um jogo, onde tudo é permitido mas nem tudo nos convém. 

Cabe a leitora analisar a sua própria figura, rever os seus gostos, as 

suas preferências, não deixar passar despercebido que na hora em que ela 

desenvolve esse pensamento em torno do eu, na hora em que começa a se 

enfeitar, ela está analisando uma obra de arte, ou melhor, a mais encantadora 

das artes.  
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E nessa obra a palavra e o objeto enfeite servem como uma 

identificação. Um pedido ao galanteio. A aproximação que concebe uma 

transição da ingenuidade para a criticidade. Um processo difícil, mas que 

diante da afetividade e da cumplicidade autora-leitoras faz com que esse 

mesmo enfeite (acessório de mudança identitária) suscite a dignidade pessoal.  

Assim, a autora sugere as diversas obras de arte que tem 

entranhadas em si: a bonita, a enfeitada, a perfumada, a desleixada.  Passa a 

criar e demonstra estereótipos para alguém que ainda, talvez, não os conhecia. 

Estabelece parâmetros de acepção, discutindo a respeito dos próprios 

princípios morais dos indivíduos como um todo. Ministra a sua aula situando 

em um modelo que muitos estudiosos da Educação chamam hoje de reflexão–

ação, assim como nos orienta MITRE (2008): 

 

A educação deve ser capaz de desencadear uma visão do todo 
— de interdependência e de transdisciplinaridade —, além de 
possibilitar a construção de redes de mudanças sociais, com a 
conseqüente expansão da consciência individual e coletiva. 
Portanto, um dos seus méritos está, justamente, na crescente 
tendência à busca de métodos inovadores, que admitam uma 
prática pedagógica ética, crítica, reflexiva e 
transformadora, ultrapassando os limites do treinamento 

puramente técnico, para efetivamente alcançar a formação do 
homem como um ser histórico, inscrito na dialética da ação-
reflexão-ação. (MITRE, 2008, p. 60) 
 
 
 

Ao chegar à sala, a professora que assume literalmente a turma 

pede como uma de suas primeiras atividades que as alunas repensem sobre 

os seus modos. O cabelo mal cuidado, a intensidade da voz, a roupa 

desleixada ou até escandalosa, o penteado exótico, o andar, a risada 

grosseira, enfim qualquer forma de chamar atenção que venha denotar 

descuido ou vulgaridade deve ser repensada. 

 O tema da aula passa a ser o cuidado com o eu, uma tentativa de 

não deixar perder a faceirice da mulher e a sua discrição. E, no decorrer dos 

textos, a própria professora afirma que a superioridade feminina está na 

harmonia das cores, no bom gosto; em alguns pontos do texto chega a ratificar 
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que a beleza não precisa ser ostentada e sim deve ser demonstrada pelo 

equilíbrio, pela capacidade de ser compreensível e humana. 

Faz com que cada aluna fique ciente de quem ela é a partir das 

informações que lhe foram fornecidas e estabeleça os seus próprios 

parâmetros. Entretanto, vale lembrar que vemos também diversos bloqueios 

para com o aprendizado. A dificuldade para com as mudanças estabelecidas e 

para com a nova forma de pensar a mulher é uma delas. O conhecimento não 

chegava nas zonas cor-de-rosa, e a ignorância burilada pela sensibilidade do 

sujeito feminino que detinha o medo do universo masculino não fazia permitir 

que saísse do ambiente doméstico e encarasse o mercado de trabalho.  

Nesse contexto são demonstradas as primeiras manifestações da 

literatura brasileira estabelecendo conselhos para a mulher que começava a 

despontar para o mercado de trabalho. Conjuga o que podemos chamar de um 

serviço de consultoria literária9 para a mulher que trabalha fora, a mulher dos 

negócios, a mulher moderna, a mulher que quer exercer o seu poder de 

compra independentemente do valor que ela já sabe que está designado ao 

orçamento doméstico.  

Nesta linha de pensamento, a autora passa a promover uma 

orientação para a mulher que gostava de ambiente doméstico, mas que 

enxerga no trabalho uma mudança de vida. Contudo, é perceptível no discurso 

da autora o receio de que a mulher perca a sua feminilidade em uma sociedade 

de trabalho masculina 10.  

                                                
9 Tal serviço de consultoria literária pode ser comparado hoje aos serviços veiculados 
na web por meio de blogs e sites, muito utilizados por consultores de moda e 
jornalistas. 
10 Conforme dados do IBGE a mulher ainda recebe, no mesmo espaço de trabalho, 
remuneração inferior a do homem. Confirmamos isso na informação abaixo: Qual 
rendimento médio do trabalho recebido pelas mulheres?  

O rendimento médio do trabalho das mulheres em 2011 foi R$ 1.343,81, 72,3% do que 
recebiam os homens (R$ 1.857,63). Esses valores indicam uma evolução no 
rendimento em relação ao ano de 2003, quando a remuneração média das mulheres 
foi de R$ 1.076,04. Entretanto, pelo terceiro ano consecutivo o rendimento feminino 
mantém a mesma proporção (72,3%) em relação ao rendimento dos homens, em 2003 
as mulheres recebiam 70,8% do que recebia, em média, um homem.  
Entre 2003 e 2011, o rendimento do trabalho das mulheres aumentou 24,9%, 
enquanto que o dos homens apresentou aumento de 22,3%. Confere < 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/M
ulher_Mercado_Trabalho_Perg_Resp_2012.pdf> acesso em 01/07/2012. 
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 Com isso, a professora pede apenas que as alunas vivam o seu 

momento, mas não deixem de identificar quando estiverem perdendo a 

essência feminina, o que poderíamos aqui chamar de ―a eira, a beira e a 

tribeira‖, tal e qual as casas de família de posses, quando estão tornando-se 

velhas, podendo vir a ruir com tudo que tem de melhor:  

 

Por favor amigas que vivem no mundo dos negócios! Sejam 
eficientes, trabalhadoras, objetivas, mas não permitam que isso 
afete a sua feminilidade: Estudem-se com cuidado, quando 

notarem mudança no cavalheirismo masculino. (LISPECTOR, 
2006, P.19) 

 
 
Clarice Lispector teve uma base primorosa, uma educação 

formulada nas bases da diplomacia.  Foi casada com o diplomata Maury 

Valente, um dos motivos para o surgimento dos pseudônimos (não ter seu 

nome tão banalizado diante de sua formação), e com eles, orientava as alunas-

amigas para a dupla-jornada de trabalho sem abandonar a delicadeza da 

mulher.  

Quando veio a se separar do diplomata Maury Valente, Clarice 

Lispector escreveu as páginas femininas também em função dos apertos 

financeiros em que se encontrava. Conforme Nunes (2006), Moser (2009), 

Gotlib (2009) e Ferreira, T. (1999), tal situação fez com ela se envolvesse ainda 

mais para a experiência do texto feminino. Esse envolvimento permitiu com que 

ela atendesse a um apelo do próprio mercado publicitário, fechando um 

contrato com a empresa americana Pond´s11 de segmento associado à 

cosmética e estética feminina. Esta empresa americana buscava estabelecer 

um novo conceito para os seus produtos.  

Com eles, emblematizava os tratamentos de beleza como uma 

necessidade da mulher do mundo moderno. Em contrapartida, a mulher passa 

a enquadrar os rituais da estética como algo inerente ao tempo em que estava 

                                                
11  Ainda nos arquivos da Fundação Casa de Rui Barbosa, um outro documento que pertenceu 
a Clarice Lispector comprova o caráter persuasivo e publicitário da seção Correio Feminino. 
Trata-se de um texto intitulado ― Sugestões de relações públicas para a Pond´s. Indicações 
para o contrato‖[...] Na verdade, tais sugestões nada mais são que um plano de divulgação 
publicitária para os produtos de beleza da Pond´s na mídia impressa, porém não sob a forma 
de anúncios diretos. A persuasão e a conquista da consumidora deveriam ser realizadas de 
maneira subliminar, criando necessidades de consumo na mulher através da conversa da 
coluna feminina. (NUNES, 2006, p. 205-206). 
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vinculada. Vemos então a partir de textos que remetem à individualidade a 

possibilidade de se comprar a beleza com recursos próprios. Então, é notável 

que a figura feminina começa também, a partir desses desejos de exercer o 

poder de consumo, a despertar ainda mais para o mercado de trabalho.  

Em diversos momentos da história vemos a luta do sujeito feminino 

para adentrar no mercado de trabalho. A historiadora Rachel Soihet (1989) 

defende que, entre a mudança dos séculos XIX para XX, mesmo encontrando 

pesadas situações de trabalho, as mulheres já começavam a participar do 

mercado, em virtude (no caso de muitas) das difíceis situações financeiras em 

que as famílias, entre elas as famílias cariocas, se encontravam.  

A temática ―trabalho‖ circula em várias crônicas. Mas, é importante 

deixar claro que o tema em questão não só foi explorado somente em função 

de uma necessidade econômica. A mulher precisa trabalhar para se 

autoafirmar. A mulher precisava enxergar nos produtos, ou na indicação deles, 

um modo fácil que atenderia ao contexto essencial do universo moderno 

associado à beleza.  

 As atividades fora do ambiente doméstico passam a ser item 

obrigatório, principalmente para que o sujeito em questão adquirisse a sua 

autonomia e viesse a ter poder de compra diante de tantos objetos de 

consumo. Tais coisas tornam-se associadas até à felicidade da mulher 

moderna. O trabalho que antes dignificava o homem passa a dignificar também 

a mulher. Na teoria de Clarice Lispector a felicidade pertence aos laboriosos:  

 

 

NÃO FOLGAR 

 
 
Para que protestar e maldizer a necessidade de todas as 
necessidades que se chama pobreza? Ela nos faz tanto bem! É 
por seu intermédio, por estarmos sempre lado a lado com ela, 
que descobrimos nosso engenho e capacidade. Se 
estivéssemos em mole comodidade, não saberíamos nunca a 
que ponto poderia se elevar nossa energia. No meio da 
abastança apagaríamos a chama de nosso espírito, chama 
essa que ilumina, acende e mantém nossa pobreza.  
 
A felicidade pertence aos laboriosos; o amor é daqueles que 
trabalham e, se por acaso existe alguém que maldiz a 
necessidade de todas as necessidades; a pobreza, para ver-se 
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livre dela só existe um caminho, o trabalho!‖ (LISPECTOR, 
2006, p. 44) 
 
 

A mulher encontra no labor a felicidade. Todavia, nesse contexto há 

uma dualidade, ou melhor, deixa margens para uma conotação de conceitos 

emergidos pelo capitalismo. Entre eles, destacamos o conceito de pobreza. 

Que pobreza seria essa demarcada por Clarice? Seria apenas a pobreza 

material, ou cada jovem leitora poderia ter a sua própria pobreza. O mistério 

da linguagem clariciana nas crônicas nos induz a um pensamento de que a 

pobreza não está restrita somente ao tangível.  

A falta de uma postura crítica diante das situações circulantes entre 

outras coisas estaria também presente no cotidiano da ausência do feminino, 

e o trabalho poderia de algum modo preencher esse espaço.  A pobreza 

enquadrada como vazio passa a fazer bem. É nos momentos em que 

estamos a sós, sem nada e ninguém que refletimos, que pensamos, que 

determinamos os caminhos que queremos seguir, sejam eles bons ou maus. 

A noção de conhecimento adquirido que define o texto de Clarice 

Lispector nos leva por caminhos dúbios, onde por alguns momentos 

pensamos em modelos preestabelecidos e indagamos em torno deles e no 

mesmo instante, também podemos pressupor que o conhecimento e as 

ciências em si, não são formuladas como cópia do universo real. 

 Nesse sentido, não estão associadas pela direção conjunta do 

sujeito com os objetos do conhecimento, mas pelo exercício mental de quem 

aprende, quem acopla e associa as informações e os novos saberes aos 

saberes já presentes na sociedade, estabelecendo ligação entre eles. 

Se associarmos a proposta textual de Clarice Lispector ao discurso 

pedagógico moderno, poderíamos comparar o modelo proposto pela 

linguagem ao modelo de ensino relacionado para uma concepção de 

aprendizagem voltada à resolução de problemas, em que a professora 

compreende as situações vivenciadas por suas alunas e, no esforço de 

estabelecer uma otimização das atividades propostas, põe em destaque 

aquilo que já se sabe para aprender com o universo ainda desconhecido. 

Com esse propósito, existe uma maior interação entre a docente e 

as discentes e o detalhamento de cada assunto aprendido e apreendido 
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passa a surgir como uma intervenção de cunho didático/pegagógico na vida 

de cada uma delas. Mas, a professora deixa claro que ainda existe um 

descaso para o aprendizado. A educação não chega a todos, existem lugares 

em que só o baú de mascate é a fonte de informação e isso a preocupa. 

 A tentativa de ser criarem novos métodos é cada vez mais 

direcionada, mostrando-se totalmente presente em um discurso de 

divergências sociais, proporcionado para o momento em que o automóvel era 

visto por alguns como objeto de luxo e por outros como o estranho bicho de 

―pé-redondo‖ e olho aceso de lobisomem; e o avião, meio de transporte 

restrito aos que tinham a bolsa recheada: a elite; já para outros, o mesmo 

avião era somente um pássaro prateado:  

 

 

BAÚ DE MASCATE 

 

As leitoras devem conhecer de vista ou de ouvido um ― baú de 
mascate‖, a pequena loja ambulante, que tanto serviu as 
nossas avós, isoladas do mundo nas casas grandes de 
fazenda como nas casas de sapé, à beira da estrada. E que 
ainda serve a legião de mulheres que se esconde por esse 
mataréu afora do nosso interior e só pode chegar ao povoado 
mais perto no tradicional lombo de burro, porque as picadas de 
estreitas não dão passagem ao automóvel- o estranho bicho de 
―pé redondo‖ e olho aceso de lobisomem. Mulheres que, talvez, 
ainda nem saibam direito o nome desse novo pássaro 
prateado, que brilha ao sol e não canta, ronca, ronca um ronco 
surdo que desce, quebrando o silêncio das suas choças. Aqui, 
do asfalto, com toda a espécie de bazar a nossa volta, com as 
lojas sortidas de tudo, a cada canto: com magazines de luxo, 
que atordoam a gente com as suas luzes e as suas belezas, 
oferecendo aos que têm a bolsa recheada as coisas mais 
lindas[...] 
[...]  no centro de um tal paraíso é difícil às mulheres 
imaginarem a existência de sítios em que o mascate e  o seu 
baú são esperados com a ansiedade com que se esperava o 
Messias. (LISPECTOR, 2006, P. 120) 

 

 

Entretanto, mesmo percebendo que sua aluna pode estar distante 

do ambiente escolar, a professora insiste em fazer com que o sujeito feminino 

participe do conhecimento que ele pode não querer saber, ou simplesmente 

aquilo desconhece. Aquilo que a aprendiz não conhecia ou, de modo 
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indiferente, não queria conhecer, não sei se por medo ou ignorância, passa a 

ser posto em evidência. O fato é que a mulher precisa ser educada, 

independente do contexto, de quantas elas sejam, independente de onde ela 

esteja inserida. 

Não falamos aqui de quantidade de leitoras a quem a mensagem se 

destina, falamos de qualidade da mensagem. É colocado em destaque um 

olhar do movimento da mulher na sociedade, um movimento que conta a 

história de uma nação pelo discurso da mulher e por ele passeia pelos mais 

diversos contingentes do  nosso Brasil. 

O que é proposto em alguns momentos é a fala para um país que 

em parte é feminino. Faz suscitar pequenas ou grandes viagens e as relações 

delas com o tempo e o espaço. Clarice Lispector representa o próprio baú de 

mascate, que invade a residência das pessoas sem pedir licença, que opina, 

dá sugestões minuciosas para a sobrevivência da essência do sujeito feminino. 

Com suas sugestões as margens das fronteiras do social passam a ser 

desmascaradas e o discurso passa a ser para todos independente de classe ou 

raça. 

Uma escritora, tal e qual o baú ambulante que inquieta, incomoda 

com tantas coisas para oferecer. Na condição de jornalista/escritora ambulante 

ela passeia sem um lugar, tornando-se muitas vezes não tão fácil de ser 

compreendida, principalmente devido ao fato de estar em tantos lugares 

diferentes. Então percebemos a importância do favorecimento da linguagem 

facilitada neste momento.  

Com um discurso aberto, a informação descontínua chega de modo 

mais fácil, rápido e prático. E passa a ser essa a nova forma de discursar, com 

tantas formas de ir e vir. Revela um lado nômade de viajante, com 

ambivalência entre o processo de continuidade e descontinuidade. Contudo, 

demarca um lugar onde é fixada a perspectiva da imagem que desenha o 

modo identitário da escritora, com toda a sua originalidade e sua força.  

Ao mesmo tempo em que passeia pelas mais diversas margens da 

sociedade brasileira, não deixa de facilitar o acesso à informação por onde ela 

passa. Ela carece desses diferentes perfis do humano para estabelecer o seu  

diálogo, ela precisa da variedade para sistematizar o processo. Retrata assim, 
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ainda mais, a sua postura enquanto educadora, assim como nos  indica FÉLIX-

SILVA (2007) : 

 

O educador é um pólo do diálogo que, em geral, toma a 
iniciativa do processo. Não é o guia genial que faz a cabeça 
presente no discurso autoritário e vanguardista nem o 
acessório. Sua tarefa é educar (ex-ducere=extrair), assessorar, 
facilitar o acesso a, ajudar a sistematizar. (FÉLIX-SILVA, 2007, 
p.4) 

 

 

Em meio a inúmeros comportamentos distintos por parte das alunas, 

vemos a figura em destaque da professora, que tenta , na medida do possível, 

motivá-las e conduzi-las. Digo ―na medida do possível‖, em função da própria 

professora perceber a dificuldade de fazer com que o conteúdo adentrasse nos 

lares de quem o texto estava direcionado.  

Outro fator instigante é não ter a certeza imediata de que as alunas  

se reconheciam nos seus textos. As alunas não se reconheciam como 

mulheres independentes, até porque elas não eram, nem tinham tantas 

referências e não reverenciavam o comprometimento com os estudos; revelam  

assim a curiosidade pelo texto desconhecido e também  uma apatia para com o 

novo ambiente em que os textos femininos circulavam: o jornal.  

Mas, aos poucos, vemos a professora solicitar às suas alunas que  

escrevam o seu autorretrato, propondo uma nova metodologia que abre espaço 

para o cotidiano e a história de vida do aluno. Descobre assim um caminho 

para se chegar e enxergar um pouco mais sobre a vida e a personalidade de 

cada uma delas. Busca compreender melhor a forma como a maior parte das 

alunas encara o próprio aprendizado. 

Diante das diversas situações reveladas, por várias vezes a 

professora tenta motivar suas alunas aos estudos. Algumas destas tentativas 

são reveladas quando a professora induz a construção do auto-retrato, por 

meio das características já traçadas por ela, como crítica aos textos que ainda 

seriam formulados.  Demonstra o interesse pela opinião do outro, mas induz o 

outro a rever as preferências que ele estabeleceu para si. 

É notável que no decorrer da escritura a autora que nos conduz a 

todo processo de encaminhamento da leitura pode ficar em conflito, ou quer e 
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faz gerar o próprio conflito. Um dos motivos que provoca tal feito é o fato de 

não conseguir achar uma solução imediata para o aprendizado e para a 

mudança de comportamento de suas alunas. Um outro fator é a própria 

indisciplina de suas alunas, pois as crônicas nos revelam que existe a 

possibilidade da ignorância fazer com que o aprendizado torne-se nulo. 

Contudo, devemos levar em consideração os princípios 

educacionais, que nos afirmam, no decorrer da história, a existência da 

estigmatização do aluno/indivíduo pelo próprio professor, desvirtuando o 

processo de ensino e seus valores, revelados por FÉLIX-SILVA (2008) de um 

modo em que primeiramente, o ensino deve ser visto como atividade de um 

sujeito como sujeito (o analista/o pedagogo) para um sujeito como sujeito (o 

analisando/o educando) e não a um sujeito como objeto.  

Os perfis femininos mostrados são formados por diversas etnias que 

revelam por meio de gestos, feições, linguagens, etc, um pouco da sua cultura 

em face à educação dos países que Clarice Lispector viveu. O espaço 

educacional em questão é delimitador do território da inclusão, permitindo ao 

mesmo tempo um pensamento para a ação de excluir.  

Ela enaltece as ―boas alunas‖, mas ao mesmo tempo cria novos 

espaços que podem favorecer uma reflexão em torno da exclusão social, em 

função das alunas que apresentam dificuldade de compreender o texto, aonde 

estas, mesmo com as informações repassadas na coluna do dia anterior, ainda 

andam com o cabelo desarrumado, a roupa mal vestida, não compreendendo o 

mundo que está ao seu redor.  

Portanto, ao mesmo tempo em que valoriza a figura feminina, ela 

também pode disseminar no contexto, aqui considerado como escolar, uma 

forma que inferioriza o modo de ver o outro e as pessoas que estão ao redor. A 

autora consegue identificar aquelas pessoas da comunidade (as que não estão 

inseridas em um padrão de riqueza) a perder a estima em torno do outro e 

posteriormente perder a sua própria estima. Evidenciando assim uma cultura 

da modernidade envolta em um caos social.  

Vemos um microcosmos da sociedade evidenciado nas divisões dos 

perfis sociais, nos momentos de visibilidade demarcados no traço literário e 

invisibilidade ou ―pseudoinvisibilidade‖ do aluno para o professor e para o 

sistema educacional, ou melhor, da autora para com suas leitoras e a 
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sociedade. Percebemos que a tentativa de transformação do processo 

educacional demonstrada nos textos de Clarice Lispector é conduzida em meio 

a diversas frustrações, pois em determinado ponto a professora instiga a 

respeito do real interesse e participação das alunas diante da sociedade 

consumista, que não fazem muito para modificar a realidade.  

 

 

A ILUSÃO DA GENEROSIDADE 

 
Raramente temos a coragem de perguntar: ―Por que estou 
fazendo isto? Por mim ou pelos outros? Sempre a consciência 
nos responderia: ― Por ti; se não te agradasse e não te desse 
vantagem, nada farias.‖  
Os mais generosos são culpados deste pecado. E os que o 
ignoram ou negam, é porque não possuem o valor e a coragem 
de reconhecê-lo. (LISPECTOR, 2006, p.90) 
 

 

Estariam essas leitoras vivenciado essa doce ilusão da realidade? 

Viver em um mundo em que você não pode indagar, ou fazer uma mera 

pergunta. E será que elas já tinham a resposta na ponta da língua e a 

convicção de que estariam fazendo tudo aquilo por reconhecerem o valor que 

tinham? 

Pode-se ratificar também a forma como são desenvolvidos os 

conselhos fornecidos pela autora, tendo suas alunas como representantes do 

grande grupo, sendo elas participantes da exemplificação. No texto, é mostrado 

que as alunas repassavam as informações para outras alunas, elas estavam 

envolvidas em um ciclo social, deveriam notar os exemplos que estavam a sua 

volta, rever seus conceitos para, a partir das suas próprias conclusões, 

assumirem o papel da professora para outras pessoas que iriam necessitar do 

seu serviço de consultoria.  

Tal feito nos faz pensar no papel do professor e a sua  postura como 

educador. A professora Clarice não só segue o exemplo das escolas por onde 

passou, ela promove a sua própria escola e, a partir dela, consegue 

estabelecer o propósito de deixar seus ensinamentos para disseminar na 

cultura a formação de novas escolas. Ela transmite o que considera essencial, 

dos conteúdos simples aos mais eruditos transmitidos pela forma mais peculiar 
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e consegue, pela notoriedade dos textos, ganhar um nível impressionante de 

satisfação pela simplicidade da linguagem. 

A voz ―aparentemente‖ tranquila fala desde os prazeres simples da 

vida, principalmente aqueles oriundos das horas em que estamos em 

sociedade e tem a resposta dos seus textos na continuidade das publicações 

para as mais variadas camadas sociais. Até mesmo quem se queixava dos 

efeitos nocivos de uma economia que queria avançar poderia ser sua leitora; 

caso contrário, não haveria textos com temáticas tão específicas, como o que 

tem como título: O que a mesa revela.  

Tal texto se propõe a estabelecer críticas à sociedade de consumo, 

mas ao mesmo tempo se coloca como totalmente dependente dela. Tal 

discurso cria um quadro distorcido das nossas necessidades, mas também 

aguça nossos desejos. E, por mais que as prioridades e metas do indivíduo o 

desagradem, a hierarquia social associada aos seus gostos e preferências está 

particularmente tão entranhada e solidificada que, aparentemente, e de um 

modo difícil, ela poderia ser questionada; pois no discurso clariciano tais 

preferências podem ser consideradas simplesmente como naturais.  

Desta forma, para dialogar com o público que enxerga as coisas 

como algo natural e inerente, é perceptível que até a sua própria fala é 

construída nesses moldes. Na comunicação social e nos relacionamentos 

interpessoais um dos maiores obstáculos enfrentados é a enorme dificuldade 

que a maioria das pessoas revela de se expressar por meio de um bom 

vocabulário. Na hora de se comunicar por escrito principalmente. Não são 

apenas deficiências em termos de conteúdo, flagrante na construção de textos 

confusos e sem objetividade. A falta de vocabulário é perceptível até em um 

simples diálogo, fator este que acreditamos ser decorrente de um baixo índice 

de leitura das pessoas em geral e de nosso país. 

Entretanto, estamos diante de textos bem escritos, reveladores de 

diversos conteúdos femininos e sabemos que a territorialidade da literatura é 

fluida, heterogênea e movediça, sendo possível de ser alterada mediante as 

relações autora - texto e leitoras. Leitoras que precisavam ouvir para terem 

também um discurso mais bem argumentado. Dentro dessa conjuntura, não se 

pode deixar de chamar a atenção para uma séria problemática do ensino 

clariciano, onde demonstra existir a preocupação e a necessidade urgente, de 
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uma política educacional voltada para o resgate da qualidade, dos hábitos 

(entre eles o de leitura) e dos valores pregados pelo próprio Brasil. 

 Um ensino em que as pessoas aprendam a viver melhor em 

sociedade, possam ser mais humanas e se respeitem mais. Uma educação em 

que todos possam escolher os melhores pratos da mesa (mesmo que estes 

sejam copiados). Um lugar onde as mulheres passem a ser mais valorizadas, 

não havendo tanta desigualdade. Um ensino para um país que favoreça a 

todos, onde as pessoas possam e tenham direito de copiar do outro aquilo que 

achar melhor:  

 

 

O QUE A MESA REVELA 

 

Porque um senhor modesto, convidado por seu patrão ou por 
alguém de importância, tende a copiá-lo na escolha dos 
pratos? Simplesmente porque deseja erguer-se ao nível do 
outro e, pelo menos por uns instantes, imaginar-se também rico 
ou importante. (LISPECTOR, 2006, p.136) 

 

 

Sintonizados com tal situação, acredita-se que a linguagem de 

Clarice Lispector tem um papel fundamental para resgatar a democratização do 

ensino, facilitando a permanência das alunas no contexto educacional, 

resgatando a apropriação de conhecimentos esquecidos ou não apreendidos, 

facilitando a otimização do processo de ensino aprendizagem.  

Neste trecho, como explicita Domício Proença Filho (2007), a 

linguagem se concretiza na inter-relação destes três elementos: autor – texto e 

leitor; então, de fato é urgente um incentivo educacional aprofundado. A 

literatura desconcretiza a própria literariedade, e nos põe em variadas óticas 

para as correlações que podem ser preenchidas e interpretadas pelo leitor. 

Com isso, empurra-nos em um vazio conceitual social que pode aqui ser 

preenchido pela educação.   

Vale lembrar que o contexto também leva em consideração o fator 

motivacional diante das diversas angústias do dia a dia vivenciadas pela 

professora, repassadas para as estudantes. Sabemos que, embora a educação 
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formal seja um ambiente racional do conhecimento científico, a existência de 

pessoas nele faz com que este também seja um espaço para a afetividade. 

Cada realidade passa a ser única e deve ser tratada de forma 

diferenciada, não deixando de priorizar a realidade do grupo. Sabemos que 

muitas vezes o interesse é pessoal, e também coletivo ao mesmo tempo. Desta 

forma, por meio da linguagem, Clarice Lispector tenta pela linguagem da 

crônica estabelecer uma aproximação cada vez maior com suas leitoras para, 

com essa generalização, contribuir mais e melhor. 

Cada texto termina como deixando o gostinho de última cena do 

filme, revelando que cada indivíduo possui os seus interesses particulares e 

estão envolvidos no grande grupo, sendo participante de um processo, tendo 

plena capacidade de querer mudar e fazer a diferença. Portanto, faz-se o uso 

de metodologias que proporcionam um maior interesse e provocam uma 

interação com o grupo envolvido. Como nos afirma FÉLIX-SILVA (2008): 

 

A educação, a pedagogia, a formação, com todas as atividades 
que envolvem seres humanos a se transformarem, (vale o 
mesmo para a política e a gestão educacional) são atividades 
prático-poiéticas. Poiética se refere “poiésis”, palavra grega que 
significa criação, a autêntica criação que está presente na 
alteridade, na auto-alteração e na gênese ou posição do 
inédito. Construir uma casa, fazer jardinagem, pode ser um 
exercício de criação. Práticas, no caso, se refere à práxis. Esta, 

além do significado de atividade interativa, cujo resultado 
depende da reciprocidade das ações, visa significar, 
igualmente, (e esse significado passa a ter uma importância 
maior em sua obra) um processo de desenvolvimento da 
autonomia humana através do próprio exercício da autonomia. 

(FÉLIX-SILVA, 2008, p.2) 

 

Assim, podemos comprovar que nos textos de Clarice Lispector o 

lugar da sala de aula em muitos momentos passa a ser percebido como um 

anexo da casa das alunas, onde todas podem congratular a coletividade. E 

este lugar propicia acolhimento, segurança, união, conforto, ambiente familiar. 

Vemos uma valorização de princípios educacionais, o perfil do educador, novas 

metodologias, entre outros fatores, que redimensionam os pilares da educação. 
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Leva professores a questionar a respeito dos seus próprios conceitos, tal como 

nos propõe SEVERINO (2002): 

 

 

O lugar e papel da educação precisam ser contínua e 
expressamente retomados e redimensionados. O compromisso 
ético e político da educação se acirra nas coordenadas 
histórico-sociais em que nos encontramos. Isto porque as 
forças de dominação, de degradação, de opressão, e de 
alienação, se consolidaram nas estruturas sociais, econômicas 
e culturais. (SEVERINO, 2002, p. 120) 

 
  

Desta forma, fica evidente a importância de focarmos o papel do 

professor que sabe ouvir seus alunos, sabe interagir, consegue desenvolver e 

aplicar novas metodologias. É perceptível que a suposta professora Clarice 

Lispector realiza com competência a missão da educação diante das 

diferenças individuais e coletivas. Com isso ela consegue, a cada texto, fazer 

com que as suas lições sejam aplicadas da melhor forma possível e sejam 

assim multiplicadas, a cada novo jornal em novas lições. 

 

  

3.2. Comunicação, Educação e Consumo: Clarice Lispector e as reflexões para 

consumistas do futuro. 

 

 

Quando tratamos de comunicação, educação e consumo, diga-se, 

da relação entre ambos, acredita-se que trataremos de um englobamento com 

um importante papel social. Os três temas aqui delineados são roteirizados nos 

textos claricianos, na tentativa de passar uma mensagem de conscientização 

para as compradoras e compradoras em potencial do sexo feminino.  

Nos textos do Correio Feminino não existe um parâmetro certo, ou 

mais correto: cabe à leitora, depois de analisar o aprendizado, remetê-lo às 

suas necessidades de modo coeso e coerente, não deixando as suas 

vaidades, não deixando de ter seus gostos; em alguns momentos até 

priorizando-os, sendo sábia e inteligente para não deixar a sua essência 
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feminina vir a falecer, mas ao mesmo tempo sabendo comprar aquilo que lhe 

convém de forma a não prejudicar o seu próprio lar: 

 
 

A MEDIDA DAS COISAS 

Não basta ter dinheiro. É preciso saber comprar. E não basta 
saber comprar... É preciso saber usar... Um vestido, por mais 
bonito que seja, usado fora de ocasião, não enfeita. Pelo 
contrário. Um penteado ―rico‖ pode ficar simplesmente 
―deslocado‖ se acompanhar um traje esporte, você sabe disso 
– e sabe que o dinheiro gasto no cabeleireiro será dinheiro 

perdido. (LISPECTOR, 2006, p.61) 

 

É visível que a medida das coisas circula diante do consumo e do 

consumismo e temos que saber a medida exata para exercermos o poder de 

compra. A mulher deve enfeitar-se. Ela precisa saber como utilizar o objeto 

correto, deve mostrar os seus dotes femininos, mas, em contrapartida, 

necessita saber quanto gastar para obter este mesmo objeto que irá enfeitá-la. 

Ela deve ser consciente que, se por um acaso vier a desperdiçar na compra, 

poderá afetar-se economicamente ou até mesmo pode vir a prejudicar o 

orçamento doméstico. 

Pela escritura clariciana é perceptível que o conceito de identidade 

feminina em prol do consumo pode ser compreendido em função de uma 

coletividade, que estabelece o dinheiro supostamente imbuído à qualidade 

ética. É notável a relação da ação de adquirir dinheiro associada ao adquirir 

bens, mas podemos relacionar também o ideal moderno que determina que 

para termos sucesso na vida é necessário dinheiro para estarmos bem.  

O dinheiro passa a estar interligado à felicidade, pois tanto a autora 

quanto suas leitoras vivem em uma sociedade comercial, não sendo formada 

apenas por uma única ou duas pessoas, como na relação autor e leitor, mas de 

todo um conjunto que perpassa as mediações estabelecidas pelo mercado.  

Tal e qual o discurso de Hall (2006) quando aborda a identidade 

voltada para o ―mercado global de estilos, lugares e imagens‖ que são 

passados pela mídia que divulga esses conceitos às camadas sociais, ―que se 
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prendem à ‗aldeia global‘‖, abarcando na ―na privacidade de suas casas, as 

mensagens e imagens de culturas ricas e consumistas‖ (HALL, 2006, p. 74-75). 

Em nosso país, o consumo propiciado pela Comunicação é de 

grande valia. Se levarmos em consideração o jornal como um dos principais 

veículos de comunicação da década de 60 e se pararmos para pensar as 

origens da própria linguagem publicitária e da propaganda em nosso país, 

iremos encontrar um perfil diferente para muitos autores na nossa Literatura. 

Nessa época, não só a casa, mas a própria figura feminina passa a 

ganhar espaço no mercado publicitário. Os autores enxergavam isso. Cria-se 

um estereótipo da mulher que é colocado em evidência como algo figurado ao 

ambiente doméstico e, é nessa época, que a imprensa se alia a indústria de 

cosméticos para propor mudanças para o momento. 

Anterior a esse momento, reconhecido por ser portador de um 

discurso de credibilidade, Olavo Bilac, por exemplo, ficou conhecido por seus 

inúmeros versinhos para os Fósforos Brilhante e para a Vela Brasileira; já 

Monteiro Lobato chegou a produzir textos para o Biotônico Fontoura; o discurso 

publicitário nesse período, em termos de valores, talvez não fosse nem tão 

reconhecido, mas a visibilidade social que o texto produzia fez com que muitos 

criassem um maior envolvimento com a área. Alguns autores chegaram até a 

fazer divulgação das suas próprias obras, como foi o caso de Aluísio Azevedo, 

preparando assim os alicerces da publicidade para muitos publicitários: 

 

Adotando atitudes modernas para a sua época, Aluísio instaura 
um novo modo de perceber o fato cultural-literário no país, quer 
transformando o jornal de assinaturas num jornal de venda 
avulsa, quer tratando o livro como mercadoria, cujo êxito 
comercial depende da propaganda que se faz. (JÚNIOR, 1995, 
p. 226) 

 

 E Clarice Lispector não podia ficar de fora. Com seu discurso 

polifônico, que constitui uma fala que margeia entre o ―mesmo‖, aquilo que já 

foi contado, e o ―diferente‖, faz um retorno aos assuntos do cotidiano da mulher 

com uma forma específica. Em seu texto, a roupa, o acessório, os perfumes e 
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as cores sempre estão presentes e podem ser comprados12. Ela reflete a visão 

de corpo enquanto máquina receptora que estabelece o seu novo método e, tal 

o método de Descartes, está disposta a desconstruir verdades anteriormente 

impostas para comprovar a sua tomada de posição diante do discurso do 

social. 

Desta forma, cria-se um sentimento de pertencimento e uma nova 

forma de se visualizar a formação da identidade envolvida nas práticas 

culturais. Cria-se uma significação variada, envolvida por novos meios de 

orientação, entre eles as coisas e os objetos. E essa nova orientação gera uma 

forma de bem-estar, pela ação de comprar, no poder ter e no possuir. 

A autora caminha de modo a contrariar a fala de Jean-Jacques 

Rousseau no Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre 

os homens ao alegar que os humanos são ineptos para entender suas próprias 

necessidades e conduzem a alma para um lugar no qual ela nunca ficará 

plenamente satisfeita diante dos próprios desejos. Rousseau também 

comprova que nossa mente é influenciável e as vozes do universo podem 

distrair na hora de identificarmos prioridades e podem fazer com que os 

indivíduos percam a sua identidade: 

 

Como pode, então, o governo agir sobre os costumes? (...) Se 
na solidão nossos hábitos nascem de nossos sentimentos, na 
sociedade eles nascem da opinião dos outros. Quando não se 
vive em si mesmo, mas nos outros, são os julgamentos deles 
que ordenam tudo; nada parece bom ou desejável aos 
particulares além do que o público aprovou, e a única felicidade 
conhecida pela maior parte dos homens é ser considerado 

feliz. (ROUSSEAU, 1967, 144) 

 

Assim, J.J. Rosseau faz uma crítica direta ao sistema, abolindo a 

preferência pelas práticas de consumo, já que eles parecem estar de modo 

intrínseco na vida de cada ser social. Já Clarice Lispector instaura, por meio 

das estratégias proporcionadas pela linguagem e pelas imagens que as leitoras 

                                                
12 Vários autores (LIPOVETSKY, 2000; WOLF, 1992; GOLDENBERG, 2002; NOVAES E 

VILHENA, 2003) chamam atenção para outro ponto destaque no que diz respeito à forma 

como a beleza é conceituada nas sociedades atuais: se em outro momento ela era 

considerada um dom, hoje, é percebida como questão de opção ou escolha. Então, a mulher 

escolhe ser bela para si e para as pessoas que estão ao seu redor. 
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conseguem formular, um discurso próprio, diferente do texto simplesmente 

voltado para o consumo, pois a finalidade dos textos da autora não está restrita 

apenas à direta associação do poder ser consumido, os textos não estão 

simplesmente postos à venda em uma banca de jornal que a menina, a 

esposa, a mãe e a mulher poderiam comprar.  

Vemos que ao mesmo tempo em que eles podem ser consumidos 

podem também ser discutidos. É proporcionado ao público o discurso da 

autoridade que ensina, mas que também permite o leitor optar. Ela divulga a 

melhor notícia, mas cabe a quem lê acatá-la ou não. Uma nova dinâmica social 

passa a ser fincada e provoca a modificação das experiências e práticas 

culturais cotidianas.  

Para Clarice Lispector é emergente a utilização dos bens de 

consumo e sua importância dentro do contexto familiar. Percebemos pela 

condução da linguagem um novo método para lidar com ideias e inovações; um 

método baseado não somente na utilização do bem, mas na construção da 

reflexão do processo em torno dos bens, assim como o modo de adquiri-los e 

utilizá-los.  Aqui, a professora Clarice assume também o papel de gestora da 

informação, que conduz a crônica em nível estratégico, visibilizando a 

articulação das ideias de mercado associadas à linguagem literária: 

 

 

EVA E O DINHEIRO 

 
As mulheres gastam demais! Parece que as mulheres, mais do 
que os homens, têm a tentação de gastar. Talvez seja porque 
são elas que fazem as compras para a casa, ou porque tenham 
uma fraqueza toda especial por vitrinas bem arrumadas. O 
certo é que os comerciantes consideram as mulheres grandes 
compradoras. 
Os maridos costumam reclamar contra esse desejo de gastar, 
que é tão próprio do sexo feminino e que acarreta tantos 
prejuízos para a família. No entanto, se atentarmos bem, as 
mulheres não gastam tanto assim e, se o fazem, é por 
necessidade. As aspirações de toda a família encontram eco 
no coração solícito da mãe extremada. (LISPECTOR, 2006, 
p.77). 
 

 

Na crônica Eva e o dinheiro vemos a representação da mulher na 

figura bíblica da matriarca das mulheres: Eva. Nesta releitura do paraíso, ela 
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esta está situada em outro contexto do universo, onde, agora, faz as escolhas 

das compras, define o que o marido deve usar, compra os presentes que estão 

sendo a coqueluche da cidade, e percebe a alegria no rosto do filho por ver a 

mercadoria saindo do balcão diretamente para as mãos da compradora: a mãe. 

Diferentemente do dito shakespeariano, na tragédia de Hamlet, 

príncipe da Dinamarca, a célere frase ‗ser ou não ser, eis a questão‘, agora 

passa a passa a ser: ‗comprará ou não comprará, eis a questão‘, favorecendo 

essa nova tendência. Onde estaria o ser é a pergunta que fica. Mas, diante 

disso, neste campo de idealizações voltado para o universo das compras 

pessoais e familiares a figura feminina também entra na construção do jogo da 

vida para equilibrar as finanças em função de todo poder de compra tão 

desenvolvido e disseminado pela mídia. 

 É notável também nessa utilização da literatura associada a uma 

visão mercadológica da comunicação a possibilidade de abertura para um 

entrave entre as classes sociais e gêneros, pois a luta pela mobilidade social 

que passa a ser mais evidente para as pessoas menos favorecidas e o 

universo simbólico é posto em destaque às de melhores condições. Como 

marca d‘água que permeia o fundo do contexto das mudanças que 

aconteceram em torno do tema consumo, vemos na História do nosso país, 

mais precisamente em meados do século XIX, o início de uma estimulação 

para a crônica voltada para o desejo do consumidor. 

Segundo VOLPI (2007, p.77) os cronistas comentavam os trajes das 

damas da alta classe social do Rio de Janeiro, e divulgavam as novidades do 

momento, entre elas a televisão, não esquecendo que ela, a TV, viria para 

auxiliar também no trabalho realizado dentro de cada lar pela figura feminina. 

Foram postos em destaque temas como a eletricidade e os novos objetos, tais 

quais o ferro elétrico, as panelas de pressão e alumínio, a máquina de lavar 

roupa e o ar condicionado.  

Nesta linha de pensamento voltada para a inovação tecnológica 

podemos fazer a seguinte indagação: estaria Clarice Lispector propondo temas 

no jornal que poderiam ser veiculados também em mídia televisiva? É possível 

que sim. Sabemos que os programas televisivos voltados para o público 

feminino sofreram influência da linguagem feminina divulgada, a princípio, nos 

jornais.  
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Não citando só os textos de Clarice Lispector, mas a escritura 

jornalística ditada pela mulher foi uma espécie de ―medidor de audiência‖, que 

observa os temas de maior interesse e repercussão de forma roteirizada; e, a 

partir desse roteiro, faz com que o conjunto de texto do jornal possa chegar nos 

ambientes mais improváveis. 

Todavia, o conselho dado ao público em questão é que antes de 

assistirmos à TV, é preciso aprender a ler e folhear o jornal. Dentro da 

perspectiva do novo e da novidade, a modernidade, juntamente com a 

tecnologia e os produtos eletro-eletrônicos passam a ser compreendidos como 

estabelecedores de uma agregação de valores para o sujeito feminino13.  

Tal situação pode ser comparada ao discurso afirmado por 

BAUDRILLARD (2000) quando referenciamos a mulher diante do consumo. O 

referido autor retrata que na sociedade de consumo existe uma relação entre 

os valores dos produtos, principalmente no campo do simbólico, que nos leva a 

uma autonomia do significado em relação ao significante. A figura feminina 

passa a estar cada vez mais presente em meio aos avanços. 

Os objetos comunicavam à mulher moderna que estava diante de 

uma mudança em torno da organização social; e, nesta linha de raciocínio, 

vemos um perfeito engajamento de Clarice Lispector com estes novos temas. 

Mas, era preciso antes de tudo a informação pois não bastava saber apenas 

que os objetos existiam. Era preciso o conhecimento para, a partir dele, 

adquirir-se o poder de compra, saber fazer as escolhas corretas, aprender 

como funcionam para conduzir o seu uso dentro de cada lar. 

Na leitura das crônicas faz-se necessária a construção do conceito 

de lar sem pular etapas, passo a passo, tudo estudado para que possa 

caminhar juntamente com o momento novo do mundo moderno. Vemos em sua 

crônica o ambiente familiar onde a criança que não tem medo da energia 

coloca o dedo na tomada e se assusta ao sentir a energia oriunda da parede. 

                                                
13

 Segundo Moschis (1985), a família e, mais especificamente, os pais têm um papel 

fundamental como agentes de formação dos seus descendentes como consumidores. 

Autores como Foxman, Tansuhaj e Ekstrom (1989) e Guest (1964) apontam para a 

importância da mulher na formação dos hábitos de consumo dos filhos.  
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Essa energia em prol da mudança de pensamento estava presente também em 

todo contexto social, e a figura feminina sensível precisava senti-la:  

 

LAR, ENGENHARIA DA MULHER. 

A rigor, não se sabe bem o que é que faz o lar. Sabe-se que 
ele pode ser feito, muitas vezes desfeito e, algumas, também 
refeito. É uma coisa parecida com eletricidade, não se entende 
a sua origem, mas se faltar a luz dentro de casa todo mundo 
sabe que está no escuro. Então lar é isso. É aquilo que a 
garotinha de cinco anos sentiu com tanta força e que nós todos 
sabemos quando ele está presente, como sabemos quando 
houve desarranjo sério nas turbinas ou simples curto circuito 

num fusível qualquer. (LISPECTOR, 2006, 123). 

 

A mulher do lar passa a não enxergar só o consumo, ela enxerga o 

consumo e o consumismo. Estes na concepção de BACCEGA (2009) são 

ativos, a diferença é que o consumo é indispensável à sociedade ao dar 

sentido à vida cotidiana na medida em que traduz aspirações e esperanças dos 

indivíduos, seja pela posse material de algo material, ou pelo aspecto simbólico 

que é passada a comunicação. 

No decorrer da história percebemos no pensamento de alguns 

teóricos, entre eles Walter Benjamin, um perfil negativo do consumo. Um perfil 

que associa consumo a alienação. Entretanto, não era neste campo que 

Clarice Lispector permanecia. A autora designa o consumo como algo 

necessário, proveniente do universo da natureza humana e dá ênfase nas suas 

falas às modificações da essência do sujeito quando relacionada ao ato de 

consumir.  

Faz lembrar que a mulher não pode se deixar perder diante de tantas 

coisas a comprar e é convicta que ela é capaz de conciliar todas as suas 

obrigações. Com isso, redige o texto indicando que as suas leitoras não 

poderiam abdicar dos seus papéis primordiais, de mãe e mulher somente em 

função de um simples objeto de desejo. Na verdade, no Correio Feminino, a 

figura feminina é que o centro do momento, ela é o próprio objeto de desejo 

capaz de controlar e realizar o que desejar. 
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A nova mulher deveria estabelecer uma postura associacionista dos 

seres e das coisas. A nova proposta era a de encarar o ato de consumir 

associado à ética, mesclando o básico a um pouco de desejo, propondo assim 

um equilíbrio à natureza feminina. Educando-a de um modo que por mais que 

ela pudesse vir a pensar que estava sozinha no momento de adquirir qualquer 

coisa, sentindo-se só ou estabelecendo uma proposta um tanto individualista, 

pudesse compreender que tal feito era momentâneo e nele ela poderia exercer 

o seu potencial criativo, contrariando por um momento até as mais tradicionais  

teorias:  

 

 

Weber, ao contrário, via no consumo uma ameaça à ética 
capitalista protestante. Esta favorecia a frugalidade, o conforto 
básico, não os luxos e desejos. Durkheim, por sua vez, 
identificava o consumo com uma ameaçadora anomia social, 
dada sua dimensão individualista. Esta só podia ser 
neutralizada pelo potencial agregador da divisão social do 
trabalho, encontrado na produção. Mesmo aqueles raros 
autores simpáticos ao novo mundo que se formava, como 
Charles Gide, Gabriel Tarde, Walter Benjamin, que viam na 
atividade de consumo novas possibilidades criativas, temiam 
de alguma forma o potencial desagregador do individualismo 
com o qual o consumo estava intimamente associado. 
(BARBOSA e CAMPBELL, 2006b, p. 35-36) 
 
 
 

   As diversas propostas que se delineiam em torno da figura feminina 

passam a ter como ponto em comum a permanência de uma postura crítica 

diante dos mais variados temas que lhes são impostos. A autora contraria ―em 

parte‖ autores como Weber e Durkheim. Ela não queria se deixar vencer pelo 

pensamento masculino estereotipado e passa a mostrar que a busca pela ação 

de consumir embasa a conquista de garantias no papel do sujeito, dentro do 

espaço em que ele está situado. Consumir, como situa CANCLINI (2005), é 

participar de um cenário de disputas por aquilo que a sociedade produz e pelos 

meios de usá-lo.  

E este cenário do conflito em função do consumo é a todo tempo 

demarcado na escritura clariciana. Existe uma necessidade de se falar da 

temática e tal necessidade se dá, também, pelo fato de as leitoras estarem 

alheias ao jogo de valores, não terem acesso pleno às informações e ainda não 
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terem adquirido o hábito cotidiano da busca pela informação. Vale ressaltar que 

elas estavam, há bastante tempo, longe do espaço do jornal e dos livros, ou 

melhor, estavam ausentes da leitura de textos que tratassem acerca do seu 

próprio perfil.  

Através deste jogo de palavras e ideias em volta do ser social, é 

percebível uma tessitura que faz emergir a linguagem em meio ao consumo e 

ao universo capitalista. Um discurso que torna a própria linguagem como 

magia, como teatro, como encantamento, como representação que aponta o  

mulher em meio à diversidade dos parâmetros sociais estabelecidos para o 

momento.  
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CAPÍTULO 4 
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O TEXTO EM FUNÇÃO DO NOVO 

Microfilme social: Clarice Lispector milimetricamente falando. 

 

Os homens quando desejam alguma coisa vão sempre por 
meio diretos, o que pode dar bons resultados ou não, enquanto 
que as mulheres não se arriscam a perder a partida e tomam 
todas as cautelas para que seus planos sejam vitoriosos. 
(LISPECTOR, 2006, p.77) 

 

O homem e a máquina: esta relação perpetua as sociedades 

humanas desde a Antiguidade. Mas, somente há aproximadamente 200 anos 

as máquinas tiveram um maior aperfeiçoamento e guinaram rumo à 

modernidade. Podemos intuir que a autora dos textos do Correio Feminino 

também tinha consciência deste avanço tecnológico. Percebia a sociedade 

cada vez mais dependente de eletroeletrônicos e maquinarias em geral, 

passando a viver rodeada por uma diversidade de utensílios que fascinam e ao 

mesmo tempo dispensam e dispersam o homem, enquanto ser social.  

O campo minado da modernidade pode tornar algo que é prático, em 

algo cômodo de forma demasiada, o que faz anestesiar alguns dos humanos. E 

não era isso que a autora queria. Seu pensamento demonstra nos textos uma 

independência associada à disposição de querer viver e participar da vida nos 

seus pequenos detalhes. 

 Clarice Lispector mostra a vida no espaço do microfilme, a mídia 

analógica que enquadra as imagens nos mínimos recortes e com ela constrói o 

seu arquivo de ideias. Ela sabia que o processo de resgate de imagens, o 

enquadramento do percurso da vida era árduo e propunha no espaço do jornal 

um acesso eficiente de leituras e releituras oferecidas por baixo custo. Tal e 

qual a microfilmagem a digitalizar o passo a passo do cotidiano para que todas 

as suas leitoras tivessem acesso simultâneo à informação. 

Mas para que a microfilmagem pudesse ocorrer, todo pensamento 

deveria estar muito bem alinhado. Mais um motivo para se pensar em criar 

estratégias no campo do textual que orientassem a mulher para que ela não 

viesse a se perder em meio a tantas novidades do mundo moderno. É notável 
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o vínculo existente entre as relações estabelecidas pelos seres humanos para 

produzir modos de ser e de viver e a emblematização da possível mudança da  

figura feminina como rainha do lar.  

Vemos que em todo processo da escritura clariciana por meio das 

crônicas jornalísticas deve ser levada em consideração a essência da mulher e 

o processo de apropriação com um texto que passe a confiabilidade do 

microfilme, pois existia uma nova conjuntura do pensamento em torno do 

sujeito feminino para aquela época. 

Com isso, os objetos de consumo materializados pela sociedade não 

poderiam omitir a valoração do humano e a integridade da mulher, e assim era 

proposto para elas, as leitoras, a oportunidade de dar continuidade à 

renovação tecnológica inicialmente proposta pelo sujeito masculino, sem 

perder de vista as características inerentes ao ser feminino. 

O discurso da modernização pelo tecnológico passa a ser tão 

emergente para o momento que, em alguns dos textos estudados, vemos a 

indignação da autora com tamanhas mudanças, e nelas o texto aparece  como 

um manifesto, ou melhor, um protesto de alguém que queria o avanço, alguém 

que estava aos poucos sendo escrava de latas, fios e poluição sonora, mas 

que não queria perder de vista em meio a tantos metais a sua natureza 

humana.  

Estamos diante de um ser que via com intolerância a desigualdade, 

não permitia as diferenças sociais, a pobreza e a miséria em face da 

tecnologia. Ficava indignada quando não podia fazer nada, principalmente  

quando não podia falar simplesmente por ser mulher. Não aceitava que a sua 

voz se despedisse e a cada texto procurava falar e expor pensamentos que 

amparassem as pessoas que estavam sendo menos favorecidas: 

 

 

ME DÁ LICENÇA, MINHA SENHORA. 

 

Vou dormir porque não estou suportando este meu mundo de 
hoje, cheio de coisas inúteis. Boa-noite para sempre, para 
sempre. E não quero ouvir a voz humana: estou sofrendo de 
poluição sonora. E se suporto a minha voz se despedindo é 
porque ela aumenta a minha raiva. 
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Só uma raiva é bendita, porém: a dos que precisam. A dos que 
comem rato porque têm fome e engrossam a sopa com barro. 
(LISPECTOR, 2006, p. 146) 

 

 

Portanto, as distorções de valores passam a ser reveladas como 

pertencentes aos grupos sociais que surgem como usurpadores de valores, 

maquiando uma sociedade caótica em meio a um pensamento em torno dos 

bens. Era um modo de interagir com a conduta das suas leitoras e fazê-las 

refletir sobre as relações moldadas pela diferença de forças e poder. 

É notável que no texto clariciano existe uma abertura para o 

entendimento dos modos de organização social e, de tais construções surge a 

força para o espaços do discurso voltado para o debate em prol das 

peculiaridades das classes. Essa manifestação de um texto que emana a 

tensão em meio ao social evoca um discurso de cidadania. Uma leitura 

direcionada para a afirmação de direitos voltados para a liberdade e a tomada 

de decisões, atribuindo melhores condições de vida para o sujeito feminino que 

buscava pelo seu espaço. 

Mas, em meio a tanta diferença e exclusão é visto nos textos que o 

homem não se cansa. Passa a existir uma tamanha diversidade de aparelhos 

mecânicos e elétricos. A sua busca interminável passa a almejar o futuro, 

visionando até grandes perspectivas na energia atômica e na robótica, busca 

perfeição para os diversos sistemas de inteligência.  

Contudo, em meio à ligação entre ser humano e mundo tecnológico, 

o humano muitas vezes se perde e perde, pois passa a atribuir mais 

conhecimento ao objeto do que a si próprio, ou, simplesmente, mesmo em 

meio a tanto conhecimento, não tem acesso a ele: 

 

 

ME DÁ LICENÇA MINHA SENHORA 

 

E agora vamos falar de energia atômica, não custa nada um 
pouco de cultura. 
Quem diria, na minha infância, que um dia eu me defrontaria 
com um dos meus ídolos de Recife? E logo um de quem 
Einstein disse: ―Só você é capaz de seguir meus passos‖. 
Trata-se de Mário Schemberg, físico e matemático. Ele mora 
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em São Paulo. Agora é físico principalmente teórico, embora 
tenha participado de trabalhos experimentais. Quando estive 
com ele, Mário estava redigindo uma tese sobre 
eletromagnetismo e gravitação, além de participar da 
colaboração Brasil-Japão sobre raios cósmicos. Estava 
ensinando mecânica racional, celeste e superior no 
departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras da Universidade de São Paulo, sendo que no ano 
anterior dera um curso de pós-graduação no Centro Brasileiro 
de Pesquisas Físicas do Rio de Janeiro. A maioria de nós não 
alcança esses assuntos e fica na escuridão. (LISPECTOR, 
2006, p.147). 
 

 
 
Nesse texto as novas tendências passam a ser o assunto da pauta. 

O estudo, o trabalho, as teses e a ciência como um todo são narrados como 

sendo os assuntos do momento para alguns. Falar em energia atômica, tese 

sobre eletromagnetismo, relações Brasil-Japão, mecânica e pós-graduação em 

um momento em que as pessoas ansiavam por modernização, mas não 

podiam ter acesso a ela, era como tirar o doce da criança.  

É visto que existe uma projeção social em função do conhecimento, 

e obter uma identidade construída na ciência e no experimento modaliza o 

sujeito moderno. Mas, vale lembrar a existência de uma parcela da sociedade, 

aquela associada somente ao universo da escuridão. A informação não chega 

a todos e no meio do caminho em prol da ascensão social muitos são 

sucumbidos em função da falta de informação.  

Como diria Drummond (2002), no meio do caminho tinha uma pedra. 

E no discurso de Clarice Lispector, ela, a pedra, também pode estar presente 

no campo do pensamento. Um empecilho, algo que interrompe um processo. A 

falta de acesso à informação, as diferenças, a ignorância, a tradição, tudo 

poder ser o bloqueio do caminho. A metáfora rochosa cai na idealização de um 

processo de lapidação, e a influência do contexto reflexivo em torno da 

dificuldade de vencer os obstáculos dará toda consistência para os possíveis 

pontos de mudança. 

Outro ponto importante é que esse mesmo objeto bloqueador pode 

servir de registro e exortação. É em meio a uma situação cotidiana e um léxico 

simples que pode surgir uma reflexão ―requintada‖ e cultural. Vemos um 

convite ao convívio da cultura e às ciências. Um texto demonstrador de 
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pessoas que detém conhecimentos variados que faz transpassar a mera 

convencionalidade do objeto ―pedra‖, pois consegue atingir uma 

representatividade mediante os mais diversos sentidos e sujeitos  envolvidos. 

Entretanto, a frase da autora no que diz respeito à falta e a ausência 

é emblemática no momento em que passa a deixar patente uma sensação já 

conhecida: a da exclusão. ―O que já é antigo‖ vem até a superfície se 

confrontar com o novo.  O discurso de quem não encontra um lugar próprio 

coíbe com a diversidade de oportunidade para com o sujeito masculino e passa 

a revelar no texto o que afirma o seu inconsciente. 

 Desse modo, o inconsciente passa a ditar o fundamental, tal como 

nos afirma GARCIA-ROZA (2002, p.229): O inconsciente não é um acidente 

incômodo dessa subjetividade, mas o que a constitui fundamentalmente. Por 

isso mesmo, o que surge nesse momento é a demarcação do próprio espaço 

na sociedade, a partir do olhar de quem escreve. A escrita aqui tem a função 

de por em prática o pensamento estruturante que estava no nível imaginário do 

indivíduo, demarcando o seu próprio território. E, em meio ao paradoxo social, 

a oscilação entre pensamento e razão passa a ser fazer presente em prol da 

diminuição das diferenças.  

Assim, o microfilme é passado diante de uma modernidade que 

constrói pessoas distantes às atualizações do momento. A realização pessoal e 

todo conjunto que forma o repertório das classes é visto de modo reservado, 

desenhados pelas vias estreitas e previamente estabelecidas de alguns 

indivíduos. 

A vida moderna fica atada a uma formulação e a uma 

desestabilização do outro, deixando ser naufragada a essência e o prazer em 

função de posições que são ao longo do tempo apropriadas para e por alguns. 

O mundo passa a ser um centro definido de poderes e o que o coloca em 

evidência é o despedaçamento dos próprios indivíduos pertencentes a ele, 

transformando-os assim em ―dividíduos‖, tal qual o neologismo criado por  

Gilles Deleuze (1990) em seu Post scriptum das sociedades de controle. Gera 

uma impressão de autonomia e cada um participa de seus próprios espaços, 

não permitindo que o outro cresça e se faça participante por completo do meio. 

As relações existentes entre o aprimoramento da ciência e as 

particularidades do ser mulher passam a estar cada vez mais presentes no 
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discurso de Clarice Lispector. O espaço do  jornal passa a ditar os assuntos da 

vez, e sua maneira de se expressar torna-se uma referência diante das 

necessidades do público em questão. Assim, o texto passa a servir como uma 

referência a ser lida e seguida e, também, serve como uma contraposição ao 

discurso de outras mídias impressas do nosso país. Que por ora descreviam os 

avanços em função do novo e da tecnologia. 

A autora pede licença, me dá licença minha senhora, pois ela e o 

seu texto precisam passar para divulgar o progresso material. As inovações 

tecnológicas passam a transformar a vida cotidiana e o homem tem cada vez 

mais pressa, chegando até a pedir licença diante do tempo curto e a 

informação que precisa ser dita.  

O novo ajuda então a alterar os horizontes mentais: o arcaico 

pensamento cíclico dos seres e das coisas, onde havia tempo para tudo e 

todos dá lugar à humanidade que tenta chegar bem próximo ao universo do 

perfeito. Vemos o declinar da privação do real em função da informação que 

precisa chegar a todas as pessoas, o que vem a ampliar assim a importância 

da opinião pública. 

Para que as leitoras conseguissem acompanhar o andamento dos 

textos, ou melhor, dos microquadros que eram expostos, partimos da 

concepção segundo a qual, a partir das leituras, tornava-se possível 

estabelecer compreensões dos quadros. A visualização da imagem 

estabelecida passa a acontecer quando todo o texto ganha sentido. E por meio 

dela conseguiam a viabilização do veredicto de governar a si mesmas. Então, 

no intuito de adquirir o aval delimitador do cotidiano, estabelece o hábito da 

leitura como uma das ocupações mais importantes da vida. 

Podemos com isso delinear um conceito de texto visual, pois a partir 

das imagens formuladas a construção identitária da figura exposta no texto 

pode ser estabelecida de acordo com o momento, momento este que propicia a 

associação da figura feminina como um ser condicionado a um conjunto dotado 

de significados. A mulher se vê no jogo de linguagem verbais e não-verbais 

vivenciando a experiência e os sentidos produzidos por ela. Constrói as suas 

experiências e figuras em torno do seu próprio projeto e discurso literário. 

Assim, vai construindo a sua conjuntura textual de relatos e 

significação, conjuntura esta que pode ser amparada no discurso de FIORIN 
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(1995) quando nos proporciona a ênfase ao conceito de texto como um objeto 

de significação, um todo de sentido, dotado de uma organização específica. 

Um texto com relevo especial que pode atingir uma totalidade. 

Um poder delimitado pela hierarquia literária onde a autora 

experiente orienta a quem tem pouca experiência ou não a tem. Cria ideais em 

face ao status que a literatura lhe concede. Propõe-se a estar sujeita à crítica, 

mas sabe que diante dela e do seu texto consegue propor uma modificação do 

futuro. 

 Faz um simulacro do real para além das folhas em preto e branco. 

Populariza as propriedades domésticas diante de uma releitura da mulher na 

multiplicidade da vida. Consegue então nessa releitura incorporar ligações 

entre o usual e o aparente, distinguindo um ser humano desonrado que não 

tem acesso à informação, sem perder o direito de ser ouvida.  

Desta forma, mostra e questiona por meio da reflexão e do relato 

histórico as origens, a dimensão e a possibilidade multiplicativa do texto em 

torno da mulher e a construção do processo de comunicação com o público. 

Ressalta por meio da imagem a importância e o interesse feminino no discurso 

interposto no veículo de comunicação, nos fornecendo uma ideia da dimensão 

que a retórica associada ao contexto das imagens, em torno das mudanças 

para com a mulher, sendo estas provocadas pelo próprio desenvolvimento, 

pode atingir na história da própria sociedade. 

 

 

4.1. Mídia e corporalidade: modos de enunciar o feminino na literatura. 
 
 

 
Considerando que a leitura é essencial para que o aluno possa 

desempenhar o seu papel social, vale destacar nos textos de Clarice Lispector 

uma leitura do corpo. É a partir das mutações ocasionadas no corpo e na 

ênfase da fala sobre esse corpo que a mulher passa a se mostrar enquanto 

sujeito. Mais do que um território de propriedade do próprio ser feminino, 

vemos um lugar de desvendamento analisado mediante as ações do 

capitalismo. Este se adorna para autenticizar a face que diz ser a verdadeira. 
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Contudo, tal verdade está encoberta de pós, bases, batons, rouges/blushs, 

cremes e cheiros que revigoram e a faz sentir-se melhor. 

É notável que a transformação passa a dar lugar a um espaço de 

reterritorialização dos sujeitos margeantes. Por um lado vemos surgir o vigor 

partindo de quem sonhou um dia parecer bela. Por outro, vemos o crescimento 

da própria indústria de cosméticos que passa a dar materialização aos sonhos 

e aos desejos femininos.  

O corpo passa a estar aberto às experiências reveladas pelo 

discurso jornalístico/literário associado ao midiático que busca se inscrever na 

nova ordem da cultura. A escrita concretiza a prática discursiva enquanto 

representação do corpo, construindo a figura feminina como uma personagem, 

centro, foco, e, ao mesmo tempo público leitor.  

A mulher poder ser analisada de forma objetificada, mas em torno 

dessa objetivação ela se dá o direito de construir uma nova interpretação para 

o personagem retratado, tanto para o ―eu‖ como para o ―outro‖. A produção de 

tipos femininos também é uma constante, imprimindo posturas erradas ou 

certas, próprias e impróprias associadas a uma ressignificação do ser.  Assim, 

a crítica a diversos temas, entre eles o não embelezamento do próprio corpo, 

passa a ser objeto constante nos textos claricianos, e o resgate aos rituais de 

beleza são perfeitamente plausíveis: 

 

 

MULHER BOTÃO-DE-ROSA 

 

Pois no século XVIII, caíram os artificialismos, perucas, 
mulheres fatais. Surgiu o ideal da mulher-botão-de-rosa. Na 
palidez de um rosto, os lábios eram mal e mal rosados, se 
rosados eram. Os cabelos enrolavam-se em longos cachos. 
Era o estilo da era vitoriana: a simplicidade virginal. 
E as coisas iam tão bem, aparentemente, que um otimista da 
época fez comentário: ―Parece-me impossível que o ‗rouge‘ 
volte jamais às faces de um rosto feminino‖. 
O comentarista não sabia o que é moda. Não lhe ocorrera que 
as mulheres se haviam tornado tão ―virginais‖ porque este era 
o ideal moral e convencional dos homens. Que, evidentemente, 
mudaram em seguida. (LISPECTOR, 2006, p.112) 
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Pois bem, a mulher botão-de-rosa ícone de beleza do século XVIII 

desabrochou. O entusiamo pelo materialismo, por novas leituras, pelo universo 

do trabalho e dos negócios consolida a busca pelo novo status feminino. Um 

status em que a mulher traduz a valorização da sua vida doméstica plenamente 

associada ao que ela lê. Ela sabe que a simplicidade virginal existe, entretanto, 

essa simplicidade pode ser adornada e modificada para que seja melhor 

reconhecida.  

E nessa busca, o reconhecimento do ser vulnerável, envolvido em 

um casulo, passa a ser descoberto e transmutado em uma nova construção do 

verdadeiro eu. Ela passa a sentir raiva do outro e de si ao perceber a sua 

condição anterior; contudo em meio a esta descoberta traduz autenticidade à 

nova vida social.   

É notório relatar que, no texto clariciano, as futilidades que 

produzem efeito quando associadas ao corpo existem. O rouge já citado pode 

provocar um efeito contrastante, mas o propósito das crônicas não se 

estabelece apenas em torno do adornar e do embelezar. Antes da utilização 

vem o incentivo pela inquietação em torno da existência e da beleza do próprio 

corpo do sujeito feminino.  

 Não podemos esquecer que é um ―novo‖ conceito de beleza que 

está sendo produzido, onde este, conforme BUITONI (1981, p.130-131): 

Trabalha num nível secundário, na aparência. Não é vanguarda, não inova; sua 

aspiração máxima é ser novidade que venda. É o novo que não pertence à 

arte; é o novo que serve ao consumo.  

A autora lhes permite compactuar das possíveis virtudes que podem 

ser geradas em função de tudo que é concedido ao próprio corpo e pelo próprio 

corpo em nível do que pode ser visualizado pelos olhos humanos. Um discurso 

aparentemente inquestionável, onde até olhar de quem está por perto pode 

comprovar. Contudo, como sabemos que existem artifícios para iludir o próprio 

olhar, pode-se fazer gerar questionamentos na mente dos mais otimistas. 

E, em meio a todos os discursos vem a seguinte indagação: o que o 

ser tem em comum com o outro? Resposta: o corpo; e ele passa a vir a ser um 

centro de valoração. A face sempre cuidadosamente observada revela o 

quadro prestes a ser pintado. A imagem do rosto projetada dialoga com a 

modernidade e a moda. O discurso estabelece relações de manipulações com 
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a leitora, no momento em que mostra a fala da impossibilidade: Parece-me 

impossível que o „rouge‟ volte jamais às faces de um rosto feminino e a 

confronta com o discurso do possível e a ironia ao conceito de mulher 

meramente virginal.  

A idealização do corpo perfeito, mesmo com os atributos da 

maquiagem, revela os sentimentos mais incipientes, e a possibilidade  de 

adorná-lo para o outro faz criar na modernidade o desejo de uma identidade 

coletiva, em que todos se encontram nesse mesmo processo de mudança. 

Pode-se dizer que o pensamento revelado pelas vias do texto em 

torno do corpo feminino é construído de forma conjunta e mútua, pois a autora 

não chega a eximir as características que lhe são inerentes, porém admite que 

cada leitora/cidadã está atribuída de afazeres que irão culminar no 

aprimoramento da sua qualidade de vida, como também a qualidade de vida da 

coletividade. 

Assim, podemos considerar que por meio da leitura o corpo passa a 

ser então redescoberto. Ao reconhecer o corpo a leitora reconhece também o 

mundo que está ao seu redor. Nesse intuito, vale destacar o pensamento de 

Freire (1988), que ressalta a importância da leitura para que o aluno torne-se 

―sujeito do ato de ler‖ e seja capaz de ―ler o mundo‖, demonstrando 

criticamente diante da realidade em que está inserido a importância da leitura 

na formação de alunos/leitores críticos. Um diálogo, entre tudo o que já 

sabemos acerca do próprio corpo e aquilo que o texto nos traz de novo, 

atribuindo significado ao que lemos. 

Atenta à necessidade das suas leitoras, a já formadora de opinião 

investia em como obter um aprimoramento e melhora dos vocábulos. Muitas 

vezes ela assume o papel de verdadeira autoridade, principalmente quando se 

trata de soluções para atendimento a quem lê o texto. A autora  presta serviços 

de consultoria e assessoria  no como falar e escrever melhor, como usar o 

próprio corpo em benefício do Eu e do outro, como se estivesse sempre 

ministrando seu cursos de habilidades femininas modernas. 

 O direcionamento não é por acaso. Na verdade, a  incapacidade de se 

ter uma boa gesticulação, uma boa apresentação, vocabulário e se comunicar 

verbalmente e por escrito de forma correta não é uma exclusividade dos 

profissionais que lidam diretamente com leitores, mas sim com pessoas. No 
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decorrer das crônicas percebemos que é dever de cada dia aprimorar a 

postura, as marcas reveladas pelo discurso corporal, a oralidade, o 

vocabulário, ou simplesmente incentivar a melhora dele através de uma boa 

leitura. 

 
 
 
ELEGÂNCIA E BELEZA 

 
 
Muitas são as mulheres que cuidam da pele, escovam os 
cabelos, vão a costureiras e preocupam-se em geral com a 
aparência. Pouquíssimas, no entanto, revelam qualquer 
inquietação quanto à linha da coluna vertebral. Falar na coluna 
vertebral a surpreende. No entanto, se você pensa em 
elegância e beleza, pense também que não há renda, veludo 
ou joia que disfarce uma posição má do corpo. Quem não sabe 
ficar de pé ou andar ou manter a cabeça, deveria meditar um 
pouco nisso. (LISPECTOR, 2006, p.104) 
 

 
 

A composição  da figura de cabeça erguida remete a uma conotação 

de superioridade. Tudo que está exposto é colocado de forma a gerar uma 

outra visualidade, diferente daquela dos cânones clássicos, da figura inerte, 

que evita ornamentos. São pequenas revoluções diárias que indicam uma 

posição em relação ao mercado e ao público leitor. A beleza passa a ser 

narrada não como algo inalcançável, mas como algo a qualquer momento 

pode-se adquirir, ou até mesmo construir.  

Novos costumes são indicados, a orientação para a postura é um 

deles, que pode modificar a feiura no encanto. Há uma necessidade de 

conhecer o que realmente é a ―beleza‖. E o olhar do leitor é o que irá demarcar 

o centro da atenção e o aprendizado para os novos conceitos. Não podemos 

esquecer que é na cabeça que estabelecemos o lar dos pensamentos, da 

reflexão, dos atos criativos e todo contexto da imaginação. Então, é na 

interpretação pela figura carimbada das leitoras que vemos o corpo como algo 

que também pode ser redefinido por uma cultura. 

A coluna vertebral é o que surpreende. Para os estudiosos da 

Biologia, a coluna caracteriza os vertebrados e é o que sustenta o corpo. 

Então, como não dar atenção a uma das partes principais? Se a mulher não se 
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der conta da importância do seu próprio corpo, de nada vai adiantar ter o 

moderno em volta.  

Então, as ideias e as coisas básicas passam a ser sempre 

retomadas, pois a partir delas é que podemos provocar o conteúdo novo. Não 

podemos esquecer que esse conteúdo novo é extremamente prático, existe 

uma necessidade de se tornar bela e, para que ela possa ser atendida, 

devemos visioná-la não mais como uma dádiva, mas sim como uma 

multiplicadora de rendimentos futuros. Então, cabe perfeitamente aqui as 

palavras de Denise Sant‘anna, a nos afirmar que: 

  
 
No final da década de 50, a beleza parece ter se tornado um 
―direito‖ inalienável de toda mulher, algo que depende 
unicamente dela: ―hoje só é feia quem quer‖, por conseguinte 
recusar o embelezamento denota uma negligência que deve 
ser combatida. (SANT‘ANNA, 1995, p.129) 

 

 

O básico para Clarice Lispector passa a ser sempre essencial. Na 

ausência da coluna a roupa da moda não cairá bem, a economia por sua parte 

também sofrerá pela falta de vendas. Portanto, existem coisas que valem bem 

mais que joias, como pensar o verdadeiro conceito para a beleza por exemplo. 

Talvez pudéssemos comparar também a coluna vertebral associada a sua 

própria coluna jornalística, delimitadora de uma nova postura e uma nova forma 

de pensar.  

Um modo que parte do privado (entrando no aconchego e na 

particularidade de cada lar) para chegar a atingir o público (onde este reflete 

todo processo de aparências já divulgado nos textos). Desta forma, indica que 

para a mulher ser moderna não basta somente ter bons produtos, ela tem que 

pensar concomitantemente com a modernidade exercendo a beleza que lhe é 

permitida e de direito. 

Ela cria raízes, estabelece os movimentos femininos, faz ler e faz o  

jornal vender. Assim, o texto transita por um universo de valores e 

comparações em plena transformação, pois a mesma leitora que busca 

referências atualizadas para a concretude do significado do corpo, vem a 

deparar-se com a problematização das fronteiras do corpo enquanto matéria 
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em conjunto com a importância da sua constituição e as imagens 

materializadas pela modernidade refletidas no contexto da aparência. 

A educação corpórea das novas cidadãs não é fácil. Vive-se em um 

contexto cheio de variações sociais, e paralelamente a elas as inovações 

culturais e tecnológicas, pois ela precisa encaixar-se no mundo moderno que a 

alcançou. Então, durante todo percurso jornalístico há um incentivo na 

produção de uma educação qualificada.  

 

4.2 - O discurso feminino à mesa: leitura, informação, o cotidiano e o ―eu‖. 
 
 

Se levarmos em consideração o processo de ensino e aprendizagem 

em prol de uma leitura crítica, como também a formação de um leitor aplicado, 

é possível enxergar que ao jornal não cabe afastar-se desse processo. É 

permitido, então, a quem redige o texto, utilizar o mais significativamente 

possível textos que abordem assuntos atuais, considerando o que o aluno sabe 

e o que pode aprender com a contribuição desse documento. No caso de 

Clarice Lispector, vemos a tentativa de aproximação pelo próprio lar de suas 

leitoras, fazendo isso, ela ganhou espaço e propagou muitos assuntos, entre 

eles o próprio ato de ler: 

 

A LEITURA 

As mulheres deveriam ler mais? – E acrescentaríamos ler mais 
e melhor. Não adiantaria de nada que as mulheres passassem 
a ler mais, se não procurassem ler melhor. A seleção da leitura 
é algo imperioso. Do contrário, o tempo perdido na leitura de 
páginas medíocres não compensaria sacrificar horas de 
trabalho ou de repouso, para no final das contas nada 
aprender. (LISPECTOR, 2006, 38) 

 

É de suma importância que a leitura se consagre como algo com 

aplicabilidade ao universo social, onde em conjunto com ela são apresentadas 

diferentes funções. Tais funções instigam o fato de leitores necessitarem do ler 

não somente para entender o texto, mas também para poder conduzir o próprio 

processo de comunicação, ampliando relações pertinentes a sua própria 
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convivência social. Ler enquadra-se como algo fundamental para o indivíduo 

que busca ser produtivo. Nessa perspectiva, é importante destacar o que 

afirma Brandão (1998): 

A leitura como exercício de cidadania exige um leitor 
privilegiado, de aguçada criticidade, que, num movimento 
cooperativo, mobilizando seus conhecimentos prévios 
(linguísticos, textuais e de mundo), seja capaz de preencher os 
vazios do texto, que não se limita à busca das intenções do 
autor, mas construa a significação global do texto percorrendo 
as pistas, as indicações nele colocadas. (BRANDÃO,1998, p. 

22) 

 

Vemos um texto em prol da convergência de conteúdos e da boa 

leitura. E o encontro de saberes não propõe uma identificação direta da autora 

nem das leitoras, mas delimita rumos que identificam cenários cotidianos; 

cenários que promovem um encontro das diferenças e, ao mesmo tempo em 

que permitem o encontro, não admitem que elas venham a perder as suas 

peculiaridades. 

As diferenças servem para o aprendizado. É a partir delas que novos 

rumos são tomados e os caminhos da leitura, da informação e do lar são 

instaurados com um novo olhar. Pelo que podemos perceber, a tessitura 

clariceana nos jornais está muito próxima ao discurso retratado por Buitoni 

(1990) em sua obra Imprensa Feminina.  

Os conteúdos beleza, sentimentos, moda, culinária, perfumaria, 

associados a uma linguagem própria, delineiam os propósitos da época. 

Vemos que o discurso da autora concatenava com os padrões propostos para 

o momento a nível nacional e internacional, até mesmo em sua postura política. 

Tal fato é plenamente notável no discurso de Evelyne Sullerot (1964, apud 

BUITONI, 1990, p. 70): ―[...] antes de ser apolítica, a imprensa feminina é 

antipolítica, pois evita polêmica e foge de um posicionamento direto‖. Deste 

modo, ela deixa a sociedade mais dona de si, se afastando deste universo. 

Biutoni (1990) ainda afirma que:  

 

 

Uma das acusações mais frequentes à imprensa feminina 
concentra-se na sua atividade quase sempre despolitizadora. 
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Transferindo a solução da maior parte dos problemas da esfera 
pública para a privada, as revistas contribuem para reforçar o 
pessoal em detrimento do social. Elas incentivam o 
individualismo, o confronto dos bens materiais, a aquisição de 
coisas supérfluas, aliás, como qualquer produto da 
comunicação de massa. (BUITONI, 1990, p. 69) 

 

 
 

A autora expõe uma pluralidade de estilos e de questionamentos em 

função do ―eu‖. Seus textos não se limitam a um único discurso, ou a um 

discurso fechado. Mais importa que a visão individual venha a crescer em prol 

do social. Então, para que isso ocorra, os mais variados temas devem ser 

tratados. Há no Correio Feminino uma reciclagem dos velhos estilos em prol do 

novo. E a mudança acontece para que a criticidade do sujeito feminino seja 

cada vez mais aguçada. 

É curiosa a forma como são dados os encaminhamentos para a 

formação dessas leitoras críticas. Tudo é muito sutil e ao mesmo tempo 

singelo, não agredindo o espaço de quem lê. Há um convite para que, de modo 

devagar, a leitora adentre ao ambiente da leitura e comece a pensar em uma 

nova forma de interagir. 

 Ela age como um perfume e o seu dono a exalar o cheiro. Tendo o 

cuidado de não permitir que o texto invada o ambiente antes mesmo de surgir a 

oportunidade de uma aproximação com quem o lê e o sente. Aos poucos vai 

envolvendo o lugar; demarca um território e acentua a sua opinião da melhor 

forma. Desenvolve assim, de modo particular, a essência do texto que marca e 

se deixa notar.  

 

O PERFUME DEVE ANUNCIAR A PRESENÇA DA MULHER 

Não deixe seu perfume entrar numa sala muito antes que você 
mesma. O perfume deve envolvê-la, não precedê-la. Isto se 
chama usar um perfume discretamente. 
O perfume acentua sua presença. Você gostaria de ser 
―acentuada‖ aos gritos? Muito perfume significa para o olfato o 
que a voz alta estridente significa para os ouvidos. 
(LISPECTOR, 2006, p.97) 
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Com intuito de definir melhor a importância das ações em um 

universo de mulheres ainda não tão esclarecidas, notamos a presença de 

elementos usuais que são burilados para persuadir e desenvolver novas ideias. 

Simultaneamente, ao mesmo tempo em que a autora delimita o papel da 

mulher, ela também a induz a instigar o pensamento da sociedade que a 

envolve. 

Ela não se afasta da figura da rainha do lar. Contudo, estabelece 

para ela uma nova forma para se estabelecer enquanto ser social e partícipe 

do mundo. Além disso, consegue fazer com que a confiança seja estabelecida, 

fidelizando as suas leitoras. Como diz no trecho acima citado: O perfume deve 

envolvê-la. Não se pode usá-lo em excesso, tudo irá depender da quantidade 

aplicada.  

Caso o uso excessivo viesse a acontecer, ele poderia provocar o 

efeito contrário, repelindo as pessoas que estão ao seu redor. Portanto, cada 

gota, cada palavra deve ser dita da forma mais conveniente possível.  Propõe-

se então promover o cheiro gerador do veículo de comunicação agradável, na 

crônica inteligente, com conteúdos cada vez mais pertinentes, onde a 

informação, o lar e o ―eu‖ se encontram. 

A construção do termo ―rainha do lar‖ é proveniente exatamente 

desse contexto de falta de informação por parte do ser feminino mediante as 

novas práticas que envolviam o modernismo associadas ao capitalismo. E a 

falta de conhecimento contribui para a mitificação da mulher. De acordo com 

Friedman (apud ALVES; PITANGUY, 2007, p. 53), tal mitificação deu-se―[...] 

pelas revistas femininas do pós-guerra, da ideologia que se oculta sob a 

mistificação da ‗feminilidade‘ e que propõe como realização plena da condição 

feminina a dedicação exclusiva à vida doméstica.‖ 

Este mesmo pensamento alimenta as ideias de Rousseau, ―para 

quem o mundo masculino seria, por natureza, o mundo externo, e o feminino, o 

mundo interno‖ (ALVES; PITANGUY, 2007, p. 35). Com isso, é proposto à 

mulher um padrão de submissão demasiado, fazendo com que ela se 

esquecesse de valorizar também o seu próprio ―eu‖.  

E neste contexto de autovalorização a crônica ganha espaço. Não 

percebemos a preferência por esse gênero textual entre a maioria dos literatos. 
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O próprio Antonio Candido (1992) em ―A vida ao rés do chão‖  chegou a citar a 

crônica como ―gênero menor‖, sendo tal expressão motivo de grandes debates.  

Contudo, Clarice Lispector promove a mescla perfeita, conseguindo 

envolver o estilo jornalístico ao literário, a narração à reportagem, o fictício ao 

real. Consegue arranjar uma forma de poetizar o texto, associando figuras de 

linguagem para modernizar a realidade feminina e seus hábitos, e entre eles o 

de leitura. 

A leitura das crônicas faz remeter às cenas do momento; tudo aquilo 

que vem à memória, todo contexto presentificado é apresentado pela 

colunista/cronista. Ao analisarmos com o foco literário, vemos na perspectiva 

de Antonio Candido o conceito de crônica associado à opinião de quem 

escreve. Entretanto, se formos analisar a opinião de teóricos do jornalismo, 

como José Marques de Melo (1994), é notável que a crônica pode estar muito 

próxima da coluna, restringindo os limites para as apresentações do texto em 

questão. 

Melo (2002) acredita em uma crônica associada obrigatoriamente ao 

Brasil, um texto nosso, brasileiro, onde as cenas do real são reveladas de 

modo poético, onde ao mesmo tempo repassa uma informação e recria um 

ambiente agradável para quem lê. Poderíamos chamar de um tipo de crítica 

suave. Neste âmbito, o texto-crônica está entre os parâmetros da informação e 

da narração poético-literária, o que o diferencia das produções internacionais, 

por mais que muitos dos assuntos tratados por Clarice em seus textos seja 

fruto das suas experiências estrangeiras. 

Clarice produz com a crônica um texto original, vinculado a um 

retrato da narração em face à história. Para Melo, o gênero crônica se 

configura como eminentemente jornalístico e apresenta duas características 

obrigatórias: 

 

1) Fidelidade ao cotidiano, pela vinculação temática e analítica 
que mantém em relação ao que está ocorrendo, aqui e agora; 
pela captação dos estados emergentes da psicologia coletiva. 
2) Crítica social, que corresponde a ‗entrar fundo no significado 
dos atos e sentimentos do homem‘. Diz Antônio Candido que 
essa tarefa o cronista realiza de modo dissimulado, pois ele 
mantém o ‗ar despreocupado, de quem está falando coisas 
sem maior consequência‘. Esse é um traço essencial da 
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crônica moderna, que assume o ar de ‗conversa fiada‘, de 
apreciação irônica dos acontecimentos... (MELO, 2002, p. 156) 

 

 

Nesta perspectiva literária, a autora eleva quem lê à condição de um 

leitor que sabe o que acontece com  a sociedade, sabe opinar e não aceita 

qualquer pensamento imediato, pois é consciente de tudo que se passa ao seu 

redor. 

Com isso, podemos afirmar que Clarice Lispector deixou impressos 

alguns dos maiores momentos da alma da crônica feminina brasileira, 

compondo instantes da mais sublime expressão de sensibilidade da mulher.  

Nela, aproxima-se a literata e a jornalista, numa atividade discursiva de 

sensibilização para o Eu moderno, para lançar âncoras para o saber pensar e 

alcançar as portas mais diferenciadas que a linguagem pode estabelecer. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS – O eu e o sujeito jornalístico: amigos, 

confidentes ou formadores de opinião? 

 

 

LAR, ENGENHARIA DA MULHER 
 
- Que pena vocês não terem um lar? 
- Lar nós temos, o que não temos é uma casa pra botar o lar 
dentro. (LISPECTOR, 2006, p.125) 

 

 

Atualmente, é notável que os conceitos que envolvem Literatura e 

Mídia em prol do sujeito feminino estão em evidência. Nunca se buscou tanto 

uma linguagem diferenciada para informar e cativar o público leitor. Quando por 

um momento vemos todo um mundo de possibilidades e novas conquistas, 

observamos a necessidade da figura feminina rever seus próprios valores e 

conceitos.  

Nesta perspectiva enxergamos Clarice Lispector, que, desde os 

anos 50 já propunha uma multiplicidade de caminhos favorecedores de uma 

nova forma de pensar a mulher. Concatena-se em seus textos uma forma de 

fundir com modelos preestabelecidos, incentivando a busca pelas novas 

experiências. 

Com a leitura das crônicas verificamos uma linguagem visionária 

que enxerga o crepúsculo do sujeito feminino mediante o seu eu e as 

inovações do mundo. Esclarece a face obscura da mulher de uma época já 

considerada moderna. Ela canta a essência do discurso feminino oriundo dos 

países estrangeiros para uma mulher que os desconhecia.  

Ao encaminhar suas leitoras para a criação de um hábito de leitura 

de crônicas, autora estabelece uma conexão direta, encontrando no habitual o 

seu modo de promover o discurso novo. Faz o que Walter Benjamin já 

evidenciava como uma necessidade para o social: a ―narrativa da esfera do 

discurso vivo‖ [...] (BENJAMIN, 1994, p. 201). 

Pelos acontecimentos   diários ela consegue demonstrar um ser cada 

vez mais completo e, ao mesmo tempo, uma carência dessa completude. O 

diálogo entre autor e leitor se funde no conjunto de metáforas estabelecidas, e 
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nelas fica difícil discernir se não seria a própria Clarice Lispector uma das 

personagens principais dos textos dos jornais. 

Precisamos uma autora que constrói o texto de modo atencioso, 

onde aponta perspectivas para o outro a partir dos moldes vivenciados pelo seu 

próprio eu. A palavra da vez é atenção. Tal atenção é dada pelas leitoras 

desde o momento que adquiriam os jornais, ou simplesmente tomavam 

emprestado dos seus maridos, isso para lerem a coluna de Clarice Lispector. É 

essa inserção de leitoras e leituras que modifica o perfil até de quem redige o 

texto. E, pelo rumo dado às suas crônicas, retira do abismo alguém que talvez 

estivesse em um fundo sem saída. Ela talvez estivesse, como diria Borges, 

modificando o Saara: 

 

Borges sintetiza em uma frase o poder transformador da 
palavra na construção de realidades e comportamentos. Ao 
admitir ter sido necessária a experiência de toda a sua vida 
para pronunciá-la, acredita ser o encontro do passado com o 
presente o responsável pelo gesto inventivo, pela modificação 
do deserto. (SOUZA, 1999, p.73-74) 

 

Ela traz uma promessa de mudança, mesmo diante de uma plateia 

que a questiona a todo o tempo. Contribui para a criação de caminhos que 

conduzem as mulheres na direção de uma nova cartografia. A cartografia da 

mudança de vida.  Escreve para um público feminino que estava desacreditado 

do seu próprio ―eu‖, principalmente se comparado a outros países.  

A palavra da narradora adere uma crítica audaciosa a abrir lacunas 

entre o perfil da mulher estabelecido para a época e o perfil da mulher 

moderna. Uma mulher que cuida de si e do outro, cheia de vitalidade e 

elegância, vazia de sentimentos ruins, esperta e sábia em suas próprias 

palavras.  

Assim sendo, a crônica fala para quem estava no silêncio e no 

esquecimento. A palavra da verdade encontra seu eco. E, no rastro do território 

das metáforas, da história, da mídia e da literatura, é empreendida a trilha de 

uma voz que estava perdida nos tempos. A voz é ensinada a falar mais e 

melhor. E caso não saiba do conteúdo por completo, ela aprende a defini-lo, 

como nos diz o título do texto abaixo; ou, se caso ainda não consiga encontrar 

essas definições, com jogo de cintura, ela irá conseguir contorná-lo: 
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AH... AS DEFINIÇÕES 

 

Às vezes entendemos tão bem as coisas, mas na hora de 
definir não conseguimos. Já pensei se seria incapacidade 
minha ou se é mesmo difícil a hora de definir. Ou as duas 
coisas. 
Mas um dia desses vi uma definição tão indireta que cheguei à 
conclusão que o jeito muitas vezes é contornar o assunto. 
(LISPECTOR, 2006, p.83) 

 
  

As interrogações, os questionamentos e os esclarecimentos 

jornalístico-literários de Clarice Lispector descem como música para um sujeito 

que estava órfão de informação. As mínimas dúvidas que surgem no decorrer 

do percurso servem como estímulo para a continuação do discurso jornalístico. 

Até a própria incapacidade nas tomadas de decisão é questionada e aqui 

passa a ser vista como algo pertencente a todos; mas, mesmo diante dela, 

devemos saber a qual ação recorrer. 

 No desfile de máscaras femininas, é encontrado o reconhecimento a 

conteúdos aparentemente subsidiários; a estes mesmos conteúdos é atribuído 

nos textos, um teor de assunto fundamental. Beleza, os hábitos, os cheiros e a 

feminilidade, vestem-se e modificam-se na tessitura da cronista para melhor 

falar dos ritos propostos com propriedade. 

Estabelece, assim, um jogo de perguntas e respostas para a vida 

diária e como se postar diante dela. Entrega-se aos rituais modernos e com ele 

desenvolve o seu voo literário, em favor do eu e do outro, e arrisca-se para a 

elaboração de um perfil de mulher que busca integrar o seu pensamento diante 

do contexto do novo. 

Ilumina-se também a ocultação do ausente. Presentifica-se como 

fruir, fruição. É uma crônica de fruição, portanto. Desfrute da mulher cronista, 

jornalista, literata, etc... Ela aos poucos descobre formas de como obter uma 

mudança de vida. A palavra clariceana vem da experiência, das alegrias, dos 

conhecimentos e até dos ardores e desvelos da mulher, que já foi inferiorizada, 

mas ao mesmo tempo se põe como única e não quer ver as suas leitoras 

baixarem a cabeça diante das adversidades da vida moderna.  
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A cronista é revelada na observação do mundo, de um e de todos e 

dela consegue fazer com que seus textos sejam emanados. O seu texto torna-

se um espaço de discussão jornalístico-literária sobre um ser que se encontra 

desamparado no seu próprio discurso. Busca o ser desde a natureza primordial 

até os terrenos que podemos considerar mais banais. Aporta temporariamente 

nos modelos que a sociedade oferece, para estabelecer a sua forma particular 

de pensar. 

 

AS HESITAÇÕES INÚTEIS 

 
A verdade também é que a gente parece ter um gosto de 
usura em abrir um armário e vê-lo bem cheio. Agora pergunte-
-se: quantos desses vestidos você realmente usa? Se a 
resposta for antes meditada, será surpreendente. Tenho uma 
conhecida que descobriu apenas dois ou três vestidos de 
estimação. (LISPECTOR, 2006, p. 71) 

 
 
Um tema simples como o uso, ou melhor, o gasto com a compra de 

um vestido, pode despertar para os princípios da economia, ou até uma análise 

de economia doméstica. O poder de compra, as escolhas, os usos, toda 

temática circulante passa a ser válida. Faz-se necessário pensar em um arado 

pela linguagem. Esse trabalho ela empreendeu com ardor e deixou nos 

cheiros, essências, perfumes tão citados nos campos, nos jardins da 

linguagem, de onde brotou a Rosa veementemente notada, a obra da união da 

Literatura com a Mídia. 

Numa perspectiva permeada pela modernidade, consegue redefinir 

os propósitos voltados para a mulher. Reflete um espaço para o público 

feminino que precisava ser questionado, modificado. Mas ao mesmo tempo 

mostra de forma subentendida as ações antipermissivas de uma sociedade, de 

certo modo, patriarcalista para as mudanças, diante de um contexto que já era 

estabelecido como natural. 

Com a escrita de textos que demonstram leveza, consegue 

consagrar uma fluidez para o gênero, apontando que a mulher pode exercer 

determinados papeis dentro da sociedade, sem perder a sua feminilidade.  O 

sujeito passa a estar intrinsecamente associado ao contexto social formulando 

novas dimensões e quebras de conflitos a partir do conteúdo que adquire. 
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Reconstrói então novas formas de pensar a concepção do ser, seus modos de 

agir, de andar, de vestir e se comportar. Assim, consegue até propor uma nova 

concepção de perfil, de estilo e de vida. 

A crônica de Clarice Lispector põe-nos em um processo de 

essencialização a ser perseguido. Com isso, na relação jornalismo e literatura a 

passagem para as ideias capitalistas define uma prática discursiva a ser 

observada atentamente, retomada criticamente.  

A língua entra a serviço de um poder de compreender a história e 

obter no finito uma infinitude de saberes. No transitório, saberes que 

permanecem, numa atividade em prol do cotidiano, que se abre à novidade da 

linguagem, para a própria vida moderna, mostrando a função significante da 

palavra, enquanto revelação do ―eu‖ e do ―outro‖. 

 Dá-se um encontro da letra com a indagação feminina, restituída na 

modernidade pela mão da mulher escritora, ampliando o sistema de 

significação linguística, enunciando o poder da palavra, mas também o poder 

da postura feminina. 

 A literatura assume muitos papéis, em meio à dominação do 

pensamento científico social, desenvolvendo-se em meio à crise entre as 

novidades do universo capitalista, o gênero feminino e as práticas de 

racionalidade cientificizante. Escrevendo um discurso de participação, a autora 

entra numa busca de atingir o público feminino, levando-o mais próximo da 

realidade. A cronista brasileira acaba realizando um empreendimento para 

duas áreas, por meio de uma crônica simples, que propicia o compreender e 

especular as coisas e os seres. 

 A mulher marginalizada passa a penetrar numa ótica que conduz ao 

moderno e aproxima a crônica para a possibilidade de mudança. O cotidiano 

passa a assumir o papel de espectro, desestabilizando o território demarcado 

dos discursos sociais, permitindo que vários assuntos ditos por alguns como 

banais ganhem o mesmo espaço, mesmo espaço de vida e arte, pondo, 

descobrindo e desvendando enigmas femininos. 

Nos textos, esses enigmas são expressos por meio de um jornalismo 

apoiado na palavra de modo simples. Sendo este a porta de abertura para a 

literatura. Ninguém consegue omitir o uso das palavras para nenhum dos dois, 
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pois sem elas a escritura não existiria. Gradualmente, a partir da informação 

que chega até o leitor, o contexto vai aumentando de valor. Atingindo seu ápice 

quando é literalmente transportado para o plano do real. 

E essa valorização pela palavra acontece quando as experiências, 

atitudes e ações são narradas e aplicadas com propriedade. Não existe a 

precipitação, o ego, ou vaidades por parte da autora para se distanciar das 

suas leitoras; pelo contrário, a aproximação passa a ser uma das chaves para 

abrir as portas do projeto jornalístico-literário. Deixando bem claro que um texto 

precisa do outro, e cada gênero, cada estilo, tem o seu diferencial. Tal como 

nos afirma LIMA (1960, p. 23): ―O jornalismo não é literatura pura, sem dúvida, 

como é um poema, no qual a palavra vale não como transmissão de um 

pensamento ou de uma mensagem‖. 

Desta forma, ambos os gêneros apresentam suas especificidades, 

representam suas esferas de saber. Segundo Bakhtin (1997): 

 

Cada esfera conhece seus Gêneros, apropriados à sua 
especificidade, aos quais correspondem determinados estilos. 
Uma dada função (científica, técnica, ideológica, oficial, 
cotidiana) e dadas condições, específicas para cada uma das 
esferas da comunicação verbal, geram um dado gênero, ou 
seja, um dado tipo de enunciado, relativamente estável do 
ponto de vista temático, composicional e estilístico. 
(BAKHTIN, 1997, p.284) 

 

Vemos Clarice Lispector inovando no jornalismo literário e 

estabelecendo propostas mais que bem direcionadas para a população 

feminina. Ela age com responsabilidade, pois sabe o valor que a sua 

comunicação tem. A autora compreende a importância da formação de um 

pensamento crítico na opinião pública e, com seu espírito polêmico, interage 

em prol da educação de suas alunas. 

A escritora interage e agiliza com textos práticos o processo 

produtivo. Distribui e consequentemente inspeciona os problemas que surgem 

nos mais diversos grupos sociais. Ela encontra um ambiente favorável para o 

trabalho diante da boa distribuição dos seus textos, e o bom relacionamento no 
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processo de produção escrita, ajuda a ambas as partes, autor e leitor, a 

compreender e a superar os seus próprios conflitos. 

É válido lembrar também do contexto ético que envolve a autora e 

seus textos. A todo instante, ela busca compreender os problemas sociais , 

orienta e dá conselhos para aquele ser que enfrentava limitações. O desejo é 

que as pessoas envolvidas cresçam, apareçam, acompanhando todo o 

processo de leitura e avaliando os temas que eram considerados os mais 

importantes para a época. 

Enfim, o envolvimento coletivo para a produção de Clarice Lispector 

passa a ser essencial. Além de tornar o processo democrático, envolve o 

público feminino ao ponto de incentivá-lo a desenvolver o seu próprio potencial 

criativo. Ela preocupa-se com um tipo de texto que viabilize a participação e o 

envolvimento das leitoras. E as suas leitoras passam a exercer um grau de 

lealdade muito superior ao esperado, pois o jornal que poderia ter ido à falência 

naquele momento, ressurge, deixando agora a sua marca feminina. 

Nos dias de hoje, poderíamos até dizer que Clarice Lispector foi uma 

mulher com visão empreendedora dos seres e das coisas. Contagiou centenas 

de mulheres envolvidas no processo de leitura em prol de uma mudança do 

modo de pensar. As orientações dadas não continham nenhuma 

especialização especial, mas o cuidado com a palavra a levou a um 

compartilhamento da informação bem sucedido. Ela estimulou fortemente um 

pensamento voltado para a inovação e também para a tomada de decisões. E 

compartilhou interesses comuns que fizeram surgir afinidades naturais. 

A autora recomendou soluções, dissolveu problemas e mostrou a 

capacidade feminina de conquistar o seu espaço moderno de responsabilidade. 

Responsabilidade essa que abrange o individual e o coletivo, pois, ao mesmo 

tempo em que a mulher deve buscar os seus próprios interesses, ser feminina 

e cuidar de si, não pode esquecer que existe um lar que espera por ela para os 

encaminhamentos diários. Ela deve limpar a casa e ficar bonita, como diz um 

dos títulos dos textos. 

E, diante dos dilemas da vida diária, a autora passa a informação 

para quem lê e direciona às leitoras a possibilidade de escolhas dos seus 
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próximos passos. Faz com que reconheçam a importância de novos 

pensamentos e perspectivas de vida, a partir dos quais as motiva para um 

contexto tão desafiante, que desafia até a opinião do sujeito masculino, mesmo 

sabendo que este não irá se dobrar facilmente ao discurso da mulher:  

OS HOMENS E OS CONSELHOS FEMININOS 

 

O homem sempre acha que a sua opinião é a melhor e que 
portanto deve prevalecer, custe o que custar. A teimosia 
masculina neste particular é um fato já comprovado. Prova isto 
o conselho de um dignatário chinês, que sugere aos homens 
nunca aceitarem os conselhos das esposas, mesmo quando 
estas estiverem com a razão. Tanto pior para eles! 

Se a mulher aconselha o marido a não comer tanto daquele 
molho, provavelmente ele comerá mais ainda e terá uma 
indigestão duas vezes pior, só para provar que a cara-metade 
não sabe o que diz. (LISPECTOR, 2006, p.78) 

 

 

A comunicação passa a ser fundamental para os seres humanos, 

principalmente para o público feminino. É por meio dela que a mulher 

transcende nas escolhas, torna-se uma conselheira para as atividades 

humanas, ouve e delineia o seu novo percurso. Ela estabelece suas próprias 

escolhas, mesmo sendo estas divergentes do conteúdo delimitado para ela 

pelo sujeito masculino.  

E nessa esfera linguística ela investe em seu caráter de forma 

concreta e única, ela diversifica o seu vocabulário em prol da sua nova forma 

de pensar. Nesta linha de pensamento recorremos ao discurso de Bakhtin ao 

tratar do uso da língua nos mais diversificadas apropriações do indivíduo: 

 

Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que 
sejam, estão sempre relacionadas com a utilização da língua. 
Não é de surpreender que o caráter e os modos dessa 
utilização sejam tão variados como as próprias esferas da 
atividade humana (...) A utilização da língua efetua-se em 
forma de enunciados (orais e escritos), concretos e únicos, 
que emanam dos integrantes duma ou doutra esfera da 

atividade humana. (BAKHTIN, 1997, p.290) 
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A autora transporta suas leitoras para uma boa prática da 

comunicação e exemplifica que, de acordo com o tempo e com as 

modificações nas esferas das atividades humanas, novas tendências textuais 

podem surgir. Resgata e alerta o ―eu‖ feminino para a experiência do consumo 

e coloca em circulação valores outros que possibilitam a transformação do 

sujeito consumidor. Não se pode deixar de lado que, em meio aos discursos 

novos, também existem falas que precisam ser resgatadas para que estas não 

caiam em esquecimento. 

O discurso proposto distancia-se de certo modo do tradicionalismo, 

mas deixa claro que existem valores que precisam ser conservados. A 

contemporaneidade ancora-se nas temáticas das crônicas e estas suscitam 

desde a mais singela ação de proporcionar uma visão para um objeto ou algo 

usual, e conseguem chegar até a formulação de conceitos. 

Nos textos vemos a construção de competências sendo formuladas, 

incluindo as de leitura e também a manipulação jornalística, que não se deixa 

escapar. O sujeito feminino tem a liberdade de se condicionar a receber esta 

manipulação para adentrar no processo das competências do saber e do 

aprendizado; e entre tais está a junção dos elementos oriundos da 

modernidade e do capitalismo, que possibilitam o desenvolvimento de uma 

leitora crítica para uma sociedade necessitada desse perfil de leitora. 

Assim, o perfil é formulado a partir da vitrina figuratizada de textos. 

Os retratos de mulheres, a vida, os retoques do destino, os perfumes, os 

gestos, a atenção, o cansaço, as alegrias, a postura, o ouro, a educação, a 

cultura, as cores, as atitudes, as roupas, a pele, o lar e a família são assuntos 

frequentes, fazendo parte da construção de uma nova imagem para a mulher. 

Fixam-se num momento de estar bem, como também ajudam a construir a 

continuidade do dia-a-dia sem monotonia, principalmente para quem não tinha 

tantas opções de diversão.  

Da palavra ao conteúdo provocado, a representação do seu efeito 

gerador ganha mais consistência diante do desafio existente. Emana uma 

assinatura única em meio à Literatura Moderna. Com suas crônicas consegue 

contextualizar um território complexo de conselhos e vertentes críticas por uma 

formatação simples da vida diária. Desta forma, percebemos na experiência, de 
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escrita e de vida, um norte para implementar desafios no processo de formação 

de novos leitores de Clarice Lispector. 

Concluimos, reafirmando que a proposta deste trabalho remete a um 

detalhamento no minucioso espaço do microfilme: e, nesse lugar, a Literatura e 

a Mídia se fundem em Correio Feminino de Clarice Lispector. Nele, é 

comprovada uma parte inusitada na obra da autora. Foco que tentamos 

embasar a partir dos textos da coletânea, publicados em colunas de jornais que 

norteiam a experiência intelectual da cronista. Pensamos que seja por demais 

concluir que a obra de Clarice esteja limitada a fronteiras. É necessário admitir 

que Literatura e Mídia se fundem em prol do sujeito feminino leitor. No entanto, 

não podemos desfazer da opinião de críticos sobre a temática. Portanto, fica 

registrado aqui o nosso olhar a respeito de Clarice Lispector. 
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