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RESUMO 

Focalizando como objeto de estudo a obra Só para Mulheres. Conselhos, 

receitas e segredos, de Clarice Lispector, que recupera as colunas femininas 

assinadas pela autora sob o pseudônimo de Tereza Quadros e Helen Palmer, 

publicadas originalmente no tablóide Comício e nos jornais Correio da Manhã e 

Diário da Noite, nos anos 50 e 60, a pesquisa tem por objetivo identificar e 

analisar, por meio dos recursos lexicogramaticais utilizados por Clarice, 

características semântico-discursivas que revelam emoções, julgamento e 

apreciação na referida obra, para compreender como a autora representava a 

mulher da época e como questões ideológicas e culturais emergiam do 

discurso. Como subsídio teórico, a pesquisa recorrerá a conceitos 

fundamentais da linguística sistêmico-funcional. 

 

INTRODUÇÃO 

Clarice Lispector tem despertado o interesse de estudiosos em diferentes 

contextos e áreas do conhecimento. Como jornalista, Clarice publicou inúmeros 

textos nos jornais brasileiros e alguns deles foram agrupados em obras 

literárias, como é o caso de Só para Mulheres. Conselhos, receitas e segredos. 

Essa publicação, organizada pela pesquisadora e estudiosa de Clarice, 

Aparecida Maria Nunes (2006), é uma coletânea de textos publicados em 

colunas famininas para o tablóide Comício e para os jornais Correio da Manhã 

e Diário da Noite, nas décadas de 50 e 60. Em uma época considerada 

opressiva para o sexo feminino, tem-se, portanto, Clarice submetida ao 

domínio da mídia impressa para oferecer às mulheres “dicas” para a vida 

cotidiana. O estudo tomará como referencial teórico os conceitos fundantes da 

linguística sistêmico-funcional, apresentados por Halliday e Matthiessen (2004, 

2014) – contexto de cultura, contexto de situação, noções de registro, relações 

e modo na dinâmica discursiva; a teoria Appraisal, traduzida no Brasil por 

Avaliatividade, discutida por White (2004), Martin e White (2005), 

especificamente quanto ao subsistema de atitude, que contempla os aspectos 

relacionados a emoções, julgamento e apreciação. 

OBJETIVOS 

Identificar quais elementos lexicogramaticais são utilizados pela autora para 

indicar emoção, julgamento e apreciação; quais participantes e circunstâncias 



estão envolvidos nessa representação; como os sentidos depreendidos dessas 

escolhas lexicogramaticais revelam posicionamentos ideológicos e culturais do 

papel da mulher nos anos 50 e 60. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa a ser realizada é de cunho qualitativo, com apoio de dados 

quantitativos. Quanto à metodologia, o trabalho faz a opção pelo método por 

meio do programa computacional WordSmith Tools 5.0 (Scott, 2009). 

 

DESENVOLVIMENTO 

A linguística sistêmico-funcional (LSF) considera a seguinte premissa: a 

estrutura social é inerente ao sistema linguístico, ou seja, a estrutura social é 

inseparável, constitutiva do sistema linguístico. É a linguagem que nos 

possibilita representar e interpretar o mundo em todas as suas dimensões: a 

física, a social, a individual, a política etc. Nessa perspectiva, considerando 

essas possibilidades de uso social da língua, Halliday (1985/1994) e Halliday e 

Matthiessen (2004, 2014) organizam seus estudos e estabelecem a noção de 

metafunções da linguagem.A atitude, tema a ser pesquisado, é um 

subssistema da Teoria da Avaliatidade que cuida em analisar os significados 

entre o intelocutor, o receptor e o objeto (não desconsiderando o período que 

acontece todo esse processo), estimando positivamente ou negativamente, 

valorando a palavra. Ainda neste subssistema, existem categorias que ampliam 

e potencializam a forma de avaliação.São: o afeto, que compreende as 

emoções; o julgamento, que examinam o comportamento humano, e a 

apreciação, que atribui apreço (estético) ao ser.É fundamentado nesses 

elementos, que o projeto analisará a obra supracitada, de Clarice Lispector.Ao 

longo deste trabalho, outros autores passarão a fazer parte da fundamentação 

teórica, considerando-se sempre a pertinência de suas discussões em relação 

ao tema proposto. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Em um dos textos estudados, intitulado: “aparências: tudo tem seu jeito”, 

Clarice aponta a questão de a vaidade feminina ser tratada como uma 

frivolidade e afirma no que diz respeito à aparência, sempre há uma solução. 



Exemplifica com certa arbitrariedade a obesidade, esboçando os primeiros 

pressupostos da linha de pesquisa deste trabalho, na perspectiva da esfera do 

julgamento. Na década de 50, período que o texto foi produzido, a valorização 

da mulher magra (apreciação) acentua-se de forma que toda a mulher que 

estivesse fora deste parâmetro estético, fosse vista com preconceito aos olhos 

da sociedade. Neste contexto de cultura e situação, onde o estereótipo 

feminino é moldado, percebemos no mesmo texto uma contradição: Clarice diz 

“o melhor remédio é ser você mesma, e não tentar se encaixar em nenhum 

padrão”. Como em um mesmo discurso pode-se dar tanta importância a algo 

tão rotulado pela sociedade e ao mesmo tempo, desconstruir toda essa 

imposição? Em hipótese dos sintagmas analisados, pode-se pressupor que 

Clarice vai ao encontro do mercado da época onde veiculava o jornal que 

escrevia, com o intuito de comercialização, mas seus ideais são colocados nas 

entrelinhas, de certa maneira, negando aquele julgamento social, que a melhor 

forma de ser feliz, segundo ela, é ser você mesmo, sem importar-se com as 

imposições de estereótipo de gênero. 
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