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Resumo:  A imprensa feminina se destaca pela riqueza visual e principalmente pelos temas
abordados. Essa imprensa, há bastante tempo, vem demonstrando os movimentos sociais das mulheres
e suas inserções na sociedade frutos de longas batalhas, onde as confrontações entre os gêneros fazem-
se presentes em todas as dimensões humanas. A imprensa feminina registra as principais
transformações e através de seus discursos sugere outras, como a do corpo, dos modelos de
relacionamentos amorosos, familiares, etc. As cartas que narram histórias de vida, como as publicadas
na seção “Eu, leitora” da revista Marie Claire, demonstram as transformações, e tudo que isso implica,
e que ainda fluem sob a égide das relações de gênero que, no cotidiano, mesclam-se com o imaginário
numa dança dialética que tanto liberta a mulher quanto a escraviza aos padrões comportamentais da
contemporaneidade.

Palavras-chaves:  Imprensa feminina, Folhetim, Relações de Gênero.

É fascinante o visual de uma banca de revistas. São tantos títulos, tantas

cores, tantas texturas, tantas novidades que a pessoa tende a cair na tentação de comprar

várias revistas. Os temas são os mais variados: plástica, tatuagem, maquiagem, dinheiro,

negócios, horóscopo, dietas, bordado, tricô, ginástica, criança, novelas, cabelo, sexo, etc.

Todos eles fazem parte do nosso cotidiano, são apresentados de forma colorida, com tipos

agradáveis, às vezes com brindes, encartes, suplementos, e trazem estampados fotos de

pessoas bonitas, quase sempre manequins e/ou atores/atrizes de televisão. Dentre tantas

publicações, neste texto, nosso olhar é direcionado às revistas femininas, de modo particular a

Marie Claire, editada pela Editora Globo, e sua seção ‘Eu, leitora’.

Do primeiro periódico (jornal) intitulado Lady’s Mercury, publicado na Inglaterra, no

ano de 1693, até os dias atuais, muitos temas foram inseridos e outros... outros continuam a

serem publicados.  Se um dia a imprensa feminina foi considerada uma leitura só de
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amenidades, hoje não é mais e quem lê seus jornais e revistas não busca só passar o tempo

nem tenta só encontrar receitas de bolos, de crochê ou de tricô.

A história da imprensa feminina é bastante antiga e é preciso pesquisar sob o prisma

da dialética, onde a sociedade cria, espelha e recria (não nessa ordem) os movimentos sociais

que vão ocorrendo. Neste trabalho, essa visão é incipiente visto a natureza do texto, entretanto

estamos aprofundando esse estudo na nossa pesquisa de doutorado.

Essa imprensa possui características próprias desde seu surgimento. Encontramos nas

suas páginas modelos de mulheres que se fazem presentes na realidade e outras que povoam

nosso imaginário.

Desde os mais remotos séculos quando mulheres/homens escreviam panfletos, artigos,

manifestações e /ou livros seus textos retratavam situações da mulher no seu cotidiano, fruto

de uma longa e secular educação patriarcal e de domínio econômico por parte do homem.

Mesmo sendo o universo das letras restrito ao mundo masculino, sempre houve mulheres que

subvertiam a ordem e aprendiam a ler e escrever, e quando podiam publicavam seus textos,

mesmo que bastante escassos.

O texto feminino, conforme Perrot (2001, p.186), “é estritamente especificado: livros

de cozinha, manuais de pedagogia, contos recreativos ou morais [...].”  Mesmo sendo um

número ínfimo frente às publicações ditas masculinas, começavam as mulheres a publicar

suas idéias e a demonstrar seu direito de serem reconhecidas também como ser humano

pensante.

O universo de temas escritos era amplo, considerando o contexto histórico.

Inicialmente as mulheres escreviam seu cotidiano através de cartas, onde descreviam suas

alegrais, suas dores, seus lamentos, seus desejos, o espaço onde viviam, as relações com a

família, marido e filhos, etc. Assim foram surgindo o que temos hoje caracterizado como

manuais de comportamento e lições de vida.

Ao falarmos em imprensa feminina, fazemos, de imediato, um contraponto com a

imprensa masculina. Essa diferenciação de gênero é histórica e acompanhou toda a história da

civilização, destarte, perpassou também pela imprensa.

Entendemos gênero como “a construção dos significados, de relações e papéis sociais,

das identidades e dos valores baseadas nessas interpretações” (CEBOTAREV, 2002, p.41),

que engloba os aspectos psicológicos, sociais, econômicos, culturais, políticos da feminilidade
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e da masculinidade (MARODIN, 1997, p.9). Daí serem tantas as diversidades de

interpretações de papéis sociais destinados ao homem e a mulher; que navegam ao sabor da

História e se enraízam no imaginário da sociedade, que nos deparamos com assuntos como

sexo, profissão, política e outros temas, historicamente destinados ao universo masculino, e

cozinha, lar, crianças, bordados, etc. destinados ao universo feminino. Entretanto, na

contemporaneidade não encontramos mais essa dicotomia temática, tão radical, nas páginas

das revistas femininas, conforme veremos mais adiante nos sumários de algumas revistas.

A primeira revista feminina, no Brasil, foi lançada por um francês – Pierre Plancher, e

surgiu em 1827. Tinha como título O Espelho Diamantino – Periódico de Política, litteratura,

Bellas Artes, Theatro e Modas Dedicado as Senhoras Brasileiras (Minas Gerais).  A segunda

foi em 1831 (Recife-PE), também por um francês – Adolphe Émile de Bois-Garin, intitulada

Espelho das Brasileiras. Tais revistas não tinham artigos de cunho feminista, o que só veio

aparecer em 1852 no Jornal das Senhoras. A leitura, por parte das mulheres era pouca, pois

no Brasil, no século XIX, existiam quatro milhões de brasileiras, isso em 1870, e o número de

alfabetizadas era de 550 mil, ou seja, menos de 14%.

A imprensa feminina é caracterizada por revistas, e não por jornais. Destarte, quando

do seu surgimento, as revistas se assemelhavam em muito com jornais. Atualmente  a

distinção já está bem estabelecida. As revistas, não só as femininas, esmeram seu visual: as

capas, o tipo de papel, o uso de cores cores, as chamadas, o tipo de letra, o tamanho do corpo,

o miolo, a publicidade, tudo reina numa formidável harmonia, num convite à leitura.

O título da primeira revista nos demonstra os assuntos tratados nessas publicações.

Casa, moda, teatro, música, cozinha, literatura faziam parte do universo feminino. A elas era

permitido tratar desses assuntos e assim continuar, perpetuar a história secular de papéis

sociais relacionados ao gênero.

A revista Eu Sei Tudo do mês de abril, n. 11, de 1933, traz em suas páginas uma

miscelânea de assuntos, como: moda, História, viagens, contos, poesias, culinária, piadas,

propaganda, descobertas, etc. A Garotas, n. 73,  de 1956, traz os temas acima e mais alguns

como cartas, atores de tevê e seção de conselhos. A título de ilustração, para demonstrar

alguns conselhos da época para as jovens donas de casa, transcrevemos textos de um artigo de

Maria Junqueira Schmidt (p.24-25):
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Tenho dó de você, garota. Seu amor traiu o seu amor. Foi ciúme? Foi
descuido seu? Foi outra que se atravessou? [...]

Luta de arena: “Eu queria um copo com d’água!” – Vá buscar, se quiser.”
Garota, você não faria isso com as colegas? Bobinha, servir é reinar. Não é
ser servil. É captar reconhecimento. Use a imaginação e... certa malícia. [...]
Integrando-se na sua vida, você vai ser companheira dos seus sonhos. [...] Já
vi forretas abrirem os punhos cerrados e esbanjarem fortunas com os afagos
de uma mulher. [...] Se a mulher tudo resolve, ele dirá: “que rei sou eu?” [...]
Você percebeu os acenos da felicidade? Tudo por quê? Porque você não luta
mais para ser rainha. Você luta, garota, para que seu amado seja rei.

A Revista do Globo, n.669, de jul.-ago. 1956, repete os mesmos temas e traz mais

alguns como reportagens sobre animais superdotados, falantes, com um misto de

sensacionalismo. As cartas são endereçadas a um sr. Conselheiro, sem nome e rosto.  A Vida

Doméstica, n.206, maio de 1935, traz reportagens de vários estados do Brasil, além de temas

comuns à época.

Essas revistas, mesmo sem o glamour das atuais, traziam uma riqueza infinda do

cotidiano, esse lugar onde pequenos fatos banais, as pequenas coisas, se repetem sempre

acompanhados do imaginário.

As editoras, e para este trabalho escolhemos três, fragmentam seus leitores e revistas

da seguinte forma:

 Editora Abril – Interesse Geral, Negócios, Femininas, Masculinas, Turismo e Aventura,

Guias, Casa e Família, Infanto-Juvenis, Abril Multimídia e Anuários;

 Editora Globo – Semanais, Interesse Geral, Femininas e Infanto-Juvenis;

 Editora Símbolo -  Femininas e Comunidade Negra.

Tal fragmentação é um espelho que demonstra como está fracionada a nossa

sociedade. Há outros títulos que tais editoras não contemplam destinados a outras

diversidades de grupos sociais, como os gays, lésbicas, surfistas, religiosos, etc.

Na sociedade contemporânea há um grande número de títulos endereçados à mulher,

vejamos alguns: Cláudia, Elle, Borde Fácil, Faça e Venda, Mania de Fazer, Boa Forma, Viva

Mais!, Minha Novela, Bárbara, Capricho, Manequim, Tititi, Contigo,  AnaMaria, Atrevida,

Chiques & Famosos, Corpo a Corpo, Meu nenê, Dieta Já!, Marie Claire, Nova, Agulha de

Ouro, Criativa, Uma, Única, Crescer em Família, Casa & Jardim, Curso de porcelana,

Curso de pintura em vidro, Curso de maquilagem, etc.
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Há revistas para mulheres de 40 anos, de 30, adolescentes, jovens, mulheres casadas,

solteiras e/ou separadas que desejam viver plenamente sua sexualidade, mulheres que bordam,

têm filhos, costuram, cozinham, que trabalham fora, que desejam saber fofocas de astros de

tevê, que viajam, enfim assuntos que fazem parte do atual cotidiano das mulheres. Para nós

tais temas não são de interesses exclusivos das mulheres, visto que atualmente a História

registra grandes nomes de homens nas profissões que historicamente foram delegadas às

mulheres como costurar, cozinhar, lecionar, desenhar roupas (estilistas), etc. Da mesma forma

a mulher conquistou espaços antes delegados ao universo masculino, como exercer um cargo

político, delegado de polícia, piloto de avião, soldado, motorista de táxi, etc.

Não é só a revista feminina que centra foco na mulher. Temos também a Playboy cuja

convergência é a mulher. Não vamos, aqui, opinar sobre como a Playboy publica a mulher,

pois não é o nosso objetivo neste trabalho. Revistas designadas como de  Interesse geral e

Semanais estão publicando reportagens quase que semanalmente sobre algum tema onde faz

relação com a mulher.

Grosso modo, a imprensa masculina tem sempre em seu arcabouço temas como: sexo,

dinheiro, erotismo, profissão, automóveis, etc. Ao contrário da imprensa feminina que publica

temas como: culinária, moda, horóscopo, filhos, etc. Entretanto tal caracterização está em fase

de mutação, frente ao atual comportamento das mulheres, decorrente de suas conquistas para

exercer os seus direitos numa sociedade que por milênios foi dominada pelas idéias do gênero

masculino. Uma assertiva de Buitoni (1990, p.24) é essencial para pensarmos na imprensa

feminina como algo importante para verificar o caminhar da mulher na sociedade:

A imprensa feminina está estreitamente ligada ao contexto histórico que
cria razões para seu surgimento, e que interfere em cada passo de sua
evolução. Jornais e revistas femininas funcionam como um termômetro dos
costumes de época [...] A movimentação social mais significativa vai sendo
registrada.

Costumes de época, mudanças no comportamento individual e social decorrentes de

conquistas estão, de fato, estampadas nas revistas. É só verificarmos, a seguir, os editoriais de

algumas revistas como Eu sei Tudo (abril/1933), Revista do Globo (jul./ago.1956), Cláudia,

Elle, Criativa, Nova e Marie Claire, do mês de março de 2003.
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Temas como saúde, beleza, sexo, moda, cozinha, família e filhos são invariáveis em

todas elas. Alguns outros enfoques fazem parte da linha editorial de cada revista, p. exemplo:

carreira e dinheiro, boa vida, religião, tecnologia, histórias de vida através de cartas, etc.

A revista Marie Claire e a Nova publicam histórias de vida, narradas através de cartas.

Uma categoria nada atual, visto que é possível à História reconstituir o cotidiano de

determinada sociedade e seu período histórico através de cartas.

Marie Claire e suas histórias de vida

Marie Claire é uma revista de origem francesa. Em 1937, Jean Prouvoust funda Paris-

Soir, Paris Match e Marie Claire (que passa a ser mensal no ano de 1954). Hoje é uma grande

empresa com seis ramificações:

1) Maria Claire Álbum SA (Marie Claire, Marie Claire Maison, Marie Claire

Idées, Cuisine & Vins de France e 100 Idées Jardin);

2) Avantages SA (Avantages e Famili);

3) EDI SIC SARL (Marie France);

4) Inter EDI SA (Cosmopolitan);

5) SIC SARL. The Marie Claire Group (Canais de tevê: TFI, Canal J, Paris

Première e Téva).1

As revistas são publicadas em 14 línguas e em 27 países. São eles: África do Sul,

Alemanha, Argentina, Austrália, Bélgica, Brasil, Chile, Colômbia, Coréia, Espanha, Estados

Unidos da América, Grécia, Hong Kong, Inglaterra, Itália, Japão, Malásia, México, Países

Baixos, Polônia, Porto Rico, Reino Unido, Rússia, Singapura, Taiwan, Turquia e Venezuela.

Sua internacionalização teve início em 1982, quando Marie Claire foi lançado no Japão.2

Na época do seu surgimento, inova a imprensa francesa, pois foge do comum de trazer

na capa desenho de mulheres nos afazeres domésticos. Marie Claire publica, nas capas, fotos

de mulheres bonitas e superproduzidas. Não que os desenhos das outras revistas estampasses

                                                
1 Catálogo do Groupe Marie Claire.
2 Idem.
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mulheres não tão produzidas; a inovação é dada pelo uso de fotografia e pelo seu

enquadramento.

No Brasil, é lançada em abril de 1991, pela Editora Globo. A revista mensal, em seu

primeiro número, traz, no seu editorial, o seu perfil e a sua proposta.  É uma revista

direcionada para mulheres que transformam o mundo e que marcam presença no cotidiano. É

uma revista para a mulher que está no mundo, e que quer participar, construir, transformar o

cotidiano, que, na década de 90, é marcado pelas disseminações do culto à malhação, da

freqüência aos spa’s (clínicas de saúde/emagrecimento/estética), do implante do silicone, do

padrão de beleza anoréxico, esquálido. Marie Claire, pois, se propõe a romper com os

padrões estabelecidos pelas contradições, existentes na vida cotidiana, permeados por

antíteses, como belo e feio, prazer e dor felicidade e infelicidade, etc.

O editorial (Marie Claire, n.1, p.7) afirma que as mulheres precisam de uma revista

múltipla, como a Marie Claire, porque a mulher é múltipla, como a revista, e concilia o

aparentemente inconciliável que é o cotidiano, sua [...] “ambição profissional e família,

cuidado com a aparência e dez horas de trabalho, falta de tempo e desejo de preparar um

jantar muito especial, preocupação com o mundo exterior e total atenção ao nosso mundo

interior” .

A revista propõe, também, o rompimento de temas que são tabus na imprensa

feminina: “Desde 1951, [...] capaz de quebrar tabus como a de que uma revista feminina não

pode tratar de assuntos ditos pesados, e que o espírito da reportagem atuante, polêmica e

informativa não combina com matérias de moda, beleza e culinária.”

Sendo assim, a revista publica mensalmente reportagens (nacionais e internacionais)

polêmicas e atuais (não no sentido de novo, mas de atualidade) como a exclusão e assassinato

de meninas na China, o tráfico de jovens para o mercado de prostituição, a infiltração de

drogas em festas de adolescentes, o abuso sexual de crianças, o casamento arranjado, a

reconstrução física através de plásticas, etc.

Em dez anos foram publicados seis editoriais: abril/91, abril/92, abril/93, abril/94,

janeiro/96 e janeiro/97 (quando da morte da editora Regina Lemos). Marie Claire sempre

afirma que a mulher moderna é inteligente e fazendo jus à sua linha editorial, faz uso da

expressão “Chique é ser inteligente” no dorso da revista, a partir de janeiro de 1997. Desde
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seu nascimento em abril de 1991, Marie Claire, anualmente, ganha prêmios, a maioria  advém

de suas reportagens.

Destarte as inovações que Marie Claire trouxe à imprensa feminina brasileira, há um

diferencial que são as cartas  da seção ‘Eu leitora’,  publicadas até maio de 1998 sob a rubrica

de reportagem. Após essa data, vem publicada fora de qualquer seção, e sua chamada é

colocada ora na margem direita superior ora na inferior da página de índice. Entretanto de

agosto de 1997 a novembro do mesmo ano ‘Eu, leitora’ não se apresenta sob a rubrica de

reportagem. Só em março de 1996, a aprece na capa a chamada da seção ‘Eu, leitora’.

No Jornalismo, a Carta faz parte dos gêneros opinativos. É um recurso utilizado pelo

leitor parra expressar sua opinião, e está presente tanto em jornais quanto em revistas.  Melo

(1985, p.129) afirma que a “seção de cartas dos leitores tem participação inexpressiva no

conjunto da superfície impressa dos jornais diários e das revistas semanais.”  Discordamos do

autor (cremos que, hoje, ele tenha outra opinião), mas para que essa citação não pareça um

produto de R$ 1,99 levamos em conta o contexto sob o qual o autor faz tal afirmação. Em

1985, saímos de um longo tempo histórico de governo militar/repressor, que censurava a

imprensa e a livre expressão de pensamento, tanto do corpo composto pelo quadro funcional

das empresas, quanto pela opinião do leitor.

A seção de Cartas, no decorrer de sua história, adquire um grau de suma importância

na imprensa, a ponto de empresas jornalísticas instituírem um novo (para realidade brasileira)

funcionário em seus quadros: o ombudsman. A natureza da carta não muda por causa do seu

uso no contexto histórico. Pensamos assim quando Melo (p. 129) afirma que “a carta é,

contudo, aquele espaço  em certo  sentido democrático, ao qual cada um pode recorrer”.

A Carta, enquanto nosso diferencial, é a presença mais marcante do leitor, do

indivíduo, não mais ideal, mas aquela que está no mundo real e tem uma opinião, uma história

de vida a contar. É, pois, um canal importante entre o leitor e o veículo, e entre leitores.

Na revista Marie Claire há também a seção de Cartas onde leitores se manifestam, das

mais diversas formas, sobre algum tema que tenha saído nas edições anteriores. No ‘Eu,

leitora’, a história tem que ser comprovadamente verídica, e o autor ou autora pode ter o nome

e a imagem omitidos. São Cartas, enviadas, por homens e mulheres, de todas as idades e

classes sociais, contando uma história de sua vida. Após a escolha da Carta, a ser publicada,

uma repórter é designada a entrar em contato com a pessoa e conjuntamente reconstruir seu
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texto.  No editorial de abril de 1993, a editora Regina Lemos informa que a seção ‘Eu, leitora’

tem 46,46% das preferências das leitoras e que a redação recebe em média umas 400 cartas

mensais.3

As Cartas, publicadas nessa seção, trazem histórias de vida inseridas nas mais diversas

dimensões humanas, como a sexualidade, a religiosidade, o casamento, a família, o corpo, a

identidade, as relações sociais, etc.; sendo que a maioria é enviada por mulheres.

Entretanto, durante dez anos (abril de 1991 a abril de 2001), cinco homens tiveram

suas histórias publicadas, e três identificaram-se através de fotos e nome completo. A

participação de homens enviando suas histórias de vida para uma revista, inclusa no rol de

imprensa feminina, é sinal de que homens lêem essas revistas e que, também, desejam

compartilhar momentos que consideram importantes para sua vida. O teor das Cartas foi o

mais diverso. Um escreveu sobre as crises após sua aposentadoria, outro sobre o estupro e

morte de sua mulher, outro sobre a alegria de ter ganhado na loteria, outro sobre o ciúme da

mulher que pôs fim ao seu casamento e por último um descreve que encontrou seu grande

amor pelos classificados de um jornal. São temas que revelam crises e uma certa

diferenciação histórica de temas que permeiam o cotidiano do homem na contemporaneidade.

As histórias de vida, narradas por mulheres, trazem temas bastante diversificados.

Dentre tantos temas descritos nesses dez anos, elencamos os seis que mais se constituíram em

histórias de vida: 1º) Família, 2º) Paixão, 3º) Casamento, 4º) Filhos, 5º) Corpo e 6º)

relacionamentos/conquistas com diferenças de idade.Neste universo de temas percebemos o

quanto as cartas têm de folhetinesco. Vejamos, de um modo breve, tal relação.

No final do século XVIII, surge um novo gênero literário: o romance moderno que,

através da contestação e do sentimentalismo, “ultrapassa os limites impostos pelas regras dos

gêneros literários, desrespeitando os clássicos princípios de organização das tragédias,

comédias, odes, sonetos e baladas” (BORELLI, 1996, p.26). Sua disseminação é dada

principalmente pela força da imprensa e do mercado cultural que estava se constituindo na

época. O veículo fundamental do romance moderno e da popularização da literatura foi o

folhetim, que tem seu marco no início do século XIX.

A relação da imprensa feminina com o Romantismo, com o romance moderno

perpassa pelo folhetim.  Nesta visão, o Romantismo não parece ter sido e nem foi um

                                                
3 Esses dados são antigos, pois até a entrega deste trabalho os dados atualizados não estavam disponíveis.
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movimento que levasse os leitores à acomodação. Ele sempre demonstrou ser revolucionário.

Um movimento que penetrava nas entranhas e nas dimensões da humanidade, despertando-a

para novas visões de mundo.

Feuilleton era o nome dado ao rodapé do jornal, quase sempre o da primeira página,e o

seu conteúdo se destinava ao entretenimento. Oferecia quase sempre piadas, receitas de

cozinha, de beleza, histórias de crimes, de monstros, etc. Por ser um espaço curto, no jornal,

sua mensagem também era curta, rápida e de fácil assimilação.

Naquela época os jornais começam a ser consumidos avidamente e o folhetim passa a

ter lugar de honra nos seus rodapés. Meyer (1996)  constata que ele vai tomando corpo e

crescendo nas páginas dos jornais, até que se torna canal de popularização da literatura.

Surgem os romances-folhetins, com suas histórias compostas com uma famosa e cativante

fórmula: continua amanhã.

Se, durante o século XVIII, os jornais interessavam apenas aos homens que os liam em

ambientes públicos como os cafés, o advento do romance-folhetim fez surgir um novo

público: o feminino, e um novo espaço de leitura: em casa.

E em que consistiam essas narrativas? De puro romantismo. Histórias que enfocavam

o quadro político vigente, a eterna dicotomia entre o bem e o mal, as relações de gênero, as

diferenças entre as classes sociais, o saudosismo de uma época vivida, a saudade de um futuro

amoroso quase impossível devido às diferenças sociais, o determinismo dos papéis social,

econômico e doméstico do homem e da mulher, etc. Esses romances, pois,  mesclavam o

imaginário com o cotidiano.

Através da segmentação  de público, da mudança de ambiente de leitura que antes era

em cafés e passa a ser em casa, em salas de leituras, em bibliotecas particulares, o público

feminino vai tomando corpo e surgem edições direcionadas exclusivamente às mulheres.

Prova disto são as revistas femininas, os manuais de comportamento e os romances.

Vimos que as publicações atuais, especializadas, para o público feminino, ainda

trazem temas abordados no século XVII (lembremos do título da primeira revista feminina),

entretanto sob outro enfoque, outra visão de mundo.

A mulher continua a arrumar o cabelo, fazer as unhas,  comprar enxovais, tratar da

pele, a se perfumar, continua a cuidar dos filhos e de tantas outras tarefas que hoje estão

incorporadas ao seu cotidiano. Também continua a se preocupar com a família, com as



     INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
     XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – BH/MG – 2 a 6 Set 2003

1 Trabalho apresentado no Núcleo de Comunicação e Cultura das Minorias, XXVI Congresso Anual em
Ciência da Comunicação, Belo Horizonte/MG, 02 a 06 de setembro de 2003.

paixões, com o casamento, com os filhos, com o corpo e com as relações amorosas onde as

diferenças de idade são gritantes. Ora, nada disso é novo. O núcleo familiar, na nossa cultura

e na contemporaneidade, possui novas características. Hoje temos famílias constituídas por

pais separados, mães solteiras, pais solteiros, filhos que se relacionam com companheiros/as

de seus mães e/ou pais, que vivem com avós, tios, etc.  O núcleo familiar continua a existir

mas de forma diferente, inclusive reconhecido pelo Novo Código Civil Brasileiro, Lei n.

10.406, de 10 de janeiro de 2002, que entrou em vigor no dia 11 de janeiro de 2003, mais

adequado aos anseios do indivíduo nessa época.

Muitas conquistas foram adquiridas nesse âmbito. Hoje não há mais “família

legítima”, há “família” ou “entidade familiar” para designar aquelas formadas:  “a) pelo

casamento civil ou religioso com efeitos civis, b) pela união estável, e se pela comunidade

formada por qualquer dos pais e seus descendentes (mãe solteira).”4  Hoje, legalmente, já é

permitido que a mulher, após casar, continue, se optar, com seu nome de solteira; bem como é

permitido ao homem adotar o sobrenome da mulher.

Constituir família, se apaixonar, casar, ter filhos, cuidar do corpo e se relacionar com

alguém com diferença de idade são preocupações que acompanham, historicamente, a mulher.

A grande maioria dos modelos de casamento, os mais antigos, estabelecidos, impuseram à

mulher um modo de vida escravagista, dependente de alianças entre as famílias, do valor do

dote, da idade, da virgindade, da possibilidade de ser mãe, etc. As que se opunham á escolha

do pai, ou eram obrigadas a casarem contra a vontade, ou iam para uma instituição religiosa.

Na Idade Média, as meninas eram consideradas aptas para o casamento quando tinham entre

12 e 14 anos (às vezes menos idade).

Os temas retratados nas cartas da revista Marie Claire, no período pesquisado,

marcam presença na História, desde a Antiguidade. E esses mesmos temas são publicados ora

de forma folhetinesca, ora sob o prisma de manuais de “bom comportamento”, como muitas

revistas femininas fazem hoje em relação à moda, ao estilo, ao comportamento, ao padrão de

beleza feminina e masculina, e principalmente à forma de conduzir o cotidiano que enformam

e engessam a mulher.
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