
 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1

 
 

Entre o latente e o aparente:  
a imagem da mulher na Seleções do Reader´s Digest (Fev. 1942)1 

 
Lérida Gherardini Malagueta Marcondes de MELLO 2 

Universidade Paulista, São Paulo, SP 
 
 

Resumo 
 

O presente artigo trata do papel da imagem na constituição da memória coletiva brasileira, 
tendo por objetivo analisar: como o primeiro exemplar da mídia impressa estadunidense 
Seleções do Reader´s Digest (fevereiro de 1942) publicada no Brasil, apresentou a figura 
da mulher. Usando das prerrogativas da pesquisa qualitativa e a partir da perspectiva dos 
trabalhos de Foucault, Morin, Jung, Halbwachs, Tota, Junqueira, Mello entre outros, 
interpretamos os anúncios que estimularam os sentidos elaborados sobre o feminino em 
diferentes aspectos – beleza, maternidade e trabalho – e que, por sua vez, contribuem 
pontualmente com os estudos do imaginário e da memória coletiva. 
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Introdução 

 Sob a história, a memória e o esquecimento. 
Sob a memória e o esquecimento, a vida.  

Mas escrever a vida é outra história. 
Inacabamento. 

(RICŒUR, p. 2007) 

Este artigo científico é produto da continuidade de uma das vertentes da Dissertação de 

Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Paulista em 2015, 

intitulada:  A mulher na revista Seleções do Reader´s Digest (1942-1945) (MELLO, 

2015) em consonância com os estudos sobre imagem, imaginário e memória.  

Sendo assim, esse estudo pretende analisar as imagens sobre a figura feminina que 

compuseram as propagandas do primeiro exemplar publicado no Brasil da revista 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, imagem e imaginário do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Doutoranda do Curso de Comunicação da Universidade Paulista - UNIP, email: lgmalagueta@gmail.com. 
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Seleções3 em fevereiro de 1942 e como elas contribuíram para a construção da memória 

coletiva nessa sociedade.   

Falar da esfera social da condição feminina nos leva aos discursos que tecem a memória, 

seus fios se entrelaçam em “ações e expressões socialmente aceitas ou rechaçadas para 

esse papel” – assim, nos propomos a observar os limites tangíveis e intangíveis do 

“dizeres” e “poderes” da mulher nos anúncios selecionados.  

Esses limites, historicamente recrudescidos, legitimaram a situação de embate e luta por 

espaço social, criando resistências, revelando e inscrevendo diferentes sentidos, já que, 

de um ponto de vista primário e reducionista, o gênero pode ser percebido como 

diferenças sexuais hierarquizadas de maneira dual. Não há razoabilidade em negar às 

diferenças fisiológicas entre os sexos, mas o que realmente importa é como são 

construídos os significados culturais em torno dessas diferenças, quais são os sentidos 

dados a cada uma, por conseguinte, como se arranjam os posicionamentos hierárquicos, 

que estabelecem as fronteiras dos saberes e poderes.  

Em uma tentativa modesta, nos suportamos nos estudos foucaultianos para oferecermos 

a compreensão sobre a relação indissociável entre: saber e poder; discurso e história; a 

fim de elucidarmos os parâmetros nos quais se basearam as análises dos anúncios 

selecionados. Vejamos: o poder produz saber (...), não há relação de poder sem 

constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua 

ao mesmo tempo relações de poder (FOUCAULT, 2010, p.30) 

Para explicar o saber na forma de poder, o autor, propõe a 

intersecção entre: o poder, a verdade, e o direito e seus 

vértices originam o tecido social e se distribuem em seus 

diversos planos. A verdade não existe sem poder, a 

verdade é o produto de poder. Já poder é um direito 

inserido na sociedade, a fim de sermos disciplinados pelo 

espírito da lei.  Fonte: Mello, 2016.  

                                                 
3 Doravante, vamos nos referir à Revista Seleções do Reader´s Digest unicamente por Seleções (em 
itálico).  

Poder

Direito

Tecido 
Social

Verdade
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Por isso, os discursos percebidos como verdadeiros são aferidos por comportamentos, 

linguagens, valores e espelham as relações de poder, aprisionando ou libertando os 

indivíduos. Foucault (2013, p.54) defende a verdade como histórica, pois é produto de 

sua época. Ela é resultante dos choques entre saberes e poderes, assim, cada sociedade 

constrói sua verdade, seu próprio discurso, sua história. Sendo assim, inferimos que para 

o filósofo o “saber” não se restringe ao “conhecimento” (epistem), e o discurso vai além 

da fala e da escrita, engloba a expressão, a imagem e seus sentidos. 

Dessa forma, vamos explorar o constructo “imaginário”. A partir da proposta e uso deste 

termo, inovações nos questionamentos do funcionamento social, se fizeram necessárias e 

reflexões inéditas sobre as funções e o poder das imagens no passado vieram à tona. A 

complexidade do tema é inexorável, porém essencial para a composição da memória e, 

por sua vez, da história. Trazemos então, a discussão sobre a imagem como produto 

cultural mediada pela Seleções. Trata-se da reflexão sobre a relação entre a imagem 

veiculada e difundida e o ponto seu de contato com o imaginário e a memória coletiva.  

Metodologia   

Aclaramos que a natureza dessa pesquisa científica é qualitativa e as metodologias 

utilizadas são: pesquisa bibliográfica, documental e análise do discurso. Desenvolvemos 

a pesquisa bibliográfica por meio dos materiais publicados nos livros e artigos científicos, 

pois de acordo com Cervo, Bervian e da Silva (2007, p.61) a pesquisa bibliográfica é o 

método pelo qual se busca o domínio do estado da arte sobre determinado tema.  

O autor que contribuiu para a localização do referencial históricos foi Antônio Pedro Tota. 

Para introduzir a mídia impressa Seleções utilizamos a obra da Mary Anne Junqueira e 

Lérida Mello. De acordo com Cervo, Bervian e da Silva (2007, p.61) a pesquisa 

documental é fundamental para os temas relacionados às ciências sociais, pois é realizada 

a partir de documentos contemporâneos ou retrospectivos, que validam a autenticidade 

das informações, a partir dos dados coletados, portanto, a fonte de pesquisa documental 

principal para a produção desse artigo é o primeiro exemplar original, traduzido para a 

língua portuguesa e distribuído no Brasil, da Seleções, em fevereiro de 1942.   

Empregamos a análise do discurso a fim de examinar as estruturas ideológicas que se 

apresentam ou se omitem nas imagens. Para a análise de discurso, trabalhamos com a 
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obra de Michel Foucault e os conceitos: saber e poder. De acordo com as proposições de 

Foucault, o discurso explicita uma fonte de dados de determinado tema, pois, caracteriza 

a relação de poder estabelecida em um grupo social, o pode ser tomado como ponto de 

partida para análise – neste caso especifico, observamos os discursos decorrentes das 

imagens, nas dimensões de tempo e espaço, concomitantemente ao seu avesso, ou seja, o 

que nelas foi silenciado.  

Dessa forma, ao escolhermos essa metodologia, pretendemos apreender a comunicação 

realizada com sentido, concebendo a língua e ou a imagem como mediadora entre o 

homem e a realidade social. Essa maneira de estudar os documentos objetiva conhecer a 

“experiência contada”, ou seja, o foco é compreender a motivação pela qual algo foi dito 

ou ocultado, portanto, vai além da interpretação estética e ou técnica. A ênfase reside em 

mostrar como um objeto simbólico produz sentidos, como os processos de significação e 

ressignificação podem ser trabalhados em uma estratégia comunicacional.  

Vale relembrar que as significâncias não estão isoladas, mas, entrelaçadas na memória 

coletiva, portanto, inter-relacionadas aos “dispositivos ideológicos”. Segundo Foucault 

(2013, p.32) os significados são determinados ideologicamente: ideologia faz parte, da 

constituição do sujeito, dos seus saberes, portanto dos seus sentidos. Logo, a análise do 

discurso desvela a posição do enunciador sobre uma temática, em oposição ou conjunção 

aos outros sujeitos que participam do processo de comunicação em circulação. Isto 

significa que “todos” que participam do discurso, estão envolvidos nele, incluindo 

aqueles que os lê. Por isso, assumimos o posicionamento político de redigir essa pesquisa 

em primeira pessoa do plural.  

As imagens selecionadas para a análise são as explicitamente direcionadas ao público 

feminino, objetivando destacar os apelos comunicacionais usados para a construção da 

memória coletiva brasileira daquela época. Sendo assim, desenvolvemos as descrições 

arquetípicas de Carl Jung relativas à mulher e os conceitos de Cultura de Massa 

elaborados por Edgar Morin. Finalmente, para atender às questões da memória coletiva 

nos debruçamos sobre a obra de Maurice Halbwachs.  

Seleções  
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Com vistas ao melhor entendimento, antes de retornarmos ao ponto central desse artigo, 

que é discutir a figura da mulher na década 1940, apresentamos detalhes relevantes sobre 

a trajetória, as características e o contexto no qual a Seleções chegou ao país.  

Segundo Mello (2015, p.59), DeWitt Wallace, em 1922 em Pleaseantville – Nova Iorque 

- editou por conta própria o primeiro número da revista Reader´s Digest. A revista 

valoriza a diversidade de assuntos como: saúde, conhecimentos gerais, biografias e dedica 

uma seção ao livro do mês, trata-se de um encarte do gênero literatura contemporânea. 

Segundo Junqueira (1998, p.121) a revista é conceituada como “um dos maiores negócios 

da mídia impressa de todos os tempos”. A primeira edição na versão brasileira surgiu em 

fevereiro de 1942 com 100 mil exemplares que se esgotaram rapidamente. Em apenas 

seis meses a tiragem cresceu 50%.   

Como relata Mello (2015, p.66), a Seleções é a revista há mais tempo em circulação no 

país (75 anos) e foi a segunda maior publicação nos anos 1940, de acordo com a Base do 

IVC Marplan de 2010. Em 1943 essa mídia impressa atingiu a tiragem mundial de 

7.000.000 de exemplares distribuídos nos Estados Unidos da América, Grã-Bretanha, 

Suécia, Emirados Árabes, entre outros; e no Brasil tem sido largamente comercializada 

em todas as regiões do território nacional. Ao longo dos seus 94 anos de existência a 

Seleções se fez presente em mais de 120 países e atualmente é veiculada em 35 idiomas. 

Em seus objetivos, a revista demonstra claramente a intenção de educar por meio do 

incentivo à leitura, para isso, sempre traz em seus fascículos curiosidades e testes e 

promove a literatura estadunidense para a América do Sul e alguns países da Europa.  

Nesse contexto, antes chegada da Seleções no Brasil seus fundadores realizaram uma 

minuciosa pesquisa de mercado, bem como se inteiraram das condições econômicas e 

culturais do Brasil, - segundo o informativo que fora publicado na Seleções em junho de 

1942, p.21. Além disso, dois fatos foram decisivos para tornar a revista acessível aos 

leitores: (1) o trabalho e o custo da triagem dos artigos a serem publicados correm por 

conta da revista mãe [Digest, americano]; (2) a edição em português, ao contrário do 

Reader’s Digest americano da época, aceita um número limitado de anúncios.  

Em continuidade ao projeto editorial e comercial da Seleções, os arranjos relativos ao 

papel e a impressão foram desenvolvidos para atender uma grande circulação. Posto isso, 

finalmente em 1942, a Seleções foi distribuída para principais cidades do centro do país 
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e do interior. A revista foi entregue muito além do eixo Rio de Janeiro/São Paulo, como 

no Acre, por exemplo, - ela circulou por quinze estados naquele ano e a distribuição se 

expandiu para vinte e um estados em 1944.  

Para Mello (2015, p.74) em geral, as tônicas dos assuntos contidos na revista recontavam 

acontecimentos da Segunda Guerra sob o ponto de vista estadunidense. Para os 

brasileiros, os tempos de guerra foram impactantes, pois o Brasil do início da década de 

1940 estava passando por uma revolução em busca da modernidade, cujo protagonista 

desse processo político-social foi o então Presidente Getúlio Vargas. Concomitantemente 

ao contexto nacional, o período entre guerras apresentou alto risco bélico, econômico e 

político aos países europeus e aos Estados Unidos por causa do avanço nazifascista.  

Segundo Tota (2000, p.42) as Américas ficaram unidas e se posicionaram contra os países 

do Eixo, mas para esse desfecho, os Estados Unidos investiram em uma estratégia que 

fortaleceu tal coesão: um projeto ideológico para remodelar e reforçar o apelo do 

“american way of life”, que preconizava o liberalismo e a democracia.  

Por meio de uma série de programas governamentais, em conjunto com a iniciativa 

privada, foram realizadas coalizões em núcleos sociais estratégicos (indústria, comércio, 

educação, saúde, transporte, entre outros), tratava-se do princípio efetivo da denominada 

“Política da Boa Vizinhança”.  

O propósito dessa intervenção sobre o contexto e as condições sob as quais a revista foi 

concebida remontam o pano de fundo onde os anúncios nela contidos foram suportados, 

então inferimos que esse conjunto de circunstancias ambientais influenciaram as escolhas 

das imagens veiculadas para os leitores, bem como, impactaram no imaginário, na 

produção da cultura da massa e na memória coletiva.  

Imaginário 

Escrever sobre o imaginário é submeter-se ao inacabamento, tanto por conta da 

complexidade de sua natureza, quanto pela impossibilidade da paralização de sua 

atividade para observação e reflexão. O que queremos dizer é que enquanto escrevemos 

ou lemos cada letra desse artigo, estamos nos envolvendo como imaginantes e podemos 

vislumbrar, de fato, a impossibilidade de dissociação ou categorização mental para análise 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7

do tema. Essa é a razão pela qual não temos qualquer pretensão de esgotar o assunto, 

muito pelo contrário, gostaríamos que por meio deste, diferentes arguições surgissem, na 

busca incessante por discursos que contemplem algo a mais sobre diversidade da 

condição humana.  

Deveras, são escassos os trabalhos que analisam dos aspectos endógenos da imagem. A 

fim de compreender como funciona o cultivo das imagens mentais por meio do processo 

comunicacional, observamos a proposição de Hans Belting: a imagem endógena tem por 

composição as seguintes características: ela pode ser compartilhada por meio da 

representação de um código, que reflete o banco de imagens internalizadas pelo próprio 

indivíduo, que as interpreta, mas que também foram absorvidas na esfera da memória 

cultural (Belting apud Baitello, 2003, p78). Ou melhor, o repertório de imagens do 

indivíduo, tanto é a resultante da sua própria imaginação, quanto nutre a criatividade, que 

por sua vez, energiza o imaginário, criando um espiral de suma importância para a 

comunicação, pois, dessa fonte, mais imagens exógenas surgirão.   

Levando em conta que a imagem exógena é a construção factível e reflexiva da imagem 

endógena, pois trata-se de uma ação potencial da consciência do imaginante, observamos 

que apesar da habilidade criativa individual, o imaginário é constituído e povoado por 

modelos pré-existentes na sociedade, ou referenciais externos, que impelem 

comportamentos externos e nos delimitam os parâmetros internos. Vejamos:  

O imaginário se estrutura segundo arquétipos: existem 
figurinos-modelo do espírito humano que ordenam os sonhos e, 
particularmente, os sonhos racionalizados que são os temas míticos ou 
romanescos. Regras, convenções, gêneros artísticos impõem estruturas 
exteriores às obras, enquanto situações-tipo e personagens-tipo lhes 
fornecem as estruturas internas (MORIN, 2000, p.26). 

Em observância aos conceitos mitológicos, verificamos que produtos da Cultura de Massa 

fazem uso dos arquétipos em seus discursos. Edgar Morin (2000, p.28) defende que a 

Cultura de Massa ou Indústria Cultural é a obra destinada para contribuir com o consumo, 

que por sua vez, deve seguir alguns formatos pré-estabelecidos, ao mesmo tempo que 

deve manter a originalidade. Ainda de acordo com esse estudioso, a industrialização 

ocorre simultaneamente em um segundo plano: o da alma humana, perpassando o plano 

imagético e onírico.  Trata-se de um produto cultura hipnotizante e indutivo, introjetado 

de tal forma que o consumo se torna quase que inevitável. É o conhecimento sobre esse 
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manancial de recursos que permite a criação de modalidades resistentes à cultura 

impositiva.  

A indústria midiática se apropria da burocratização da produção cultural para atender à 

essas exigências antagônicas (originalidade versus padronização), assim, reforçam a 

combinação dos diferentes elementos para a fixação no imaginário. Essa tática sugerida 

por Morin, pode ser facilmente verificada na construção estética da imagem na figura da 

mulher apresentada pela Seleções. Vejamos os exemplos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Batom para os lábios Michel - Seleções 
- fev. 1942 

Figura 2 - Deusa Afrodite - Disponível em: 
http://w9.flogvip.net/perdida_nanet/img/f20120417004929
3.jpg. Acesso em: 21 out. 2016 

Segundo Jung (2011, P.33) os mitos das Deusas veneradas desde a Grécia Antiga habitam 

o inconsciente coletivo e povoam o imaginário. Para o autor, o inconsciente coletivo é 

instância psíquica profunda que guarda as experiências e imagens arquetípicas e os 

instintos humanos, que são acionados quando necessário, e ainda; se manifestam durante 

os sonhos, são reconhecidos nos mitos e nas fantasias de maneira simbólica.  
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Ele ainda trata com distinção o inconsciente pessoal do coletivo. Para o inconsciente 

pessoal são considerados os sentimentos e as ideias reprimidas acumuladas ao decorrer 

da vida de um indivíduo. Já o inconsciente coletivo é herdado e não inato ou adquirido 

por esforço individual. Por certo, inconsciente coletivo é o conjunto de sentimentos, 

pensamentos e lembranças compartilhadas pela humanidade que permeia uma geração 

após a outra.  

No caso da Figura 1 em comparação com a Figura 2 o apelo predominante foi 

representado pelo arquétipo de Afrodite. Ela simboliza o poder da transformação e do 

amor, é impregnada pela beleza e contagia as pessoas com sua empatia. Em primeira 

instância visa seus interesses próprios ser abalar a conexão com o outro. Afrodite detém 

o poder de fazer com que que o outro queira ser melhor por estar diante de sua presença. 

Quando nos detemos no anúncio do Batom Michel, observamos na figura da mulher os 

mesmos contornos dos lábios, dos traços faciais e dos cabelos da figura da Deusa 

Afrodite, como se o formato lhe transferisse o poder da divindade. Vejam que o discurso 

é sobre beleza, sedução e atratividade, atributos que conferem à mulher refinamento. 

Percebemos que a operação midiática voltada a Cultura de Massa aglutina seus conteúdos 

com criatividade e ao mesmo tempo o faz dentro de um processo burocrático, 

padronizando o tipo de personagem, ou imagem que deverá aparecer. Sendo assim, quem 

melhor do que uma representante de Afrodite para oferecer o batom?  

Mas, no caso da revista Seleções, mais do que um item de consumo, observa-se a sutileza 

pela qual o processo de americanização foi implantado, pois, muito embora a semelhança 

com Afrodite tenha sido explicitada neste texto, não podemos deixar de lado os interesses 

políticos e contextuais da época, que primordialmente no caso dessa revista se tratava de 

estreitar laços com os Estados Unidos por meio da “Política da Boa Vizinhança, logo, 

além da semelhança com a Deusa Afrodite, em segunda instância, a gravura da garota 

propaganda do batom Michel é uma reprodução do modelo de mulher Hollywoodiana, 

trazendo à tona a associação de que ser uma brasileira moderna e bonita, significava imitar 

o modelo.  
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Observem no anúncio exposto na Figura 

3, publicado em maio de 1944, a atriz 

Janet Blair, foi apresentada como o 

“modelo feminino do sucesso 

estadunidense” e sua semelhança com a 

Deusa Afrodite, em mais uma tática que 

corrobora e confirma a estratégia utilizada 

desde 1942 no Brasil. 

Figura 3 - Propaganda do filme "O Eterno 

Pretendente" – Seleções – fev. 1942 

A análise apresentada pode ser comprovada por sua repetição na comunicação, pois fica 

claro que se faz uso de diversos mitos, mesmo que apresentem diferentes arquétipos: 

  

 
Figura 3 - Leite de Magnésia Philips - Seleções - 

fev. 1942 

 

 

 

Figura 4   - Deusa Deméter (a mãe protetora) - 
Disponível em: 
http://www.luzemhisterio.com.br/portal/images/st
ories/julho/_DEMETER.jpg  Acesso em Nov.2016 
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Figura 5 - Caixas Registradores National - 
Seleções - fev. 1942 

 

 
Figura 6- Minerva - Deusa do Trabalho - Disponível em: 
https://popsicologia.files.wordpress.com/2012/02/atena.jpg.  
Acesso em: nov. 2016. 

Reconhecendo os mitos apresentados - Afrodite, Deméter, Minerva, entre outros que 

poderíamos evocar ao longo das edições da revista - evidenciamos que as imagens estão 

impregnadas pelo teor mitológico que despertam diferentes níveis do imaginário. De 

acordo com Morin (2000, p.83) cada cultura direciona a aderência entre a vida real e a 

esfera do imaginário e vice e versa. Sobre a interface (realidade/imaginário) e 

interatividade (realidade compartilhada com o grupo/experiência reabsorvida) estão de 

acordo com às necessidades individuais que afloram na sociedade, pois elas é que 

concebem a cultura de massa.  

Há casos em que o imaginário não se concretiza na vida real, mas por outro lado, 
as imagens que estão próximas da realidade inspiram a práxis [...] um gigantesco 
impulso do imaginário em direção ao real tende a propor mitos de auto realização 
(MORIN, 2002, p. 90).  

Os estímulos provocados pelos imaginários difundidos para a formação da cultura de 

massa que chegaram a se concretizar para a mulher na década de 1940 no país, 

contribuíram para a intensificação a presença da mulher no mercado de trabalho.  
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Novos hábitos foram incorporados nos ambientes profissionais, apareceram novos itens 

de consumo, como: comidas instantâneas, medicações, eletrodomésticos, tecnologias, 

pois a política, a economia, a indústria e o comércio se adaptaram para atender às novas 

necessidades contextuais. Além disso, houve uma drástica modificação em relação à 

maternidade e ao redimensionamento da presença da mulher no ambiente público e 

privado. É a partir desse ponto de vista que podemos a uma intersecção entre a psicologia 

social e a sociologia. Buscando pela possível recursividade entre a construção do 

imaginário e a memória, retomamos alguns conceitos propostos por Maurice Halbwachs.  

Memória  

A memória é um trabalho de reconstituição continua e dinâmica, é preciso que 
ela funcione a partir de dados ou de noções comuns que estejam em nosso espírito 
e também no dos outros, porque elas estão sempre passando destes para aqueles 
e vice-versa [...] (HALBWACHS, 2013, p. 39).  

Isso significa que o sujeito que tem lembranças, está necessariamente inserido em um 

grupo, mas também o ato de se lembrar é um trabalho recorrente e individual. Segundo 

as ideias halbwachianas, o apego à determinado grupo nutre as lembranças, e o oposto é 

verdadeiro, logo o desapego gera esquecimento. No desapego não há reconhecimento ou 

lembrança, trata-se de perder contato com àqueles que nos cercaram, então, mesmo que 

se faça uma reprodução das imagens daquela experiência, ela refletiria dados abstratos, 

ou em outros termos, poderíamos dizer que a imagem retratada seria superficial e efêmera, 

ou ainda, que houve perda de significado. As lembranças são destacadas por: um conjunto 

de acontecimentos, em determinados tempo e espaço, compartilhado com um grupo 

social e dissociada desses vínculos, perde o significado. 

Portanto, somente, por meio da recordação de um evento que teve um lugar em um grupo, 

a memória coletiva poderá ser reconhecida e reconstituída. Para o autor, ao lado de uma 

memória coletiva reside a memória individual: “está enraizada em diferentes contextos 

que a simultaneidade ou a contingência aproxima por um instante” (HALBWACHS, 

2013, prefácio).  

Se nós não podemos nos apoiar unicamente nas nossas lembranças, para conseguirmos 

maior exatidão sobre o ocorrido, a confiança aumentará de acordo com o número de 

pessoas que recontar a mesma história. Para Halbwachs (2013, 25) a interação acontece 

em dois níveis: 
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1º. Testemunho: o indivíduo relata sua própria experiência e percepção. 

2º. Diálogo:  o diálogo acerca do tema da lembrança por ser realizado com outro indivíduo 

fisicamente presente, ou ainda, por um indivíduo cuja referência foi internalizada. Dessa 

forma, a memória será o resultado do confronto entre os referenciais que coexistem no 

indivíduo.  

Outro papel importante da memória é tornar o discurso presente, essa ação torna o fato, 

ou ideia atual e perceptivelmente consistente. É por meio dessa reconstrução continua e 

recorrente das lembranças que constituímos a memória coletiva.  

Dessa forma, “a rememoração pessoal está situada na encruzilhada das redes de 

solidariedade múltiplas em que estamos envolvidos” (HALBWACHS, 2013, p. 12). A 

memória individual pode ser um ponto de vista sobre a memória coletiva, mas esta altera 

de acordo com o lugar em que ocupamos em determinado grupo e condicionado às 

relações que mantemos com outros ambientes. Cada membro do grupo percebe essa 

massa de lembranças transportadas pela memória coletiva com maior ou menor 

intensidade, partindo de seu próprio ponto de vista. Assim, poderemos notabilizar o 

processo de dominação almejado pela Política da Boa Vizinhança por meio da Seleção 

como um de seus instrumentos de implantação.  

Considerações  

Provocada pela Segunda Guerra Mundial e pela situação político-econômica brasileira, 

exortou-se uma reorganização nas redes pré-estabelecidas de poder, resultando em 

mudanças na hierarquia dos papeis sociais: a mulher adentrou ao espaço público, 

abarcando espaços que eram ocupados por poderes masculinos, reconfigurando assim a 

dinâmica das relações, porém isso não lhes garantiu equidade entre os sexos, pelo 

contrário, reforçou e aprofundou a discriminação.  

Na década de 1940, intitular-se “mulher” não é o bastante, pois na releitura do discurso 

social, somadas às qualidades domésticas, estéticas e habilidades maternais a mulher 

precisava provar que é profissionalmente qualificada, ao mesmo tempo que fosse capaz 

de ser econômica; sensível e intuitiva, mas não frágil. Naquele contexto, o conjunto 
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arquetípico impelia a luta para a manutenção da beleza, e da juventude, e a glória seria 

que lhe atribuíssem o rótulo de inepta.  

Embora alguns direitos tenham sido regulamentados, ao passo que interesses políticos 

confluíam com as reivindicações, as imagens destinadas à mulher carregavam de maneira 

sútil as determinações sociais para educar a se comportar, falar, vestir, expressar, e até 

mesmo ser subserviente a uma regra ou padrão idiossincrático.  

A prática discursiva da Seleções voltada ao conjunto de ideias sobre processo 

modernizante - mulheres na frente de trabalho, reordenação dos valores da maternidade, 

conservação da beleza, utilização da tecnologia como facilitadora das tarefas cotidianas, 

avanços na área da saúde feminina - não significa a alteração efetiva na condição da 

posição social feminina.  

Entendemos que a reação que poderia oferecer uma mudança genuína ocorreria quando 

ela consegue dar voz à sua essência para a construção de seu próprio discurso, não 

aceitando estereótipos prontos, ou seja, encontrando uma forma integradora entre 

imagem, imaginário e imaginação, apropriando-se do seu papel de imaginante.  

A proposta para reflexão é que os indivíduos não recebem um discurso pronto e fixo para 

ser usado ao nascerem, eles se integram aos grupos em um fluxo de comunicação verbal, 

visual, auditiva, palatável e sinestésica; e somente quando isto ocorre, é que se 

conscientizam sobre mundo. Então, se existe essa dinâmica, por não darmos oportunidade 

para um código inédito? 

O discurso sobre o mundo feminino aparente aprisiona as mulheres em um universo 

controlado por sons, imagens e texturas pungentes. O abalroamento entre saberes e 

poderes e as sobre posições de diversos planos sociais geram as contradições em relação 

a figura da mulher, e essas, são, de fato, os rastros das reivindicações de seus direitos, não 

obstante, as mesmas contradições turvam suas conquistas, submetendo-as a serem vistas, 

percebidas, ouvidas e lidas, ora pela beleza estética, ora pela força produtiva.   

A partir da conscientização sobre o potencial que reside no imaginário, e a função da 

memória, podemos fazer escolhas diferentes, ou seja, podemos criar novos discursos. 

Assim, quem saber um significado inovador para as mulheres poderia vir à tona? Quando 
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nos rememoramos que o imaginário e constantemente remodelado, ele nos abre um 

possível caminho mágico para a liberdade.  

Isto não se trata do discurso desgastado e velho de a mulher estar em igualdade ou 

superioridade ao homem, pois isso não traria completude às suas necessidades 

existenciais. “Estar” é uma condição momentânea, além disso, a hierarquização social 

nada mais é do que a expressão do nível de consciência humana que estigmatiza o mundo 

ao redor do indivíduo na tentativa de controlá-lo e compreendê-lo.  

A busca indispensável é pelo “ser”. Quando assumimos quem somos, o que está latente 

desvanece, e então nos resta a liberdade. Essa é a história viva e inacabada! Estamos 

prontos para essa imagem? 

Que nada nos defina. Que nada nos sujeite.  
Que a liberdade seja a nossa própria substância. 

(SIMONE DE BEAUVOIR, 1980) 
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