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RESUMO: 

O presente trabalho tem como objetivo estabelecer uma interpretação do livro “Lecturas para 

mujeres”, de Gabriela Mistral, escrito no contexto da reforma educativa mexicana de 1924, a 

partir dos arquétipos femininos da Papisa e da Imperatriz, do tarô de Marselha. Este dois 

arquétipos do Tarô, surgiram como elementos de análise no desenvolvimento da pesquisa. A 

escolha de tal livro deu-se por ser uma obra escrita em um contexto de reforma educativa, no 

qual as mulheres passam a acessar em maior número a educação e por ser de autoria de 

Gabriela Mistral, escritora que logrou o reconhecimento na sociedade latino-americana e 

patriarcal, além da qualidade literária das produções da autora.  

Entende-se o Tarô como um sistema de imagens antigas sobre o ser humano, um instrumento 

capaz de revelar aspectos importantes dentro da psique humana.  Para tratar da relação destes 

elementos, é utilizado como referencial o pensamento proposto por Carl Jung, no qual os 

arquétipos correspondem a imagens humanas ancestrais. Entende-se que estas manifestações 

arquetípicas em sua relação com o feminino podem estar em diversos campos além da 

literatura, assim buscou-se observar como apresentam-se estas imagens no imaginário literário 

e educativo do começo do século XX no México, através de um recorte da obra de Mistral. 

Para contextualizar a questão da mulher latino-americana, elaborou-se uma reflexão histórica 

sobre o México e o Brasil, em consonância com o feminismo na América-Latina. A principal 

metodologia adotada foi a pesquisa através de fontes bibliográficas que permitiram conectar 

as disciplinas da presentes reflexão. Diante de um contexto tão diverso como o de “Lecturas 

para mujeres”, como resultado do trabalho, chegou-se à uma multiplicidade de leituras dos 

arquétipos propostos, em suas relações com as diferentes realidades das mulheres latino-

americanas. Conclui-se dessa forma, que os arquétipos se fazem presentes na seleção literária 

e no contexto abordado, podendo ser observados em seus equilíbrios e desequilíbrios.  
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RESUMEN: 

 

Este trabajo propone una interpretación del libro “Lecturas para mujeres”, de Gabriela 

Mistral, escrito en el contexto de la reforma educativa mexicana de 1924, a partir de los 

arquetipos femeninos de la Papisa y de la Emperatriz del Tarot de Marsella. Estos dos 

arquetipos del Tarot, surgen como elementos de análisis en el desarrollo de la investigación. 

La elección de tal libro, más allá de la calidad literaria que se hace presente en la obra de 

Mistral y por de tratar-se de una escritora que logró reconocimiento de su trabajo en la 

sociedad latino-americana y patriarcal, ocurre por ser un libro escrito en un contexto de 

reforma educativa, donde las mujeres conquistan un espacio en la educación.  En el presente 

trabajo, el Tarot es entendido como un sistema de imágenes antiguas sobre el hombre, un 

instrumento capaz de traer a la luz aspectos importantes de la psique humana. Para tratar de 

las relaciones entre estos elementos, se utiliza como referencial el pensamiento planteado por 

Carl Jung, donde los arquetipos corresponden a imágenes humanas ancestrales. Se entiende 

que estas manifestaciones arquetípicas y sus relaciones con lo femenino, pueden estar en 

muchos campos más allá de la literatura. Para contextualizar la cuestión de la mujer latino-

americana, fue realizada una reflexión histórica sobre México y Brasil, en consonancia con el 

feminismo en América-Latina. La principal metodología adoptada fue la investigación por 

medio de fuentes bibliográficas que permitieron conectar las disciplinas de la presente 

reflexión. Como resultado del trabajo, se llegó a una multiplicidad de lecturas de los 

arquetipos propuestos, en sus relaciones con las diferentes realidades de las mujeres latino-

americanas. De esta manera, se  ha concluido que los arquetipos se hacen presentes en la 

selección literaria y en el contexto abordado, y pueden ser observados en sus equilibrios y 

desequilibrios  
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ABSTRACT: 

The present work aims to establish an interpretation of Gabriela Mistral's book "Lecturas para 

mujeres", written in the context of the Mexican educational reform of 1924, from the feminine 

archetypes of Papisa and Empress, from the Marseille tarot. These two Tarot archetypes 

emerged as elements of analysis in the development of the research. The choice of this book 

was given as a work written in a context of educational reform, in which women began to 

access education in greater numbers and because it was written by Gabriela Mistral, a writer 

who achieved recognition in Latin- American and patriarchal, as well as the literary quality of 

the author's productions. The Tarot is understood as a system of ancient images about the 

human being, an instrument capable of revealing important aspects within the human psyche. 

In order to deal with the relation of these elements, the thought proposed by Carl Jung, in 

which the archetypes correspond to ancestral human images, is used as reference. It is 

understood that these archetypal manifestations in their relation with the feminine can be in 

several fields beyond the literature, thus it was sought to observe how these images appear in 

the literary and educative imaginary of the beginning of the XX century in Mexico, through a 

cut of the work of Mistral. In order to contextualize the question of Latin American women, a 

historical reflection on Mexico and Brazil was elaborated, in line with feminism in Latin 

America. The main methodology adopted was the research through bibliographical sources 

that allowed to connect the disciplines of the present reflection. Faced with a context as 

diverse as that of "Readings for Women," as a result of the work, a multiplicity of readings of 

the proposed archetypes was reached in their relations with the different realities of Latin 

American women. We conclude that archetypes are present in literary selection and in the 

context addressed, can be observed in their equilibria and imbalances. 

 

KEY WORDS: Literature, feminism, tarot, archetypes, education
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INTRODUÇÃO 

 

Gabriela Mistral (1889) é a primeira mulher latino-americana a receber o prêmio Nobel de 

literatura. Foi professora para nível básico, cônsul e escritora chilena. Sua obra literária é 

extensa, escreveu em sua maioria poemas, mas também prosas e artigos jornalísticos. Além da 

obra “Lecturas para mujeres”(1924), cujo presente trabalho se destina a  sua análise, podemos 

citar o artigo “La instrucción de la mujer”(1906), publicado no jornal “La voz de Elqui: 

periódico radical”. Este artigo foi bastante criticado em sua época, considerado antirreligioso 

e revolucionário, ao mesmo tempo em que a autora defende os direitos femininos pela 

educação, trabalhou questões sobre o lugar da mulher e seu papel social. É possível dizer que 

Mistral embora não se declarasse feminista, lutou pelos direitos da mulher, como por 

exemplo, no direito à educação e sua própria atitude pode ser tomada como exemplo de 

transgressão social; 

 

Instruir a la mujer es hacerla digna y levantarla. Abrirle un campo más vasto de 

porvenir, es arrancar a la degradación muchas de sus víctimas. Es preciso que la 

mujer deje de ser mendinga de protección; y pueda vivir sin que tenga que 

sacrificar su felicidad con uno de los repugnantes matrimonios modernos; o su 

virtud con la venta indigna de su honra (MISTRAL, 1906)i 

 

Outra pauta que Mistral defendia era a licença maternidade. Assim, embora a poeta não se 

declarasse feminista, é possível observar o seu posicionamento em relação aos direitos das 

mulheres. Neste sentido, algumas autoras como  Diamela Eltit, Ana Pizarro y Raquel 

Olea propõem uma nova leitura para a obra de Gabriela Mistral, onde a poeta apresenta-se 

como uma mulher à frente de seu tempo.  

Mistral teria inclusive apresentado uma relação conflitiva com o “Consejo Nacional de 

Mujeres”(1918), no Chile e se negado a participar dele, já que este haveria excluído de sua 

participação o setor mais pobre e desprotegido do Chile. Por outro lado, a poeta contribuiu 

junto com Elena Caffarena, líder feminista, no Movimiento pro Emancipación de la Mujer e 

com a escritora argentina Victoria Ocampo. 

A partir dos anos 1970 passou-se a observar questões do feminismo relacionadas à 

subalternidade e foram dadas outras interpretações sobre a inserção de Mistral nos 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3353.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-96703.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-96703.html
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movimentos femininos latino-americanos, onde não bastaria apenas ser mulher para pensar o 

feminismo, pois existem diferentes realidades de mulheres em um mesmo país, por exemplo. 

Concomitantemente a seus escritos e influencia literária, Gabriela Mistral também foi a 

primeira cônsul chilena. Cargo que lhe foi outorgado por lei e de caráter vitalício em 1932. 

Sua primeira designação foi para a Itália, mas Mistral havia se declarado anti-facista e 

Mussolini tampouco aceitou uma mulher diplomata1. Dessa forma, Mistral precisou esperar 

outro momento para exercer o seu cargo. É neste contexto que Mistral recebe o convite para 

escrever a obra “Lecturas para mujeres”. José de Vasconcelos, filósofo e então um dos 

diretores da Secretaria de Educação Pública do México, convida a autora para participar da 

elaboração da obra. Ele foi um dos principais nomes da reforma educacional mexicana.   

Tanto a produção e os pensamentos de Mistral, quanto os de Vasconcelos, podem ser 

entendidos em um contexto onde vários intelectuais pensavam e propunham alternativas 

frente a um modelo educativo considerado arcaico e ultrapassado. 

Embora na atualidade existam críticas no tocante aos movimentos reformistas educacionais 

daquele período, no presente trabalho adota-se a visão de um processo histórico. Sendo assim, 

entende-se que as reflexões e críticas atuais acerca da educação são possíveis porque 

existiram aqueles que no passado se propuseram a pensar propostas sobre o panorama da 

época. 

 Neste sentido já havia pensadores que refletiam sobre a necessidade de mudança dos 

paradigmas escolares e entre os intelectuais que se destacavam nesse movimento encontra-se  

Adolphe Ferriére (1879-1960), intelectual suíço, que contribuiu para o campo educativo, da 

biologia e até mesmo da psicologia, escreveu diversas obras questionando a estrutura escolar 

tradicional, o papel dos professores e dos educandos. Ele se referia ao movimento como 

Educação Nova, ou Escola Ativa. A Escola Ativa se baseava na autonomia dos educandos, na 

atividade espontânea, na individualidade e métodos ativos. A Educação Nova deveria 

incentivar a desenvolver qualidades presentes no espírito da criança e não a repetição de 

habilidades e métodos. A Escola Tradicional era vista como uma instituição medieval, 

enquanto a Educação Nova buscava desenvolver um sentido de consciência no educando para 

que ele agisse de forma independente do adulto, por suas próprias experiências e 

aprendizados.  À medida que as crianças eram incentivadas a realizar atividades onde 

desenvolvessem as suas decisões de forma autônoma, mais o educando estaria preparado para 

 
1 Fonte: Site Museo Gabriela Mistral Vicuña 
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lidar com outros obstáculos que lhe pudessem “podar”, de alguma forma, como por exemplo, 

na relação com os pais e com outros membros da sociedade. Estando a escola relacionada ao 

desenvolvimento de outros sentidos como o da democracia, o respeito pela própria autonomia 

e pela autonomia dos demais e na busca por um aperfeiçoamento social coletivo.  Além dele, 

outros pensadores estiveram envolvidos neste movimento em outros lugares do mundo, 

conectados à essa corrente da Educação Nova, como é o caso de Anísio Teixeira no Brasil, no 

Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova (1932).  

O México também seria influenciado por essa corrente ideológico-pedagógica. A reforma 

educativa de 1924, tinha entre outros elementos a intenção de proporcionar mudanças na 

mentalidade dos educandos, ao resgatar aspectos da cultura local e através do ensino de artes 

(CHAVEZ, 2012). Estes princípios começariam na educação básica, havendo uma mudança 

em relação à concepção de criança que estaria sendo educada. A obra “Lecturas para 

mujeres”(1924) situa-se neste contexto. Publicada em 1924 é uma compilação de textos 

selecionados por Gabriela Mistral, algumas dessas obras são de autoria dela e outras de 

autores universais. O objetivo do livro seria a educação em literatura de mulheres mexicanas 

de quinze a trinta anos. Mistral passa a dirigir-se às mulheres mexicanas, tendo em vista um 

sentimento em comum evocado por ela; 

“[...]Éste es el ensayo de un trabajo que realizaré algún día, en mi país, destinado a las 

mujeres de América. Las siento mi familia espiritual, escribo para ellas, tal vez sin 

preparación, pero con mucho amor [...]” (MISTRAL,1924, p. 8)  

É possível dizer que o pensamento expresso em “Lecturas para mujeres” manifesta um 

discurso americanista, dividido em subtítulos. Muitos deles fazem alusão a uma concepção de 

identidade comum latino-americana, sendo o idioma espanhol considerado uma “ponte” entre 

as nações. No prólogo, a autora demonstra sua concepção de América-Latina liberta, com 

menção a alguns heróis como San Martín (1778-1850) e Bolívar (1783-1830); “[...] La índole 

hispanoamericanista de mis lecturas no es cosa sugerida a última hora por el hecho de servir 

a un gobierno de estos países. Hace muchos años que la sombra de Bolívar ha alcanzado mi 

corazón con su doctrina[…]” (Mistral, 1924, p. 14) 

Além disso, no prólogo é expressa a importância de um livro para mulheres, quando a maior 

parte dos materiais é elaborada para ambos os sexos, sendo as leituras “femininas” 

sacrificadas; 

“[...] II Lecturas femeninas – He observado en varios países que un mismo Libro de 

Lectura se destina a hombres y mujeres en la enseñanza  primaria y en la industrial. 

Es extraño: son muy diferentes los asuntos que interesan a niños y niñas. Siempre se 
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sacrifica en la elección de trozos la parte destinada a la mujer[...]” (MISTRAL, 

1924, p. 8) 

 

Sobre os temas que compõem a obra, é possível dizer que a seleção obedece a um fluxo, 

encadeamento em relação ao tema principal. Primeiro se introduzem motivos relacionados à 

casa e a família, mais especificamente à importância da mulher no contexto social, logo em 

seguida um subcapítulo cujo título é “México y la América española”. Neste, há obras que 

fazem menção aos indígenas, espanhóis e cultura latina, menções sobre a origem da “raça 

latino americana”, mestiça. O discurso americanista se constrói em muitos sentidos, como 

alusões às pessoas que marcaram a história oficial da América Latina. Paralelamente há 

outros temas na obra como a vegetação, lendas indígenas, ideais cristãos e elementos 

tradicionais como o milho e a abóbora. No poema “Chile”, é expressa uma visão sobre a 

natureza, ao particular de cada país e ao mesmo tempo, uma ideia de unidade entre as nações 

através dos elementos naturais que compõem os biomas de distintas regiões. Além disso, é 

manifesto um sentimento de ser latino-americano e resistência frente à cultura dominante; 

“[...]La naturaleza debe hacernos sobrios, sin sugerirnos jamás la entrega a los países 

poderosos que corrompen con la generosidad insinuante [...](Mistral, 1924, pg. 184).  

 

“[...] nuestra América necesita con una urgéncia que a veces llega a parecerme 

trágica: generaciones con sentido moral, ciudadanos y mujeres puros y vigorosos e 

indivíduos en los cuales la cultura se haga militante al vivificarse con la acción: se 

vuelva servicio [...]”(Mistral, 1924, p.15) 

 

No fragmento em questão, a autora utiliza o possessivo “nuestra” para fazer menção à ideia de 

América-Latina. Além disso, é importante observar que são diferenciados cidadãos e 

mulheres, talvez pelo fato de que não havia sido instaurado o voto feminino na época. Estas 

relações podem mostrar diversas influencias sobre a mulher latino-americana. Embora exista 

uma pluralidade em relação à essa mulher latino-americana, considera-se que existem 

aspectos que são gerais como por exemplo, os ideais de pureza e virgindade e ao mesmo 

tempo, sendo-lhe negado o estudo. No caso da mulher mãe, esta durante muito tempo foi vista 

apenas como reprodutora da espécie e não lhe foi dada possibilidade no mundo além do 

âmbito doméstico. 

Ao comparar os modos de articulação deste processo, foram observadas contradições, assim 

como semelhanças nestes lugares. Embora atualmente discutam-se questões como cultura 

dominante, gênero e “raça”, ainda existem muitas fronteiras entre estas diferenças, 

manifestando de certa forma, outro exemplo das dicotomias presentes na contemporaneidade. 
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Para Hommi Bhabba (1998), o discurso colonial se articula através das diferenças raciais e 

sexuais. No entanto, para o autor o que está em foco é o modo de representação desta 

alteridade e não a discussão sobre a hierarquização política, racial e cultural. A partir da 

matriz dominante, patriarcal, o “outro” é visto a partir da ausência, como a mulher na 

sociedade patriarcal pode ser em relação ao homem, ao que é fálico.  

Tendo em vista estes elementos, é possível dizer que Mistral propôs um recorte na seleção dos 

poemas e prosas que compõe o corpus da obra analisada, de maneira que houvesse um 

sentimento e uma importância dada à mulher latino-americana. Entre os aspectos que se 

sobressaem neste sentido, é possível destacar a esfera da mulher letrada, aquela que se dedica 

ao conhecimento e a esfera de mãe.  

A presente dissertação tem como objetivo uma leitura da obra “Lecturas para mujeres”, de 

Gabriela Mistral, a partir de algumas representações sobre o feminino manifestas na obra. É 

possível estabelecer uma relação destas com os arquétipos II: A Papisa e III: A Imperatriz, do 

tarô de Marselha.  

Tal aproximação se dá através dos conceitos de arquétipo e de inconsciente coletivo, de Carl 

Jung(1875);  

 

Enquanto o inconsciente pessoal consiste em sua maior parte de complexos, o 

conteúdo do inconsciente coletivo é constituído essencialmente de arquétipos. 

O conceito de arquétipo, que constitui um correlato indispensável da ideia do 

inconsciente coletivo, indica a existência de determinadas formas na psique, que 

estão presentes em todo o tempo e em todo lugar [...] Ele consiste de formas 

preexistentes, arquétipos, que só secundariamente podem tornar-se conscientes, 

conferindo uma forma definida aos conteúdos da consciência[...] (JUNG, 2002, 

p.54) 

 

 

Considera-se nestas leituras, que tais representações do feminino estão latentes neste 

inconsciente coletivo, como é possível observar através do tarô e por outro lado, fazem-se 

presentes na obra “Lecturas para mujeres”. Estes arquétipos podem aparecer de formas 

diferentes, mas possuem princípios em comum. O arquétipo da Papisa (Arcano II), pode se 

manifestar através da introspecção, da dedicação ao conhecimento, por exemplo. O arquétipo 

da Imperatriz (Arcano III), pode ser metaforizado através de uma explosão, a mulher e sua 

ação no mundo, a que deseja sair do espaço de introspecção da Papisa e frutificar e que pode 

inclusive ser mãe. Dessa forma, serão observadas as diferentes manifestações dos dois 

primeiros arquétipos femininos presentes no tarô, com o fim de refletir sobre a presença 

destas imagens arquetípicas no recorte literário em questão e que por sua vez são vinculas a 

um contexto feminista na América-Latina. A importância do presente trabalho reside em 
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identificar como algumas manifestações arquetípicas se fazem presentes na literatura e podem 

ser observados em relação ao contexto da mulher latino-americana.  

Ao tomar como base os conceitos de Jung, observa-se como estes arquétipos assumem 

diferentes representações na obra “Lecturas para mujeres”.  

Um arquétipo é uma manifestação humana e pode apresentar características em equilíbrio e 

em desequilíbrio. Por exemplo, quando a Papisa busca seu estudo e sua independência, este 

arquétipo pode apresentar-se em equilíbrio, já quando a Papisa demonstra elementos como a 

moralidade católica, vergonha, pode apresentar-se em desequilíbrio. Sendo assim, matéria que 

influenciaria as educandas que recebiam a instrução através da obra “Lecturas para 

mujeres”(1924) da época, mulheres que compunham a nação mexicana. Assim, faz-se 

importante observar quais destas características se fazem presentes no livro descrito, com o 

fim de elaborar um comentário crítico sobre a obra, observando os anseios que a manifestação 

destes arquétipos poderiam despertar nas mulheres que estavam sendo instruídas através da 

leitura da obra de Mistral. 

Diversos autores questionam o lugar de Gabriela Mistral, chegando à conclusões bastante 

diferentes. Para Montes (2015), no artigo “Lectura para mujeres de los años veinte”, o livro 

em questão manifesta uma visão “patriarcal”, na qual a intenção é assegurar o lugar feminino 

no âmbito doméstico, como mãe e esposa fiel. A autora argumenta sobre a questão da 

fidelidade/infidelidade e utiliza uma citação de Madame Bovary, personagem da literatura, 

conhecida por cometer adultério. Para Montes (2015), “Lecturas para mujeres”, seria uma 

forma de assegurar o lugar de dominação sobre a mulher dentro do patriarcado. 

Por outro lado, na tese “Feminismo e gênero na prosa de Mistral”, Dalloz (2000),  analisa o 

livro a partir de uma ótica feminista, onde observa a questão da maternidade como uma 

diferença em relação ao homem e não no sentido de inferioridade. Outro tópico seria o 

diálogo com correntes feministas de mulheres letradas e não letradas. Na seção de textos de 

“Lecturas para mujeres” (1924) dedicado à Soror Juana Inés de la Cruz, monja mexicana que 

produz no período barroco do México, está presente a questão da importância do saber para as 

mulheres;  

 

“[...] grandes olhos rasgados se associam ao horizonte, imagem que explicita a 

imensa vontade de conhecimento que dá forma ao caráter da monja, todas as 

demais características morais como, por exemplo, sua determinação são captadas 

através da análise da natureza [...]” (DALLOZ, 2000, p. 123)  
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Diante destas oposições sobre influencias na psique da mulher, para a qual “Lecturas para 

mujeres” (1924) se dirigia, também foram analisados aspectos da construção do livro que 

podem trazer variações da manifestação dos arquétipos propostos.  

A presente análise encontrou os arquétipos da Papisa e da Imperatriz do tarô presentes na 

obra, arquétipos que ao serem tomados em suas diversas manifestações, podem levar a uma 

ampliação dos paradigmas da mulher sobre a sua própria existência e sobre sua presença na 

sociedade. Estes elementos se contrapõem a uma matriz dominante patriarcal e cristã. Apesar 

de não ser uma tarefa fácil, esta valorização pode dar-se através da presença na mulher em 

suas diferentes funções, desde a maternidade, a escolha por não ser mãe, a sua liberdade e 

dedicação ao estudo, aspectos presentes na persona da autora e através de figuras retomadas 

por ela no livro em questão como Soror Juana Inés de la Cruz. Estes aspectos ao serem mais 

valorizados poderiam constituir uma força feminina, diferente da concepção de força comum 

baseada na capacidade física, motivo pelo qual o patriarcado acaba sendo o modelo de 

sociedade que impõe um gênero sobre o outro.  

Por outro lado, a análise do ethos demonstrou que tais características subversivas sobre a 

existência feminina, poderiam localizar-se em um âmbito palpável para a autora, mas ainda 

assim, existiria uma “passividade”, que pode ser interpretada como uma submissão da mulher 

por ela retratada em relação ao patriarcado.  Talvez estes elementos sejam um reflexo da 

sociedade na qual a própria autora estava inserida, em um sistema patriarcal, pois trabalhava 

para o governo e deveria servir a política, mostrando talvez que a questão do rompimento com 

aspectos que exercem influencia sobre a mulher no patriarcado, podem apresentar-se como 

desafios nessa trajetória.  

Dedicou-se um capítulo da presente pesquisa para análise comparativa entre os aspectos 

levantados no presente recorte e suas aproximações com Cecília Meirelles (1901-1964), sendo 

abordados elementos desde o trabalho como professora e sua postura frente a sociedade, até a 

construção estereotipada que a crítica atribuiu a estas poetas mulheres, vinculando a elas um 

lugar de escrita sobre o etéreo, sem dar atenção a outros elementos que poderiam ser 

explorados desde a escrita de mulheres. A presente relação entre Mistral e Meireles, surge à 

medida em que ambas foram contemporâneas e tiveram uma atuação semelhante na 

sociedade, eram mulheres escritoras na época e trabalharam temáticas referentes à educação, 

estando presentes nos movimentos de reformas educacionais, influenciadas pelos ideais da 

Educação Nova. Além disso, Mistral e Meireles trocavam diversas correspondências, no 

corpus analisado na presente pesquisa estão presentes algumas destas correspondências e 
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chegou-se à conclusão que ambas nutriam um vínculo forte de amizade, além da literatura e 

de outros elementos em comum como a visão sobre educação como instrumento libertário. 

Cecília Meirelles participou do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova brasileira (1932). O 

Manifesto, entre outros aspectos, tinha como pauta uma educação laica e universalista que 

proporcionasse liberdade no ensino das crianças, usando também a arte como recurso 

educativo, assim como a reforma educacional mexicana. É possível situar ambas as autoras 

dentro de uma tendência entre os anos 1920 e 1930, em trazer mudanças educacionais que 

possibilitassem ampliar os horizontes intelectuais e culturais da época.   

Segundo Cunha e Souza (2011), essas reformas educacionais, ainda que tenham sido  

marcadas pela dispersão de alguns temas, tiveram objetivos em comum como a formação da 

personalidade integral do estudante, aspectos relacionados a uma educação 

social/civilizadora; aproveitamento das experiências prévias dos alunos em relação às 

matérias escolares, renovação de aspectos do aprendizado e abertura dos professores à uma 

nova mentalidade, em sintonia com os avanços da modernidade.  

Para Oliveira (2006), seria quase um senso comum da crítica atribuir à Cecilia Meireles a 

temática de poetisa que trabalha a imagem de mulher fria e distante do universo feminino. 

Para ela, este fator está relacionado a um publico condicionado a encontrar figurações etéreas, 

assexuadas na obra de Meireles. Assim, Oliveira atribui a alguns poemas de Meireles uma 

interpretação do feminino a partir de uma imagem maternal, diferente do que afirmava a 

critica tradicional.  

Desta forma, considera-se que o aspecto feminino, frio e assexuado em questão pode 

relacionar-se com o arquétipo da Papisa e o aspecto maternal pode relacionar-se com um 

aspecto do arquétipo da Imperatriz do tarô. Neste sentido, a análise do corpus demonstrou que 

estes dois arquétipos não estão desvinculados um do outro, muitas vezes aparecem mesclados.  

Embora existam muitos trabalhos literários sobre a produção de Mistral, considera-se que 

“Lecturas para mujeres”(1924) é um livro que adquire relevância por tratar-se de uma 

produção literária direcionada ao campo da educação de mulheres, em uma época onde estas 

recém ingressavam em maior quantidade ao campo educacional, em uma proposta de 

educação pública, gratuita e laica para todos. Não foram encontrados trabalhos que se 

disponham a observar a relação entre a presença de elementos arquetípicos do tarô nesta obra. 

Dada a influência que estes arquétipos podem exercer e a riqueza em observá-los dentro desse 

campo, parece relevante abordá-los no campo literário, como aspectos presentes no mundo e 
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não restritos a lugares nos quais os arquétipos são normalmente associados como o campo dos 

mitos, por exemplo. 
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1) SOBRE O TARÔ: ASPECTOS HISTÓRICOS E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 

  

O tarô é um sistema de símbolos organizado em cartas, em que cada carta possui uma 

interpretação. Ao seguir a linha de psicologia de Jung, cada carta representaria um arquétipo e 

aspectos inerentes a eles. Embora cada arquétipo nestas cartas manifeste um estado diferente, 

é possível dizer que eles se relacionam entre si e representam uma caminhada arquetípica. 

Composto de setenta e oito cartas, sendo vinte e dois arcanos maiores e cinquenta e seis 

arcanos menores, cada carta expressaria arquétipos que estariam presentes no inconsciente 

coletivo humano. 

Os arquétipos escolhidos para a presente análise estão dentro dos arcanos maiores. O Arcano 

II: A Papisa do tarô, é representada sob a forma de uma mulher que segura um livro nas mãos 

e está enclausurada, fechada em um ambiente de ordem religiosa. Segundo Jodorowsky 

(2004), este pode estar relacionado a questões sobre a pureza e virgindade. Sendo-lhe 

atribuída como ordem a introspecção com o fim de adquirir algum conhecimento ou 

desenvolver um estudo sobre algum tema, também sendo possível o estudo dela mesma; 

 

Como a Virgem foi obrigada, por vocação, a abrir mão do anonimato e da segurança 

confortáveis da vida familiar tradicional, carregando o seu fardo sozinha, e dando à 

luz o seu novo espírito nas circunstâncias mais humildes, assim hoje as mulheres, 

para as quais a nova anunciação soou claramente, precisam sacrificar sua segurança 

e suportar a solidão e a humilhação [...] Se bem que dedicada ao serviço do espírito, 

a Virgem nunca perdeu contato com a própria feminilidade.(NICHOLS, 2007, p.24) 

 

Já a Imperatriz do tarô, pode representar a fertilidade, a aptidão para as artes, a criatividade 

bem como a doação de seu próprio ser aos seus filhos, às suas criações artísticas e também a 

beleza que acompanha o ato de criação. (JODOROWSKY, 2004, p. 159 à 169). 

Assim, trabalha-se com a ideia de que uma consciência sobre os arquétipos femininos nas 

suas relações com a esfera material, como é o caso da manifestação literária destes arquétipos, 

seriam essenciais rumo à libertação de padrões sociais e morais impostos à mulher. 

Existem muitas teorias a respeito da verdadeira origem do tarô, não sendo possível afirmar ao 

certo a sua autoria. Porém, o que se sabe é que o Tarô de Marselha é considerado um dos mais 

antigos que se tem registro e por este motivo, acredita-se que a maioria de tarôs que existem 

atualmente descendem do Tarô de Marselha, em sua organização e ideias principais sobre a 

essência dos arquétipos.  

Há registros do Tarô de Marselha impressos pela família Camoin desde 1760. Por este 

motivo, o Tarô de Marselha foi escolhido como referencia dos arquétipos propostos na 
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presente análise. Para Jodorowsky (2004), este sistema teria dado origem ao baralho usado em 

outros tipos de jogos padrão que conteriam as cinquenta e seis cartas menores. Estes são 

divididos em quatro elementos sendo eles as copas, espadas, ouros e bastos e eles serão 

detalhados mais adiante no capítulo sobre o tarô.  

Para alguns estudiosos, os arcanos maiores se relacionam com questões mais profundas na 

história dos seres humanos e questões espirituais, sendo os arcanos menores referentes à 

questões mundanas, geralmente o que acontece em segundo plano entre as fases mais 

marcantes nessa trajetória marcada pelos arcanos maiores. Assim, os arcanos II- A Papisa e 

III- A Imperatriz, encontram-se dentro dos arcanos maiores. A história imagética contida no 

tarô para muitos pode ser uma metáfora de uma jornada arquetípica presente em diversas 

mitologias.  

Neste sentido, Sallie Nichols (2007), psicanalista norte-americana, que estudou no “C. G. 

Jung Institute de Zürich” enquanto o próprio Jung estava dirigindo o centro, desenvolveu um 

estudo sobre o tarô com um enfoque da psicologia junguiana e aprofundando a temática 

arquetípica em seu livro “Jung e o Tarô”; 

 
[...] Para ele, por conseguinte, a consciência não é, como acreditam, por exemplo, os 

positivistas lógicos do nosso tempo, um simples estado de mente e espírito 

intelectual e racional. [...]Pelo contrário, ele provou empiricamente que a 

consciência não é apenas um processo racional e que o homem moderno, 

precisamente, está doente e destituído de significação porque, por séculos desde a 

Renascença, perseguiu cada vez mais um desenvolvimento enviesado no 

pressuposto de que a consciência e os poderes da razão são a mesmíssima coisa. E se 

alguém achar que isso é exagero, é só lembrar do "Penso, logo existo!" de Descartes 

e logo identificará a arrogância europeia [...](NICHOLS, 2007, p.8) 

 

Se por um lado, existe um certo preconceito em relação aos sistemas oraculares, por outro 

lado, existem estudiosos lançando outro enfoque a estas ferramentas de autoconhecimento. 

Por serem sistemas antigos, eles podem funcionar como um espelho onde seria possível 

identificar aspectos da psique humana. Além disso, estes arquétipos estariam presentes em 

contos, em músicas, em nossa literatura, sendo veículos de estudo sobre o homem e dando a 

possibilidade de observação e de transformação. 

Jung, psicólogo suíço, nascido em 1875, teve contribuições e estudos vastos e bastante densos 

sobre a psicologia. Desenvolveu o conceito de inconsciente coletivo e chegou a escrever um 

prefácio do IChing, na edição de 1984 traduzida por Ricardo Wilhelm para o alemão. O 

IChing, conhecido por ser um antigo sistema oracular de origem chinesa, também teria uma 

aplicação similar ao tarô, ao manifestar figurações humanas inerentes ao seu tempo que 

podem ser explicadas através de metáforas da natureza. Sua abordagem sobre o homem 
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relacionava-o ao seu contexto cultural e aspectos herdados por ele, como mitos, histórias e 

visão de mundo.  

Ao buscar trabalhos acadêmicos produzidos na Universidade de São Paulo que envolvam o 

Tarô em seu título é possível citar o seguinte trabalho:  

AZEVEDO, M. T. “O tarô e a dramaturgia: apontamentos para a criação de um roteiro 

cinematográfico. Tese (doutorado). Escola de Comunicações e Artes – USP. São Paulo 2003. 

Sobre as dissertações e teses produzidas em outras Universidades Públicas brasileiras, foram 

encontrados os seguintes títulos que contém a palavra tarô:  

ARANHA R. H. S. Os arcanos maiores do tarô e a pintura simbolista do Séc. XIX – uma 

visão interpretativa da correlação arquetípica. Dissertação de Mestrado apresentada ao 

programa de pós-graduação em Artes da Universidade Estadual de Campinas – sob orientação 

da prof.ª Dr. ª Elisabeth Bauch Zimmermann. Unicamp. 2010. 

AZEVEDO, M. T. “O tarô e a dramaturgia: apontamentos para a criação de um roteiro 

cinematográfico. Tese (doutorado). Escola de Comunicações e Artes – USP. São Paulo 2003. 

LOPES, Giza Frota e MARI, Hugo. As cartas (e os búzios) não mentem amais: uma análise 

do discurso divinatório oracular, sob a perspectiva da teoria dos atos de fala e da teoria da 

relevância. Dissertação de mestrado. 259 f. Universidade Federal de Minas Gerais. 2003.  

JÚNIOR R.; SANTA C. A. R. Cartas marcadas: multimodalidade discursiva e transitividade 

em baralhos de tarô.. Centro de Artes e Comunicação. Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-graduação em Letras, como requisito parcial do grau de Mestre em Linguística. 

Universidade Federal de Pernambuco. Recife. 2010.  

SILVA, Maria Teresa Ramos da. Tarólogos: oráculos e espiritualidade à luz do pensamento 

moderno. 1994. s.p. (Dissertação de mestrado). Universidade Federal da Bahia. Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas, Salvador. 1994 

TAVARES, F. R. G. Mosaicos de si: Uma abordagem sociológica da iniciação no tarô. 

Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação em Sociologia e antropologia. Rio de 

Janeiro. 168 p. 1993  

Além destes, foram encontrados outros trabalhos acadêmicos (dissertações e teses)  

produzidos fora do Brasil, entre eles os seguintes títulos: 
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 LLAMAS, M. G. R. Imágenes que narran textos que ilustran el comportamiento arquetípico 

el tarot y el cuento. Tese de Doutorado. Departamento de Expresión Plástica, Musical y 

Dinámica.  Universidad de Murcía. España. 2015. 

VIANA. F. F. F. M. Ressignificações fotográficas do Tarot de Marselha. Tese de mestrado 

apresentada ao curso de Mestrado de Práticas Artísticas contemporâneas. Orientadora Profª 

Dr.ª Rita Castro Neves. Faculdade de Belas Artes. Universidade do Porto. Portugal. 2016. 

TREJO HERNÁNDEZ. R.E; “La imaginación y el tarot : 

 una clasificación de sus símbolos a partir de la teoría de lo imaginario de Gilbert Durand” . 

Mestrado apresentado ao Instituto de Filosofía da UNAM. Universidad Nacional de Mexico. 

México. 2015.  

ALVARES PORTUGAL, T. V. “El mago, el coche y el ermitaño del Tarot Visconti Sforza”. 

Dissertação de mestrado. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Mexico.  

2012. 

HERRERA DE LA CRUZ. D.I; “Cartomancia fotográfica, el Tarot chilango de José Raul 

Pérez. Dissertação de mestrado. Instituto de Investigaciones estéticas. Universidad Autónoma 

de Mexico. 2016.  

Tendo em vista esses trabalhos e seus respectivos temas, é possível dizer que a Universidade 

tem aberto suas portas para a produção de conhecimento em diversas áreas, o que manifesta o 

objetivo científico de fato. 

É relevante entender estas questões em um campo onde convém observar estas imagens 

humanas arquetípicas e buscar conhecer a sua essência dentro do próprio ser humano e não 

com um olhar preconceituoso, como era feito no passado em relação a temas pouco 

explorados, quando aquilo que é desconhecido era classificado como pertencente ao campo do 

que é místico, metafísico e não possui fundamento. O tarô, assim como a literatura, podem ser 

entendidos em um campo além da beleza das representações contidas neles. Cabendo assim, 

despertar transformações em seus leitores em diversos sentidos. 

Ao realizar essa revisão bibliográfica, umas das questões que saltam à vista em relação ao tarô 

como um objeto de estudo é sobre o preconceito que existe sobre este tema, podendo residir 

no fato de existir um senso comum sobre a ideia de pesquisa acadêmica. A utilidade de uma 

pesquisa geralmente é entendida dentro do campo das biológicas, na descoberta de remédios 
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para tratar determinada doença, ou no campo das exatas, em avanços tecnológicos, por 

exemplo. Para Hernández (2015), em sua tese “La imaginación y el tarot – una clasificación 

de sus símbolos a partir de la teoría de lo imaginario de Gilbert Durand”, parte desse 

problema estaria no fato de que as metodologias aplicadas às pesquisas da área das exatas 

acabariam sendo aplicadas ao campo das humanas, quando são áreas muitos diferentes entre 

si. 

Para o autor, a aplicação do método das Ciências Exatas para as Ciências Humanas promove 

uma “desumanização” do ser humano, de modo que as faculdades dele são separadas em 

partes, afastando-o de um paradigma unificador dele mesmo. Nesse sentido, o ser humano 

acaba sendo visto como uma máquina e não como um ser vivo, que possui uma série de 

elementos interligados formando um sistema em si; 

 

De ahí que Occidente no sea la excepción, pues la imagen del hombre tradicional 

logró ocultarse en los momentos más críticos, (en la época de los iluminismos 

cientificistas del XVIII y el XIX) sobrevivido en los sectarismos, en el ocultismo, en 

el pensamiento marginal como el hermetismo, la magia, la alquimia, la astrología y 

el tarot! Así, de acuerdo con Durand: <<la figura tradicional del hombre debe 

leerse a través de esta ocultación, y la primera tarea del hermeneuta antropológico 

debe pasar por el estudio de todos los despreciados por el pensamiento occidental 

oficial, aquel que triunfa en la universidad>>. (HERNÁNDEZ, 2015, p. 20) 

 

Para Hernández (2015), o que Gilbert Durand postula como um novo espirito antropológico é 

colocado como solução à crítica sobre o método qualitativo. Nesse sentido, o trabalho 

presente nesse novo espírito antropológico não é o de contrapor outras correntes ao que já 

existe e é entendido como cânon, mas bem seria aproveitar o conhecimento dessas correntes 

não-canônicas ao campo do pensamento ocidental oficial. Esse novo espírito antropológico 

supõe que as faculdades humanas estão interligadas e nenhum objeto de estudo é supérfluo. 

Assim, o sistema da tradição Hermética presente no tarô, pode mostrar-se como instância 

onde importa observar os fenômenos, bem como sua relação do ser humano com o todo. Em 

outras palavras, a partir desse ponto de vista, os fenômenos encontrados na natureza, podem 

ser observados como macro-sistemas do que ocorre no interior do ser humano; “Ninguna 

empresa humana – cultura o civilización – puede aparecer y mantenerse sin un mínimo de 

referencia a la problemática fundamental que conforma la figura del hombre[…]” 

(HERNÁNDEZ, apud GUÉNON, 2015, p.21).  

Cabe destacar que o ser humano presente na filosofia hermética e em outras tradições antigas, 

segundo o autor, é chamado de homem tradicional, já que a ideia do ser humano e seus 
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sistemas fragmentados tal como se conhecem atualmente, são relativamente novas em 

comparação a outros sistemas filosóficos tão antigos, pertencentes ao homem tradicional. 

Estes em sua maioria são desprezados pelo pensamento ocidental oficial, presente na 

academia.  

Em uma leitura de tarô, o tarólogo ou taróloga teria o papel de interpretar os símbolos 

apresentados pelas cartas, em relação ao contexto apresentado pelo consultante. Para 

Jodorowsky (2004), o tarólogo se aproxima da figura do tradutor, que irá trazer a sua 

bagagem cultural para um texto, estabelecendo as suas escolhas e recorte sobre um texto 

inicial. Ao tomar esta metáfora da figura do tarólogo e do tradutor, uma boa tradução poética 

irá depender do engenho do tradutor e do conhecimento dele sobre as duas línguas, a 

capacidade de estabelecer relações: rimas, ritmo, entre outros recursos linguísticos irão 

influenciar uma série de leitores e também influenciará a forma de pensar a tradução, 

mostrando assim a bagagem do tradutor sobre o seu próprio oficio. 

Como profissional que trabalha nas duas áreas, como taróloga e como tradutora, parece-me 

essencial ressaltar de antemão que o objetivo presente não é estabelecer uma verdade ou visão 

fechada sobre a análise literária dos arquétipos do tarô propostos no livro “Lecturas para 

mujeres” (1924), mas apresentar um possível caminho interpretativo com base nos arquétipos 

propostos. Conforme já foi mencionado anteriormente, uma possível tradução da palavra 

Arcano, seria mistério. Assim, é comum encontrar autores e tarólogos que afirmam que irão 

“desvendar os mistérios”, através de suas leituras de tarô ou através de seus escritos sobre 

esse sistema, é importante colocar que estes apresentam uma visão que não é compartilhada 

neste trabalho. O objetivo presente não é desvendar os mistérios dos arcanos selecionados, 

pois retomando o exemplo da tradução, da mesma forma que há elementos intraduzíveis em 

uma obra, considera-se que há mistérios presentes nos arcanos do Tarô também indecifráveis, 

cabendo ao tarólogo oferecer possibilidades interpretativas neste sentido. Afirmar por 

exemplo, que o arcano II -A Papisa, se restringe ao estudo, pode expressar uma visão 

limitante sobre as amplas possibilidades de significados deste arquétipo. Por outro lado, 

reformular esta afirmação como, o arcano II - A Papisa pode significar estudo, se aproximaria 

mais à visão sobre o Tarô como parâmetro neste trabalho, onde este é compreendido como 

uma ferramenta para o autoconhecimento humano, no qual um arquétipo pode denotar 

diversos significados dentro de um campo do inconsciente, cabendo ao consultante chegar às 

suas próprias conclusões sobre o sentido daquilo na sua realidade.  
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Em alguns trabalhos lidos na presente revisão bibliográfica sobre o tarô, nota-se que alguns 

autores utilizaram construções nas quais afirmam que o sistema tarô se estrutura de uma 

forma fechada e sistemática. Por outro lado, ao tomar o fato de que não se sabe ao certo a 

origem do tarô e que existem muitos maços diferentes, cada qual com uma visão sobre o 

mundo e abordagens filosóficas distintas, entende-se que frente à gama de possibilidades, 

afirmar que o tarô se estrutura de uma forma fechada, soa como uma forma de comprovar a 

ideia que se quer sustentar, o que pode acabar restringindo as possibilidades de interpretação 

presentes nesse sistema de símbolos. Cada sistema de cartas de tarô apresenta uma visão sobre 

o homem e sobre possibilidades de caminhos, assim uma visão não exclui a outra 

necessariamente. O sistema do Tarô que se adotou como parâmetro neste trabalho é o Tarô 

Tradicional de Marselha, o qual derivou o Tarô de Jodorowsky. 
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2)  O TARÔ DE MARSELHA E OS ARCANOS II - A PAPISA E III - A 

IMPERATRIZ, A PARTIR DE ELEMENTOS DA PSICOLOGIA ANALÍTICA DE 

JUNG.  

 

O presente capítulo inicialmente irá discorrer sobre as possíveis origens do tarô, abordando 

alguns elementos chave para o entendimento desse sistema de símbolos. Além disso, também 

serão fornecidos alguns dados históricos que explicam a escolha do Tarô de Jodorowsky, 

como principal referência para a análise dos arquétipos retratados neste trabalho.  

Serão apresentados alguns elementos interpretativos e simbólicos dos arcanos II - A Papisa e 

III - a Imperatriz do Tarô de Marselha e ao final será apresentada a visão de Jung sobre os 

arquétipos e o inconsciente coletivo, além de outras considerações importantes sobre a psiquê 

humana. 

Apresentam-se nos subitens a seguir, os seguintes tópicos: 

 2.1) Origem do tarô 

 

2.2) O Tarô de Marselha e sua reconstrução, o Tarô de Jodorowsky.  

  

2.3) Arcano II – A Papisa. 

 

2.4) Arcano III - A Imperatriz. 

 

2.5) O tarô e elementos da psicologia analítica de Jung. 

 

 

2.1) Origens do tarô: 

 

Existem muitas teorias sobre a origem do tarô, portanto não é possível afirmar a sua 

verdadeira procedência. Desde a antiguidade, o homem tem utilizado representações 

pictóricas como forma de transmitir uma mensagem e estas, por sua vez, podem cumprir um 

papel comunicativo em forma de linguagem não-escrita. Os registros mais palpáveis sobre a 

origem do tarô são próximos a atualidade e remontam ao renascimento (séc. XIV ao séc XV) 

Segundo Pérez (2015), existem estudiosos que atribuem a origem do tarô à China antiga. 

Outra teoria para a autora é a de que antigamente usava-se a palavra naipe para referir-se ao 
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tarô. Assim, uma possibilidade seria o tarô ter nascido no mundo árabe. Para Pérez, o DRAE 

– “Dicionário de la Real Academia Española”, atribui a etimologia da palavra “naipe” ao 

catalão “naip” que, por sua vez, teria vindo do árabe maib, que significa censurável; “Cosa 

que hace pensar en el paso de estas cartas por la cultura árabe, adquiriendo dicha 

denominación por poseer figuras, ya que como es sabido, el Corán prohibe cualquier 

representación humana” (PÉREZ, 2015,p. 20). 

Para Pérez, outra possibilidade é a de que o tarô tenha sido originado como ferramenta para 

sintetizar e esconder o conhecimento dos cátaros e albigenses; 

  

Se comprende que se está ante una herramienta que evolucionando a partir del 

encuentro de distintas culturas por lo que se podría matizar que estuvo surgiendo 

durante mucho tiempo, siendo uno de los fenómenos resultado de la evolución y el 

pensamiento, que explosionaría en el Renacimiento. 

Se comprende el misterio en cuanto a la complejidad de encontrar un origen para el 

surgir y la creación del Tarot, que se ve acrecentado no solo por el uso secundario 

de la ilustración y por su característica de juego popular. También por lo complejo 

de intentar unir las culturas de tres pueblos en un momento en el que el cristianismo 

luchaba por el poder de erigirse único director de la espiritualidad europea. 

(PÉREZ, 2015, p. 33) 

 

Nichols (2007) também defende que esta seja uma possibilidade para a origem do tarô, os 

albigenses e cátaros, embora fossem cristãos, possuíam diferenças em relação ao pensamento 

católico dominante e o tarô seria uma maneira de cifrar estas questões, A. E. Waite e Heinrich 

Zimmer, também sugerem que os Trunfos foram forjados pelos albigenses, seita gnóstica que 

floresceu na Provença no século XII (NICHOLS, 2007). Outra possibilidade citada por 

Nichols é a de que o tarô tenha surgido de adaptações dos sonetos de Petrarca a Laura; este 

livro recebeu o nome de “Trionfi”, que significa “Os triunfos” ou “Os trunfos”. Nestes 

sonetos de Petrarca, um dos personagens representados, combate e vence o seu predecessor. 

Para a autora, esse tema foi bastante popular na Itália renascentista e foi tema de muitas 

pinturas e representações teatrais;  

 

Com efeito, pouquíssimo se sabe a respeito da história das cartas do Tarô ou a 

respeito da origem e da evolução das designações de naipe e do simbolismo dos 

vinte e dois Trunfos. Mas as muitas hipóteses imaginativas que se referem ao 

advento das cartas e às numerosas visões e revisões inspiradas pela sua simbologia 

pictórica constituem uma prova da sua atração universal e demonstram o seu poder 

de ativar a imaginação humana. Para as finalidades do nosso estudo, pouco importa 

se os Trunfos do Tarô provêm do amor a Deus dos albigenses ou da paixão de 

Petrarca por Laura. A essência da sua importância para nós é que uma emoção 

humana muito real e transformadora deve ter dado origem a elas. Parece evidente 

que essas velhas cartas foram concebidas no mais profundo das entranhas da 
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experiência humana, no nível mais profundo da psique humana. É para esse nível 

em nós mesmos que elas falarão. (NICHOLS, 2007, p. 14) 

 

Diante do fato de que o tarô seja uma ferramenta onde encontram-se elementos de diversas 

culturas, Pérez (2015) atribui a esse fator a dificuldade em encontrar uma origem 

documentada para o tarô, já que na época da Inquisição europeia foram perseguidos os 

cátaros, na França e na Espanha, os árabes e muçulmanos. Na Itália da Inquisição, eram 

realizadas as “fogueiras das vaidades”, onde eram queimados livros, objetos de arte e 

qualquer outro objeto que não interessasse ao cristianismo. Consequentemente supõe-se que o 

tarô pode ter sido alvo destas perseguições, como é o caso do Tarô de Visconti. Conta a 

história que este tarô teria sido salvo destas fogueiras inquisitoriais, permanecendo em 

segredo por algum tempo até que foi resgatado e atualmente está em circulação. 

 

 

2.2) O Tarô de Marselha e sua reconstrução – O Tarô de Jodorowsky: 

 

Para Pérez, a especificação Tarô de Marselha teria surgido pelo impressor Paul Marteau 

(1885-1966) que foi quem o relacionou com a cidade onde era impresso esse maço. Existem 

dados que afirmam que a impressão desse maço teria começado no século XV. Os dados que 

foram constatados são de seu primeiro impressor François Chosson em 1672, sendo a versão 

mais conhecida e difundida a de Nicolas Conver de 1760, que é baseada em uma versão 

anterior, de 1748.  

Um dos tarôs mais antigos e populares que se tem registro e que é base de referência para a 

pesquisa em questão, conforme expresso na fundamentação teórica do presente trabalho é o 

Tarô de Marselha. Estes elementos se relacionam ao fato de que por ser um Tarô mais popular 

e difundido, as imagens dele já estariam latentes no inconsciente coletivo e, dessa forma, cada 

pessoa poderia ver as representações imagéticas e interpretá-las sem ter acesso a uma 

informação prévia.  Outro motivo é o fato de que há uma considerável quantidade de material 

de estudo dos símbolos e das imagens disponíveis no Tarô de Marselha. Assim, ele pode ser 

considerado uma enciclopédia dos arquétipos humanos, havendo registros de sua existência 

há pelo menos quatrocentos anos. Para Nichols (2007), o Tarô de Marselha teria em média 

seiscentos anos. Nesse tempo, muitos símbolos foram perdidos já que em um primeiro 

momento, esses exemplares do Tarô de Marselha eram confeccionados à mão, chegando a ter 
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de seis a nove cores e depois, a partir do século XIX passaram a ser confeccionados em 

fábricas, apresentando somente quatro cores básicas. Nesta transição de um modo artesanal 

para uma escala de produção em fábrica, o Tarô de Marselha teria perdido elementos. 

Alejando Jodorowsky (1929), chileno, é cineasta e estudioso do tarô, ele restaurou o Tarô de 

Marselha juntamente com Philippe Camoin, herdeiro da família Camoin, que imprimiu o tarô 

de Marselha desde 1760. Realizaram assim um trabalho de pesquisa para resgatar diversos 

símbolos que estavam espalhados por diferentes tarôs na Europa e reimprimi-los na versão 

reconstruída do Tarô de Marselha, chamada de Tarô de Jodorowsky. 

Assim, um dos principais materiais para trabalhar com as interpretações do tarô de Marselha 

no presente trabalho, é o livro “La via del Tarot” (2004) de Alejandro Jodorowsky.  Livro que 

reúne uma base sobre o tarô de forma organizada, entre eles elementos da história do tarô, 

interpretações dos símbolos e dos arquétipos presentes neste sistema. Além desses elementos, 

nesse livro fica clara a importância da  intenção do tarólogo ao manusear o Tarô, já que este 

assume um significado maior do que um simples objeto, podendo representar um instrumento 

de conexão entre consciente e inconsciente de quem está consultando as cartas.   

Apesar de apresentar brevemente alguns dos diferentes significados interpretativos de alguns 

arcanos no presente trabalho, considera-se essencial observar a imagem representada em cada 

um deles e os significados que estas estabelecem para cada pessoa. Assim, tem-se presente 

que apesar das inúmeras interpretações, cada pessoa ao observar um arquétipo irá associá-lo a 

aspectos peculiares sobre sua herança sociocultural e às suas experiências individuais.  

Dessa maneira, ao ter contato com a visão do tarólogo e a correlação dos elementos obtidos 

através da sua interpretação de tarô, é possível descobrir se ele adota a visão do tarô como um 

instrumento para o autoconhecimento, ou se ele acredita em uma visão determinista dos fatos. 

Por ser um dos sistemas de cartas mais antigos que se tem registro, adotou-se o Tarô de 

Marselha, na versão do Tarô de Jodorowsky, como base para a análise interpretativa proposta 

pois, apresenta a pesquisa em torno dos símbolos, que já foi abordada anteriormente.  

O sistema do Tarô de Marselha é dividido em setenta e oito arcanos: os arcanos maiores e 

arcanos menores e havendo assim uma distinção de significados entre estes arcanos em uma 

leitura. Porém, embora haja essa divisão, todos os naipes, maiores e menores são igualmente 

importantes para a interpretação final; 

  

El Tarot de Marsella se compone de 78 cartas que designaremos con el nombre de 

arcanos para distinguirlas de las cartas del juego inglés. El término «arcano» 

deriva del latín arcanum, que significa «secreto». Remite a un sentido oculto, un 
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misterio que desafía lo racional, y nos parece adecuado en la medida en que 

utilizamos el Tarot no como un divertimento sino como un juego cargado de sentido 

no explícito que poco a poco conviene descubrir.  Los arcanos menores nos 

permiten examinar los aspectos más cotidianos - y también los más personales - de 

la vida material, psíquica o intelectual. Veremos que remiten a diferentes grados de 

nuestras necesidades, deseos, emociones y pensamientos, mientras que los arcanos 

mayores describen un proceso humano universal que engloba todos los aspectos 

espirituales del ser. Los dos caminhos son iniciáticos y complementarios.  

(JODOROWSKY, 2004, p. 51) 

 

Os arcanos maiores estariam relacionados a questões mais significativas em uma jornada 

humana e espiritual. Estes são representados por algarismos romanos, tendo cada qual um 

sentido que passa a repetir-se em ciclos de dez;  

 

El 10 es visto como una totalidad que se subdivide en diez grados que evolucionan 

unos en otros, en constante mutación de la realidad. Esta impermanencia 

permanente es el paso incesante de un estado a otro, comparable al ciclo de las 

estaciones. La secuencia de los números puede compararse a una semilla que 

germina para engendrar una planta, que dará a su vez un capullo, una flor que se 

transformará en fruto hasta producir un árbol en toda su perfección. Luego el fruto 

caerá, liberará la semilla, que volverá a la tierra, y el proceso volverá a empezar 

(JODOROWSKY, 2004, p. 78) 

 

 

No Tarô de Marselha, os arcanos menores expressariam aspectos presentes na natureza e no 

homem que atuam de formas mais cotidianas. Os arcanos menores são divididos em quatro 

partes, que levam um símbolo cada qual: as Copas, Espadas, Ouros e os Bastos. As Copas são 

associadas às águas, nossas emoções e sentimentos, as Espadas são associadas ao elemento ar, 

que pode relacionar-se com o intelecto, o plano das ideias, os Ouros são associados à terra, ao 

nosso corpo físico, saúde, bens materiais e os Bastos, associados ao fogo e aspectos dessa 

natureza, como desejos sexuais e criatividade; 

 

Ao levar em conta os estudos sobre a psique humana, o tarô pode ser considerado 

uma importante ferramenta para compreender o ser humano e aspectos presentes em 

sua natureza.  “...Si quisiéramos imaginar el origen del Tarot (ya en 1337, en los 

estatutos de la Abadía de Saint-Victor de Marsella, se prohíbe a los religiosos los 

juegos de cartas), deberíamos retroceder por lo menos hasta el año 1000… 

(JODOROWSKY, 2004, p. 23) 

 

Embora sejam apresentadas estas interpretações, é importante colocar que as cartas, seus 

significados interpretativos, a visão presente dentro do sistema de organização numérica do 

tarô, entre outros aspectos nesse sistema, são elementos que nunca se encerram em si mesmos.  

Sobre os arcanos maiores no Tarô de Marselha, é possível dizer que existe uma jornada 

arquetípica presente na história que é contada pelos personagens desses arcanos, iniciada com  
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o arcano 0 - O Louco, que pode representar o início de uma jornada na qual o ser humano 

parte da inocência, da ingenuidade, em uma caminhada semelhante à de uma criança que não 

sabe aonde e porquê vai, mas parte rumo a algum destino. A cada passo, neste sistema estaria 

representada uma etapa dentro desse caminhar. Seguindo a sequência numérica, após o arcano 

0 - O Louco, tem-se o arcano I – O Mago, que é representado por um homem jovem, 

trabalhando com ferramentas em cima de uma mesa.  

O Mago pode ser o arquétipo do um jovem que possui as ferramentas necessárias para 

desenvolver o seu trabalho, mas talvez lhe falte experiência para saber o que fazer exatamente 

e como atuar, pois recém começa a sua jornada. Para Jodorowsky (2004), ele pode ser o 

jovem com quem uma pessoa apaixonada pode escolher partilhar uma vida, mas é aquele que 

pode demonstrar insegurança em relação ao futuro e faltar-lhe maturidade. Um de seus 

trabalhos é saber direcionar a sua comunicação para si mesmo e consequentemente para o 

mundo, descobrindo assim como utilizar as suas ferramentas de modo adequado.  

Na sequência, após o arcano I – O Mago, tem-se o Arcano II – A Papisa. Além dos possíveis 

significados que já foram apresentados sobre a Papisa, é importante mencionar que seguindo 

esse raciocínio, A Papisa se apresenta como um arquétipo que precisa realizar uma gestação, 

para que o caminho percorrido pelo Louco e pelo Mago possam de fato ser absorvidos. Ela se 

apresenta como um arquétipo feminino, diferentemente dos arcanos anteriores que situavam-

se no domínio da ação, a Papisa nos mostra que sua espera não é ao acaso, ela sabe o que 

esperar pois é centrada em si mesma, pode utilizar seu tempo para entrar em contato consigo 

mesma e com o seu estudo, a sua sabedoria e gestar o que deve ser gestado como fruto desse 

processo. 

Após o arcano III- A Imperatriz, tem-se o IV – O Imperador, depois o arcano V – O Papa, VI 

– Os enamorados, VII – O Carro, VIII – A Justiça, IX – O Eremita e X – A Roda da fortuna.  

O arcano III - A Imperatriz vem depois da gestação do Arcano II – A Papisa, pode se 

apresentar como uma mulher plena de energia e pronta para espalhar a sua beleza e suas 

criações no mundo. Dessa forma, acontece um caminhar, é possível observar uma narrativa 

que é contada, no tarô de Marselha, até chegar ao Arcano X – A Roda da Fortuna, que pode 

marcar um final de um ciclo e também um novo começo. É importante enfatizar a questão de 

que esse caminhar apresenta-se nestas etapas no Tarô de Marselha, devido ao fato de que 

existem outros Tarôs que não seguem essa organização, como é o caso de Tarô de Waite, pois 

como já foi colocado, o Tarô é um sistema que sofreu modificações ao longo do tempo e não 

se sabe ao certo a sua origem. 
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O Arcano X - A Roda da Fortuna, pode representar um momento de mudança e transição.  Em 

sua imagem observa-se uma Roda, que pode simbolizar o movimento que acompanha os 

ciclos presentes no universo, os quais possuem um fim e concomitantemente um início. Sendo 

assim, este seria como uma outra face do arcano 0 – O Louco e dentro do tarô de Marselha, 

estes possuem como chave interpretativa o número 0. Assim, tem-se um ciclo completo e um 

caminhar que dessa vez irá trabalhar com outros aspectos, do arcano X até o XXI – O Mundo, 

que pode simbolizar uma completude, entre outros possíveis significados.   

Na mesma lógica interpretativa dos números, segundo Jodorowsky (2004) , os arquétipos tem 

como chave de significados os seus números. Assim, os arcanos II -Papisa e a III - Imperatriz, 

serão abordadas em seus possíveis significados, tendo como alicerce os seus respectivos 

números.  

 

 

2.3) Arcano II- A Papisa: 

 

.  

 

Segundo Jodorowsky (2004), o arcano II- A Papisa tem como chave o número dois. Segundo 

ele, neste Tarô, o número dois está associado à acumulação e gestação. Ao observar a 

imagem, é possível ver um ovo atrás da mulher da figura. Ela é a primeira figura feminina 

representada no tarô, podendo representar um estado ainda jovem em gestação e sua 

acumulação pode ser em relação à uma gravidez propriamente ou a algum estado de seu 

próprio ser. Ela segura nas mãos um livro e está fechada em um ambiente, que pode ser de 

ordem religiosa. Ter o livro nas mãos, pode simbolizar um estudo que poderá gerar um 
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conhecimento sobre um tema ou sobre ela mesma. Em sua introspecção e estudo, a Papisa 

pode atingir altos níveis de conhecimento.  

A Papisa é branca, traz todos os aspectos relativos à pureza e virgindade. A concepção de 

pureza, porém, pode mudar conforme o contexto sócio-cultural; “Puede remitirnos a dos 

grandes figuras principales: La Virgen María, inmaculada concepción destinada a llevar a 

Dios en su Seno, y la diosa Isis, fuente mágica de toda fecundidad y de toda 

transformación”.(Jodorowsky, 2004, pg. 159). Dessa forma, este arquétipo pode representar 

um aspecto virginal que o ser humano carrega dentro de si, lugar intocado onde é possível 

encontrar um refúgio. Ao tomar o arquétipo sob o seu aspecto negativo, a Papisa pode 

representar a frieza, uma rigidez normativa e até mesmo castradora;  

 

Se pude leer su blancura como frigidez, rigidez normativa, obsesión por la 

virginidad que conduce a la castración, prohibición de vivir. Como mujer, puede ser 

una madre nefasta que nunca permite que el huevo eclosione y que lo incuba con 

gélida autoridad. El libro que tiene en las manos la destina al estudio y al 

conocimiento. De color carne, nos indica que La Papisa estudia las leyes de la 

encarnación humana. También se puede pensar, puesto que no está leyéndolo, que 

ese volumen abierto no es sino ella misma, esperando que vengan a descifrarla, que 

la despierten. Enclaustrada, la Papisa sugiere aislamiento, espera, soledad elegida 

o padecida. Su color blanco puede indicar un deseo de que le dé calor una pasión 

amorosa, espiritual o creativa. Sexualmente, en el mejor de los casos vive en la 

sublimación: en el peor, en la frustración.[…](JODOROWSKY, 2004, p. 160) 

 

No entanto, esta ideia de virgindade para Nichols (2007), assume outro sentido, podendo 

remeter à antigas civilizações nas quais o simbolismo de “virgem” não necessariamente 

representava uma mulher intocada em relação ao contato com o sexo, mas remetia a uma 

mulher que não era casada. Neste contexto, não era associado o ato sexual, tampouco o 

homem à concepção de uma criança. Apenas a mulher assumia o lugar da concepção como 

uma missão quase espiritual, um presente vindo dos Deuses.  

Para a autora, a Papisa se aproximaria ao papel de sacerdotisa, como no caso de Astarte na 

Mesopotâmia antiga. A Papisa teria um compromisso com a parte mais suprema de seu ser, 

em seu estudo e gestação, consequentemente poderia adquirir uma missão espiritual, 

formando assim um elo com o divino; 

 
Visto que não pertencia a homem nenhum, a virgem pertencia a si mesma de um 

modo especial. Estava livre, portanto, para dar-se a Deus; psiquicamente aberta ao 

Espírito Santo. Virgem nesse sentido era o Oráculo de Delfos. Não se tratava de 

nenhum espírito desencarnado, que pairava por ali em pálida gaze e ectoplasma. A 

deusa mítica sentava-se, robusta e sólida, em sua carne; pois a fim de receber o 

impacto do Espírito Santo, o vaso precisava ser forte. (NICHOLS, 2007, p.91) 
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A deusa Astarte, segundo Nichols (2007), representaria uma forma primitiva de conceber a 

Papisa e sua feminilidade ligada à Lua e aos ciclos das marés e das colheitas. Este fato pode 

estar relacionado tanto à nutrição doadora de vida, aos ciclos da mulher, quanto às enchentes e 

estragos que a Lua e sua influência nas cheias dos rios, por exemplo, poderiam causar na 

natureza. Por este fato o elemento que se liga à ela é a água, berço da vida, elemento 

relacionado ao aspecto emocional; Pois assim como o embrião individual está contido e 

alimentado no líquido amniótico, assim cada identidade individual está contida e é alimentada 

no profundo do inconsciente de todo recém-nascido. Assim sendo, é do inconsciente que 

nasce a consciência. (NICHOLS, 2007, p. 98).  

 

2.4) Arcano III- A Imperatriz: 

 

 

 

 
 

Segundo Jodorowsky (2004), a Imperatriz, a partir do seu número três no tarô, indica uma 

explosão sem experiência. A gestação e acumulação que ocorreram na Papisa, eclodem e 

saem ao conhecimento do mundo sob a aparência da Imperatriz.   

Ela pode indicar em um plano simbólico uma mulher jovem sentada em seu reino. Sua 

posição, as pernas abertas, podem indicar um parto e assim a fertilidade e criatividade em 

diversos sentidos. Ao trabalhar com a potência da criação e com uma necessidade de direção 

deste potencial, ela mesma desconhece aonde sua fertilidade e abundância podem conduzi-la. 

Muitas vezes é interpretada como uma adolescente que desconhece a sua sedução e que lhe 

falta experiência neste sentido;  



    26 
 

 
 

 

 

Con las piernas abiertas, muy a gusto en  su carne, podría vérsela en posición de 

parto, como si tras un proceso de gestación, se diera a luz a sí misma. Junto a ella, 

en la parte derecha de la carta, se descubre una pila bautismal: está dispuesta a 

bautizar, y ella misma entra incesantemente en la vida como un nacimiento 

perpetuo. (JODOROWSKY, 2004, p. 166) 

 

Assim, a Imperatriz pode evocar a criatividade, uma mulher com alma de adolescente seja 

qual for a sua idade, que possui fortes impulsos para trazer ao mundo um projeto envolto pela 

sua capacidade de criação. Para o autor, A Imperatriz em seu desequilíbrio, ao lidar com um 

problema da ordem de sua natureza feminina e criadora, pode encontrar-se frustrada;  

 

Cuando plantea un problema, La Emperatriz puede indicar una falta de acción, 

esterilidad, una imagen negativa de la mujer o una energía de lo femenino (sexual, 

creativa, intelectual, afectiva...) que se ha visto bloqueada en la adolescencia. La 

mano posada en su vientre es ambigua: en ello se puede ver un elemento exterior 

que ha tomado posesión de esta mujer y que ha querido encerrarla o reducirla. 

Frustrada, engañada, limitada en su expresión. La Emperatriz es entonces capaz de 

amargura, maldad, venalidad. La Emperatriz en la cúspide de su potencia creativa, 

nos enseña que todo lo vivo puede verse en su belleza. (JODOROWSKY, 2004, 

p.166) 

 

Para Nichols (2007), um desequilíbrio do arquétipo da Imperatriz seria o fato dela sufocar a 

individualidade de seus filhos em sua inconsciência e superproteção. Ela pode aparecer sob 

outros papeis sociais que não necessariamente o de mãe, mas teria como característica um tipo 

materno que atrai o seu “filho” de volta ao ventre e o caminho deste pode ser a estagnação sob 

seus cuidados. Ela mesma não é consciente desse processo, envolta em seu entusiasmo.  

A Grande Mãe para Nichols (2007), nem sempre é boa mãe, podendo adquirir o aspecto da 

madrasta dos contos de fadas, rainha má e invejosa. Ela pode ser dominadora e também 

representar um aspecto da Mãe natureza que da mesma forma que cria os seus filhos, os 

engole com a finalidade de transformar a matéria e colocá-la em seu útero novamente; Como 

terremoto, abre literalmente o ventre para sugar o homem e suas criações de volta a si mesma. 

Como vulcão cospe fora a lava ardente para enterrar vivas cidades inteiras. (NICHOLS, 1988, 

pg. 106). Desequilibrada, a Imperatriz ao invés de reinar pelo amor, reina pelo poder e assim 

perde a sua essência e eu mais profundo. 
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2.5) O tarô e elementos da psicologia analítica de Jung 

 

O livro “Arquétipos e o inconsciente coletivo” foi publicado originalmente em 1934 por Carl 

Jung (1875-1961), obra na qual o autor define pela primeira vez a sua leitura sobre o conceito 

de arquétipo. Segundo o autor, este tema já teria começado a ser pensado na antiguidade. Os 

arquétipos já estariam presentes na mitologia greco-romana, por exemplo, bem como em 

outras culturas. Desde os gregos já havia escritos delineando um sentido para a ideia de 

arquétipo. Estas histórias não surgiriam ao acaso e teriam como função dar conta de algum 

padrão ou fenômeno psíquico do ser humano; 

“Archetypus” é uma perífrase explicativa do είδος platônico. Para aquilo que nos ocupa, a 

denominação é precisa e de grande ajuda, pois nos diz que, no concernente aos conteúdos do 

inconsciente coletivo, estamos tratando de tipos arcaicos ou melhor - primordiais, isto é, de imagens 

universais que existiram  desde os tempos mais remotos. O termo représentations collectives usado 

por LÉVY-BRUHL para designar as figuras simbólicas da cosmovisão primitiva, poderia também ser 

aplicado aos conteúdos inconscientes, uma vez que ambos têm praticamente o mesmo significado. Os 

ensinamentos tribais primitivos tratam de arquétipos de um modo peculiar. Na realidade, eles não são 

mais conteúdos do inconsciente, pois já se transformaram em fórmulas conscientes, transmitidas 

segundo a tradição, geralmente sob forma de ensinamentos esotéricos. Estes são uma expressão típica 

para a transmissão de conteúdos coletivos, originariamente provindos do inconsciente. (JUNG, 2002, 

p. 16) 

 

Para Jung(2002), sua concepção de inconsciente coletivo surgiu algum tempo após ele ter 

uma experiência com um de seus pacientes. O paciente sofria de esquizofrenia e segundo 

Jung, ele não era intelectual, havia frequentado a escola, trabalhou em um escritório e fora 

diagnosticado com esquizofrenia aos vinte anos de idade. O próprio autor não se definia como 

um conhecedor de mitologia na época, o que para ele representava um caso insuspeito.  Em 

uma de suas visitas, o paciente estava próximo à janela e chamou a atenção do médico pelo 

fato de que ele via na luz solar um pênis e indagava de que este seria a origem do ar. 

Posteriormente, em 1910 foi publicado um estudo de Albrecht Dietrich. Esta obra trata de um 

papiro grego da Bibliotéque Nationale de Paris, na qual haviam relatos da escola do 

misticismo alexandrino onde era descrita uma espécie de ritual onde o realizador inspiraria 

três vezes e veria no Sol um formato fálico, origem do vento. Segundo Jung (2002), o 

paciente havia passado toda a sua vida em uma cidade onde não havia galerias de arte ou 

outros lugares com este tipo de acesso à informação. Sendo assim, este foi o primeiro 

exemplo que o autor constatou sobre o inconsciente coletivo, o que teria atestado o fato de 

que haveriam imagens latentes na mente humana, passadas através da hereditariedade e estas 
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seriam independentes do conhecimento prévio de cada pessoa. Porém, esse inconsciente 

coletivo não exclui a existência de um inconsciente pessoal.  

Cabe assim, relacionar o pensamento de Jung às representações imagéticas do Tarô, uma vez 

que elas podem ser interpretadas como expressões humanas que se observadas podem trazer 

outro olhar ao que o homem reproduz sem dar-se conta, quase instintivamente. Ao tomar o 

Tarô como uma ferramenta de autoconhecimento, seria possível resgatar determinadas 

imagens presentes no inconsciente coletivo e trazê-las ao consciente; 

 
Todos os acontecimentos mitologizados da natureza, tais como o verão e o inverno, 

as fases da lua, as estações chuvosas, etc, não são de modo algum alegorias destas, 

experiências objetivas, mas sim, expressões simbólicas do drama interno e 

inconsciente da alma, que a consciência humana consegue apreender através de 

projeção - isto é, espelhadas nos fenômenos da natureza. (JUNG, 2002, p. 18)  

 

Sallie Nichols (2007), explicita em seu livro “Jung e o tarô”(2007) a sua concepção do tarô 

como uma ferramenta cujo elo seria a integração do inconsciente ao consciente;  

 

Como as figuras enigmáticas que surgem de repente, inesperadamente, em nossos 

sonhos, os personagens do Tarô parecem estar gritando para nos chamar a atenção. 

Erupções dramáticas desse gênero usualmente significam que aspectos 

negligenciados de nós mesmos buscam reconhecimento. Como as figuras dos nossos 

sonhos, sem dúvida, as personalidades do Tarô introduziram-se em nossa auto-

satisfação a fim de trazer-nos mensagens de grande importância; mas o homem 

moderno, imerso como está numa cultura verbal, acha a linguagem pictórica não-

verbal do Taro difícil de decifrar[...]Como o alquímico MutusLiber (que, a 

propósito, apareceu depois), os Trunfos podem ser encarados como um texto 

pictórico mudo, que representa as experiências típicas encontradas ao longo do 

caminho antiqüíssimo da autocompreensão. (NICHOLS, 2007, p. 18 a 20) 

 

Em sua obra “Os arquétipos e o inconsciente coletivo”, Jung postula distintas descrições de 

arquétipos presentes no inconsciente coletivo que se relacionariam com aspectos da 

hereditariedade de cada pessoa, não somente à figurações ligadas à mãe e pai, mas à anima e 

animus. 

Dessa maneira, diferentemente da concepção de Freud, Jung pensava a formação da psique 

infantil não apenas na relação direta entre os pais, mas como uma questão da criança e das 

relações arquetípicas que ela herda, presentes em seu inconsciente coletivo;  

 

Isto significa que não é apenas da mãe pessoal que provêm todas as influências 

sobre a psique infantil descritas na literatura, mas é muito mais o arquétipo projetado 

na mãe que outorga à mesma um caráter mitológico e com isso lhe confere 

autoridade e até mesmo numinosidade. Os efeitos etiológícos, isto é, traumáticos da 

mãe devem ser divididos em dois grupos: primeiro, os que correspondem à 
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qualidade característica ou atitudes realmente existentes na mãe pessoal. Segundo, 

os que só aparentemente possuem tais características, uma vez que se trata de 

projeções de tipo fantasioso (quer dizer, arquetípico) por parte da criança. (JUNG, 

2002, p. 93) 

 

Para o autor, a influência deste inconsciente chega a tal ponto, que em alguns casos de fobias 

infantis, seria possível observar a influência de imagens mitológicas transferidas para a 

relação mãe/filho, como por exemplo, casos em que a mãe aparece como uma bruxa, um 

fantasma ou um canibal nos sonhos da criança. Estes aspectos poderiam ser observados desde 

a tenra idade se houver uma abertura da família para isso. Porém, se essa situação permanece 

até a vida adulta, esta criança ao virar um adulto, por exemplo, pode casar-se e transferir estas 

projeções para a esposa. No caso de um tratamento, há a possibilidade de que estas relações 

sejam transferidas para outros campos como o paciente/médico, até que de fato seja feito um 

trabalho para trazer estas questões para o consciente. Isto pode demonstrar a importância em 

reconhecer estes elementos arquetípicos. Para Jung, não bastaria identificar estas imagens e 

descartá-las como algo sem valor. Um arquétipo seria uma riqueza da psique e só constitui um 

problema quando não está em seu devido lugar;  

 

Pertence aos mais supremos valores da alma humana, tendo por isso povoado 

os Olimpos de todas as religiões. Descartá-lo como algo insignificante 

representa realmente uma perda. Trata-se muito mais, por conseguinte, de 

solucionar essas projeções, a fim de restituir os seus conteúdos àquele que os 

perdeu por tê-los projetado fora de si, espontaneamente.(JUNG, 2002, p.94) 

 

No Tarô de Marselha, os arquétipos da Papisa e da Imperatriz seriam representantes do 

feminino. Assim, faz-se necessário refletir sobre alguns sentidos dessa palavra, pois embora 

denote algo relativo à mulher e mais especificamente à fêmea ela assumiu significados 

diferentes de acordo a contextos específicos.  Para discorrer sobre algumas aplicações desta 

palavra no campo da crítica literária, será feito um recorrido mais adiante sobre algumas 

aplicações deste conceito nesse campo. 

Cabe explicitar, que será utilizado o conceito de feminino e masculino, de acordo com a 

concepção de Jung, referente à anima e animus e em nenhum momento, esta palavra é 

concebida como forma de manifestar algum tipo de submissão ao patriarcado.  

Para Jung, o feminino e o masculino não são elementos que correspondem diretamente com o 

sexo ou o gênero com o qual cada pessoa se identifica. Assim, podem ser tomados como 

elementos que constituem o inconsciente coletivo e a psique do ser humano, formada de uma 
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parte feminina, anima, e uma parte masculina, animus, pois cada pessoa recebe um modelo 

referente a estes estados, estando mãe e pai ausentes ou presentes em sua formação;  

 

 [...] Não há homem algum tão exclusivamente masculino que não possua em si algo 

de feminino. [...] O homem considera uma virtude reprimir da melhor maneira 

possível seus traços femininos. Analogamente, a mulher até há pouco tempo, 

considerava inconveniente ser varonil. A repressão de tendências e traços femininos, 

determina um acumulo dessas pretensões no inconsciente. A imago da mulher (a 

alma), torna-se, com a mesma naturalidade, o receptáculo de tais pretensões; por 

isso,  o homem em sua escolha amorosa, sente-se tentado a conquistar a mulher que 

melhor corresponda a sua feminilidade inconsciente: a mulher que acolha 

prontamente a projeção de sua alma [...]  Parece-me, no entanto, que além da 

influência da mulher, o caráter feminino inerente ao homem esclarece a feminilidade 

do complexo anímico [...] (JUNG, 2008, p.76) 

 

Anima e animus comporiam o inconsciente coletivo que se encontra em um plano mais 

profundo que o inconsciente pessoal de cada pessoa. Diferentemente da persona, que é uma 

máscara que o homem assume perante a sociedade, a anima e o animus estariam em um plano 

de relação interior e requerem observação mais detalhada por parte do observador, para que 

de fato seja atingido o processo de individuação descrito por Jung.  

Ao colocar um foco sobre estes fenômenos psíquicos, seria possível estudá-los no mundo e 

em si mesmo.  

Segundo Jung, a individuação seria um percurso de autoconhecimento. Nesse processo, é 

preciso reconhecer que existem aspectos que se manifestam na psique do ser humano e que 

não necessariamente lhe pertencem, dessa forma, nem todos os fenômenos psicológicos são 

aspectos que brotam do interior, da essência do ser, mas esta etapa só é possível através de 

uma experiência empírica. 

Na individuação, pode ser descrito um percurso do ser humano de entrar em contato com 

alguns arquétipos que habitam o inconsciente coletivo e reconhecê-los através da experiência 

pessoal, aplicando esta experiência ao melhor de cada indivíduo conforme a sua 

singularidade. Nesta abordagem, poucos seriam os que realmente fazem este trabalho interno 

e chegam ao processo de individuação descrito por ele.  

Faz-se importante ressaltar que a individuação é diferente de individualismo, o que pode 

causar mal entendidos. Para Jung, uma maneira de ilustrar estas diferenças entre consciente 

pessoal e inconsciente coletivo, seria através do exemplo da fisionomia dos seres humanos. 

Na face, somos dotados de nariz, olhos, boca, que podem ser comparados ao inconsciente 

coletivo, por outro lado, cada pessoa apresenta uma característica distinta que permite 
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diferenciá-la dos demais e esta última pode ser tomada como exemplo da noção de 

singularidade. 

 

“[...]A individuação, portanto, só pode significar um processo de desenvolvimento 

psicológico que faculte a realização das qualidades individuais dadas; em outras 

palavras,  é um processo mediante o qual um homem se torna o ser único que de fato 

é [...] A ênfase individualistica de sua própria peculiaridade representa, pois, uma 

contradição frente a este fato básico do ser vivo. A individuação, pelo contrário, tem 

por meta a cooperação viva de todos os fatores. Mas como os fatores universais 

sempre se apresentam em forma individual, uma consideração plena dos mesmo 

também produzirá um efeito individual que não poderá  ser  superado por outro e 

muito menos pelo individualismo[...]” (JUNG, 2008, p.61). 

 

A individuação, comporta um processo de integração, onde é necessário entrar em contato 

com o consciente e o inconsciente. No entanto, antes que seja alcançada a individuação, 

haveria que observar as manifestações desse inconsciente e seus desdobramentos;  

 

[...] Entretanto, quanto mais conscientes nos tornamos de nós mesmos através do 

autoconhecimento, atuando consequentemente, tanto mais se reduzirá a camada do 

inconsciente pessoal que recobre o inconsciente coletivo. Desta forma, vai 

emergindo uma consciência livre do mundo mesquinho, susceptível e pessoal do eu, 

aberta para a livre participação num mundo mais amplo de interesses objetivos[...] 

(JUNG, 2008, p. 64) 

 

Enquanto o ser humano possui mais conhecimento sobre conteúdos inconscientes, mais 

próximo à individuação. Por outro lado, o processo contrário também pode acontecer. Um 

homem que alimenta de forma desequilibrada uma imagem de homem forte, por exemplo, 

pode demonstrar alguém que em um plano interior guarda questões para ser resolvidas em 

relação à sua ânima, a parte feminina que reside em seu inconsciente coletivo. Por esta 

localizar-se em um plano mais profundo do que o inconsciente pessoal, existe a necessidade 

de um trabalho interno para o reconhecimento destes estes elementos em si mesmo. Para Jung 

(2008), quando não é realizado esse trabalho, existe a possibilidade do sujeito projetar esta 

parte da psique em outras pessoas, no caso do homem o primeiro vínculo com a mulher para o 

qual ele projeta a sua ânima seria a mãe, e no futuro, essa projeção pode acontecer através da 

esposa. Neste sentido, para Jung isto é associado ao fato de que algumas sociedades tribais 

realizavam cerimônias de passagem de ciclos, de forma que fossem quebrados determinados 

vínculos que podem dar-se em vários níveis do ser; 

 

Depois do casamento, é comum o homem tornar-se infantil, sentimental, dependente 

e mesmo subserviente: em outros casos, torna-se tirânico, hipersensível, 

constantemente preocupado com o prestígio de sua masculinidade superior[...] a 
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proteção contra o inconsciente, representada pela mãe, não é suprimida de forma 

alguma na educação do homem moderno, seu ideal de casamento, transforma-se 

portanto, no desejo inconsciente de encontrar uma esposa que se desincumba do 

papel mágico de mãe (JUNG, 2008, p.84)  

 

Estas questões podem acontecer da mesma forma com a mulher e seu ânimus, parte masculina 

do seu inconsciente. Dessa forma, se existe uma supervaloração de qualidade femininas 

perante o mundo, é possível interpretar que o ânimus desta pessoa estaria em desequilíbrio, 

podendo esta relação ser transferida para o pai, para o marido, por exemplo; [...] Assim como 

o pai protege o filho contra os perigos do mundo externo, representando um modelo da 

persona, a mãe é a protetora contra os perigos que o ameaçam do fundo obscuro da alma[...] 

(JUNG, 2008, p. 84).  

Para Jung(2008), anima e animus não estão em uma relação de oposição, mas de 

complementaridade, assim como o consciente e inconsciente. Porém, nossa sociedade não 

possui uma imagem para representar a ideia de completude de opostos, como o Tao Chinês 

concebe, sendo um assunto delicado pois pode ser mal compreendido; 

 

[...] Assim como o homem faz brotar sua obra, criatura plena de seu feminino 

interior, assim também o masculino interior da mulher procria germes criadores, 

capazes de fecundar o feminino interior do homem. É o caso da “femme 

inspiratrice”, a qual – se sua cultura não for verdadeira – pode transformar-se numa 

mulher dogmática da pior espécie, preceptora despótica (JUNG, 2008, p. 98) 

 

Salie Nichols (2007), em seu livro “Jung e o tarô”, aborda a simbologia presente no Tarô de 

Marselha, bem como a concepção de integração na alquimia em alusão ao processo de 

individuação proposto por Jung. A autora faz um recorrido sobre os vinte e dois arcanos 

maiores do tarô em uma abordagem da psicologia analítica. Para ela, estes arcanos maiores 

representam a jornada do herói, começando do arcano 0 – O Louco, até o último dos arcanos 

maiores XXI – O Mundo. Carta tradicionalmente associada à uma realização, à uma 

conclusão, por exemplo;  
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Como é possível observar na imagem presente no arcano XXI – O Mundo, existe um ser 

representado no centro da carta. Para Nichols (2007), ele pode ser interpretado como um ser 

andrógino, mostrando que para alcançar a realização expressa no último dos arcanos maiores 

do Tarô, é preciso integrar as diferentes partes do ser. Estes elementos, podem ser tomados 

como anima e o animus e representar um momento de trazer para o campo da consciência o 

que seriam os aparentes opostos, em uma fusão. Embora para Nichols, este ser da imagem 

possa ser lido como andrógino, há um ar feminino dominante;  

 

[...]Embora andrógina, a figura do Tarô é retratada como predominantemente 

feminina, o que representa uma verdade psicológica, eis  que o lado feminino tanto 

nos homens quanto nas mulheres está ligado à experiência do eu. No homem a 

iniciação vem através da anima; na mulher, o eu é personificado em sonhos e outros 

materiais inconscientes. Como mulher, o Mundo encerra dentro de si a semente de 

novo nascimento, pois a auto-compreensão é um processo sempre envolvente assim 

no individuo como na espécie humana em geral [...] (NICHOLS, 2007, p.346) 

 

Ao tomar este fragmento, em sua relação com a individuação de Jung, é possível dizer que 

nesse processo descrito, de fusão de opostos através da metáfora do que é andrógino, há uma 

importância em tomar o processo de individuação em relação à observação do feminino na 

jornada arquetípica humana; [...] Em resposta a um desequilíbrio cultural semelhante, os 

alquimistas pintavam, não raro, uma figura feminina na mandorla. Chamavam-na anima 

mundo, ou alma do mundo[...]. (Nichols, 2007, p.346)  

Em um sentido desequilibrado, o arcano XXI – O Mundo pode sugerir um estado de 

fechamento, como um ser que se isola dentro de uma casca de noz para não estar em contato 

com o mundo. Esta interpretação pode demonstrar que a realização não consiste em separar-se 

do mundo, mas estar presente nele, trazendo uma ideia de realização em contato consigo 

mesmo e com o que acontece no mundo.  Assim, o arcano XXI pode sugerir um processo de 

equilíbrio e integração, pois somente um ser realmente consciente de si, pode adotar tal 
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postura, conectado com a sua verdadeira essência e com as partes que a compõem como um 

universo; 

 

[...]Como Jung enfatizou com frequência,  e como o tarô dramatiza, ser um vaso 

cheio de conflito divino é um privilégio e um fardo especificamente humanos. Não 

oferece espacatória para “outro mundo”, mas nos apresenta o desafio de viver neste 

mundo de maneira significativa[...] (Nichols, 2007, p. 344)  

 

Fica evidente como embora em linguagens diferentes, tanto o tarô, quanto a psicologia 

analítica, abordam a questão do autoconhecimento como elementos indispensáveis para 

atingir alguma parcela de realização do ser e ela não se restringe à ideia de realização comum 

e corrente em nossa sociedade, geralmente ligada à posses materiais. 
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3) “LECTURAS PARA MUJERES”, LEITURAS ARQUETÍPICAS 

 EM MISTRAL E ANÁLISE DO CORPUS.  

 

Neste capítulo pretende-se em um primeiro momento comentar de modo geral o livro em 

questão, em relação aos temas nele presentes e sobre as ideias manifestas por Mistral no 

prólogo. Em um segundo momento, será realizada uma reflexão sobre a possibilidade da 

apropriação da personalidade de Mistral como símbolo da nação chilena. Tendo observado 

estes aspectos, será apresentada a interpretação de Zemborain(2002), sobre a presença do 

arquétipo materno e da Sibila, da mulher profeta, na obra de Mistral. Por fim, será realizada 

uma análise do corpus da obra, partindo das representações femininas encontradas nos 

poemas e prosas que compõem “Lecturas para mujeres”, levantando elementos que se 

relacionam com os arquétipos que a sociedade buscava estimular nas mulheres, como por 

exemplo, o sentido de família e da maternidade, o desenvolvimento do senso crítico e estético 

literário. Logo, serão organizadas as divisões da análise de acordo com os arquétipos 

propostos: II – A Papisa e III- A Imperatriz. Apresentam-se nos sub itens a seguir os seguintes 

tópicos: 

3.1) Sobre as ideias manifestas no prólogo de Mistral, em “Lecturas para mujeres” (1924)  

 

3.2) Aspectos gerais da obra de Mistral e a apropriação de sua personalidade como símbolo de 

uma nação. 

 

3.3) Sobre a leitura de Zemborain (2002) na obra de Mistral: “Uma mujer sin rostro”, os 

arquétipos da mãe e da Sibila – o sujeito profético  

 

3.4) Análise da obra “Lecturas para mujeres”(1924), a partir dos arquétipos II- A Papisa e III 

– A Imperatriz do Tarô;  

 

3.5) A Papisa 

 

3.6) A Imperatriz 

 

3.7) Da Papisa à Imperatriz  

 

3.8) Elementos arquetípicos nas correspondências entre Meireles e Mistral 
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3.1) Sobre as ideias manifestas no prólogo de Mistral, em “Lecturas para mujeres” 

(1924): 

 

De um modo geral, ainda que existam caracterizações que possam parecer convencionais da 

mulher, também é possível observar representações transgressoras no corpus analisado. Para 

Dalloz, (2000) o fato de Mistral, uma mulher, elaborar um livro para mulheres que 

dificilmente teriam acesso a textos dessa qualidade literária, caracterizaria uma transgressão. 

Diferentemente dos textos “sentimentalóides” que circulavam na época, nos quais a mulher 

era sempre colocada como uma amante, Mistral apresentava uma problemática da mulher 

como mãe centrada no lar e nos filhos. Para Dalloz (2000), este seria um aspecto visionário da 

autora pois posteriormente, no feminismo dos anos 1980 essa seria uma pauta reivindicada, na 

qual o lar seria o núcleo da vida social; Pode-se então, reler a preocupação de Mistral com a 

família numa dimensão de mão dupla: assustadoramente premonitória em relação ao século 

XX e nada antiquada se a relacionamos com o século XIX, em que nasceu e do qual herdou as 

referências histórico literárias. (DALLOZ, 2000, pg. 63). Atualmente o feminismo encontra-

se em outros momentos e sob outros prismas diferentes em relação aos apontados por Dalloz. 

Segundo Zaldívar (2006), no início do século XX acontecia na América-Latina um 

movimento de escritoras, consequência do primeiro movimento feminista. Este seria 

classificado como um feminismo aristocrático, caracterizado pela visão de mundo e modos de 

vida provenientes de um grupo de mulheres de classe alta e sensibilidade estética.  Para a 

autora, haveria também uma exploração do termo “espiritual”, além do sentido de uma 

abertura a outras dimensões de transcendência que o catolicismo propunha, como uma 

estratégia discursiva para sair da moral conservadora e tradicional da sociedade da época, que 

restringia a mulher ao espaço da casa e da família. Autores considerados representantes deste 

tema seriam Tagore, Ibsen e Bergson, Materlinck e Emerson. Conjuntamente, existiria um 

movimento posterior de mulheres de setores médios e de caráter laico dentro da literatura 

chilena. Para a autora, Mistral faria parte deste contexto.  

No Prólogo do livro em análise, Mistral manifesta que existiriam três motivos para a 

dedicação da existência feminina: a dedicação materna em um primeiro plano, que é bastante 

enfatizada em sua produção literária e em um segundo plano, a existência material e 

espiritual; 
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“En la mujer antigua este sentido fué más hondo y más vivo, y por ello los mejores 

tipos de mi sexo yo los hallo en el pasado. Me parecen más austeros que los de hoy, 

más leales que a los fines verdaderos de la vida; creo que no deben pasar. Para mí 

son los eternos. (MISTRAL, 1924, p. 9) 

 

Y sea profesionista, obrera, campesina o simple dama, su única razón de ser sobre 

el mundo es la maternidad, la material y la espiritual juntas, o la última en las 

mujeres que no tenemos hijos. (MISTRAL, 1924, p. 8) 

 

 

A partir dos fragmentos em destaque, é possível interpretar que segundo Mistral haveria uma 

importância dada igualmente a três esferas da existência na vida de uma mulher da época: a 

materna, material e espiritual. Já as que não eram mães, teriam a esfera espiritual como um 

lugar de importância no mundo. Ainda que este modo de viver sem filhos não receba muita 

ênfase, é possível dizer que Mistral já lançava um olhar para estas questões.  

Neste sentido é possível mencionar o caso dela mesma, até onde se sabe, Mistral não foi mãe, 

mas é dada ênfase no papel materno em sua obra. Assim, Mistral atribui outros elementos da 

vida que devem ser valorizados pelas mulheres que não iriam dedicar-se à maternidade, como 

a esfera espiritual, por exemplo. Em relação a este termo, Mistral explica a sua visão sobre 

ele, utilizado diversas vezes no prólogo;  

 

III. Motivos humanos. – Pero en un libro de Lecturas para mujeres no todo debía 

ser comentarios caseros y canciones de cuna. Se cae también en el error cuando, 

por especializar la educación de la joven, se la empequeñece, eliminando de ella los 

grandes asuntos humanos, aquellos que le tocan tanto como al hombre; la justicia 

social, el trabajo, la naturaleza. A la mujer antigua, hay que reconocerlo, le faltó 

cierta riqueza espiritual por causa del unilaterismo de sus ideales, que sólo fueron 

domésticos. Conocía y sentía menos que la mujer de hoy el Universo, y de las artes 

elegía sólo las menudas; pasó superficialmente sobre las verdaderas: la música, la 

pintura, la literatura. Todo el campo de su sensibilidad fue el amor, y no hay que 

olvidar que es la sensibilidad algo más que un atributo que hace a las actrices y a 

las literatas: la fuente de donde manan la caridad encendida y los más anchos 

resplandores del espíritu. Guardémonos bien, pues, en esto y en otras cosas, de 

especializar empobreciendo y restando profundidad a la vida. Por estas 

consideraciones he puesto en mis Lecturas esa sección copiosa de Motivos 

Espirituales. (MISTRAL, 1924, p. 11) 

 

A partir do fragmento em destaque, sobre a definição do sentido do termo espiritual e em 

relação ao capítulo que leva o título de “Motivos espirituales”, em Lecturas para mujeres 

(1924), é possível dizer que o termo se relaciona à diversos elementos, desde as áreas de 

conhecimento chamados de “motivos humanos”, que segundo a autora interessavam tanto às 

mulheres quanto aos homens: a justiça social, o trabalho e a natureza, quanto a desenvolver 

uma profundidade de valores na própria vida. Estes, estariam vinculados às aptidões que a 
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maternidade despertaria na mulher, mas também se vinculam a outros valores independentes 

da maternidade como a caridade, o amor ao próximo, entre outros.   

Mistral utiliza exemplos para ilustrar a diferença entre as mulheres antigas e as mulheres 

daquele contexto. Para a autora, as mulheres antigas tinham o dom da devoção materna, onde 

toda a vida era colocada no amor aos filhos e no lar. Já as mulheres modernas, para as quais 

Mistral escrevia, por um lado recebiam uma advertência para não perderem o sentido da 

maternidade que as mulheres antigas tinham presente. Por outro lado, elas teriam um acesso 

muito maior à assuntos exteriores à casa, ao conhecimento e às artes, o que poderia ser um 

meio de desenvolver a sensibilidade.  

O espiritual pode ser entendido vinculado à outros elementos que se buscavam desenvolver na 

sociedade e principalmente nas mulheres. No Prólogo é colocado em evidencia que a autora 

desejava incitar o desenvolvimento de valores morais na América-Latina, o que pode 

interpretar-se como uma vinculação do espiritual à esfera de valores morais para compor a 

sociedade.  

Outro elemento importante em relação à ênfase dada aos motivos espirituais por Mistral, é o 

fato de que se dedica um capítulo inteiro do livro à essa temática. Conforme já foi dito, 

Mistral não era mãe e não exercia essa função, o que é possível interpretar como um papel 

que cabia à autora, apresentar a outras mulheres a importância de assumir este lugar à aquelas 

que como ela, não seguiriam o caminho da maternidade. Assim, é possível dizer que Mistral 

tratava da temática das mulheres que não teriam filhos e marido, às mulheres que não iriam 

dedicar-se ao lar e que desenvolveriam um estudo. Porém, nem por isso aquelas que iriam 

dedicar-se à família estariam excluídas da missão espiritual colocada por ela.  

Embora estes papeis estejam distribuídos aparentemente de forma equilibrada, estas 

colocações parecem apresentar um conflito nas colocações de Mistral;  

 

La participación, cada día más intensa, de las mujeres en las profesiones liberales y 

en las industriales trae una ventaja: su independéncia económica, un bien 

indiscutible; pero trae también cierto desasimiento del hogar, y sobre todo, una 

pérdida lenta del sentido de la maternidad (MISTRAL, 1924, p. 9).  

 

Neste fragmento é possível observar que para a autora, o fato da mulher trabalhar fora de casa 

e assumir funções consideradas masculinas para a época, poderia fazer com que se perdesse o 

aspecto da maternidade. Entende-se este fragmento como um alerta para que a mulher não 

deixasse algo tão particular como a maternidade em sua existência, por outro lado também 

entende-se como um reforço sobre o papel social que a mulher tinha na sociedade mexicana e 
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que Mistral deveria incentivar já que escrevia a serviço do governo mexicano. Dalloz (2000), 

afirma que Mistral estaria avaliando as questões das vantagens e desvantagens das novas 

funções pois, no caso das feministas anglo-saxãs, o ímpeto pela tomada de poder pelas 

mulheres fez com que elas perdessem a maternidade. Isso não exclui o fato de que trata-se de 

um momento de transição, um contexto de virada de século e de muitas mudanças repentinas. 

Atualmente, o feminismo têm tomado cada vez mais força e tem se tornado mais presente a 

reflexão sobre a divisão de sexual do trabalho como um campo que aumentou a desigualdade 

entre os sexos e a influencia do patriarcado. Dessa forma, uma colocação como esta sobre 

profissões masculinas e femininas nos dias de hoje soaria machista, porém, vale ressaltar que 

a crítica atual do feminismo sobre o patriarcado acontece devido a reflexão e intento na 

desconstrução de padrões que perduram em nossa sociedade. É evidente que a discussão sobre 

a divisão do trabalho e sua relação com o patriarcado era muito restrita na época da 

publicação de “Lecturas para mujeres”.  

Assim, outra possibilidade de interpretação que se chegou neste trabalho é pensar Mistral 

como uma mulher transgressora para a época, a qual teria um vislumbre de determinadas 

questões sobre a mulher bastante à frente de seu contexto, mas, ao ser uma exceção, talvez ela 

mesma não enxergaria que a sua escolha de vida como mulher independente e sem filhos, de 

fato seria aplicável à realidade das mulheres para as quais ela escrevia, no caso da obra em 

estudo, trata-se da realidade das mulheres mexicanas dos anos 1924 aproximadamente. Por 

outro lado, há a possibilidade de que a autora estaria buscando dar ênfase à maternidade 

porque ela própria trabalhava para o Estado mexicano e deveria cumprir com as ordens que 

lhe foram dadas pelo Estado que ela servia.  

A maternidade expressa por Mistral no fragmento abaixo em destaque acaba sendo uma forma 

de alimentar o sentimento de pertencimento a um grupo, como o sentido de família e o 

sentimento patriótico, por exemplo; “Para mi, la forma del patriotismo feminino es la 

maternidad perfecta. La educación más patriótica que se da a la mujer es, por lo tanto, la que 

acentúa el sentido de la familia”. (MISTRAL, 1924, p. 13).  

Para Dalloz (2000), o fato da autora buscar desenvolver um sentimento patriótico nas 

mulheres também seria visto por ele como um elemento feminista, em quanto postulava 

diferenças de gênero neste sentido. Como a própria Mistral manifesta no prólogo, uma forma 

de elevar algum aspecto que se queira enfatizar é revesti-lo de beleza; [...] <<elevar lo 

doméstico a domínio>>. Y también la belleza; debemos ennoblecer con ésta todas las cosas 

que queremos hacer amadas.(MISTRAL, 1924, p. 9).  
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Embora a colocação de Dalloz (2000) seja válida, pensar o feminismo relacionado à 

maternidade e a um sentimento patriótico, atualmente parece estar fora de contexto. Conforme 

foi colocado anteriormente, o anarquismo contribuiu para o desenvolvimento de uma 

discussão feminista na América-Latina, graças ao questionamento de estruturas importas por 

instituições que são dadas por naturais como a família, estado e igreja. Assim, a igualdade 

reivindicada pelo feminismo só parece possível em quanto haja uma reflexão sobre a 

influencia destas instituições e a possibilidade de libertação das prisões advindas destas 

estruturas, e não a partir delas pensar um feminismo. Assim, enquanto elas não forem 

remodeladas, se é que isso é possível, estas  estruturas provavelmente seguirão atendendo aos 

interesses do patriarcado.  

Dessa maneira, ao fazer parte de uma reforma educacional e uma mudança da ordem, Mistral 

pode ter enfatizado os objetivos que lhe foram dados como parâmetro: desenvolver um 

sentimento patriótico nas mulheres mexicanas através da exaltação do sentimento materno e 

da sua atuação no âmbito doméstico. E em um segundo plano, manifestou a outra 

possibilidade feminina, a de não ter filhos e dedicar-se ao plano espiritual, com todas as 

ressalvas que já foram comentadas anteriormente. 

Estes argumentos não excluem o fato de que Mistral entendesse a maternidade como um lugar 

de maior poder da mulher na sua diferença, apenas buscam postular outras possibilidades para 

o fato da autora dar grande ênfase na maternidade, frente à outras possibilidade de 

independência feminina que estavam sendo exploradas na época por ela mesma.  

O fato é que na obra “Lecturas para mujeres”, são manifestas duas formas da mulher estar 

presente na sociedade: através da maternidade e do âmbito familiar e através da ausência da 

maternidade, dedicando-se ao trabalho ou ao estudo e tendo uma relativa independência. Estas 

caraterizações serão fundamentais para o presente trabalho em relação aos arquétipos que se 

desejam abordar mais adiante. 

 

 

3.2) Aspectos gerais da obra de Mistral e a apropriação de sua personalidade como 

símbolo de uma nação. 

 

Embora a presente dissertação tenha como objetivo analisar dois arquétipos no livro “Lecturas 

para mujeres” e não discutir a real biografia da autora, entende-se que é importante conhecer a 

história contada sobre Mistral e alguns elementos presentes em sua obra de modo geral, entre 
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eles a construção de uma personalidade pública pela crítica. Este elemento ganha força 

principalmente por tratar-se de uma mulher que teve grande importância em sua sociedade e 

representou um ideal a seguir para as outras mulheres. 

Em relação à pluralidade presente nas representações femininas em Mistral, Para Zaldívar 

(2006), Mistral em suas poesias trabalhava com um aspecto do fogo primordial que é presente 

no espírito humano, porém a autora analisa a questão desde o ponto de vista feminino. O fogo 

é visto como um elemento sexual e criativo, da transformação e também da criatividade. 

Neste sentido, as mulheres presentes em alguns poemas de Mistral, seriam as consideradas 

loucas pela sociedade justamente pelo fato de assumirem aspectos de transformação em sua 

própria realidade, o que a plano social geraria o julgamento e estranhamento.  

É possível pensar a partir desta ótica o livro “Lecturas para mujeres”, onde buscava-se instruir 

a mulher e dar-lhe uma amplitude de visão mais crítica sobre a literatura e sobre diversos 

aspectos da vida na terra e espiritual, dando assim possibilidades para que a mulher pudesse 

ter uma visão além do ambiente doméstico e consequentemente transformar a sua própria 

realidade. 

Para a autora, a própria Mistral era vista pela crítica ora como santa, ora como excelente 

poeta, de um nível tão acima do que se conhecia que passaram a referir-se a ela como uma 

mulher que escrevia como homem; 

 
La poesía de Gabriela Mistral es nerviosa y firme. No hay en ella vagidos 

temerosos,  sensiblerías mujeriles ni actitudes hieráticas. Surge de sus robustos 

poros la savia torrentosa de ideas macizas y profundas, reveladoras de las fuertes 

pasiones que encierra” […] (NUÑES Y ARAYA, apud ZALDIVAR, 2006, p. 170)  

 

Para Munich (2001) citado por Zaldivar (2006), embora a crítica alegasse não haver uma 

coerência em quanto aos temas de Mistral como a natureza, amor, maternidade, esses 

elementos se relacionariam com a escolha da autora de ser uma mulher poeta. Diferentemente 

de uma mulher que escreve como homem segundo a crítica da época, ela teria escolhido 

trabalhar com os temas que a tocavam como mulher. Para Zaldivar (2006), essa 

heterogeneidade se relacionaria com este aspecto mencionado, mas também com o fato das 

pessoas poéticas presentes em sua obra não aceitarem a realidade tal como ela é, assim, dando 

vazão ao fluxo desconhecido que habita em cada uma das suas personas poéticas e das 

mulheres;  
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En las “Locas mujeres” de Gabriela Mistral, el fuego ligado a lo femenino se 

relaciona con la mujer como cuerpo, sensualidad, emoción. Es el espacio 

“irracional” ese “continente negro” que Freud no logró, no se atrevió o 

simplemente no alcanzó a “conquistar y colonizar”, es decir, a describir y 

catalogar. En estas Locas mujeres se muestra la otra cara de ese continente 

desconocido y se presenta como un espacio que no es negro sino rojo, rojo de fuego, 

de sangre, de corazón. Tampoco se nos presenta como un espacio vacío, en el que 

se dibuja un fantasma, ese vestido por la envidia de no tener lo que tiene el otro, es 

decir, el de la ausencia del falo y por lo tanto de la razón y del poder, sino que se 

nos presenta como el lado de la presencia del cuerpo y la pasión con todas sus 

intensidades y  posibilidades. (ZALDÍVAR, 2006, p. 179) 

 

Para Zemborain (2002), a multiplicidade dos sujeitos representados por Gabriela Mistral é 

inúmera e tem muito a revelar sobre a autora e suas aptidões em vida em contraposição às 

representações adotadas sobre Mistral, enquanto era uma figura pública chilena, por exemplo. 

Zemborain (2002) conta uma experiência na casa-escola de Mistral, onde presenciou uma 

visita de escolares e a história narrada sobre a autora era repleta de morte e sofrimento;  

 

[...] Mistral de niña es abandonada por el padre, porque le gusta “tomar”. 

Mantiene una relación no carnal con Romelio Uretra, su amado que se suicida por 

robar dinero para un amigo. También se suicida su hijo adoptivo, Juan Miguel 

Godoy, por el rechazo amoroso de una “francesa”. Juan Miguel había nacido con 

la columna vertebral y la cara deformadas porque fue extraído con fórceps del 

cuerpo de la madre que muere en el parto[…] Los escolares se miraban 

asombrados y se preguntaban ¿qué es suicidio? ¿Qué son fórceps? Y es posible que 

se quedaran con esta imagen horrible del niño deformado, más que con la intención 

de leer su poesía […] (ZEMBORAIN, 2002, p.13) 

 

 Observa-se desta maneira que a história contada sobre Mistral, valoriza o sofrimento vivido 

pela autora, algo aproximado à antiga tragédia clássica onde cabia a um herói purgar os males 

de seu povo, através do sofrimento. Mistral é tida como um símbolo no Chile, com seu rosto 

estampado até hoje nos bilhetes de quinhentos pesos chilenos. Talvez haja até mesmo um 

intento de transformá-la em uma representante das mulheres no Chile, por outro lado, a 

história não valoriza a sua liberdade e escolhas enquanto mulher, pouco se fala sobre sua 

orientação sexual haver sido direcionada à mulheres. Assim, talvez sua trajetória como poeta 

seja assimilada por um Estado e metaforicamente a tenham transformada em uma espécie de 

santa, mas isto se deve à construção de uma identidade propícia para a propaganda de uma 

mulher que se quer veicular como modelo para a nação chilena. É possível concluir que à 

medida em que há uma apropriação de sua imagem como símbolo da nação em um 

determinado sentido, a intepretação sobre a sua persona poética também é influenciada por 

estes elementos e sua obra tende à interpretação a partir destas generalizações.  
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3.3) Sobre a leitura de Zemborain: “Uma mujer sin rostro”, os arquétipos da mãe e da 

Sibila – o sujeito profético.  

 

No livro “Gabriela Mistral: Una mujer sin rostro”, Zemborain (2002), realiza uma análise de 

diversos escritos de Mistral e identifica diferentes arquétipos na obra da poeta. Zemborain 

(2002), se detém sobre alguns elementos principais como: as relações que o sujeito estabelece 

com o seu nome familiar e seu pseudônimo; o sujeito elegíaco, o sujeito maternal e o sujeito 

profético.  Estes dois últimos aspectos, o sujeito maternal e sujeito profético podem ser 

entendidos como elementos constituintes das duas cartas do tarô presentes na análise deste 

trabalho: II-A Papisa e III- A Imperatriz.  

Porém, os outros primeiros elementos sobre os quais Zemborain (2002), tece a sua 

intepretação também irão relacionar-se aos arquétipos propostos no presente trabalho. Sobre a 

relação entre pseudônimo e nome familiar, elas irão estabelecer-se tanto no arquétipo da mãe, 

quanto no arquétipo oracular, da “Sibila”, retratado por ela que pode estar vinculado ao 

arquétipo da Papisa.  

Mistral ou seria melhor dizer, Lucila, possuía sua vida privada que era aberta à um circulo 

restrito de pessoas, estas tinham acesso ao sujeito presente no seu nome de batispo: Lucila 

Godoy. Ao mesmo tempo, a autora toma a dimensão de uma figura pública que é conhecida 

como Gabriela Mistral.  Estas duas personas presentes em Mistral segundo a autora, irão criar 

formas distintas de relacionar-se com estes arquétipos, tanto perante a sociedade, quanto no 

ato poético. 

Para Zemborain (2002), Lucila Godoy tinha suas preferências pessoais, por exemplo, no fato 

de consolidar uma relação amorosa com uma mulher, o que não era aceito para a sociedade da 

época. São tecidos desdobramentos dos nomes da poeta em seus ambientes, 

consequentemente, caberia a Mistral adequar-se em cada um dos contextos nos quais ela 

estava presente e daí a alternância entre as figurações adotadas por Mistral; [...]Es así que se 

han visto los aspectos en la enunciación de este sujeto: un aspecto “oficial” encubierto [...] . 

(ZEMBORAIN, 2002, p.77). Dessa maneira, as questões do sujeito maternal Mistralianos 

estariam repletas de tensões e fragmentações, longe de se resumir às representações do senso 

comum sobre a figura de Mistral que a relaciona à imagem da mãe frustrada e imagem etérea. 
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Para Zemborain (2002), citando Fiol-Mata, o discurso de maternidade era colocado por 

Mistral, à medida em que este era necessário para que ela ganhasse espaço na sociedade 

patriarcal. O sujeito maternal em Mistral sofreria uma série de oscilações que  representariam 

desde a posição da mulher sem filhos, que segundo a autora é uma forma de maternidade 

latente, até o arquétipo da mãe adotiva. Embora não tivesse vivido a experiência de ser mãe, 

nesta linha interpretativa, Mistral pode encaixar-se dentro desse sujeito materno, embora não 

dentro de uma maternidade tradicional.  

Para Zemborain (2002), a obra “Lecturas para mujeres”, seria uma produção referente à 

primeira fase dos escritos de Mistral sobre maternidade. Nesta época, Mistral teria pouco mais 

de trinta anos, representando para os padrões da época uma idade reprodutiva avançada e um 

momento decisivo para a poeta, consequentemente esta poderia ser uma etapa de vida em que 

estas questões se fariam presentes para a autora devido ao fato de que biologicamente ela 

ainda teria a capacidade de ser mãe.    

É nesta fase que apareceria a imagem de maternidade sagrada em “Lecturas para mujeres”. 

Porém, nesta representação, Zemborain (2002), chama a atenção para o fato de que a poeta se 

colocaria como sujeito externo à essa condição. Este aspecto seria semelhante às 

representações da Virgem Maria na Igreja católica; “el concepto de maternidad sagrada que 

Mistral proclama surge evidentemente del arquétipo feminino de la madre para el mundo 

Cristiano, la Virgen María.” (ZEMBORAIN, 2002, p. 80). Essa carga moral cristã, seria um 

dos direcionamentos presentes em Mistral e que podem ser observados como reflexos do 

pensamento de uma época.  

Ao aproximar a maternidade à ideia de maternidade sagrada, bastaria ser mulher para que este 

papel de maternidade já fosse dado, aspecto latente à todas as mulheres. Por outro lado, para 

Zemborain (2002), esta mãe arquetípica estaria perdida no tempo, visto que Mistral coloca em 

“Lecturas para mujeres” a independência feminina e a inserção da mulher no mercado de 

trabalho como traições à raça, lugar onde a própria autora localizava-se; “[...] aqui la mujer 

se define por su relación con la maternidad, la cual se estabelece por los términos “Lealtad” 

y “traición”. Ambos conceptos aparecen subrayados por Mistral [...]” (ZEMBORAIN, 2002, 

p.82). Para Zemborain (2002), Mistral dependia financeiramente do governo e da aprovação 

dos seus escritos por este órgão e por este motivo manifestaria estes ideais. Sendo assim, por 

um lado observa-se na obra de Mistral a missão da mulher como mãe e assumindo um lugar 

sagrado, por outro lado, a mulher moderna já não se adequaria à função desempenhada pela 
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mulher antiga nesses escritos, havendo uma quebra desse papel unitário e tradicional da 

maternidade. 

Outras representações presentes dentro da maternidade seriam as da mulher estéril e da 

mulher sem filhos. A diferença entre ambas seria de que a mulher estéril não pode ter filhos, já 

a mulher sem filhos pode ter sido estéril, mas pode ter optado por isso. Esta última também 

pode assumir o lugar de mãe espiritual; 

 

El concepto de “madre espiritual”, en cambio, elude el problema de la gestación de 

los hijos, pero inscribe al sujeto en el discurso maternal. Las autorrepresentaciones 

de Mistral como “mujer estéril” y como “madre espiritual” encubren a la mujer 

que opta por no tener hijos. A través de estas formas de representación Mistral 

logró desviar la atención sobre las dos demandas fundamentales a las mujeres en 

Latinoamérica[…] (ZEMBORAIN, 2002, p. 85) 

 

Assim, Gabriela Mistral se colocaria na esfera destas duas representações, o que para 

Zemborain (2002), seria uma saída para apresentar para a sociedade o fato da poeta não haver 

se casado. Outros arquétipos que são presentes no campo da maternidade neste sentido, 

seriam os da mujer fuerte e da mujer débil. A mulher débil, ou seja, a mulher fraca, abrange o 

arquétipo da mulher estéril. Já a mulher forte seria aquela que não só dá à luz, mas também é 

capaz de criar seu filho sozinha. Ao pensar nestas categorias aplicadas à poeta, Mistral estaria 

assumindo a posição da mulher fraca, a partir do momento em que não teria desenvolvido a 

maternidade. É importante ressaltar que a criação para Zemborain(2002), faz menção à 

gestação de uma criança no ventre e não pode ser interpretada como o ato poético.  

No arquétipo da Imperatriz do tarô, a criação da mulher também pode ser vista como ato 

poético. Talvez a leitura de Zemborain (2002) se restrinja à mulher e a ideia tradicional  de 

maternidade pelo fato de que naquele contexto histórico era esse o papel atribuído à mulher. 

Isto pode denotar a influencia de uma religiosidade no pensamento da época e de Mistral. 

Assim, Zemborain (2002) cita uma passagem sobre a mítica Sara bíblica que era dada por 

estéril e mais adiante, a autora faz menção a um poema de Mistral onde esta subverte o 

sentido dessa esterilidade na oração Ave Maria;  

 

[…]la figura de la mujer estéril esconde la audácia de sacralizar el cuerpo feminino 

que no reproduce: “bendito mi vientre en que mi raza muere. [...] en este poema, el 

sujeto se pronuncia abiertamente como no madre, y ya no se lamenta como “la 

mujer estéril”  porque su vida no transcenderá en la de un hijo [...] (ZEMBORAIN, 

2002, 87, p. 88) 
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Para Zemborain(2002), este elemento pode ser interpretado como uma forma de Mistral 

questionar o real sentido da existência da mulher como mãe. Para ela, raça faz menção à uma 

categoria política e como tal, deve ser entendida neste âmbito, a importância de ser mulher e 

mãe, iriam além do ato de gerar filhos para a sociedade.  

Dessa forma, ao relacionar estes aspectos com o arcano III- A Imperatriz , na qual ela exerce 

o seu reinado, é possível interpretar o sentido da escolha da não-maternidade como um 

elemento presente neste arquétipo e na obra de Mistral. Assim como a mulher naturalmente 

pode dar a luz à vida, ela também pode optar pela não-vida e neste sentido se constrói a sua 

plenitude nas suas escolhas.  

Seguindo na relação dos elementos observados no corpus, juntamente com a  interpretação de 

Zemborain(2002), é possível relacionar o arquétipo identificado como Sujeito profético e 

Sibila ao arquétipo presente no arcano II – A Papisa do Tarô. 

Para Zemborain (2002), existem muitas variações do sujeito profético na obra de Mistral. 

Primeiramente a autora realiza um recorrido sobre o conceito de profecia, trazendo alguns 

autores que afirmam que a profecia seria uma ausência do sujeito que lança a fala, de modo 

que ele seria embebido por um discurso externo. Algo semelhante ocorreria na poesia, o poeta 

seria um instrumento das Musas, onde seria preciso estar em uma atitude feminina de 

passividade, por exemplo, chamada por ela de feminización. Esta atitude é relembrada pela 

figura das mulheres da antiguidade que desempenhavam um papel importante no campo das 

profecias;  

 

Tradicionalmente, la “fuente de inspiración” fue una entidad externa sagrada, 

como un dios, la naturaleza o las musas, como apunta también Santí, pero a 

principios del XX, Freud introduce un nuevo vocabulario para definir al “otro” 

como fuente de inspiración profetica: este otro externo es el inconsciente ([Sword 2-

3] apud ZEMBORAIN, 2002, p. 105 )  

 

 

Para a autora, Mistral manifestaria um sujeito profético que se identifica com diversas 

tradições culturais e religiosas, sua postura frente à profecia seria uma maneira de manifestar 

outras correntes diferentes da tradição patriarcal e cristã. Este elemento é visto por ela como 

uma forma de lançar uma mensagem que parte de uma divindade diferente do modelo de 

Deus cristão, passando por um canal feminino, a Sibila, chamada por ela de “mujer sin rostro” 

e dirige-se à receptoras que também são mulheres e que possuem a receptividade ou 

feminización para entender esta linguagem.  
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Outra variação deste arquétipo seria chamado por ela de “Vieja sibila”. Além da conexão com 

outros planos de existência espirituais, ela contaria com a sua sabedoria acumulada das suas 

próprias experiências, sendo-lhe possível ver nos outros um reflexo dela mesma em outros 

momentos anteriores.   

Zemborain(2002), também explora a relação entre a figura de Sibila e de poeta. Para ela, 

durante muito tempo, a mulher permaneceu restrita à figura de musa na poesia, ao papel 

daquela que seria objeto da inspiração poética que os homens recebiam e iriam canalizar na 

arte.  Ao aproximar o arquétipo de Sibila e de poeta, para Zemborain (2002), seria possível 

observar uma espécie de relação homossexual entre Musa e mulher poeta, e também, relação 

entre mãe e filha, paralelo ao plano das diferentes personas que Mistral adotava em distintos 

contextos.  Consequentemente, a Sibila seria a mulher sem rosto, devido à sua capacidade de 

transitar pelas diferentes personas e de incorporar tanto outras consciências dentro da 

profecia, quanto dentro de uma poesia; “Así, podría agregarse que la mujer sin rostro se 

contienen todos los rostros posibles, todas las máscaras posibles, o sea, todas las formas 

posibles de representación femenina.” (ZEMBORAIN, 2002, p. 130)   

 

 

 

3.4) Análise da obra “Lecturas para mujeres”, a partir dos arquétipos II – A  Papisa e 

III- A Imperatriz do Tarô:  

O livro Lecturas para mujeres é dividido em três seções principais, primeiramente a seção 

“Hogar”, depois a seção “Motivos espirituales” e a seção “Naturaleza”. Cada uma delas é 

subdividida em outros capítulos. 

A primeira seção, “Hogar”, apresenta os seguintes capítulos: A) La casa y la família, B) 

Maternidad. E outros dois subcapítulos que não são separados por letras do alfabeto antes de 

seus respectivos nomes, mas encontram-se dentro desta seção: “México y la América 

española” e “Trabajo”. Esta seção de modo geral trata-se da mulher em relação ao ambiente 

doméstico, dos sentimentos e aspectos da vida cotidiana. Também são abordados elementos 

da cultura formadora do México, desde as civilizações pré-colombinas e seus mitos, até 

elementos históricos da chegada dos colonizadores, todos estes através de textos literários. 

Nota-se que há uma relação entre o espaço doméstico no qual a família está inserida e o 
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espaço físico que constitui a nação. Estes se estabelecem da mesma forma em que o 

desenvolvimento do sentimento materno está para o desenvolvimento dos sentimentos 

patrióticos. 

Na segunda seção “Motivos espirituales” há prosas que manifestam valores humanos 

considerados nobres, juntamente com uma busca pelo divino, sem deixar de olhar as 

necessidades humanas ao redor, a guerra por exemplo. Esta seção é dividida em sete partes: 

A) La caridad, B)Literatura y artes, C) La vida superior, D) La voluntad, E)Los muertos,  

F) La alegría, G) Motivos de Navidad.  

A terceira e última seção “Naturaleza”, é dividida em quatro capítulos: A) La tierra,  

B) Motivos del mar, C) La vegetación e D) Animales. Nesta são realçadas as descrições da 

natureza do México, juntamente com elementos naturais de outros países latino-americanos, 

evocando um sentimento em comum entre as nações. 

 

 

3.5) A Papisa: 

 

Conforme exposto anteriormente, dificilmente um arquétipo irá apresentar-se sem a presença 

de outros, em seu estado puro por assim dizer. Será analisado separadamente cada arquétipo, 

lembrando que eles se vinculam com os demais, principalmente ao tratar-se da Papisa e da 

Imperatriz, onde estes podem representar faces de uma mesma persona. 

Na Seção Hogar; a) Casa y família, foram encontrados diversos aspectos que remetem ao 

arquétipo da Papisa. Um deles, talvez o mais predominante nesta seção se apresenta em 

relação ao espaço no qual a Papisa é encontrada. Em seu ideal de pureza e de gestação, seu 

espaço caracterizado é o do templo, no caso, seu lar, onde ela encontra-se em estado de 

introspecção. Neste capítulo o ambiente doméstico é colocado como um refúgio em relação 

ao caos do mundo afora, assim como uma igreja que guarda os seus das aflições mundanas.  

Juntamente a este elemento de introspecção, encontra-se o estudo no qual a mulher para a 

qual Mistral escreve está realizando. Para Dalloz (2000); (Mistral) crê que a melhor 

preparação da mulher, o aprofundamento de sua sensibilidade crítica, aumentar-lhe á o 

próprio conhecimento que terá de si própria (Dalloz, 2000, pg. 131). E é neste sentido que o 

arquétipo da Papisa realiza o seu estudo, sobre algum tema que permita revelar-lhe alguma 

chave sobre a sua existência. 
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No poema “Aconsejan los poetas” de Juarros, entende-se que há um direcionamento para que 

a mulher aceite o papel de esposa fiel em seu espaço doméstico. Ela terá que relevar diversos 

aspectos terrenos e da vida cotidiana para que a paz reine no recinto. Os ideais 

caracterizadores para essa mulher na obra seriam a pureza e moderação em diversos sentidos; 

“Así como el agua Dulce de la clara fuente, serás tu dentro del hogar: templada en los fríos y 

helada en los calores, constituyendo contrapeso que mantenga en equilíbrio la vida íntima de 

la família.” (JUARROS, Apud Mistral, 1924, p. 29) 

No poema “Misión de la mujer”, o autor introduz sua prosa dizendo que o ato de nomear um 

cavaleiro era realizado por uma mulher por uma questão simbólica. Dessa forma, o cavaleiro 

não ganharia o seu lugar sem a sua dama. Assim, é retomada esta ideia ao longo do poema, de 

que cada qual, homem e mulher, teriam a sua função social e importância. Segundo ele, a 

mulher deve ser sábia, não para ser superior ao seu marido, mas para permanecer ao seu lado 

e ajudá-lo.  

Todos estes elementos serão colocados dentro do espaço da casa, um lar povoado por pessoas 

de aptidões que dependeriam da conexão da mulher com o espaço e com a sua família. 

Segundo o autor, o lar não é apenas o ambiente físico, mas é aquele que a mulher consegue 

criar ao seu redor; 

Y dondequiera que vaya una verdadera esposa, el hogar está siempre en torno suyo. 

[…]pero el hogar existe dondequiera que ella está; y el hogar de una mujer noble se 

extiende suyo […] Este, pues, creo yo que es - ¿no lo admitiréis vosotros? El 

verdadero rango y poder de la mujer. Pero, ¿no veis que para cumplir esto debe (en 

cuanto podemos usar tales términos hablando de una criatura humana) ser incapaz 

de error? (RUSKIN, apud MISTRAL, p. 26) 

Neste sentido haveria diversos traços do arquétipo da Papisa do tarô, em relação aos ideais de 

pureza e perfeição, estando ela inserida dentro de seu ambiente sagrado, quase como um 

templo;  

Pero en tanto que es un lugar sagrado, un templo vestal, un altar del corazón, 

guardado por los dioses domésticos, ante los cuales nadie puede comparecer sino 

aquellos que pueden ser recibidos con amor [...] en tanto es esto, merece el nombre 

y justifica el renombre de Hogar. (RUSKIN, apud MISTRAL, 1924, p. 25).  

 

A mulher caracterizada, poderia entrar em contato com estes elementos e reconhecer que ela 

desempenharia uma função importante, em relação à preservação da paz no ambiente no qual 

ela e seu entorno familiar habitavam. Porém, paira a impressão de que o arquétipo desta 

mulher apresentada nas obras ao ser tão pura e perfeita, teria sido criado por homens. Os 
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sentimentos descritos em relação ao marido, geralmente se aproximam mais ao arquétipo da 

mulher virgem, sábia e devotada à casa. Considera-se que o arquétipo da Papisa aparece 

muitas vezes através de uma forma semelhante às representações da Virgem Maria.  

No poema “El principio” de Tagore, na divisão “La maternidad”, é possível observar uma 

representação do arquétipo da Papisa, no sentido de que ela adquire um carácter divino na 

manifestação da sua maternidade. Aqui, o fato da mulher dar à luz se aproxima a uma 

comunhão com Deus. Ela chega a referir-se ao seu filho como seu primeiro amor do céu. Sua 

relação com a maternidade não é uma relação instintiva de proteção, de fêmea com a sua cria, 

mas é acima de tudo uma ponte com o mundo do espírito divino que habita dentro dela e que 

ela vê projetado em sua criação;  

 

-¿De dónde venía yo cuando tú me encontraste? – preguntó el niño a su madre. Ella 

llorando y riendo, le respondió, apretándole contra su pecho: 

<<- Estabas escondido en mi corazón, como un anhelo, amor mío: estabas en las 

muñecas de los juegos de mi infancia; y cuando, cada mañana, formaba yo la 

imagen de mi Dios con barro, a ti te hacía y deshacía; estabas en el altar, con el 

Dios del hogar nuestro, y al adorarlo a Él, te adoraba a ti: estabas en todas las 

esperanzas y en todos mis cariños.[…] 

Primer amor del cielo, hermano de la luz del alba, bajaste al mundo en el río de la 

vida, y al fin te paraste en mi corazón […]  

(TAGORE, apud MISTRAL, 1924, p. 74) 

La Papisa ha sido vista a menudo como una iniciadora, una maga. Puede 

remitirnos a dos grandes figuras principales: la Virgen María, inmaculada 

concepción destinada a llevar a Dios en su seno, y la diosa Isis, fuente mágica de 

toda fecundidad y de toda transformación.[...](JODOROWSKY, 2004, p. 59) 

 

Ao pensar no arquétipo da Papisa expresso no livro “Lecturas para mujeres, a sua expressão 

aproxima-se às represetações católicas que carregam uma moralidade em si. Ao pensar na 

manifestação do arquétipo da Papisa como Ísis, ela seria revestida de uma aura selvagem, o 

que não é o caso. É possível observar neste arquétipo da Papisa presente na obra o seu 

desequilíbrio. Apesar de ser belo e revestido de poesia, nos textos  que fazem parte do corpus, 

não foram encontradas ocorrências de uma sexualidade e paixões da mulher em relação ao 

marido. Suas descrições de mulher quase sempre beiram o artificial, uma rigidez normativa e 

repressiva. Ela pode parecer assexuada e seu amor e sentimentos somente são demonstrados 

em relação aos seus filhos. Algumas das descrições encontradas demonstram que a pureza 

descrita em relação a mulher é tanta que a sua essência feminina mais natural em alguns casos 
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pode ter sido castrada, para ser revestida de um modelo feminino segundo as normas católicas 

e de uma sociedade patriarcal.  

No poema “El ama”, de Galán, o eu –lírico masculino manifesta seu desejo edipiano de 

transformar-se no seu pai, sua vontade de recriar a perfeição do lar no qual ele cresceu fez 

com que ele buscasse uma mulher como a sua mãe. Ele afirma que chegou a tornar-se o seu 

próprio pai e a sua esposa foi imagem de sua própria mãe “santa” que já havia falecido. O eu-

lírico pode ter manipulado, ainda que de forma inconsciente o seu entorno de forma que 

pudesse recriar o seu ideal de lar e pureza com base na sua mãe. Neste poema, é possível 

observar a influência de valores católicos sob o arquétipo proposto;  

Yo aprendí en hogar en qué se funda 

la dicha más perfecta, 

y para hacer la mía 

quise yo ser como mi padre era 

y busqué una mujer como mi madre 

entre las hijas de la hidalga tierra. 

Y fui como mi padre, y fue mi esposa 

viviente imagen de la madre muerta. 

!Un Milagro de Dios que ver me hizo 

otra mujer como la santa aquella! 

(GALÁN, apud MISTRAL, 1924, p. 12) 

 

Em relação aos valores morais apresentados como forma de exemplificar ideais divulgados 

nas mulheres que recebiam a educação no contexto tratado, no poema “Noches de lluvia”, o 

eu-lírico narra um momento em seu quarto, ao abrigo da chuva antes de dormir e pensa 

naqueles que não tinham onde dormir;  

 

Yo amo las noches de lluvia. Son de una intimidad intensa y dulce [...]Ya que no 

puedo remediar yo sola su infinita miseria, les doy el sacrificio de la consciencia de 

mi bienestar. Me duermo, me duermo avergonzada de paladear un gozo que 

atormenta a millares de seres humanos.(IBARBOURON, apud Mistral, 1924, p. 59) 

 

Se em um plano o sentimento de sensibilização frente aos que nada possuem poderia ser 

proveitoso para formar uma sociedade com deveres morais, pois prevaleceria a ajuda e 

consciência sobre a desigualdade social. Por outro lado, neste poema a única saída para o eu-

lírico feminino diante de uma situação na qual ela nada podia fazer, seria autoflagelar-se com 

o sentimento de culpa e vergonha. 
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Nota-se que estes valores não só imperavam na mentalidade, como também eram vinculados 

como positivos e educativos, a vergonha, a culpa por desfrutar de condições básicas para o 

bem-estar. De fato, cem anos depois da publicação desse livro, diversos sentimentos auto-

punitivos ainda fazem parte cotidiano da maior parte do mundo ocidental de origem católica. 

Estes elementos estariam mais latentes nas mulheres em razão da herança sócio-cultural que 

foi herdada.  Isso pode demonstrar que a plano discursivo, enquanto para muitas a única 

possibilidade possível era ter uma vida a nível familiar e doméstica, também era incentivado 

um discurso de vergonha por ter o seu lar, espaço no qual muitas eram restritas, mas ao 

mesmo tempo um lugar que outras pessoas não tinham.  

No poema “El desdén del oficio”, no capítulo “trabajo”, está expresso o arquétipo da Papisa 

em relação à natureza de um estudo que ela cumpre. No fragmento abaixo o eu-lírico discorre 

sobre a importância de um aprendizado mesmo em face de uma situação na qual o sentido 

deste aprendizado não seja encontrado de imediato e ocorra posteriormente. Este aprendizado 

retratado no fragmento faz menção ao “espírito”, palavra chave para o arquétipo da Papisa. 

Segundo o eu-lírico, esse espírito ainda que não fosse compreendido por quem o menciona, 

possuiria influências sobre os que o procuram compreender e daria maior compreensão sobre 

sujeito desse processo, tornando-se assim uma chave para o autoconhecimento de quem 

ingressa nele. 

 

Voy a hablarte del heroísmo en cualquier oficio y del heroísmo en cualquier 

aprendizaje [...] A todos quiero decir la moral única en el estudio y en el 

aprendizaje, en el oficio, cargo o dignidad. Además nunca es tiempo perdido el que 

se emplea en escuchar con humildad cosas que no se entienden. Estas cosas 

trabajan los dentros y llega día en que el provecho se encuentra[...]La palavra 

espíritu te la he de repetir mucho. Y tú me preguntarás, tal vez, qué cosa sea, Tú no 

lo puedes saber de fijo y creo que yo tampoco. Pero bien está que hablemos de ello 

siempre que, si nosotros no la entendemos, él, el espíritu, a nosotros sí nos entiende 

y nos da mejor disposición a entendernos los unos a los otros y, por consiguiente, a 

hacernos mejores.(D’ORS, apud MISTRAL, 1924,p. 192) 

 

Na seção “Livros y artes” podem ser encontradas outras representações do arcano II – a 

Papisa, que remontam à representação do arquétipo em relação ao estudo que ela pode realizar 

sobre a arte. Esta seção começa com uma subdivisão chamada “Libros y libros”, constando 

quatro divisões dentro dela, prosas estas que pertencem ao mesmo autor Juan Ruskin.  

A primeira com o título “Libros de una hora y libros de siempre”, a segunda “Libros eternos”, 
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a terceira “Cortes de reyes y de reinas” e a quarta “Humildad hacia los pensadores”. No 

primeiro poema, o autor aborda a diferença entre ler livros que são atemporais em sua 

sabedoria e ler periódicos de jornais para conversas cotidianas. Todos seriam veículos de uma 

informação útil, porém, a plano discursivo em um ambiente de ensino de literatura, é possível 

notar uma busca por refinar o gosto estético das leitoras na qual elas pudessem identificar uma 

boa obra literária para a vida e diferenciar produções cujo conteúdo seria a informação para o 

momento.  

Na segunda prosa em “Libros eternos”, o autor irá explorar o sentido de uma obra de valor 

literário;  

Un libro está escrito, no para multiplicar la voz solamente, no solamente para 

transportarla, sino para perpetuarla. 

El autor tiene algo que decir que percibe como verdadero y útil o útilmente bello. 

Hasta donde llegan sus conocimientos sabe que ninguno puede decirlo. Está 

obligado a exponerlo, clara y melodiosamente, si puede; claramente en todo caso. 

En el resumen de su vida encuentra que ésta es la cosa o el grupo de cosas 

manifiestas para él; ésta la parte de verdadero conocimiento, la visión, la cantidad 

de luz del Sol que le ha sido permitido apoderarse en la tierra. Se sentirá obligado a 

fijarla en el mundo para siempre, a grabarla en la roca, si puede diciendo: <Esto es 

lo mejor de mí; por lo demás[...] (RUSKIN, apud MISTRAL, 1924,p. 243) 

 

 

Na terceira parte em “Cortes de reyes y reinas”, o autor estabelece uma imagem da  

dificuldade que pode ser encontrada no entendimento de uma leitura a partir da metáfora de 

uma comunicação com uma corte de nobres. O leitor deveria subir os degraus do 

conhecimento para ter acesso a uma “conversa” com os nobres e poder entendê-los de fato. 

Esta prosa termina concluindo que se o leitor julga que o autor é mais sábio do que ele, é 

preciso ler a sua produção e procurar desenvolver a sua compreensão, caso contrário, se o 

autor parecer menos sábio que o leitor, sua obra não precisará ser lida pelo fato de que esta 

será mais próxima do seu senso e assim não representa desafios para o seu desenvolvimento 

intelectual; “Si la persona que escribe el libro no es más sabia que tú, no necessitas leerlo, si 

lo es,  pensará de un modo diferente que tú en muchos aspectos.”(RUSKIN, apud Mistral, 

1924,p. 246).  

Na quarta parte “Humildad para los sabios”, o autor realiza uma comparação entre a sabedoria 

e o ouro. O ouro encontra-se dentro do mais profundo da terra e é preciso trabalho para 

encontrá-lo. Do mesmo modo, os sábios o fazem com a sua produção, para que o leitor tenha 

acesso à sabedoria presente em seu libro é preciso um trabalho árduo e ter em mãos as 

ferramentas que propiciem encontrar o ouro escondido;  
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Cuando os dirigís a un buen libro debéis preguntaros:  

Estoy dispuesto a trabajar como un minero australiano? Están mis picos y azadones 

en buen orden, y estoy yo mismo en buena disposición, con mis mangas hasta el 

codo, y están buenos mi alimento y mi sangre?> Manteniendo la figura por más 

largo tiempo, aun a costa de hacerme enojoso, porque es de verdadero utilidad, si el 

metal que buscáis es la significación o el alma del autor, sus palabras son como la 

roca que tenéis que romper y fundir con el fin de obtenerla. Y vuestras azadas son 

vuestro cuidado, ingenio y ciencia; vuestro horno de fundición es vuestra propia 

alma pensante. (RUSKIN, apud Mistral, 1924,  p. 246) 

 

Mais adiante, encontram-se poemas com os seguintes títulos: “elogio de la palabra”, “valor de 

la poesía, “poesía popular”. Observa-se que seria formado um gosto das leitoras e que nem 

todas as produções deveriam restringir-se à dificuldade dos textos, como o caso citado acima. 

Há uma valorização da poesia e da cultura popular, da claridade, o entendimento, frente à 

obscuridade neste texto. As leitoras estariam sendo preparadas para apreciar diversos gêneros 

literários e desenvolver um senso crítico em relação à produção que lhe fosse apresentada. De 

forma semelhante, porém não tão aguçada, nesta mesma seção encontram-se produções que 

trabalham com a questão musical.  

Na prosa “El estilo obscuro”, há uma metalinguagem da produção literária e da articulação de 

um discurso. O autor conclui que para articular um texto e um discurso, há que pensar bem, 

ter uma linha de pensamento lógica, isso seria possível depois de absorver uma série de obras 

que forneçam consistência em termos de conteúdo, vocabulário e organização do que se 

deseja expressar; “Mas la dificultad está[…]en pensar bien. El estilo no es voluntario; el 

estilo es una resultante fisiológica.” (AZORÍN, apud Mistral, 1924, p. 255). 

Outra manifestação do arquétipo da Papisa consistiria na sua relação com o mundo espiritual. 

Em “Lecturas para mujeres”, são frequentes poemas de Tagore em toda a extensão do livro 

que remontam a este aspecto.  

  

 

3.6) A Imperatriz: 

 

No que toca a relação entre homem e mulher é possível perceber através da escolha dos textos 

que existe uma divisão social das tarefas. A gestação e o preparo dados pela Papisa 

anteriormente, explodem e trazem à tona a capacidade de frutificar da Imperatriz, que não é 
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mais em um ambiente fechado, mas expansivo onde ela possa dar vazão à sua fertilidade em 

diversos sentidos.  

Na primeira prosa cujo título é “amor de esposa” de Tagore, existe uma metáfora do 

nascimento das flores e frutos vindos de um amor. A relação entre homem e mulher estariam 

caracterizadas através do motivo de dar continuidade à família por meio do nascimento dos 

filhos;  

 

Dame ese amor fresco y puro como la lluvia, que bendice la tierra sedienta y colma 

las tinajas del hogar; amor que cale bajando hasta su centro, la vida allí se 

extienda, como sabia invisible, hasta las ramas del árbol de la existencia, y haga 

nacer las flores y los frutos. […](TAGORE, apud MISTRAL, 1924, p. 29) 

 

A metáfora dos frutos que provém da Imperatriz pode aparecer sob outros aspectos como por 

exemplo, na sua ação no mundo. Em “Retratos de mujeres”, dividido em três partes, notam-se 

fortes descrições no que tange à característica da Imperatriz: da mulher atuante no mundo, 

enriquecendo-o com a sua presença e beleza e inclusive, fora do ambiente doméstico 

exercendo um trabalho para ganhar o seu próprio sustento, como no caso do poema “Jefe de 

faena”. 

Nestas prosas, são manifestas diferentes caracterizações da mulher que por sua vez 

assemelham-se entre si. A primeira parte; I- “La mujer fuerte”, é uma narrativa de uma 

parábola da Bíblia, atribuída a Salomão. A história é protagonizada por uma mulher que faz 

tudo pela sua família: tece, trabalha na plantação da casa, governa a casa e os trabalhadores da 

família. Na segunda parte deste Retrato, citando um poema de Walt Whitman: II La 

pacificadora, é descrita a história de uma anciã que não havia recebido educação formal, mas 

havia sido reconhecida pelos habitantes da ilha como conselheira, juíza e reconciliadora de 

todo o país, ou seja, através de uma sabedoria inata que fora aplicada no mundo e no seu 

reino. Por fim a “jefe de faena” (chefe do trabalho), onde é apresentada uma prosa do mesmo 

autor Walt Whitman, a qual conta a história de uma mulher que dirige uma empresa 

mecânica. Essas três caracterizações podem ser observadas através do arquétipo da 

Imperatriz. As mulheres descritas embora exercendo papeis diferentes possuem diversos 

elementos em comum;  
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Além disso, o cetro não se mantém ereto, mas descansa casualmente enviesado – 

mais uma indicação de que a Imperatriz governa intuitivamente, em lugar de 

governar de acordo com as leis feitas pelo homem. O seu domínio é flexível, quase 

quixotesco às vezes porque o seu coração tem razões inacessíveis à mente. 

(NICHOLS, 2007, p. 100) 

A mesma mulher que pode ser mãe de toda uma família, trabalhar na terra para alimentar os 

seus filhos e gerir a dinâmica do seu entorno, pode aparecer através da imagem da anciã em 

“La pacificadora”, a figura da sábia, que possui experiência através dos eventos passados e 

manifesta a sua criatividade, por meio dos seus conselhos, esta criatividade vem carregada de 

sabedoria que ela já gerou em outros momentos, para a comunidade na qual está inserida. Por 

outro lado, a descrição da “jefe de faena” também pode ser observada como uma face da 

Imperatriz, enquanto exerce o seu fluxo criativo em um negócio comercial, sabendo utilizar a 

sua comunicação; 

 

He visto otra mujer que, por aficción y por necesidad a un mismo tempo, se ha 

dedicado a los negocios prácticos: dirige una gran empresa mecánica.[...]No se 

siente humillada por el contacto en un ambiente rudo; sabe ser firme y silenciosa a 

un mismo tempo. Sostiene su derecho con invariable serenidad y decoro, y trata a 

diario con absoluta competencia, con carpinteros,  labradores, marineros y 

carreteros, maestros en su oficio (WHITMAN, apud MISTRAL, 1924, p. 50) 

 

Neste sentido, no capítulo “Maternidad”, da seção Hogar, no poema “Imagen de la tierra” de 

Mistral, existe uma vinculação da sabedoria da mulher ao fato dela compreender que sua 

vocação é a de ser mãe. Aqui existe uma metáfora do planeta Terra como uma figura materna. 

Neste, existe uma humanização da Terra, mas sem perder as suas características de vida 

selvática. A mulher assume neste poema um aspecto bastante criativo e imponente devido à 

riqueza de vida descrita que é proveniente dela; 

No había visto antes la verdadera imagen de la Tierra. La Tierra tiene la actitud de 

una mujer con un hijo en los brazos, con sus criaturas (seres y frutos) en los anchos 

brazos. Voy conociendo el sentido maternal de todo […]Recuerdo ahora una 

quebrada del valle, Por su lecho profundo iba cantando una corriente, que las 

breñas hacían todavía invisible. Ya soy como la quebrada: siento cantar en mi 

hondura este pequeño Arroyo, y le he dado mi carne por breña hasta que suba hacia 

la luz (MISTRAL, 1924, p.72) 

 

A força da Imperatriz é expressa semelhante à natureza criadora que não pode ser 

domesticada. Quando seus impulsos são calados, ela pode encontrar-se frustrada.  
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No poema “Los hombres”, o eu-lírico manifesta que as mulheres se queixam pelas ações dos 

homens, quando elas se esquecem que são elas mesmas que os criaram. É possível pensar este 

poema como um chamado da autora, no sentido de observar o machismo que também invade 

as mulheres e que podem ser reproduzidos ao terem um filho homem, dando-lhe uma posição 

de privilégios por exemplo, se comparada à condição de outra menina que desde criança 

começa a desenvolver tarefas domésticas. 

De vosotras salieron; vosotras los cargasteis mientras no pudieron caminar; 

vosotras los trajisteis de la mano. Ahora os sentís extrañas a ellos; os asustáis de 

sus crímenes y exclamáis: <<- ¡Los hombres! ¡Los hombres!>>- como gritarían las 

madres del rebaño devorado en la noche: <<- ¡Los lobos! ¡Los lobos! (VIGIL C; 

Apud MISTRAL, 1924, p. 95) 

 

Por outro lado, o poema “El espectador”, na seção “Casa y familia”, trata da questão da 

preservação da paz no ambiente doméstico, onde a mulher deve lembrar-se que o espectador 

de sua relação com o marido são os filhos; “Cuando el orgullo flamee en ti, piensa que los 

hijos son espectadores, y hallarás fuerzas imprevistas para vencer y suavizar la situación” 

(JUARROS, apud MISTRAL, 1924, pg. 30). Aqui, o arquétipo da Imperatriz pode mesclar-se 

ao arquétipo da Sacerdotisa, podendo aparecer este ultimo em relação à preservação da paz no 

ambiente. No entanto, são descritos elementos que constituiriam a natureza selvática Da 

Imperatriz, como o orgulho, que neste poema pode aproximar-se à um ímpeto que levaria a  

mulher a romper uma situação de opressão, levar à outro estado o desenrolar dos fatos em 

uma família.  

Embora em um plano de decisões era a escolha marido que imperava e detinha o poder 

aquisitivo, em um plano sentimental nota-se que o núcleo principal das relações da mulher 

inserida no ambiente doméstico seriam os filhos. Dessa forma, também entra a questão 

maternal e sua propaganda em relação às alunas que iriam tomar estas obras. Os filhos no 

corpus em questão são quase sempre colocados em um primeiro plano, tendo um peso de 

importância maior do que o marido em relação à mulher. Consequentemente, nota-se que as 

mulheres eram incentivadas a assumirem um aspecto maternal também em relação ao marido.  

No poema “Tu cuerpo” o eu-lírico pergunta o porquê de menosprezar o próprio corpo. Nota-

se que mesmo nesta época já houvesse um padrão feminino, a prosa busca trazer a reflexão 

sobre o corpo como um veículo sagrado na qual  existem desejos também sagrados, que 

devem ser aceitos. Neste sentido, é comum a vinculação à figura materna que aceita o seu 
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filho com amor;  “Es sagrado tu cuerpo; sus deseos son sagrados también, cuando nacen de 

la vida fictícia con que torturas la vida natural que se te otorgó. Dale amor sin exceso, como 

la madre da a su hijo cuanto pide […]” (NERVO, apud Mistral, 1924, p. 299) 

O arquétipo da Imperatriz, em um primeiro momento, pode dar a impressão de consistir em 

uma manifestação apenas no mundo físico, mas não o é. Ela também possui a uma relação 

com um plano elevado de existência, sem deixar a sua relação com o mundo terrestre, os seus 

sentimentos, os seus filhos. Todos estes aspectos constituiriam manifestações de uma beleza 

da qual ela participa.  

 

 

3.7) Da Papisa à Imperatriz:  

 

Ao observar cada arquétipo separado um do outro, é possível entender cada uma das questões 

separadamente. Cada arcano representa um aspecto do ser humano, que por sua vez, dialoga 

com outros arquétipos. Nos arcanos maiores do Tarô de Marselha, cada representação ocorre 

sucessivamente trazendo elementos do desenvolvimento do homem até o arcano vinte e um 

XXI- O Mundo, que pode significar entre outras coisas, a junção de todos os arquétipos 

anteriores à ele, para formar uma unidade, que por sua vez pode ser a conclusão de uma etapa 

e o início de outra. Ao abordar os dois arquétipos propostos, o da Papisa e da Imperatriz, é 

possível observar como cada um deles se manifesta na obra e como eles em sua união fazem 

parte de uma construção do feminino muito antiga.  

Na prosa “Lo sublime”, no capítulo “La vida Superior” retrata uma busca pelo sublime, que 

pode ter lugar no próprio presente, no mundo que ela vive adquirindo um aspecto elevado. 

Assim, nesta prosa o eu-lírico manifesta que a beleza do mundo depende da vontade do 

observador. A própria busca por ser amada, que pode ser entendida como uma necessidade 

feminina na época, ao não acontecer encontraria a sua beleza na solidão; “Y si no amáis o no 

se os ama, y sin embargo podéis ver con cierta fuerza que mil cosas sonbellas, que el alma es 

grande y que la vida es grave casi indeciblemente, ¿no es esto tan bello como si os amaran o 

amáseis?”. (MAETERLINCK, apud Mistral, 1924,pg 298). 

Na seção “Motivos espirituais”, na prosa “La buena voluntad” ,de Tagore, narra-se uma 

história na qual Buda dirige-se a seus seguidores e pergunta quem dará de comer aos 
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famintos. O primeiro homem, o banqueiro diz que suas riquezas eram pequenas para dar de 

comer a tantos pobres. O segundo, o chefe do exército alega que não tinha comida em sua 

casa. O terceiro, o dono de grandes terras tampouco poderia realizar tal ação, alegando que 

uma seca o assolava e não saberia de onde sequer tiraria bens para pagar ao rei o tributo. Em 

seguida uma mulher, a filha do mendigo dispôs-se a dar de comer aos pobres. Todos se 

espantaram e perguntaram de que forma ela realizaria tal ação. Ela respondeu dizendo que ela 

era a mais poderosa, pois as suas riquezas encontravam-se na casa dos três homens que se 

recusaram a ajudar.  

A partir dessa prosa, cujo título traduzido seria “A boa vontade”, pode vincular-se à questões 

sociais como por exemplo a desigualdade, a metáfora do poder econômico concentrado na 

mão de três homens que negam dar assistência aos necessitados e uma mulher filha de um 

mendigo.  Ela por sua vez é a única que se prontifica a ajudar os famintos apesar de não ter 

nada, porque conhece a causa do seu sofrimento e por isso reivindica seus direitos e os dos 

demais. Aqui seria possível caracterizar uma mistura entre o conhecimento o qual a Papisa 

desenvolve e uma ação realizada pela Imperatriz. 

Embora ela não esteja furiosa, ela tem uma atitude próxima à de uma ativista, reivindica o 

reino que é dela por direito e dos seus, direito que foi apossado pelos homens presentes na 

história.  

[...]Na confusão geral, o grito sanguinolento da feminista devoradora de homens é 

ouvido em toda parte. Dir-se-á que a Imperatriz, a quem foi negado por tempo 

demasiado o reino que por direito lhe pertence, se ergue das profundezas com a fúria 

infernal da mulher escarnecida  [...] (NICHOLS, p.108, 2007) 

 

Em relação à mistura dos arquétipos propostos acima, o fato da Papisa e da Imperatriz 

caminharem juntas, também é colocado por outros autores. 

Segundo Feitosa (2014), em seu artigo “A produção de textos e o tarô”, a autora postula um 

caminhar presente em cada um dos oito primeiros arcanos maiores do tarô, como etapas de 

uma trajetória para formar um texto, neles estão contidos aprendizados e desafios que cada 

representação humana em questão pode despertar no escritor. Ao pensar numa escrita, o 

arcano II -A Papisa pode simbolizar um estágio de amadurecimento de uma ideia e pesquisa, 

já o arcano III – A Imperatriz, pode ser o momento de expressar a informação que outrora foi 

assimilada e agora é expressa no mundo; 

Estão aqui a Sacerdotisa e a Imperatriz. Num pequeno filme imaginário, da esquerda 

para a direita, podemos assistir ao desabrochar: os braços, antes fechados, se abrem, 

num gesto de sociabilidade; os cabelos se desprendem da tiara rígida: ficam soltos, 
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libertos, enfeitados com uma coroa também aberta; em vez dos véus da misteriosa 

Sacerdotisa, asas para voar. O hábito de monja é abandonado e, em lugar do livro 

sisudo, o escudo com a gloriosa águia. A mulher se mostra em sua plenitude. 

(FEITOSA, 2014, p. 114) 

 

Segundo Nichols (2007), o arcano II - A Papisa e o arcano III - A Imperatriz, revelam 

aspectos complementares, semelhantes à duas irmãs que possuem facetas distintas;  

Como expoentes da liberação das mulheres, esses dois tipos de irmãs podem ser 

ativos, mas de maneiras distintas: o tipo da Virgem dando um exemplo; o tipo da 

Imperatriz por meio da atividade pública. Na categoria da Virgem encontramos, de 

ordinário, freiras, professoras, enfermeiras e poetisas, ao passo que o tipo da 

Imperatriz aparece com mais frequência como ativista que defende os direitos da 

mulher. Às vezes, a força da sua personalidade nos ergue, impelindo-nos para uma 

atividade que vai além dos nossos limites. (NICHOLS, 2007, p. 104) 

 

Ao ter em mente um caminhar e uma trajetória da mulher propostos acima, é possível pensar 

que em um plano textual desde 1924, ano de publicação de “Lecturas para mujeres”, houve 

um caminhar feminino presente em diversos aspectos cotidianos e práticos da mulher, como 

por exemplo, na sua presença crescente na literatura e em outros âmbitos sociais. Ao pensar 

na trajetória da mulher em nossa sociedade, desde a publicação de “Lecturas para mujeres”, 

também foram transformadas as manifestações de determinados aspectos do arquétipo da 

Papisa, como por exemplo, na introspecção em um tema, na possibilidade de adentrar em um 

estudo intelectual através da alfabetização que tornou-se mais acessível, na independência que 

esta instrução tem possibilitado cada vez mais. Nessa trajetória muitas mulheres se depararam 

com alguns obstáculos e elementos para serem superados como aspectos normativos e ideais 

de pureza pertencentes à uma sociedade cristã, além dos obstáculos físicos propriamente. 

Apesar destes impedimentos, a mulher continuou conquistando saberes e o seu espaço, até 

sair do templo sagrado da Papisa, para culminar na Imperatriz. Assim, passa a transformar a 

sua potência no mundo, por exemplo através do plano do estudo de um tema, na conquista de 

direitos trabalhistas, direitos em relação à maternidade, passa a exercer a sua sexualidade mais 

livremente, as conquistam uma presença maior no campo artístico e para expor suas criações, 

também foram adotados métodos contraceptivos e passou-se a falar sobre orgasmo feminino, 

o que também pode ser considerado um marco importante dentro desse campo do arcano  

III -A Imperatriz.  

Por outro lado, embora essas autoras coloquem uma cronologia e ordem nesse caminhar que 

vai da Papisa à Imperatriz, em minha forma de observar, esses arquétipos se tocam e não 

existe necessariamente uma ordem neste sentido, tratam-se de ciclos que pedem 

direcionamentos específicos em determinado momento. Assim, é possível pensar em uma 
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sequência desse caminhar como Papisa e Imperatriz, como foi exposto anteriormente, mas 

também em uma sequência Imperatriz e Papisa, após a expansividade, existiria um período de 

introspecção, para aquilo que foi encontrado em uma etapa de maior expansão possa ser 

digerido e assim se constituem os ciclos, como é proposto pelo Tarô. Dessa forma, da mesma 

maneira que há avanços, também há retrocessos, os ciclos se repetem e talvez a necessidade 

de colocá-los em ordem seria para fins didáticos e para ilustrar um caminho percorrido, porém 

um não excluiria o outro.  

Assim, após a mulher conquistar um determinado espaço, com alguns avanços, cabe voltar ao 

momento da introspecção e o de olhar para dentro de si. É possível questionar se a mulher 

atual está satisfeita com os direitos que foram conquistados. Embora muitos avanços tenham 

ocorrido em cem anos, sabe-se que existem muitos outros que devem ocorrer. Ao observar 

desde uma perspectiva, temos um parâmetro de análise, no qual realmente foram conquistados 

direitos, porém existem muitas outras perspectivas e realidades sobre a situação da mulher, 

levando a questionar se essa desigualdade que impera no patriarcado foi reduzida, ou se ela 

acontece somente para algumas mulheres, havendo outras em desvantagem. 

 

 

3.8) Elementos arquetípicos nas correspondências entre Meireles e Mistral 

Conforme exposto na fundamentação deste trabalho, não constitui um objetivo presente 

estabelecer uma análise das correspondências entre Meireles e Mistral, devido à extensão que 

a presente pesquisa teria. Porém, fez-se importante analisar as correspondências trocadas entre 

as autoras, pelo fato de que as similitudes encontradas entre elas faça parte de uma conexão 

não corresponde somente ao plano da coincidência, mas ao pertencia ao plano do que as 

autoras escolheram para seu entorno. 

O corpus analisado demonstrou que embora Cecília Meireles não fosse diplomata como 

Mistral, exercia um papel nas relações públicas, sempre envolvida em traduções, em assuntos 

da educação, em assuntos literários e participando de diversos eventos.  Em uma de suas 

cartas à Mistral, as poetas comentavam sobre uma aparição conjunta em um evento político, 

com representantes de outros países. Parece importante observar que ambas pensavam uma 

atuação conjunta, podendo representar um símbolo perante os órgãos governamentais sobre a 

articulação das mulheres e o reconhecimento das suas vozes em espaços públicos. É frequente 

o uso do tratamento “Rainha”, por Meireles ao referir-se à Mistral. No fragmento abaixo, é 
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explicita a relação de amizade que ambas tinham, juntamente com a questão comentada acima 

sobre a atuação pública de ambas, ao tratar do contexto de um almoço público com um 

embaixador argentino que as autoras estariam presentes;  

[...] Ora, V. é Rainha Quechua  (já que não quer ser araucana) – e eu sou forasteira 

na terra: turista da matéria, estafeta de Buda [...]Mas sorrirei, como sempre, e 

faremos um par sensacional, diante dos opulentos senhores dos pampas [...] 

(MEIRELES, 1943, jun 27 – Biblioteca nacional digital de Chile).  

Mais adiante, na mesma carta, Meireles refere-se à Mistral novamente como Rainha e é 

possível observar a proximidade que ambas tinham, já que expressa preocupação pela saúde 

de Mistral, sendo esta mesma atitude, fruto de um pedido de outras pessoas próximas à 

Mistral;  

[...] O que me inquieta, na sua saúde, é a sua obstinação de rainha quéchua: o tabaco 

nem sempre é remédio...e a altitude não sei se lhe convém. Os seus amigos insistem 

comigo para que eu influa no seu comportamento, deixando-se tratar. Mas—

pobres!—êles pensam que V. seria capaz de me obedecer! E nós duas sabemos que 

não só V. não obedeceria, como eu não mandaria nunca, -- porque a minha lei é 

apenas amar...(MEIRELES, 1943, carta a Gabriela Mistral, fonte: Biblioteca 

nacional digital de Chile) 

 

Nota-se que Mistral representa para Meireles uma figura de admiração, que ela demonstra 

através do termo “Rainha”. Em relação aos arquétipos propostos, é possível dizer que um dos 

arquétipos presentes no tarô é a Rainha, a Rainha, faz parte dos arcanos menores e pode 

remeter à Imperatriz. Por pertencer aos arcanos menores, a Rainha focaria a sua atenção no 

seu elemento e no seu reino, nas questões práticas da vida real , já a Imperatriz seria uma face 

transcendente deste estado. Estes elementos demonstram que os arquétipos podem estar 

presentes na relação entre as autoras. 

É possível que Meireles reconheça algumas dessas qualidades e dirigia-se à Mistral dessa 

forma. Nesta mesma carta, Meireles diz preocupar-se pelo estado de saúde de Mistral e que 

outros amigos de Mistral também demonstravam essa preocupação e pediam-lhe (a Meireles) 

que ela recomendasse os devidos cuidados com a saúde. Meireles também declara saber que 

Mistral não a obedeceria. À medida em que estabelece essa relação, diz que Mistral, sua 

rainha não é passível de ser “mandada”, tampouco de obedecer, Meireles se coloca como 

alguém que não tem a licença de mandar em sua Rainha, justamente pelo fato de que só tem 

como lei o amor. Neste sentido, embora a Rainha propriamente seja Mistral no discurso, 
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Meireles acaba assumindo a faceta da Imperatriz, onde é regida pela beleza que emana de si 

mesma, buscando comunicar-se através dela e o amor a sua lei principal.  

Em outra carta, Meireles descreve o seu momento de vida e de espírito da seguinte forma;  

 [...] Estou especialmente interessada em ver cavalos selvagens. Eu me sinto muito 

cavalo árabe, sem jinete humano, mastigando solidões e bebendo todos os rios do 

mundo. Acho-me em estado de voracidade cósmica. Comeria com prazer uma meia 

dúzia de estrelas [...] Gabriela não me fale de conferências, eu quero ir só com meus 

olhos: ver o pampa, vero o vento, ver o rio. Gente, não. Com a criatura humana por 

enquanto não é possível fazer nada, chegar a nenhum acordo, -- estão todos errados 

tortos, querem ser gente, mesmo, estão vencidas por essa ideia. E o que a criatura 

humana deveria querer, em minha opinião, era ser bicho, planta, e eu, terra, matéria 

universal. Assim, nem eles entendem o relincho, nem eu sua algavaria. [...] 

(MEIRELES, Carta 1944, 30 de abril, site: Biblioteca nacional de Chile) 

 

É através deste estado de liberdade e dessa ânsia em aprender o desconhecido que a 

Imperatriz e a Papisa podem caminhar juntas. Através de uma caminhada que transita entre a 

introspecção e explosão de um estado, a mulher ou poeta irá dar forma à estes impulsos em si 

mesma e na sua realidade. 
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4) UMA APROXIMAÇÃO À CECÍLIA MEIRELES E AS DIFERENTES VOZES DE 

MULHERES NA AMÉRICA-LATINA.  

Deusa dos olhos volúveis 

pousada na mão das ondas: 

em teu colo de penumbras, 

abri meus olhos atónitos. 

Surgi do meio dos túmulos, 

para aprender o meu nome. 

 

Mamei teus peitos de pedra 

constelados de prenúncios. 

 

Enredei-me por florestas, 

entre cânticos e musgos. 

Soltei meus olhos no eléctrico 

mar azul, cheio de músicas. 

 

Desci na sombra das ruas, 

como pelas tuas veias: 

meu passo — a noite nos muros — 

casas fechadas — palmeiras — 

cheiro de chácaras húmidas — 

sono da existência efêmera. 

 

O vento das praias largas 

mergulhou no teu perfume 

a cinza das minhas máguas. 

E tudo caiu de súbito, 

junto com o corpo dos náufragos, 

para os invisíveis mundos. 

 

Vi tantos rôstos ocultos 

de tantas figuras pálidas! 

Por longas noites inúmeras, 

em minha assombrada cara 

houve grandes rios mudos 

como os desenhos dos mapas. 

 

Tinhas os pés sobre flôres, 

e as mãos prêsas, de tão puras. 

Em vão, suspiros e fomes 

cruzavam teus olhos múltiplos, 

despedaçando-se anônimos, 

diante da tua altitude. 

 

Fui mudando minha angústia 

Numa força heróica de asa. 

Para construir cada músculo, 

houve universos de lágrimas. 

Devo-te o modêlo justo: 

sonho, dor, vitória e graça. 

 

No rio dos teus encantos, 

banhei minhas amarguras. 

Purifiquei meus enganos, 

minhas paixões, minhas dúvidas. 
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Despi-me do meu desânimo — 

fui como ninguém foi nunca. 

 

Deusa dos olhos volúveis, 

rôsto de espêlho tão frágil, 

coração de tempo fundo, 

— por dentro das tuas máscaras, 

meus olhos, sérios e lúcidos, 

viram a beleza amarga. 

 

E êsse foi o meu estudo 

para o ofício de ter alma; 

para entender os soluços, 

depois que a vida se cala. 

— Quando o que era muito é único 

e, por ser único, é tácito. 

(MEIRELES, 2006, p. 46) 

 

 

Tendo feito uma leitura da obra “Lecturas para mujeres”, de Gabriela Mistral, a partir dos 

arquétipos da Papisa e da Imperatriz do Tarô, o presente capítulo tem como objetivo abordar 

elementos da época da publicação de “Lecturas para mujeres”(1924), de forma a observar 

como a reforma educativa, somada ao movimento feminista caminhavam juntos à atuação de 

outras mulheres e  na conquista pelos seus direitos em nossa sociedade.  A presença de 

Mistral pode ser observada nesse sentido, paralelamente, destaca-se o trabalho de Meireles no 

contexto brasileiro.  

Desta forma, tem-se presente que os arquétipos femininos propostos não estão somente na 

análise literária realizada no capítulo anterior, mas também podem ser observados na 

sociedade. Tendo em vista este elemento, através do presente recorte, também é possível 

observar como os dois arquétipos femininos da Papisa e da Imperatriz do Tarô, se fazem 

presentes em Mistral e em Meireles e em relação ao momento histórico no qual as mulheres 

buscavam sair de um lugar de silenciamento e fazerem-se ativas na sociedade.  

Dessa forma, também é necessário realizar um recorrido histórico sobre as influências do 

feminismo na América-Latina e como estes elementos se manifestam nas reformas 

educacionais, na luta por uma maior igualdade entre os gêneros e além deles. Dessa forma, 

devido à complexidade do contexto latino-americano, será necessário observar como a luta 

por uma igualdade de direitos, presente no feminismo também se estende a outros aspectos 
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presentes na realidade latino-americana, como cor e classe social, e como aspectos em 

relações que se delineiam num processo histórico 

Urge situar no sólo las aportaciones del feminismo latino-americano como teoría 

política y como teoría practica al feminismo mundial, sobre sus reflexiones y 

aportaciones acerca de la relación polimorfa entre los ámbito íntimo, privado y 

publico[...] sino ir más allá los móviles colectivos por los que las mujeres 

latinoamericanas decidieron renovar su imaginario del ser mujer […] De tal modo, 

renovar el imaginario del ser mujer, por parte de una colectividad femenina supone 

una voluntad de revisarse en la historia[…] (GARGALLO, 2007, p.24)  

 

Constam os seguintes sub itens neste capítulo: 

4.1) Comparação entre o contexto histórico do Brasil e do México sob a óptica das reformas 

educacionais, a possibilidade do ensino das mulheres.  

4.2) Autoras como porta-vozes de uma mudança- Cecília Meireles.  

4.3) Grupo minoritários no Brasil e México e suas relações com as reformas educativas 

abordadas: 

4.4) O feminismo comunitário 

 

 

4.1) Comparação entre o contexto histórico do Brasil e do México sob a ótica das 

reformas educativas, a possibilidade do ensino das mulheres: 

No final do século XIX, tanto o Brasil quanto o México possuíam sistemas de ensino quase 

inacessíveis para a população mais pobre. Segundo Paschoal Lemme (2007), no artigo 

“O manifesto dos pioneiros da Escola Nova e suas repercussões na realidade educacional 

brasileira”, nesta época, apenas 16% da população sabia ler. As poucas escolas públicas 

existentes nas cidades eram frequentadas pelos filhos das famílias de classe média, sendo a 

maioria das escolas para o ensino básico particulares e ligadas à entidades religiosas. Já as 

famílias mais abastadas economicamente, contratavam professores particulares para o ensino 

de seus filhos. Geralmente esses professores eram estrangeiros e traziam um parâmetro 

cultural pertencente ao paradigma europeu. No âmbito rural, haviam poucas escolas, sendo o 

ensino destas muito precário e seus professores raramente apresentavam formação na área.  
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No Brasil, ainda que desde 1881 havia sido instaurado um decreto Imperial que facultava à 

mulher a matrícula em curso superior, este era totalmente restrito. Os cursos secundários eram 

caros e voltados à educação masculina. Dessa maneira, no final do século XIX e início do 

século XX a mulher estaria excluída do ensino superior também pelo fato de que haviam 

poucas escolas secundárias femininas. Durante muito tempo, o matrimônio representava uma 

espécie de servidão para a mulher pelo fato de que os códigos civis impediam que ela tivesse 

ações independentes, sendo necessária a autorização prévia do marido para qualquer ação.  

Com o processo de modernização, o fluxo de pessoas e o diálogo com a Europa, a América 

Latina passou a receber a influência das Vanguardas artísticas. Estes foram movimentos 

artísticos que surgiram na Europa e rompiam com muitos dos paradigmas estabelecidos, 

consequência das mudanças sociais ocasionadas pela Revolução industrial e Primeira Guerra.  

No Brasil, a Semana da Arte Moderna (1922) e no México, as Vanguardias(1920 – 1960), 

traziam uma ideia de ruptura com o passado em prol do progresso, aplicado à realidade latino-

americana.  

O movimento das Vanguardias mexicanas fora bastante influenciado pela Revolução 

mexicana, com a mudança dos ideais aplicados à realidade daquele lugar e suas heranças 

culturais.  O muralismo presente no movimento das Vanguardias mexicanas, trazia uma 

produção baseada nos ideais pré-hispánicos, remetendo, por exemplo, a elementos da cultura 

maia e asteca. Este teria recebido um apoio do próprio governo e de intelectuais como José de 

Vasconcelos (1882-1959), na época envolvido com a reforma educativa mexicana, estando à 

frente da Secretaria de la Educación pública do México.  

No Brasil, o Movimento antropofágico teria sido ícone da Semana de Arte Moderna. O 

antropofagismo, teria sido praticado por algumas tribos indígenas da região do Brasil e faria 

alusão à essa prática originária, trazendo elementos de uma produção artística hibrida latino-

americana que poderia fortalecer-se no seu contexto próprio, haveria assim uma valorização 

de elementos da cultura local, diferente da matriz cultural europeia.  A arte em seus diversos 

âmbitos passou a refletir um novo olhar histórico e social para a nação. Essas rupturas dos 

movimentos artísticos iriam influenciar a sociedade em diversos campos, inclusive no fato de 

que nesse momento começou a haver maior destaque de mulheres artistas, poetas, educadoras, 

acompanhado pela ascensão de movimentos feministas.  

Para Vélez (2007), no artigo “La lucha de las mujeres en América Latina, feminismo, 

ciudadanía y derechos”; o processo de modernização trouxe rapidamente as reivindicações 
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dos movimentos feministas para a América-Latina. O crescimento rápido da economia, a 

ocupação feminina nos postos de trabalho das fábricas e a migração europeia foram decisivos. 

Para a autora, o anarquismo e socialismo tiveram especial importância para o fortalecimento 

desses ideais por mulheres latino-americanas.  

Embora o socialismo estivesse mais sensível à luta da classe trabalhadora e seus direitos, o 

anarquismo feminista criticava as instituições como governo, família e religião, colocando um 

espaço libertário para que a mulher se sentisse mais à vontade para atuar fora destes círculos, 

os quais durante muito tempo a mulher não podia pensar estar fora deles; 

 

Aunque el programa socialista apuntaba a lograr resultados más tangibles que el 

anarquismo, carecía de radicalismo feminista ardiente que había formado parte de 

la militancia del anarquismo. Más importante aún es que su tendencia a derivar la 

opresión de las mujeres primariamente del capitalismo, o a verla como mediada por 

las prácticas discriminatorias del estado, los socialistas no desarrollaron, como los 

anarquistas, una crítica radical de la familia, el machismo y al autoritarismo. 

Tampoco la sexualidad ocupó un lugar importante dentro del discurso feminista 

socialista. (VELÉZ, 2007, p. 46)  

 

É certo que no período da reforma educativa no México dos anos 1924, as mulheres ainda não 

possuíam direitos como o voto. Porém, a Revolução mexicana havia trazido muitas rupturas 

em diversos sentidos para a mulher.  

A Revolução mexicana foi um movimento armado, iniciado em 1910 e teve como um dos 

seus principais líderes Emiliano Zapata. Inicialmente tinha o intuito de terminar a ditadura de 

Porfírio Díaz. A Revolução mexicana logrou a promulgação da Nova Constituição em 1917, 

sendo esta a primeira a nível mundial a reconhecer direitos sociais e direitos trabalhistas 

coletivos. O movimento teve entre seus adeptos indígenas e civis, que sofriam miséria, 

condições de trabalho desumanas, muitos viviam em regime de semi-escravidão, pois 

contraíam dívidas com latifundiários por ocuparem as terras e passavam toda a vida 

trabalhando para pagar dívidas. O México, assim como outras nações latino-americanas, tinha 

como parâmetro a cultura europeia/francesa, sendo a diversidade cultural indígena mexicana 

desprezada. O latifúndio no México era tão grande que alguns latifundiários possuíam áreas 

maiores do que países europeus, entre estes donos de terras enormes, encontrava-se a Igreja 

católica.  
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A Revolução mexicana logrou instaurar na Constituição um item que será comentado mais 

adiante sobre a reforma agrária. Este movimento foi um marco muito importante e contou 

com a participação de mulheres em diversos sentidos, dando suporte aos soldados, algumas 

chegaram a estar presentes em campo de batalha e a trabalhar no campo intelectual. Embora a 

Revolução mexicana não pensasse a questão da igualdade entre homens e mulheres, este 

movimento marcou um ideal decolonizador, onde haviam mulheres desenvolvendo atividades 

que eram vistas como atividades masculinas, além de instaurar a laicidade no Estado, o que 

representava uma queda no poder de dominação ideológica da Igreja  sobre a mulher. A 

Revolução trouxe assim novos paradigmas, como a luta pelo direito à terra e à uma educação 

para o povo, a valorização da cultura mexicana, ainda que a ideia de cultura mexicana 

também seja uma construção nacional, diante da diversidade étnico e cultural presentes no 

território.  

Segundo Cano (1996), antes que fosse instaurada a reforma educacional mexicana, alguns 

governantes mexicanos já faziam mudanças em relação ao ensino das mulheres, como uma 

forma de modernizar a nação, combatendo a igreja católica e facilitando a entrada do 

liberalismo econômico; 

 

El feminismo adquirió una relevancia política que nunca antes había tenido durante 

el mandato de Salvador Alvarado en Yucatán (1915- 1918), gobernador y 

comandante militar del mencionado estado, impuesto por las fuerzas del 

constitucionalismo. Radical en su anticlericalismo, Alvarado se interesaba por el 

feminismo en tanto éste podía contribuir a combatir la influencia de la iglesia 

católica en la sociedad, que constituía el mayor obstáculo para el progreso, según 

el pensamiento liberal. Así el gobierno de Salvador Alvarado buscó impartir una 

educación laica y racional a las mujeres yucatecas, en su mayoría campesinas 

indígenas, y favoreció la creación de empleos que permitieran a las mujeres ejercer 

sus responsabilidades domésticas como esposas y madres, pero que al mismo 

tiempo, les permitieran tener un salario propio. La incorporación de las mujeres a 

la modernización económica estaba contemplada en el proyecto feminista de 

Alvarado, no así su participación en la democracia política como ciudadanas. Lo 

central era lograr que las mujeres ejercieran su influencia como madres, esposas y 

maestras a favor del estado laico y no en beneficio del clero.(CANO, 2006, p.349) 

A partir do fragmento em destaque, é possível concluir que as influências ideológicas em 

relação à mulher antes da reforma educacional mexicana, a mantinham em uma condição 

excluída da participação como cidadãs na sociedade, com o direito ao voto, por exemplo. 

Havia uma intenção no sentido de acelerar processos econômicos almejados e por isso o 

interesse em trazer a mulher até certo ponto, para o progresso pensado naquele momento. 

Assim, a participação das mulheres na sociedade passa a ser vista como um fator benéfico 
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enquanto estratégia política e não por uma questão de sensibilização do patriarcado frente às 

reivindicações femininas. 

 Além disso, faz-se evidente que outros elementos morais tidos como pilares durante a 

educação católica, seguiram representando um lugar central para a mulher, como por 

exemplo, a estrutura da família e do casamento, mesmo dentro de uma reorganização social.  

Essa mesma lógica, em relação aos novos ideais que incluíam a laicidade na nação e um 

projeto modernizador, pode ser aplicada ao Brasil. Antes do manifesto da Escola Nova e da 

Reforma educativa mexicana de 1924, a mulher tinha um papel voltado ao âmbito 

exclusivamente familiar. As poucas funções que as mulheres exerciam estavam relacionadas 

com as suas “aptidões” naturais, segundo a visão da época. Os ofícios ensinados às mulheres 

geralmente eram os de costureira e nos afazeres do lar. Os homens por sua vez, saíam da 

escola básica com formação para trabalhar em diversos ofícios diferentes, além do fato de 

terem livre acesso ao Ensino Superior, considerando as possibilidades econômicas de acesso 

de cada classe. 

De acordo com Manoel (1988), citado por Almeida (1998), durante muito tempo, não havia 

interesse em instruir a mulher, para que ela seguisse confinada à servidão doméstica; 

Educar essas jovens significa ensinar corte e costura, pois ler e escrever pouco lhes 

valeriam no futuro. Isso era o que, costumeiramente, se veiculava nessas camadas 

sociais. Para elas bastaria a assinatura do nome e um pouco de leitura do missal, 

considerando-se perda de tempo que as meninas se dedicassem a aprender coisas 

que lhes poderiam ser prejudiciais e descuidassem do que era realmente importante, 

como cuidar da casa e dos filhos. As filhas de classe dominante recebiam um tipo de 

instrução semelhante, com o destaque de que às prendas domésticas eram acrescidas 

de uma certa instrução artística, uma leve cultura literária e as normas de etiqueta 

essenciais para o convívio social (MANOEL; apud ALMEIDA, 1998, p.36) 

Neste sentido, o oficio de professora que foi uma conquista para as mulheres da época, por 

certo tempo foi visto como uma profissão propícia para as mulheres dentro da lógica 

patriarcal, pois estas eram consideradas dóceis e tinham a questão da maternidade latente. 

Segundo Almeida (1988), ele foi revestido desse discurso patriarcal de docilidade e de 

paciência femininas, como uma forma de mantê-las no lugar social que o patriarcalismo 

almejava. Na época anterior às reformas educativas, para que uma mulher pudesse estudar no 

Brasil, ela precisava no ato da matrícula da autorização do pai ou do marido. Não era a todas 

as mulheres que lhes era permitido lecionar e até mesmo as professoras da época, para que 

pudessem assumir as suas funções, precisavam comprometer-se com obrigações perante a 
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sociedade como o celibato e não frequentar ambientes considerados impuros e com 

condutadas consideradas fora do correto para a norma vigente.   

No fragmento abaixo, o autor coloca a questão de um discurso ideológico que era vinculado à 

mulher, as propagandas sobre o “dever ser”, o sentido de cultivar sentimentos como a pureza, 

doçura. Assim, é possível pensar que a influência cristã aproximava o modelo de mulher ideal 

ao arquétipo da Virgem Maria, essa influência era reforçada, além da igreja, por estruturas 

como a escola tradicional e a família; 

[...]o sexo feminino aglutinava atributos de pureza, doçura, moral idade cristã, 

maternidade, generosidade, espiritualidade e patriotismo, entre outros, que 

colocavam as mulheres como responsáveis por toda a beleza e bondade que 

deveriam impregnar a vida social. Essa concepção sobre as qualidades femininas, 

mais a religiosidade e ausência de instinto sexual das mulheres, induzia ao arquétipo 

religioso da comparação com a Virgem Maria da religião católica e, ao mesmo 

tempo, revelava uma mudança de mentalidade acerca das concepções vigentes nos 

séculos XVII e XVIII, quando se pregava a lascívia e a maldade inatas das mulheres, 

claramente postas nos discursos antifemininos desse período [...] (ALMEIDA, 1998, 

p. 18) 

 

Esta representação fazia-se presente na estrutura social, não só na influencia que o catolicismo 

exercia sobre a população, restringindo a mulher ao mesmo lugar, sem incentivo ao estudo e à 

liberdade.  

Assim, no início do século XX, as professoras já eram maioria em comparação à quantidade 

de homens no ramo, apesar de haver demanda delas no mercado, seus salários eram baixos e a 

profissão era carregada de atributos morais como amor à profissão, sacerdócio, dever sagrado, 

entre outros elementos. Ainda que houvesse um interesse grande da sociedade em manter a 

mulher seguindo determinadas condutas sociais, sem instrução e presa ao âmbito familiar, se 

fizeram urgentes mudanças no sistema de ensino no Brasil e México, em razão da 

modernização e as novas tendências econômicas provenientes da Revolução Industrial e a 

mulher passa a ser vista como uma engrenagem dentro deste sistema. Com os movimentos 

feministas, as mulheres passaram a ter mais voz e a denunciar aspectos antes normatizados. 

Entre as reivindicações encontrava-se o acesso à instrução e direitos iguais entre os gêneros. 

Segundo Nascimento Silva (2009), a Escola Nova também era conhecida por Escola Ativa ou 

Escola progressista e Escola Moderna, o termo foi utilizado a primeira vez pelo inglês Cecil 

Reddie. Logo após, outros intelectuais passaram a referir-se a esse modelo de educação que se 

posicionava a favor de uma pedagogia que soubesse direcionar o interesse do aluno para o 
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aprendizado, havendo assim uma substituição da noção de hierarquia entre professor e aluno 

presente na escola tradicional, na qual o aluno é somente um ser passivo, que deve decorar 

fórmulas e teorias. O ideário da Escola Nova teria influenciado diversos intelectuais 

brasileiros que realizaram o Manifesto dos pioneiros da Escola Nova, colocando demandas a 

partir dessa nova tendência pedagógica, demandas que pudessem servir para estabelecer as 

bases para uma educação unificada em território brasileiro. No entanto, alguns pesquisadores 

discutem a real inserção destes elementos na prática, sendo eles muito mais presentes a um 

nível discursivo e teórico.  

Segundo Silva (2009), Cecília Meireles, estabeleceu um dialogo com a população através do 

Jornal de Notícias em uma coluna sobre educação. Assim, colocando reflexões sobre o 

ensino, a liberdade de imprensa e direitos das mulheres  

No Brasil, as reivindicações presentes neste manifesto, mais tarde foram inseridas ao âmbito 

educacional. O Manifesto dos pioneiros da Escola Nova (1932) tinha as seguintes pautas: a 

universalização da escola pública, a gratuidade e laicidade do ensino. A Reforma educativa 

mexicana dos anos 1924 também seguia essa tendência educacional da época, influenciada 

também pela Revolução mexicana (1917); “Con la aprobación del artículo 3º, la Revolución 

moldea una nueva escuela mexicana, de acuerdo con las tendencias que la significaron: 

carácter laico y nacional, gratuidad y responsabilidad del Estado.” (BARHAVSKY, 

2017,p.125). 

A Reforma educacional mexicana, teria sido idealizada por Vasconcelos do ponto de vista da 

política presente nas reformas da educação básica e da Universidade mexicana. Segundo 

Skirius (1982), ela contou a participação de representantes de diversos âmbitos: professores, 

poetas, pintores, músicos, prosistas, quase toda a inteligência mexicana. Em seus ideais de 

nação e América Latina, Vasconcelos considerava que havia uma cultura comum e aspectos 

compartilhados na América-Latina, como a história, por exemplo, possibilitando uma unidade 

entre as nações que diminuísse as fronteiras econômicas e problemas de cidadania local. O 

Brasil estaria incluído nessa ideia de América Latina concebida por Vasconcelos, sendo os 

Estados Unidos representante de outro modelo de nação e sistema “diferentes” da unidade 

pensada por ele; “Nosotros queremos la unión de los pueblos ibéricos, sin excluir a España y 

comprendiendo expresamente al Brasil, y tenemos que excluir a los Estados Unidos, no por 

odio, sino porque ellos representan otra expresión de la historia humana.”(VASCONCELOS 

; SKIRIUS, 1982, p.4). 
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Para o autor, José de Vasconcelos queria trazer uma educação no país que diminuísse as 

desigualdades sociais. Os esforços concentravam-se em priorizar a educação nos níveis 

iniciais, mesmo que a reforma fora estendida até a Universidade mexicana. Assim, este 

elemento aparece como um diferencial na Reforma educativa mexicana, por apresentar na sua 

proposta educativa um projeto latino-americano que compreendia entre outros elementos, uma 

cultura comum e unidade que possibilitaria fortalecer as nações. 

Dentro das medidas adotadas na Reforma Educativa mexicana (1924), havia como meta 

erradicar o analfabetismo e levar a educação às camadas mais pobres como forma de que estas 

tivessem meios econômicos e culturais. A educação rural havia crescido amplamente e no 

término do período de Vasconcelos, haviam setecentas e vinte e duas Casas del Pueblo. Estas 

eram denominadas assim pois não apresentavam uma estrutura escolar tradicional e 

trabalhavam tendo como alicerce a comunidade na qual estavam inseridas e as famílias rurais. 

Também haviam professores que viajavam para as regiões mais afastadas para aconselhar os 

professores rurais, os quais haviam sido inspirados nos missionários da época colonial, 

porém, não propagavam a fé católica.   

Segundo Skirius (1982), nesta época, na escola normal havia sido instaurado o ensino de 

educação física para as mulheres, algo disponível somente para os homens até então. A 

disciplina viria à tona juntamente com o momento dos ideais nacionalistas, onde o esporte 

seria um ambiente propício para o desenvolvimento do coletivo, de cooperação, respeito, 

entre outros valores. 

No entanto, para González (2009), no artigo “Construcción de la nación y géneros desde el 

cuerpo” o ensino de educação física para as mulheres ao mesmo tempo em que trazia 

mudanças, também poderia ter a finalidade de educar os corpos, garantindo as especificações 

de cada gênero. Para a autora, prevalecia o discurso de “dever ser” de cada sexo, 

principalmente em relação ao uso biológico do corpo que ocupava um lugar central na 

diferenciação e desigualdade entre os gêneros, ressaltando os valores intrínsecos da mulher 

como a maternidade e a sua capacidade de alimentar a família. Esses valores eram presentes 

principalmente nas propagandas direcionadas às mulheres camponesas, já as propagandas 

direcionadas às mulheres da cidade, tinham um direcionamento mais libertário no sentido da 

sensualidade que acompanhava o uso dos novos trajes de educação física. Junto a isso, 

constavam ideais de inocência, e que os novos trajes trariam maior liberdade às mulheres nos 
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seus movimentos, marcando o desenho de seus corpos. Haveria assim a definição de um ideal 

de beleza e feminilidade, juntamente com atributos morais.  

As propagandas dessa nova tendência não se dirigiam somente às mulheres, mas também aos 

homens, que recebiam uma exigência moral sobre o que deveriam manifestar ao serem 

homens naquela sociedade, como a força e agilidade. Ao ter como metas apresentações 

públicas da educação física, se disseminava o discurso do atleta como o homem bom, 

solidário e saudável: a unidade do trabalho em equipe, para propagar os ideais de unidade da 

nação. Assim, ao articular vestimentas para a prática de educação física, seriam definidos 

símbolos de articulação corporais sociais para cada sexo; 

Así, el desfile deportivo del 20 de noviembre se constituyó, año tras año, en una 

festividad cívica en la que participaban principalmente escuelas. […] En el caso de 

la participación femenina, el afán estético de sus movimientos corporales y sus 

atuendos deportivos contrastaba con las lecciones de fuerza y vigor que 

presentaban los varones (GONZÁLEZ, 2009, p.46) 

 

O ensino das cidades, passou a ser oferecer formação técnica para homens e mulheres; Había 

cursos nocturnos para mujeres trabajadoras en costura, cocina, encuadernación, taquigrafía y 

mecanografía (SKIRIUS, 1982, p. 5). Estes cursos noturnos seriam idealizados para mulheres 

trabalhadoras, que desempenhavam funções diurnas como o trabalho em fábricas e que 

cuidavam dos filhos. Embora estes cursos não fossem de Ensino Superior, no contexto 

educativo mexicano, observa-se uma tendência em oferecer formação para as mulheres que 

necessitavam trabalhar para sobreviver, diferente da concepção de mulher que deve ser 

sustentada pelo marido. Por outro lado, neste momento começava a instituir-se socialmente a 

questão da jornada dupla de trabalho das mulheres, tão naturalizada na atualidade. Esta 

característica talvez se dê porque na realidade não houve uma real transformação, mas como 

já foi dito anteriormente, o sistema passava a ver a mulher como uma força de trabalho e o 

âmbito doméstico permaneceu uma responsabilidade da mulher. Assim, as mulheres que 

tinham mais recursos financeiros, pagavam outra mulher para desempenhar as tarefas 

domésticas em seus lares, enquanto elas adentravam em reinos desconhecidos e acabavam 

alimentando essa desigualdade em um sentido. Tanto no Brasil quanto no México, as 

reformas educativas abordadas incluíam a participação da mulher no direito ao ensino e em 

sua participação na sociedade, mas não pontuavam políticas específicas nesse trajeto.  
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O Manifesto dos pioneiros da Escola Nova (1932), resultou de uma solicitação do Governo de 

Getúlio Vargas aos educadores reunidos na IV Conferência Nacional de Educação, para que 

eles fornecessem as bases da política educacional da Revolução de 1930. Neste sentido, havia 

sido instaurada a educação pública como fator base de uma nova sociedade e ao mesmo 

tempo unificadora. No contexto do Brasil, Cecília Meirelles participou do manifesto dos 

pioneiros da Escola Nova, juntamente com Noemi da Silveira e Armanda Álvaro Alberto, 

únicas mulheres presentes neste movimento. Neste mesmo ano (1932), a mulher obteve o 

direito ao voto no Brasil, sendo um marco na sociedade da época. Nesta época, no âmbito 

educação, a sociedade brasileira se dividia entre um grupo conservador e um grupo intelectual 

que defendia esta tendência educativa.   

O ideário presente na Escola Nova representava uma ruptura de elementos tidos como 

normais na sociedade da época, como o fim dos castigos corporais, salas de aulas para ambos 

os sexos, o fim da ideia da hierarquia entre professor e aluno e em um plano discursivo, 

representava romper condições de ensino inacessíveis para a população em geral e 

principalmente em relação à mulher, como foi exposto anteriormente. Como resposta à Escola 

Nova, houve uma grande oposição da sociedade brasileira. Segundo Souza (2011), o discurso 

da oposição era o de que a Escola Nova traria um cunho comunista à educação naquele 

momento. Meireles se posicionou em relação à essa questão publicamente, escrevendo uma 

carta para Fernando de Azevedo, mostrando uma face distinta daquela a que eram associadas 

as mulheres, como seres passivos perante a opressão social e uma face distinta daquele a que a 

crítica a associava, como uma mulher que se preocupa com temas etéreos.  

Segundo Lemme (1973), a Conferência com os educadores, realizada com o intuito de 

estabelecer os novos parâmetros da Escola Nova no Brasil, teve sérias divergências entre seus 

participantes, o que resultou na retirada do grupo de educadores católicos que discordavam de 

diversos aspectos como prioridade dada ao Estado, ensino laico, coeducação dos sexos, escola 

única, entre outros aspectos. Para o autor, na Escola Nova constava uma ideia de educação 

integral do indivíduo, respeitando a personalidade de cada um, mas lembrando dos deveres 

sociais humanos. A educação não deveria priorizar nenhuma classe social e caberia ao Estado 

assegurar essa educação pública. Também constava no manifesto o fato de que a educação e o 

ensino deveriam obedecer a planos e sistemas, onde os educandos poderiam ascender das 

escolas primárias até o ensino superior, e nunca em razão de suas condições econômicas. Os 



    76 
 

 
 

 

professores, por sua vez, deveriam receber uma boa formação e remuneração digna para que 

pudessem seguir desempenhando as suas funções e seu ofício.  

Algumas das reivindicações do manifesto da Escola Nova foram adotadas como diretrizes de 

uma reforma educacional no Brasil. Porém, muitas destas aspirações ainda hoje não chegaram 

à pratica. Somente após trinta anos do Manifesto dos pioneiros da Escola Nova, é que foi 

colocada a questão da inserção da mulher no Ensino Superior.  Segundo Beltrão e Alves 

(2009), citado por Pereira e Favaro (2013) no período chamado Pacto Populista, de 1945 à 

1964, surgiram grupos de pressão popular que pediam a democratização do ensino. Com a 

LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1961, Lei nº 4.024\61, que foi 

garantida equivalência de todos os cursos de grau médio, abrindo a possibilidade para que as 

mulheres que faziam magistério pudessem disputar os vestibulares.  

Algumas autoras questionam a real transformação que estas mudanças trouxeram para a nossa 

realidade. De acordo com Azevedo e Ferreira (2006), os autores argumentam que estas 

mudanças viriam à tona para assegurar o papel da mulher dentro da estrutura familiar e 

consequentemente, a sua submissão ao patriarcado. A modernização não teria mudado 

radicalmente a desigualdade entre gêneros e nem contribuiu para a emancipação da mulher 

em relação à dependência em diversos sentidos para com o homem: dependência mental, 

emocional e econômica. 

Apesar de que as reformas educacionais abordadas tiveram suas críticas no tocante às 

mulheres e a impossibilidade da transformação de fato, há que reconhecer que elas trouxeram 

algumas mudanças, embora atualmente possam ser pensadas como mínimas, elas também são 

o resultado da luta outras mulheres e por pequenas que possam ser, invalidá-las seria invalidar 

essa luta de muitas que permanecem no anonimato. Isto não exclui o fato de que houve uma 

incorporação da mulher como engrenagem dentro do capital no processo de modernização 

latino-americana.  

Mostra-se essencial a presença e autoras que defenderam esses direitos, em uma época onde 

recém havia sido instaurado o voto feminino no Brasil (1933) e no México as mulheres ainda 

sequer eram consideradas cidadãs. A isto, entende-se a importância do feminismo, como 

movimento essencial na luta e conquista por direitos, assim como para desconstruir sistemas 

dados como naturais na formação social do individuo. Dentre os elementos presentes nestes 

sistemas, é possível citar imposições do plano da família tradicional, da igreja, dos circuitos 
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que impõem condutas consideradas exemplos, dos papéis sociais para serem desempenhadas 

por cada pessoa. Estes papéis podem ser observados desde uma esfera social, mas também a 

nível psicológico e interno. Dentre os exemplos de representações, podem ser mencionados 

alguns elementos já presentes no trabalho como a figura da mãe devotada à família, da filha 

exemplar, a figura da professora pura, a construção de família tradicional, a imposição social 

sobre a idade certa para se casar e ter filhos, entre muitos outros exemplos de representações 

dentro da psique humana. Ao ter acesso à educação e independência financeira, a posição da 

mulher como mãe também é de liberdade, à medida em que ela pode exercer o seu papel 

conforme a sua escolha de vida. Pois, como foi colocado na análise arquetípica sobre a 

Imperatriz, em Lecturas para mujeres, a figura de mãe também abrange aquela que escolhe 

não exercer a maternidade.  

A reforma educativa mexicana de 1942, bem como o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova 

(1932), não possibilitaram o acesso à Educação Superior para grande parte da população das 

mulheres, mas abriu possibilidades para muitas que sequer viam o acesso à educação, à 

alfabetização e instaurou a educação laica, que possibilitaria diminuir a carga moral sobre a 

mulher, embora essa carga seja recebida em outros âmbitos fora da escola, ela não mais faria 

parte obrigatória do contexto educacional. Estes elementos somados à uma educação gratuita, 

podem ser considerados fatores essenciais para o início de uma emancipação da mulher 

através do estudo, pois uma família sem condições financeiras para comprar alimento por 

exemplo, tampouco teria a possibilidade de pagar pela educação de uma filha que representa 

uma força de trabalho e sustento na renda familiar.  

Ao tomar como base a influência do ideário da Escola Nova e as Reformas abordadas, 

prevalece a questão sobre quais as consequências delas na realidade da mulher atual. Como já 

foi mencionado anteriormente, estas reformas educativas trouxeram diversas mudanças para a 

mulher de modo geral, no entanto, ao considerar que a América-Latina é formada por grupos 

muito variados, tem-se nuances entre estes diferentes grupos. Cabe refletir sobre as reais 

transformações que ocorrem, ou que não ocorrem na realidade das mulheres brasileiras e 

mexicanas desde as reformas educativas em questão. Neste sentido, essa discussão estende-se 

a outras relações além de gênero, como cor e classe social. 

Los golpes sistemáticos de la prepotencia blanca y mestiza, la discriminación 

económica, la marginación social, la exclusión de la educación formal y de los 

sistemas de salud, son  temas de la teoría feminista latinoamericana, por que por 

motivos sexistas, todas las mujeres los sufrieron  sufren de algún modo, sólo que las 
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feministas blancas no los han enfrentado en su descarnada versión racista y 

colonialista. La participación femenina en la larga tradición de resistencias indias y 

luchas populares está dando una nueva voz al feminismo latinoamericano[...] 

(GALLARDO, 2007, p.33) 

 

 

4.2) Autoras como porta-vozes de uma mudança:  

Frente a um panorama de opressão feminina, não é certo afirmar que as mulheres sempre 

estiveram em uma postura passiva. Ao longo da história houveram aquelas que representaram 

resistências ao patriarcado e que desenvolveram pensamentos e atitudes como afrontas à 

dominação. No livro “História de las mujeres en México”(2015), organizado pela Secretaría 

de Educación Pública mexicana,  revela-se uma nova veia historiográfica cujo relato é repleto 

de nomes de grandes mulheres, que foram guerrilheiras, empresárias, intelectuais, 

enfermeiras, entre outras, que participaram ativamente da sociedade, desde os tempos da 

colônia até a atualidade. Muitas delas foram apagadas da memória, mas outras lograram 

chegar ao conhecimento e representam símbolos de resistência. Como é o caso da poetisa 

mexicana Laureana Wright de Kleinhas, (1846 – 1896), precursora de outras que vieram atuar 

nas reformas educativas posteriormente. Kleinhas defendia que somente seria possível romper 

com a submissão feminina através da instrução escolar e da emancipação do pensamento 

feminino. Esta autora teria sido fundadora da revista “Violetas de Anáhuac”, juntamente com 

Mateana Murguía de Aveleyra (1889). Periódico destinado à mulheres mexicanas. Segundo 

Carballido, em Historia de las mujeres em México(2005) a revista tinha o intento de trazer à 

memória doze mulheres mexicanas que haviam sido cruciais em seus feitos, entre elas Sor 

Juana de la Cruz. A revista tratava de temas como história do México, imprensa mexicana, 

educação de mulheres e religião. A revista fundada por estas escritoras já abordava a questão 

da desigualdade de salários entre os sexos. Consta a seguinte citação de Murguía por 

Caballido;  “Por una dispocisión que no nos atrevemos a cualificar, los profesores disfrutan 

de $60 y las profesoras solo perciben 45!, y aunque los $60 no son tampoco suficientes para 

atender a los gastos de una familia[...]”(MURGUÍA, 1887, p.17). 

Dessa forma, nota-se que as mulheres já desempenhavam um papel ativo na luta pela 

igualdade entre os sexos, tanto na sociedade mexicana, quanto na brasileira, que são exemplos 

de nações latino-americanas machistas e com altos índices de feminicídio. Interessante notar 
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que essa trajetória começou em meados do século XIX, mas pouco se fala sobre ela e quando 

se fala, é comum associar o feminismo à mulheres revoltadas sem motivo aparente, elementos 

que mostram como a igualdade de direitos entre os sexos ainda é invisibilizada na nossa 

sociedade e no ensino, por exemplo.   

Para Souza da Silva (2009), o movimento feminista e de escritoras mulheres que 

reivindicavam os direitos e expunham a condição da mulher em uma sociedade desigual, 

suscitou uma crítica feminista que se propôs a debruçar-se sobre essas obras. Para ela, 

haveriam três marcos distintos nessa corrente, a primeira fase corresponderia à década de 

1960, onde buscou-se na obra de autores masculinos representações femininas e discutia-se o 

cânon literário, o segundo momento seria discutida a escrita de autoras mulheres e o 

posicionamento delas, denominada ginocrítica, havendo um foco na questão da mulher 

escritora e o terceiro momento enfatizou o gênero e as relações de poder e repressão.   

Neste sentido, cabe destacar algumas das diferenças de uso em quanto ao termo feminino, já 

que dentro da crítica feminista houve várias escolas diferentes e é um termo que se faz 

essencial na presente análise; 

 

[...] Torna-se importante esclarecer que as feministas de língua inglesa utilizam os 

termos feminine e masculine para se referir às questões de gênero (convenções 

sociais) e, por outro lado, usam female e male para enfatizar os aspectos biológicos 

de cada sexo. Já no idioma francês, utiliza-se somente um adjetivo para se referir à 

mulher, neste caso o vocábulo feminine, que apresenta uma perda do peso politico 

atribuído pelas feministas anglo-americanas. Isto acarreta certa dificuldade para as 

falantes de língua inglesa em relação à escola francesa, pois, ao falar em écriture 

feminine, por exemplo, não se sabe se a expressão representa uma escrita marcada 

pelos valores que a sociedade instituiu como feminino ou se corresponde 

simplesmente a um texto de autoria feminina que pode ou não ter marcas do 

feminino. (SILVA, 2009, p.31). 

  

O português, encontra-se frente o mesmo paradigma que o francês diante da escola das 

feministas anglo-saxãs, já que também é uma língua românica e não existe essa distinção 

como no inglês. O termo “feminista” no português, muitas vezes é carregado de sentido 

pejorativo, de um estereótipo panfletário, enquanto na língua inglesa o termo feminista é 

usado normalmente.  

Segundo Silva (2009), o conceito que relaciona o discurso feminino ao corpo da mulher 

acontece na e pela linguagem. Para ela, o fato de focar a atenção nos aspectos biológicos, 

psicológicos e linguísticos, está atrelada à ideia sobre a écriture féminine, que foi criticada 

principalmente pelas anglo-americanas, já que estas priorizam questões pertencentes ao 

campo social. Para a autora, o conceito de écriture féminine, levantaria uma polêmica acerca 
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da “[...] ideia de feminilidade construída de acordo com os interesses do patriarcado 

[...](SILVA, 2009, p. 28). 

Para a autora, Virginia Wolf teve um papel importante e influenciou outras autoras, no tocante 

ao movimento da critica feminista sobre a; “[,,,] perspectiva da mulher e seu olhar diante do 

mundo, enfatizando a ruptura da escrita feminina diante da linguagem da escrita 

tradicional/dominante[ ...]”(SILVA, 2009, p.24). Para a autora em A room of one1s own, 

Wolf, trata da realidade da mulher escritora e a sua questão intelectual frente a sociedade. 

 

[...] A importância de um espaço (room) próprio a que alude a autora de Orlando 

também é retomada por Beauvoir em O segundo sexo (1949). Assim como Wolf, ela 

reconhece que apenas pela independência feminina torna-se possível chegar a um 

“caminho de libertação”. ( SILVA, 2009, p.26) 

 

É importante ressaltar a voz e influência de diversas autoras, ainda que não pertençam ao 

contexto latino-americano, já que cada qual à sua maneira e de acordo com a sua realidade, 

podem despertar questionamentos em outras mulheres, sendo possível ampliar a reflexão 

sobre as diferenças presentes no feminismo latino-americano, em relação ao feminismo 

baseado em uma cultura europeia dominante. 

Conforme já foi mencionado anteriormente, Meireles também dedicava-se à tradução e 

traduziu a obra Orlando (1928), de Virginia Wolf. Romance que narra a historia de um 

personagem imortal, que em um primeiro possuía um corpo masculino até que um dia acorda 

em um corpo feminino. Segundo Souza da Silva (2009), essa personagem teria sido inspirada 

em Vita-Sackeville – West, mulher casada e mãe de dois filhos, com quem Wolf teria tido um 

relacionamento por aproximadamente oito anos, estando elas casadas com seus maridos 

respectivamente.  

Para a autora, o fato de Wolf trazer essas questões à tona em sua narrativa, seria uma forma de 

estabelecer um ideal andrógino na experiência humana, onde o gênero influencia a forma 

como percebemos e experienciamos o mundo, havendo uma ideia da integração dos opostos 

acima de tudo.  

 Segundo Silva (2009), Meireles também desenvolvia uma crítica acerca da produção de 

autoras latino-americanas, principalmente sobre poetas uruguaias, apresentando uma visão 

próxima à de Mistral sobre a América-Latina e a inserção do Brasil neste bloco, bem como o 

papel de poetas latino-americanas e suas produções literárias neste sentido. Assim, Meireles 

possui uma atitude em relação à luta pelo espaço das mulheres da época e irá representar uma 

oposição frente ao discurso dominante, patriarcal. Nesse sentido, situa-se o contexto da 
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“Conferência feminina na poesia da América”, proferida por Meireles e que resumidamente, 

trata-se de um panorama da produção Latino-americana, constam nele o nome de vinte e oito 

autoras, entre elas, Gabriela Mistral.  

Para Silva (2009), além de ser percursora de uma visão acerca da integração latino-americana, 

Meireles trouxe nomes da literatura feminina que saíam do cânon, contribuindo para outra 

abordagem da produção literária que circulava naquele momento. 

[...] Ao considerar que a crítica feminista atual preocupa-se em quebrar essa 

invisibilidade a que os textos produzidos pelas mulheres foram submetidos por 

muitos tempo, assim como questionar as leituras e métodos sustentados pela crítica 

tradicional, pode-se afirmar que, por meio da referida conferência, Cecília apresenta 

uma postura percursora diante da crítica literária feminista na América-Latina, 

elucidando e valorizando, portanto uma produção duplamente “silenciada” – a 

escrita de autoria feminina de mulheres latino-americanas. (SOUSA E SILVA, 

2009, p.129).  

 

Neste  sentido, para Silva (2009), vale lembrar que essa questão do duplo silenciamento, 

sobre escritoras latino-americanas, seria um tema que iria emergir apenas em 1970. Meireles 

teria iniciado a Conferencia criticando a postura do crítico peruano Estuardo Núñez, onde ele 

comenta a produção das poetisas da época como uma literatura carregada de sentimentalismo 

e argumentando que dadas autoras seriam desprovidas de cultura.  Meireles, teria iniciado a 

sua colocação questionando valores da crítica tradicional sobre a mulher; 

 

[...] É por meio dessa perspectiva que o texto, em seguida, apresenta um soneto do 

século XIX de um poeta satírico, também do Peru, destinado a uma poetisa da 

época. O mesmo satiriza o sentimentalismo que, de acordo com o poema, se faz 

presente na poesia escrita por mulheres: “Publicas tu dolor extraordinário;/Admiro 

de tu lira el tono vario/Esos arranques de pasión completos”(apud Meireles , 1959, 

pg, 62). Em consonância com o gênero do poema satírico, o autor finaliza seu soneto 

de maneira bastante irônica: Pero, cree, por el Sol que ufano brilla/ Que mucho más, 

Gerundia, me gustaria que supieras hacer una tortilla (ibidem, p.62). Dessa forma, 

ao  apontar as observações dos autores peruanos, Cecília problematiza o discurso 

masculino disseminado à produção de autoria feminina, mostrando, assim, como os 

homens, tanto os do século XIX (por meio do soneto) como os do século XX, (por 

meio dos comentários de Núñez, escrito em 1938, posicionam-se em relação aos 

textos produzidos por mulheres[...]) (SILVA, 2009, p.101) 

 

Evidencia-se o posicionamento de Meireles em relação à luta pelo espaço das mulheres na 

sociedade e o questionamento sobre os valores patriarcais que imperam nela, que são 

resultado de um processo histórico de silenciamento e opressão da mulher, juntamente com a 
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expressão da sua voz na mídia daquela época. Posicionamento diferente do posicionamento 

atribuído à Meireles, como poeta que se dedica ao etéreo e espiritual. 

Ao trazer essas questões, fica claro como muitos possuem uma ideia errada acerca do 

feminismo e entendem que a literatura feminista seria aquela que utiliza palavras duras e 

metáforas grotescas para afirmar uma parte da mulher que foi silenciada. Entende-se que essa 

visão, representa um ponto de vista que manifesta estereótipos, e esse estereótipo da feminista 

que luta através de armas de fogo, socos e palavrões, é mais um produto da sociedade 

patriarcal, pois cada mulher encontra à sua maneira ferramentas necessárias para lutar contra a 

opressão, ficando evidente que um livro ou um papel e caneta, podem representar armas neste 

sentido. Mais importante assim, seria questionar a desigualdade entre os gêneros que imperam 

na nossa sociedade. Talvez o fato da crítica tradicional haver relacionado a produção literária 

de Meireles à imagem de uma poeta que escreve sob a aura de pureza e de uma escrita 

feminina, tenham contribuído para a construção de um estereótipo de uma mulher 

desconectada da causa das mulheres, pelo simples fato de que mais uma vez há uma tentativa 

de silenciamento destas demandas. Algo semelhante aconteceu com Gabriela Mistral, 

conforme já foi exposto no segundo capítulo desta dissertação, onde a crítica atribui sentidos 

pré-determinados para a produção literária da autora, o que acaba impedindo que outros 

entrem em contato com aspectos menos explorados na obra destas autoras. 

Para Sousa da Silva (2009), na conferência sobre a produção de mulheres Latino-americanas, 

Meireles manifesta um posicionamento e reflexão bastante avançados em relação às questões 

de gênero na sociedade; 

 

[...] Pode-se dizer que aqui há um conceito de gênero bastante moderno, ao levar em 

conta que este é visto atualmente como “uma organização social da diferença sexual 

(NICHOLSON, 2000), em outras palavras, que a identidade sexual não se constrói 

somente pelas diferenças biológicas, mas pelas divergências sociais e culturais a que 

a sociedade submete o indivíduo. (SILVA, 2009, p.2) 

 

No campo da diversidade cultural em relação à educação, Cecília Meireles publicou na época 

da reforma da Escola Nova um livro denominado “Batuque, samba e a macumba” – estudos 

de ritmo e de gesto (1926- 1934). Para Guerra (2009), na nota introdutória do livro, a diretora 

do então Instituto Nacional do Folclore ressalta o espírito democrático de Meireles, em sua 

busca por retratar através da arte o afro-brasileiro e sua cultura sem os aspectos pejorativos 
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que eram característicos da visão da época. Dentre as representações é possível citar a figura 

da baiana na literatura, por exemplo;  

 

Ela explica detalhadamente que não se trata de um traje regional do estado da Bahia, 

mas de uma personagem vista em três versões: a Quituteira da Esquina, A dançarina 

Carnavalesca ou A Macumbeira. Cecilia Meireles vai desenhando e descrevendo 

toda a indumentária da baiana e suas aplicações [...] (Guerra, 2009, p. 3) 

Para Guerra (2009), nota-se que Meireles adentra no espaço da cultura afro sem experiência, 

porém ela abordaria elementos da cultura de forma lúdica, de modo que a autora pode ter 

contribuído para uma espécie de desmistificação destes elementos em sua época. Segundo 

Vieira (2013), a produção artística de Meireles que resgatou a importância do folclore, foi 

esquecida a partir dos anos 1960, o que deve-se ao fato de que o folclore não seria 

considerado uma área científica. No entanto, também seria possível inferir que nesta década 

(1960), havia sido instaurada a ditadura Militar no Brasil e muitas leituras haviam sido 

proibidas, havendo consequentemente um processo de apagamento de aspectos que não eram 

interessantes ideologicamente para o regime militar; 

Porém, ela possui uma obra de relevância, na qual o folclore, aliado à educação, 

apresentava-se como uma maneira de resolver os problemas da nação brasileira em 

termos culturais e sociais. A abolição e a República, como mostram Martha Abreuy 

e Carolina Dantas, suscitaram nos intelectuais um posicionamento de identidade da 

nação em relação à população afrodescendente, “pois era preciso pensar na 

incorporação dos ex-escravos e seus descendentes à vida nacional e à própria. Mais 

ainda, a República precisava pensar na incorporação do povo na história do país, e o 

folclore irá emergir como uma das estratégias mais eficientes e duradouras de fazer 

esta inclusão, já que buscava investigar e valorizar as práticas culturais populares. 

(VIEIRA, 2013, p. 3) 

 

Para Almeida (1998), a mídia redigida por homens representava um discurso gerado por 

homens para as mulheres, tentando manipular os valores femininos de acordo com o que lhes 

era mais conveniente. O movimento educacional feminino foi reforçado por essas vozes que 

lograram expressar seus pontos de vista, a desigualdade da época e reivindicar direitos para as 

suas e para as próximas gerações.  

A presença de mulheres na literatura, política, meios midiáticos que reivindicam essa 

igualdade de direitos, tem crescido nos últimos tempos. Porém, ainda existe uma desigualdade 

abismal entre homens e mulheres em relação à representatividade em postos políticos, no 

acesso à educação, na diferença dos salários e na presença midiática, onde esta favorece a 
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disseminação de uma imagem fetichizada e sexualizada da qual se nutre o discurso patriarcal. 

Além disso, há que considerar que a crítica proposta pelas anarquistas feministas no início do 

século XX ainda se faz atual em relação à influencia das estruturas da família, da igreja e 

Estado, como organizações de controle, tendo como base a força física e também fortes 

aliados morais dentro de interesses do patriarcado.  

Para Souza da Silva (2009), é importante observar os aspectos binários do gênero e os 

estereótipos que o homem cria sobre a mulher, como sendo perigosa por desafiar a estrutura 

social. Este elemento pode ser relacionado à outra representação semelhante da mulher 

presente no feminismo comunitário, onde o principio feminino é visto como um agente 

rebelde; 

 

[...] En la configuración de tempo y espacio, pacha en la cosmovisión andina, el 

pachakuti es un tiempo de caos para la recomposición cósmica; el warmipachakuti 

es el tiempo cuando la parte feminina del cosmos genera este caos. Dentro del 

contexto de lo dual, el tiempo del cambio o rebelión es feminino […](GUTIÉRREZ 

& ESCÁRZAGA, 2006, p. 9)   

 

Cabe observar que existe uma imagem da mulher associada à um arquétipo de rebeldia e que 

este não encontra-se somente em nossa sociedade baseada em uma herança cristã, mas se faz 

presente na mitologia dos povos andinos, conforme o fragmento acima. Para Pinkola Estés 

(1999), em diversos mitos de povos distintos, é comum a recorrência do arquétipo da mulher 

rebelde e perigosa, quando ela obedece o instinto da sua natureza e não do que lhe é imposto 

pela sociedade;  

 

[...]Não é coincidência que os lobos, os coiotes, os ursos e as mulheres rebeldes 

tenham reputações semelhantes. Todos eles compartilham arquétipos instintivos que 

se relacionam entre si, por isso, tem a reputação equivocada de serem cruéis, 

inatamente perigosos, além de vorazes [...] (ESTÉS, 1999, p.7) 

 

Assim, é possível dizer que muitas mulheres manifestaram suas vozes e geraram reflexões 

sobre as desigualdades presentes na sociedade patriarcal. Por outro lado, muitas outras foram 

silenciadas e tidas como loucas, como rebeldes, como perigosas, foram esquecidas ou foram 

classificadas como feministas mal amadas por não se adaptarem à um sistema baseado na 

exploração de uns para o benefício de outros.  

Questionar assim a história oficial que nos é contada, mostra-se como um elemento 

indispensável no caminho por igualdade entre os sexos. O feminismo seria o início de um 

caminho de desconstrução de diversos elementos na sociedade e em nosso ideário sobre os 
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sexos. Dessa forma, cabe apresentar também outros recortes do feminismo na América-Latina 

e para pensar os significados dos arquétipos colocados no presente trabalho. 

 

 

4.3) Grupos minoritários no Brasil e México e suas relações com as reformas educativas 

abordadas: 

Como já foi colocado anteriormente neste trabalho, na época de publicação de “Lecturas para 

mujeres”, a presença do feminismo se fez extremamente importante na luta pelos direitos de 

igualdade entre os sexos e para as reflexões que foram geradas nesta trajetória. Por outro lado, 

o feminismo havia chegado na América-Latina com os imigrantes europeus e seus paradigmas 

eram diferentes da realidade do Brasil. Assim, a reflexão sobre o acesso ao ensino por 

minorias, dentro do grupo das mulheres é um assunto relativamente novo, se comparado ao 

processo histórico de opressão destas e necessidade de ações como politicas públicas neste 

plano. Entende-se por minorias o conceito que faz menção à pouca representatividade de um 

grupo na política e na mídia, na dificuldade de acesso à educação superior, no mercado de 

trabalho, no acesso à saúde, entre outros. Assim, enquanto a mulher branca inicia a sua 

trajetória de forma massiva no acesso à instrução, pode-se dizer que as minorias, a mulher 

negra e indígena são prejudicadas neste sentido.  

Segundo Queiroz e Sousa (2016), ao comparar o acesso de homens e mulheres em uma turma 

de uma universidade pública, levando em conta somente o aspecto gênero chegou-se à 

conclusão de que a entrada de mulheres e homens foi equilibrada naquele ano. Porém, quando 

foram observadas estas mesmas relações, aplicando-se também a categoria raça/cor, 

observou-se que estes índices são extremamente desiguais. Este grupo de mulheres 

representados por minorias além de estarem em condições desiguais no acesso, em relação à 

mulher branca, sofrem uma discriminação de gênero e cor, que muitas vezes está atrelada à 

poucos recursos financeiros, decorrente de um processo histórico, no Brasil caracterizado pela 

escravidão sobre o negro e marginalização do indígena que traz consequências até hoje. No 

México, estas minorias também sofrem consequências semelhantes, porém, pelo processo 

histórico marcado pela escravidão sobre o indígena em sua maioria, é este grupo que sente 

com maior impacto as consequências deste processo. 
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 No entanto, o fato da mulher branca estar segundo os índices gerais, em uma relação de 

equilíbrio com os homens no acesso à educação superior, não significa que ela não sofra 

opressão, mas se articula no sentido de que existem demandas e conquistas de grupos 

específicos. Assim, em uma reflexão sobre a mulher e a busca de igualdade, também faz-se 

necessário discutir desigualdades de gênero e cor nessa realidade e como estas estão 

relacionadas à aspectos sociais. Dessa maneira, faz-se importante abordar a questão das 

minorias na época que as reformas educativas abordadas se fizeram vigentes. 

Dessa forma, no contexto da Escola Nova no Brasil, enquanto havia uma busca por uma 

igualdade de direitos entre homens e mulheres, o negro recém havia sido liberto da 

escravidão, em face da nova ordem do capital e carregaria todos os estigmas colocados desde 

os primórdios da história oficial do Brasil. O negro e o indígena, foram explorados pela 

colônia. Embora a Escola Nova colocava um quesito de equilíbrio entre a relação professor 

aluno, na prática muitos destes elementos propostos nesse ideário não foram incorporados em 

nossa educação.  

É possível considerar que a sociedade fazia vistas cegas para estas minorias, concedendo 

algumas mudanças a alguns setores sociais, enquanto não eram realizadas grandes 

transformações que abarcassem todos os representantes da sociedade. Consequentemente, as 

minorias femininas podem ter-se visto privadas das conquistas que as mulheres brancas 

passariam a ter naquele período em uma relação extremamente desigual. Assim, são excluídas 

do acesso aos seus direitos em diversos sentidos até a atualidade. A família tradicional 

brasileira não considerava o negro como parte de sua composição, talvez o mais próximo que 

este pudesse chegar dessa família seria como trabalhador ou como trabalhadora explorada; 

 

 [...]o não-lugar dos negros na sociedade brasileira foi fator essencial para que não 

lhes fossem concedidos direitos básicos, como por exemplo, o direito à educação e 

saúde. No caso das mulheres negras, tal fato se estendia para o âmbito doméstico, 

pois não podiam sequer criar seus filhos porque para sobreviver precisavam 

trabalhar como empregadas domésticas ou babás, cuja função principal era a criação 

dos filhos das mulheres brancas, da classe média, que lutavam por sua emancipação 

política e social. (HENRIQUES, 2017, p.153) 

 

Enquanto eram discutidas ideias modernistas e de modernização da nação e de uma 

democracia presente na educação, com o Manifesto dos pioneiros da Escola Nova, é possível 

dizer que muitas destas mudanças discutidas não foram colocadas em prática. Assim, houve 
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uma separação entre o manifesto dos pioneiros da Escola Nova e a reforma educativa que se 

seguiu, nesta ultima foram adotadas algumas reivindicações propostas pelo manifesto, como a 

universalização da Escola pública, laicidade, gratuidade, porém, nem todos os elementos 

presentes no manifesto se fizeram presentes na busca por uma educação realmente nova no 

Brasil. Enquanto isso, a sociedade se baseava na exploração da força dos mesmos indivíduos 

que haviam sido explorados no passado colonial. A ideia de progresso que permeava a 

sociedade era mediada pelo capital, já que um real progresso suporia a melhoria das condições 

de vida para todos os membros da sociedade; 

  

Tal opção social e política pela instituição do trabalho doméstico, em vez de 

políticas sociais para as mulheres, que as permitissem a conciliação “trabalho e 

família”, corroborou para a intensificação da exploração informal das mulheres 

negras na sociedade brasileira, pois elas somente dispunham de um único bem – seu 

corpo negro – para negociar, em troca de sua sobrevivência e da de seus filhos. 

Portanto, nascer negra, mulher, pertencente à classe trabalhadora, se constituía em 

sinônimo de infortúnio, pois as chances de conseguir ter acesso à educação, ao 

trabalho bem remunerado, a um casamento, eram ínfimas às mulheres negras. 

(HENRIQUES, 2017, p.153) 

 

Embora o manifesto dos pioneiros da Escola Nova colocasse como um dos princípios a 

igualdade, ela não delimitou a questão étnica e cultural brasileira. Assim, o fato do manifesto 

não pontuar aspectos específicos como uma igualdade em relação aos grupos minoritários de 

mulheres pode ser um elemento em falta. Por outro lado, sabe-se das dificuldades e carências 

de visão relativas ao momento histórico tratado, somado ao fato de que a sociedade brasileira 

é uma sociedade até os dias atuais que valoriza a estrutura da família tradicional brasileira, 

branca e burguesa.  

No caso do México em relação aos grupos minoritários de mulheres e a questão da educação, 

de acordo com Ascenso (2017), a reforma educativa mexicana proposta por José de 

Vasconcelos teve grande papel nos sentido de iniciar uma campanha de alfabetização dos 

indígenas mexicanos e apresentou um intento inicial em valorizar a cultura indígena. Por 

outro lado, embora seja preciso reconhecer que Vasconcelos iniciou um processo importante 

no campo da educação mexicana de sua época e tenha sido inspirado pela revolução mexicana 

e pelo zapatismo, ao observar este intento de valorização do indígena proposto por 

Vasconcelos sob a perspectiva atual, ele pode apresentar diversas contradições. Para Ascenso 

(2017), a visão de Vasconcelos sobre a história e cultura indígenas recorria a categorias 
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opostas como civilização e barbárie, categorias que estavam em vigor em quase toda 

América-Latina nesse período, como é o caso da Argentina, no Cone-sul; 

 

Para representar esta dualidade, são recorrentes, no discurso vasconceliano, duas 

imagens: uma é a da luta entre a águia e a serpente – relacionada ao mito 

fundacional do país, a migração dos mexicas (ou astecas) de Aztlán para o vale do 

México, seguindo o voo de uma águia com uma serpente no bico. A outra é a da luta 

entre os deuses Quetzalcóatl e Huitzilopochtli, o primeiro, representante do 

conhecimento pacífico e eterno do qual resultaria o advento da civilização mexica, e 

o segundo, um sanguinário deus destruidor que teria corrompido a tradição indígena 

com sua violência e sua exigência de sacrifícios humanos. (ASCENSO, 2017, p. 87) 

 

Para o autor, embora a leitura Vasconceliana destes elementos indígenas fora problemática, 

elas representariam um intento no sentido de valorizar a cultura nacional e integrar a cultura 

indígena dentro do projeto de cultura mexicana que se buscava construir.  

Neste sentido, é importante frisar quando se fala em culturas indígenas mexicanas, fazemos 

menção a uma série de culturas com tradições e histórias distintas, havendo assim o perigo 

generalizá-las, podendo perder muitos destes elementos que constituem riquezas culturais; 

Vasconcelos propunha que a educação deve ser entendida no plano de uma missão religiosa, 

apostólica, tendo como grande modelo o evangelismo do período colonial. (ASCENSO, 2017, 

87 p). Mistral por sua vez, estava envolvida nesse projeto educativo, o qual quando é pensado 

em relação à época vigente, era bastante inovador, porém, ao observá-lo baixo os parâmetros 

atuais, cem anos após a sua publicação, constam muitos choques de visões sobre a mulher que 

se quer ter presente na sociedade e também ao pensar uma mulher pertencentes às minorias.  

De todo modo, Mistral, dentro de seu tempo teve um papel importante, a figura do indígena 

em sua poesia e no livro “Lecturas para mujeres” é recorrente e reforçada em sua importância 

para um sentido de pertencimento coletivo na América-Latina, embora ela apresente o sujeito 

mestiço, como símbolo de uma nação e se declare herdeira desta tradição. Neste sentido, 

atualmente na discussão sobre grupos minoritários é possível observar uma tendência em 

retirar o termo mestiço do discurso, pois este é visto como uma forma de diminuir um 

movimento, por exemplo, declarar-se mestiça de indígenas não equivale a declarar-se 

descendente de indígenas. Por outro lado, é possível observar a visão da época e interpretá-la 

como um elemento de um processo histórico que nos ajudou a chegar a uma compreensão 

atual sobre este sentido de pertencimento a um grupo. “[...] muy pocas mestizas se reconocen 
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en su historia, prefiriéndose occidentales que índias, blancas que morenas, genéricamente 

oprimidas que miembros de una cultura de resistencia [...]” (GARGALLO, 2007, p.29). 

Em relação à influência do zapatismo no ideal de educação pensado por Vasconcelos e no  

seu intento em propor uma educação para o indígena, posteriormente, houve outro movimento 

de origem indígena-camponês, o neo-zapatismo (1994), que iria reivindicar entre outras 

demandas, uma educação que contemplasse o respeito à cultura e modo de vida das 

sociedades indígenas no México. É importante frisar que o neo-zapatismo surge oitenta anos 

após a proposta tratada.  

Assim, embora houve um intento em pensar a questão indígena na Reforma educativa (1924) 

proposta por Vasconcelos, esta acabou distanciando-se das necessidades dos indígenas e das 

necessidades das mulheres indígenas no México, representantes de uma minoria.  

Segundo Ascenso (2017), ao levar em consideração que o projeto de Vasconcelos tinha como 

intenção tratar o problema do analfabetismo, a meta relativa a este tema teve bons resultados 

se é levado em conta o fato de que tratava-se de uma primeira campanha para erradicar o 

analfabetismo no México. Para o autor, a estimativa dos que receberam instrução escolar 

indígena é de oitenta a cem mil alfabetizados. Por outro lado, cabe questionar a que custo esta 

instrução aconteceu, já que a visão da época sobre o indígena não considerava a sua 

diversidade cultural e a mulher pertencente a este contexto também deveria adequar-se a outro 

sistema sócio-cultural; 

 

[...]De fato, ainda que a atuação de Vasconcelos à frente da SEP tenha sido a 

primeira a conseguir dar às propostas de educação da população indígena um 

alcance nacional, sua concepção girava em torno da associação da educação com a 

ideia de uma “missão evangelizadora”, muito mais do que com a de um trabalho de 

pesquisa cientifica. Não por acaso, uma das figuras mais importantes no projeto de 

educação indígena/rural desenvolvido pela SEP, e pelo seu Departamento de 

Educação e Cultura Indígena, foi justamente a do “maestro misionero”, e as 

instituições mais célebres que foram criadas foram as “missões culturais” [...] 

(ASCENSO, 2017, p.105) 
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4.4)O feminismo comunitário 

Segundo Paredes (2013), o feminismo comunitário é uma possibilidade de luta nascida na 

realidade das mulheres indígenas da América - Latina, mais especificamente mulheres que se 

designam feministas comunitárias aymaras bolivianas, pensado como um espaço de voz 

contra-hegemônico. Assim, o feminismo nos moldes europeus, seria uma instância onde 

entende-se a voz da mulher branca, ocidental, heterossexual e de classe média, muitas das 

premissas existentes nesse plano partem de uma realidade totalmente diferente à realidade  

destas mulheres indígenas. Isso não significa que a luta das feministas europeias não seja 

importante, porém, a luta das feministas comunitárias articula-se de forma distinta das 

mulheres europeias. 

Dessa forma, a abordagem do feminismo comunitário parte em resposta a uma lógica de 

mundo opressora, uma lógica do europeu que colonizou, saqueou e escravizou outros povos. 

Nesse sentido, o processo de exploração iniciado outrora em relação à terra perdura até a 

atualidade e os mecanismos de dominação assumem outras formas mais sutis, porém não 

menos eficazes.  

Uma das bases do feminismo comunitário seria a pluralidade de grupos e a necessidade do 

lugar da fala de cada um deles, articulando estes espaços para que cada sujeito exponha a sua 

experiência sobre a realidade. À medida em que existem estes espaços da diferença, como 

consequência, haveria o espaço da semelhança e da horizontalidade. 

Outro elemento base do feminismo comunitário seria a relação entre corpo e terra. Segundo 

Paredes (2013), desde a época da colonização na América-Latina, o europeu marcou a sua 

relação de invasão com o território e com a exploração dos bens naturais. 

Concomitantemente, essa postura sobre a terra teve desdobramentos sobre os corpos 

femininos das indígenas que aqui habitavam. Embora o feminismo comunitário seja colocado 

como uma resposta das mulheres indígenas aymaras frente o patriarcado, é possível relacionar 

a questão entre terra e corpo à realidade das mulheres indígenas e negras no Brasil e às 

mulheres indígenas no México, ao ter como base o fato de que estas mulheres foram usadas 

como escravas em sua força de trabalho e seus corpos explorados sexualmente dentro dessa 

condição. 
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La penetración colonial, nos plantea la penetración como la acción de introducir un 

elemento en otro y lo colonial como la invasión y posterior dominación de un 

territorio ajeno, empezando por el territorio del cuerpo[...] Podemos decir que la 

penetración colonial nos puede evocar la penetración coital, como la imagen de 

violéncia sexual, de la invasión colonial. No decimos con esto que toda penetración 

coital o penetración sexual en general, sea necesariamente violenta, no lo es cuando 

se la desea, pero la violación de nuestros cuerpos, ninguna mujer la deseamos y la 

invasión colonial ningún pueblo la quiere (CABNAL, 2010, p.15) 

 

Dessa forma, as mulheres latino-americanas, além de enfrentar a sociedade patriarcal, também 

precisam lidar com um processo colonial que acontece sobre o seus corpos. Esse processo 

assume uma dimensão real e palpável, mas também pode assumir uma dimensão psicológica 

de manifestação, pois, ao levar em consideração a linha da psicologia de Jung, muitas das 

situações de opressão vividas pelas ancestrais no passado, podem representar influências 

presentes na psique da mulher latino-americana.   

O feminismo comunitário pensa a opressão patriarcal como elemento que estaria presente 

desde antes da chegada do homem europeu. Nessa linha, muitas adeptas do feminismo 

comunitário, questionam a mitologia dos povos originários, baseada na complementaridade 

das forças. Assim, cosmovisões que se baseiam em uma relação de complementaridade entre 

o masculino e feminino, seriam vistas como exemplos destas distribuições sociais que eram 

propícias para fundamentar o funcionamento do universo e consequentemente, as divisões 

existentes entre homens e mulheres. Para Gutiérrez y Scárzega, a noção de 

complementaridade presente na cosmovisão de alguns povos originários teria surgido com a 

divisão sexual do trabalho, desde então, esta relação sofreu modificações de acordo com os 

sistemas sociais. Para as autoras, na sociedade atual, a relação de complementaridade entre os 

sexos denota um desequilíbrio profundo, pois; “[...] son complementarios hombres y mujeres, 

al igual que son complementarios los latifundistas y los peones durante el processo 

productivo[...]”. (GUTIÉRREZ &  ESCÁRZAGA, 2006, p. 3)  

Por outro lado, estas diferenças teriam sido acentuadas com a chegada do europeu.  Assumir 

que algumas sociedades indígenas já seriam configuradas como patriarcais antes mesmo da 

chegada do europeu, seria uma forma de sair de uma postura de vitimização e buscar elas 

mesmas adotar medidas para mudar esse quadro.  
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Voltando à relação entre terra e corpo, entende-se nesta lógica que enquanto houver uma 

exploração da terra, sem respeito, as mesmas relações estarão presentes sobre a mulher e vice-

versa. 

 

Sin embargo, una contradicción a lo interno de los movimientos de defensa 

territorial es el hecho de que las mujeres que conviven en el território tierra, viven 

en condiciones de violéncia sexual, económica, psicológica, simbólica y violéncia 

cultural, porque sus cuerpos aún siguen expropriados.  

De esta cuenta que las mujeres xinkas, hemos iniciado un proceso histórico de 

defensa de nuestro territorio cuerpo, por eso nos pronunciamos publicamente y ante 

nuestras autoridades indígenas para la erradicación de la violencia contra las 

mujeres, y unido a ello hemos gestado la lucha de defensa territorial en la montaña 

contra las 31 licencias de exploración de metales, porque compreendemos la 

armonización que existe entre cada una de estas energías para promovernos la vida 

con dignidad, y porque toda forma de explotación de los bienes naturales es una 

forma de violencia contra la tierra y contra las mujeres y hombres que convivimos 

con ella (CABNAL, 2010, p. 24) 

 

Para Paredes (2008), o feminismo comunitário inclui na relação corpo-terra, outros elementos 

espaciais. Estes apresentam-se segundo a cosmovisão aymara, onde o espaço articula-se de 

forma horizontal e vertical, compreendendo o céu, constelações e camada de ozônio, chamado 

de Arriba ou Alax Pacha, o espaço onde transitamos junto com membros de nossa 

comunidade e onde tomamos decisões é chamado de Aqui ou Aka Pacha, e por ultimo, o 

espaço de dentro da terra onde encontram-se as raízes e os corpos dos antepassados, lugar que 

permite a reflexão sobre a importância de nosso papel como habitantes deste planeta é 

chamado de Abajo ou Manqha pacha. Todos estes signos que são traduzidos para o espanhol 

como os espaços de Arriba, aqui e abajo, em aymara levam o signo Pacha. Ao buscar sobre os 

possíveis significados de Pacha, é possível encontrar diversas traduções como tempo, espaço, 

terra, era. [Fonte: es.glosbe.com/ayr/es/pacha] 

 Estes elementos adicionam outras compreensões ao ser humano e propiciam a noção de 

comunidade. Uma comunidade não depende apenas de um espaço, mas também de tempo e 

de um sentido de consciência para que tanto o espaço da Terra, quanto o tempo da Terra, o 

tempo de nossos corpos e o tempo dos seres que habitam em nosso planeta possam ser 

respeitados.  

 Ao observar estes elementos constituintes do espaço aymara e que constituem parte do 

feminismo comunitário, é possível perceber que esta visão de espaço e de terra, é bem 
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diferente da visão que impera nas grandes cidades, a visão hegemônica sobre terra. Na 

sociedade atual, o homem se isola de sua comunidade, formando uma cultura do 

individualismo, de pessoas desconectadas de suas realidades e de seres que habitam o mesmo 

espaço.  

Para Paredes(2013), outro elemento importante nesta questão é o tempo em relação ao espaço. 

A partir do momento em que existe o benefício de um sexo, em favor de outro, o tempo passa 

a ter valores diferentes para cada um deles. Para a autora, o tempo da mulher e principalmente 

o tempo da mulher indígena, sempre será menosprezado em relação ao homem, pelo fato de 

que a mulher é educada para desenvolver determinadas tarefas como lavar roupas, cuidar das 

crianças, gerando uma alienação feminina. Estas tarefas são vistas como menores justamente 

pela construção machista e patriarcal de nossa sociedade, embora sejam tarefas muitos 

importantes. Ao assignar um valor menor para essas tarefas, na lógica patriarcal e machista, 

elas valem menos e assim devem ser desenvolvidas por mulheres. Ao existir essa construção, 

a mulher é privada do tempo de estudar, do lazer, do descanso, é privada do seu tempo de 

vida;“[…] la reflexión que plateamos sobre el tiempo es vital en tanto y cuanto la vida se nos 

va minuto a minuto y hay algunos momentos en los cuales hay que plantearnos formas 

sociales de regresar y recuperar el tiempo de las mujeres […]”. (PAREDES, 2013, p. 10) 

Assim, é possível observar diferentes relações que estão incluídas na sociedade patriarcal que 

afetam a sociedade em geral, pois as mulheres representam pelo menos metade da sociedade. 

Dessa forma, nossa sociedade é programada para não respeitar os espaços, os tempos das 

mulheres e da terra.  

Outras discussões do feminismo indígena, fazem-se presentes em relação ao direito de escolha 

das mulheres, sobre quantos filhos querem ter e na questão do parto, por exemplo, pois o 

Estado impõe formas de parir um filho. 

 

 [...] La medicina moderna y patriarcal obliga a la mujer, sea cual sea su 

cosmovisión, a parir en una posición antinatural o a ser parte del negocio de las 

“cesáreas”. Esta modificación tiene como mayor efecto cambiar los imaginarios 

colectivos en cuanto a la relación mágico-mítica con la tierra, pues hace perder 

ceremonias fundamentales bajo el control femenino, como cortar el cordón 

umbilical y el entierro de la placenta […] (GUTIÉRREZ, ESCÁRZAGA, 2006, p.12) 
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Nota-se que os arquétipos da Papisa e da Imperatriz também estão presentes nestas reflexões, 

conforme já foi exposto anteriormente, em relação à  privação do tempo da mulher para a 

dedicação ao que ela considera importante para si e em relação à escolha sobre o seu próprio 

corpo. Porém, no caso de grupos minoritários, estas relações fazem-se mais gritantes pelo fato 

de haver uma dupla opressão social, pelo fato de ser mulher, por ser indígena ou negra e em 

muitos casos, pela questão da classe social, já que nossa sociedade latino-americana herdou as 

diferenças provenientes do processo de colonização, o qual sistematizou diferenças de classes 

sociais conforme os grupos étnicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

O presente trabalho possibilitou realizar uma interpretação sobre os as figurações e sobre 

determinados símbolos arquetípicos na obra “Lecturas para mujeres”, de Gabriela Mistral,  

juntamente com Cecilia Meireles e com o contexto das mulheres latino-americanas. O Tarô 

desta forma, apresenta-se como uma ferramenta que contém imagens antigas, que guardam 

uma carga histórica, símbolos e que puderam apontar elementos de um caminhar arquetípico 

da mulher.  

Este caminhar da mulher, embora possa ser pensado de forma geral e tenha elementos em 

comum, cada qual, pertencente a um grupo distinto, possui as suas particularidades e desafios 

para serem enfrentados de acordo com o seu contexto. Assim, a reflexão sobre o feminismo 

na América-Latina e suas especificidades demonstrou a necessidade da articulação de espaços 

onde seja possível rememorar elementos dos arquétipos da Papisa e da Imperatriz, no 

desenvolvimento de cada coletivo de mulheres. O feminismo comunitário demonstrou-se 

essencial na atual reflexão, por não restringir-se somente à uma dimensão política, mas 

colocando também uma reflexão transcendente na relação com o feminino, que recai sobre a 

mulher e sociedade e sobre a presença desta no planeta que habitamos.  

Como já foi colocado neste trabalho, observar o arquétipo da Papisa e da Imperatriz, 

demonstrou que elas podem caminhar juntas e formar uma ideia de unidade que é importante 

resgatar na luta pela igualdade de direitos em nossa sociedade patriarcal. Sendo importante 

um sentido de unidade que se dá através do conhecimento da história e da obra daquelas que 

estão ao nosso redor, mas também com aquelas que vieram antes, que lutaram e se 

posicionaram sobre a defesa de seus direitos, como Gabriela Mistral e Cecília Meireles. Foi 

possível observar um caminhar e desenrolar das características dos arquétipos aqui tratados no 

desdobramento da obra e vida das poetas aqui tratadas. 

Assim, este trabalho se coloca como uma possibilidade de interpretação sobre a questão dos 

arquétipos da Papisa e da Imperatriz do Tarô, numa relação com a mulher na América-Latina, 

sabendo que este é um campo muito vasto e dessa forma, aberto ao diálogo e à troca de 

saberes. 
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