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RESUMO
O presente estudo aborda a materialidade dos fios na prática arteterapêutica,
enfatizando seu simbolismo, já que a tecelagem de objetos é utilizada como amuleto
em diversas culturas tradicionais. Apresenta narrativas míticas ligadas aos fios e ao
ato de tecer. Relata, a título de ilustração, o processo de tecelagem de alguns
objetos com mulheres idosas residentes em uma instituição de longa permanência.
Conclui que o trabalho com fios favorece a organização e a concentração da
atenção, proporcionando também momentos de introspecção e consciência do
momento presente.

Palavras-chave:
Arteterapia – fios – amuletos – mitos - mulheres – idosos.
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ABSTRACT
The present study deals with the materiality threads in the art therapeutic practice.
Emphasizes the weaving of objects used as amulets, in several traditional cultures in
practicing arteterapeutica. It presents mythical narratives linked to the threads and
the act of weaving. It relates, by way of illustration, a process of weaving these
objects with elderly women residing in a long-term institution. It concludes that the
work with wires favors the organization and concentration of attention, also providing

Keywords: Art therapy – yarn - amulets - myths - old –

women.
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APRESENTAÇÃO
Imagem 1- O fio

https://www.1stdibs.com/dealers/weston-gallery/?page=7

O curso de pós-gradução em Arteterapia na Pomar foi-me apresentado pela
minha irmã. Em uma manhã ela perguntou se eu teria interesse em realizar o curso
de Iniciação em Arteterapia e, achei uma oportunidade de aproximação.
Fomos juntas. Nesse momento surgiu o encanto, fiquei encantada com o
lugar, e as infinitas abordagens que a Arteterapia proporciona. A liberdade em criar,
sem julgamentos e autocrítica na busca da perfeição. Ela é ponto de partida no
processo de individuação, manifestando o Self na criação.
O interesse sobre o tema surgiu no decorrer do curso. Os trabalhos sugeridos
pelos professores levaram-me de encontro a lembranças da infância, meu primeiro
contato com a tecelagem.
Os fios emaranhados e perdidos no fundo da gaveta foram retirados e
comecei a organizar, mas não sabia como iniciar os pontos, foi quando respirei
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fundo e disse, “Vou começar”. Pontos apertados e frouxos, saíram diversos pontos
que nem sei o nome, escutei meu coração e o processo fluiu, desde aí não me
separei mais das agulhas e fios. Como resultado, a coragem e vontade de iniciar e
criar.
“Arteterapia: Fios que tecem o Sagrado” foi elaborado a partir de um momento
delicado, em que não sabia qual direção seguir,

quando comecei a estudar os

objetos Sagrados dos Índios Huichol-México, em especial o “Ojo de Dios”. Eles
realizam o objeto como duas varetas, uma na vertical e outra na horizontal,
formando os 4 pontos cardeais, unidos por um fio de lã, envolto de cada lado das
varetas, criando um losango. Durante a realização do Objeto de Poder, os índios
cantam e rezam pela proteção para o caminho do filho, quando nasce até os cinco
anos. Quando a criança cresce, o faz sozinho. Um rito que passa por gerações.
Quando iniciei o primeiro “Olho de Deus”, não parei mais, encontrei na ação
de tecer uma forma de concentração no momento presente e a consciência da
espera do tempo. Cada ponto constrói uma pequena história e juntos, a história se
completa.
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INTRODUÇÂO

Imagem 2- DNA

http://www.mariateresacalvo.com/index.php/blog-idsh/itemlist/category/7-descodificacion-biologica

O presente estudo ressalta a importância dos fios enquanto material
simbólico, possibilitando construções artísticas de objetos Sagrados, a partir de
mitos, ritos, arquétipos e símbolos representados nas tradições ancestrais.
abordando o conceito da tecelagem na construção de objetos sagrados no setting
Arteterapêutico.
O ser humano desde sempre, reconhece alguns objetos como fontes de
poder, acreditando que a partir de um evento, processo de criação e intenção
materializam forças transformadoras, potencializando sua energia, tornando o
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resultado sagrado.
O indivíduo concede poder aos objetos, como por exemplo , quando o ser
humano em tempos ancestrais se vestiam com pele de animais acreditando que a
energia e força do animal estavam manifestados em roupas e objetos.
Silveira (1997), define o símbolo como um representante da imagem
arquetípica e outros fatores externos que o compõe lembrando, que para Jung os
símbolos são sinais, que prenunciam fenômenos ainda desconhecidos expressando
partes do inconsciente.
No inconsciente ficam guardados registros de acontecimentos, sentimentos e
emoções que negamos, armazenados em “caixas de guardados”, para um dia serem
abertas. Os arquétipos apresentam-se em formas de símbolos, os instintos como
força e, os arquétipos como energia vital, possível de infinitas representações.
No processo arteterapêutico inconsciente é materializado pelo símbolo,
construído no caminho da manualidade, expondo a leitura do Self.

O objeto

fabricado é um símbolo, e também manifestação do inconsciente.
No dicionário dos símbolos os amuletos são descritos e considerados como
um “talismã, vistos como algo que encerra um poder mágico, realizando
simbolicamente uma relação mágica entre quem o usa e as forças que ele
representa.” (CHEVALIER/GHEERBRANT,1988 p. 46)
Em relação à Arteterapia e os processos de criação Philippini diz que:
(…) na materialização de símbolos presentes na produção expressiva,
cumpre-se a função transcendente, ou seja: a comunicação simbólica cria
condições de estruturar, informar e transcender.

E complementa a descrição informando que:
[…] o fluxo de energia psíquica presente neste mecanismos expressivos
permite que a função transcendente reúna opostos psíquicos, criando
conexões mais fluentes entre o consciente e inconsciente.(PHILIPPINI
2013, p.49)

Os objetos que surgem durante as sessões são considerados informações do
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inconsciente, que comunicam-se com o consciente; por sua vez essa comunicação
depende apenas do indivíduo que abre-se para vivenciar a liberdade de expressão.
Em várias civilizações ancestrais, xamãs realizam amuletos considerados
objetos mágicos, uma ponte que liga o mundo espiritual com a matéria.
Considerados. produto da psique arquetípica, são usados para fins curativos, para
promover equilíbrio psicológico, meditações.
Os símbolos proporcionam a visualização e também a vivência de ativar uma
experiência realizada desde os primórdios, resgatando a memória de culturas que
interagem a partir do inconsciente coletivo. Os amuletos estabelecem uma ligação
entre o macro e microcosmos.
No estágio que realizei com mulheres idosas em situação asilar no período
da

pós-graduação,

foi

desenvolvida

na

abordagem

arteterapêutica,

uma

aproximação com a fios, contos e mitos. Foram “fios que guiam”, como no mito de
Ariadne, que ofereceu a Teseu, o fio que o guiou no labirinto.
Com todas as dificuldades referentes à idade, situação física e mental,
trabalhos com as mãos foram realizados pelas mulheres, estimulando as integrantes
do grupo, memórias antigas e o encontro com a Grande Mãe, conhecedora e
protetora que tece as histórias. Memórias guardadas que durante os encontros
trouxeram lembranças da infância, sonhos e a possibilidade de retornar com antigas
manualidades, que por muito tempo, foram esquecidas, assim como suas
potencialidades e criatividade.
Os trabalhos com fios representam um caminho com várias possibilidades,
em direção ao Self, são elementos que auxiliam no processo da individuação, a
descobrirmos quem somos.
transformação.

Mitos e ritos contribuem para a realização da

Materiais como linhas, galhos, cipós, elementos da natureza

participam da confecção. Com esse trabalho encontramos o silêncio, a concentração
e a harmonia interior, percebemos o ritmo, e bailamos com as mãos repetindo os
mesmos passos, facilitando uma organização mental.
Segundo Philippini (2013, p.63): “No processo arteterapêutico, tecer equivale
a ordenar, a articular, a entrelaçar, organizar, apropriar-se do fluxo criativo e
existencial.” Há diversas formas de aplicação do processo arteterapêutico com fios,
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independendo de dificuldades, respeitando e observando desde que seja utilizado os
limites.
Cores e texturas dos fios indicam caminhos do processo simbólico,
sentimentos e emoções, que auxiliam na configuração das informações a serem
trabalhadas.

Emocionalmente a criatividade é estimulada, e assim de forma

dinâmica, a respiração e a circulação do corpo físico também são ativadas.
Imagem 3- Mão

http://pinbrowsw.com/photo/38766148040467404

Segundo Jung (1964), além de sugerir um ritual devido à repetição de
movimentos básicos. estamos nesse momento participando de um mito. Este por
sua vez nos ajuda a lembrar de experiências marcantes, formas para desenvolver e
elaborar. Mitos são representações dos arquétipos, histórias contadas através das
gerações, mantendo a comunicação viva no inconsciente coletivo.
Dentro do trabalho com fios, estabeleci o recorte da tecelagem de objetos de
poder. Assim, esse estudo tem como objetivo ressaltar a contribuição dos fios,
enquanto materialidade, para o processo arteterapêutico.
O presente estudo pretende responder a seguinte questão:
Como os fios, enquanto materialidade, podem contribuir para o processo
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Arteterapêutico?
O estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos metodológicos de
modelos bibliográficos de pesquisa. Apresentando à título alguns aspectos
referentes a ilustração um processo Arteterapêutico com mulheres idosas em
situação asilar, estabelecendo como recorte a construção de objetos com fios.
O primeiro capítulo, Arteterapia: Fios que tecem o sagrado, aborda a
Arteterapia como processo terapêutico que utiliza diversas linguagens artísticas,
como processo de busca da individuação.

No segundo capítulo será tratada a

materialidade do fio no processo Arteterapêutico, bem como alguns exemplos de
símbolos e mitos que tecem esse universo.
No terceiro capítulo, apresento alguns objetos sagrados feitos com fios, seus
mitos e símbolos correlatos, e formas para desenvolver os amuletos, como Olho de
Deus, Filtro dos Sonhos, Xale Xamânico. No quarto capítulo, é relatado a título de
exemplo, algumas sessões do processo arteterapêutico realizado em uma instituição
de longa permanência, focando as atividade realizadas com fios e suas implicações
para as participantes do grupo.
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CAPÍTULO I
ARTETERAPIA

Imagem 4- Pássaros

htps://s-media-cache-ak0t.pinimg.com/736x/a2/1b/01
“Não devemos ter medo de inventar seja o que for. Tudo o que existe em
nós existe também na natureza, pois fazemos parte dela.”
Pablo Picasso

20
1.1-

ARTETERAPIA: CONCEITO,E METODOLOGIA
A Arteterapia é um processo terapêutico, de interface transdisciplinar que

busca o desbloqueio do processo criativo mediante a utilização de diversas
linguagens artísticas, como suporte de produções simbólicas que representam
conteúdos do inconsciente, que materializam-se nas diversas criações.
Segundo definição da Associação Americana de Arteterapia (AATA)
[…] A Arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido
na atividade artística e terapêutica é enriquecedor da qualidade artística no
contexto de uma relação profissional por pessoas com doenças, traumas ou
dificuldades na vida, assim como por pessoas que buscam desenvolvimento
pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir sobre o processos e
trabalhos artísticos resultantes, pessoais podem ampliar o conhecimento de
si e dos outros, aumentar sua autoestima, lidar melhor com sintomas stress
e experiências traumáticas […].
[…] Arteterapeutas são profissionais com treinamento tanto em arte como
em terapia. Tem conhecimento sobre desenvolvimento humano, teorias
psicológicas, práticas clínicas, tradições espirituais e multiculturais e
artísticas, sobre o potencial curativo da arte […]
[...] Ateterapeutas trabalham com pessoas de todas as idades, indivíduos,
casais, famílias, grupos e comunidades.
Oferecem seus serviços
individualmente e como parte de equipes profissionais e contextos que
incluem saúde mental, reabilitação, escolas, instituições sociais, empresas
ateliês e prática privada. (Associação Americana de Arteterapia AATA2003).

A Arte enquanto potencialização do ser é realizada por indivíduos de todas as
épocas.. Desde os homens das cavernas com seus desenhos rupestres , o ser
humano a partir do processo de criação, mantém vivas as forças da evocação
energética, dos animais, natureza e Deuses.
[…] segundo pesquisas modernas, antes de surgir o HOMO SAPIENS,
deparara-se com espécies a caminho da humanização. Os chamados
“homínidas” deixaram vestígios que permitem inferir uma existência já de
certo modo consciente-sensível-cultural. [..] entendemos que precisamente
na integração do consciente, faz sentido falar-se de criação.
(OSTROWER, 1977, p.11)

Ostrower (1977) esclarece que o ser humano não cria apenas porque gosta
ou quer, mas sim porque precisa, é de sua natureza. Este seria o ponto inicial do
indivíduo

para crescer, criar, ordenar, buscando a coerência, dando a forma e

criando o mundo.
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Um último problema a se considerar aqui e que, do momento que exista no
indivíduo um determinado potencial, surge para esse indivíduo, como
necessidade interior, a necessidade de exercer seu potencial e de realizá-lo
em sentido criativo. Podendo realizá-lo, o indivíduo se realizaria; sua vida
se tornaria mais rica e significativa.” (OSTROWER,1977, p.25)

Sobre o potencial humano para formar e transformar, Ostrower (1977) cita, que:
o homem desde o inicio dos tempos nas “primeiras culturas' , sendo
considerado “mais do que “homo faber”, ser fazedor, o homem é um ser
formador. Ele é capaz de estabelecer relacionamentos entre múltiplos
eventos que ocorrem ao redor e dentro dele. Relacionando os eventos, ele
os configura em sua experiência do viver e lhes dá um significado. Nas
perguntas que o homem faz ou nas soluções que encontra, ao agir, ao
imaginar, ao sonhar, sempre o homem relaciona e forma. (OSTROWER
1977, p.9)

A autora sinaliza que o processo de criar não restringe-se apenas no
relaxamento e esvaziamento dos conteúdos da mente. A criação indica o caminho
para ação, e o fazer, proporcionando ao indivíduo uma nova realidade no qual seus
sentimentos e emoções são configurados na obra artística.
[..] Criar não representa um relaxamento ou um esvaziamento pessoal, nem
uma substituição imaginativa da realidade; criar representa uma
intensificação do viver, um vivenciar-se no fazer; e, em vez de substituir a
realidade, é a realidade; é uma realidade nova que adquire dimensões
novas pelo fato de nos articularmos, em nós e perante nós mesmos, em
níveis de consciência mais elevados e mais complexos.”
(OSTROW|ER,1977, p.29)

Tanaka (2010) menciona que a Arteterapia utiliza recursos artísticosexpressivos que contribuem para a expressão e comunicação de sentimentos,
pensamentos, vivências, tendo vantagem de quebrar a barreira da palavra.

Para

Tanaka (op.cit.) a Arte é uma linguagem simbólica , em que o inconsciente é
acessado a partir do processo artístico:
Quando nos expressamos artisticamente abrimos para um diálogo interior
em que o inconsciente mostra o que está nos “bastidores” da psique, nos
colocando em contato com sentimentos que estão na base de nossos
comportamentos e atitudes promovendo questionamentos e transformação.
(TANAKA, 2010, acessado em março de 2016)

Desse modo, o processo arteterapêutico oferece a possibilidade, através da
criação, de receber imagens do inconsciente por vezes esquecidas ou escondidas,

22
elaborando sentimentos e emoções negativas, no processo de transformação da
identidade, proporcionando um suporte seguro para o indivíduo.
Segundo Bernardo (2008):
A Arteterapia integra os conhecimentos advindos da Psicologia às atividades
artísticas, trabalhando com o potencial terapêutico, pedagógico e de
crescimento pessoal contido em todas as formas de Arte, utilizando-se
técnicas expressivas e vivenciais para facilitar o reconhecimento e
desenvolvimento de potenciais o tratamentos do sofrimento psíquico, o
auto-conhecimento. (BERNARDO, 2008, acessado em março 2016).

Podemos considerar, então, que um processo areteterapêutico facilita a
interação com o mundo. A partir de imagens e experiências com formas e texturas,
ela possibilita a liberdade de expressão, manifestando sentimentos e emoções. Não
sabemos muitas vezes por onde começar, e a partir da Arte o processo torna-se
fluido. As criações materializadas ganham voz, indicando caminhos.
O mundo símbólico é a 'chave mestra”
do desenrolar das sessões os
símbolos assinalam, informam e definem sobre estágios da jornada de
individuação de cada um. Este caminho único, compreende as transições e
transformações em direção a tornar-se um in-divíduo, aquele que não se
divide face às pressões externas e que assim procura viver plenamente,
integrando possibilidades e talentos, as feridas e faltas psíquicas.
(PHILIPPINI,2013,p. 14)

Philippini (1996) indica que:
O caminho criativo em arteterapia tem o propósito de concretizar, dar forma
e materialidade ao que é intangível, difuso, desconhecido ou reprimido.
Sonhos, conflitos, desejos, afetos, energia psíquica que é bloqueada precisa
liberar-se e fluir, ganham concretude e podem plasmar e configurar
símbolos, que assim cumprem sua função de comunicar, estruturar,
transformar e transcender. (PHILIPPINI, 1996, p.01)

A Arteterapia favorece, também, a transformação de sentimentos obscuros
originados por experiências negativas, sendo um facilitador para os processos de
mudanças, estruturando a personalidade, ativando as potencialidades, trazendo a
harmonia e a interação com o todo.
Philippini (2013) considera que as produções artísticas liberam símbolos,
materializando conteúdos intrínsecos da psique, desenvolvendo uma comunicação
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ativa entre os registros do inconsciente e consciente. O ser humano libera na criação
artística, registros do inconsciente.

As linguagens são diversas e os símbolos

manifestam-se como suporte para a caminhada na existência.
(…) criar é basicamente, formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em
qualquer que seja o campo de atividade, trata-se, nesse “novo”, de novas
coerências que se estabelecem para a mente humana, fenômenos
relacionados de modo novo e compreendidos em termos novos. O ato
criador abrange, portanto, a capacidade de compreender; e esta, por sua
vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar. (OSTROWER 1977,
p.99)

A livre expressão a partir da Arteterapia favorece ao paciente a comunicação
do seu estado interior colocando para fora registros do inconsciente que por vezes
estão emaranhados como fios, no qual precisamos encontrar a ponta para poder
desenrolar e organizar conteúdos internos, uma vez que a Arte proporciona um
estado fluido para esse desbloqueio. Ostrower (1977) considera que:
[…] por meio da ordenação, se objetiva um conteúdo expressivo. A forma
converte a expressão subjetiva em comunicação objetivada. Por isso, o
formar, o criar, é sempre um ordenar e comunicar. Não fosse assim, não
haveria diálogo. Na medida em que entendemos o sentido de ordenação,
respondemos com outras ordenações que são entendidas, por sua vez,
justamente no sentido de sua ordem.
(OSTROWER,1977,p.24)

Bernardo (2008) comenta

que as sessões iniciais tem a função de

proporcionar conforto e acolhida, formando um vínculo

entre arteterapeuta e

paciente.
A Arteterapia apresenta ao paciente o seu olhar para o percurso da vida, a
se perceber melhor (como a pessoa se vê e se coloca no mundo). Ao entrar
em contato com o que pede a atenção especial (o conflito atual). Depois o
arteterapeuta propõe atividades que ajudam no trabalho dessas questões.
(BERNARDO, 2008, acessado em março de 2016).

São inúmeras as modalidades expressivas na Arteterapia, entre elasnas mais
utilizadas são: a colagem, fotografia, pintura, desenho, modelagem, mosaico,
construção, escrita criativa, vídeo, consciência corporal, costura, bordado e
tecelagem. O tema dessa monografia destaca as linguagens refletidas na
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tecelagem, bem como o bordado, a costura, o tear de papelão ou palitos, segundo
Philippini (2009, p.61) são manualidades que “oferece uma ampla e produtiva
possibilidades de aplicação, mesmo para clientes com processos clínicos graves.”
Cores e textura representando emoções e sentimentos, prontos para novas
transformações.
Assim, funcionamos em rede, estamos permanentemente em rede,
interagindo com tudo e todos, sendo influenciado e influenciando. E tecer
pode nos reconectar a esta ideia primordial “estamos e somos” a rede de
Indra. (PHILIPPINI, 2009, p.62)

Nas sessões de Arteterapia elementos simbólicos referentes a sonhos,
conteúdos do inconsciente e doenças físicas, são caminhos que indicam os
processos a serem elaborados por uma mudança funcional e psíquica.
[…] os símbolos que surgem durante a terapia são “imagens-guia que
unirão o inconsciente à consciência” e “através do desenvolvimento do
trabalho de criação de novas imagens, a transformação será facilitada e
ativada,.trazem
para o indivíduo a possibilidade de conhecer, compreender, refazer,
recuperar, renomear, reparar estruturas e transcender. (PHILIPPINI 2013
p.17).

Segundo Jung (1964) todos os objetos naturais ou fabricados pelo homem
oferecem a liberdade de transformar o símbolo, e este materializa-se em forma de
amuleto, com a energia potencializada quando, este objeto torna-se Sagrado.
Analisamos nesse momento a possibilidade, que todas as culturas com ritos,
mitos e símbolos decorrentes não apenas de uma identidade local, mas também de
uma referência universal, na qual todas as culturas convergem para um único
centro, relacionando-se entre si. Detalhes de cores, matéria-prima e entre outros
fatores que caracterizam uma cultura, entrelaçam-se na grande rede do inconsciente
coletivo.
[...] em arteterapia, os “sinais” são registrados pela produção simbólica, pela
cor, formas e movimentos, ocupação no suporte e padrões expressivos
gerais. Ao aprender gradualmente o significado destas configurações, é
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possível permitir que pouco à pouco, conflitos sejam elaborados e
conteúdos até então desconhecidos possam acessar a consciência.”
(PHILIPPINI, 2013, p.17)

E por esses caminhos a Arteterapia com passos suaves e profundos, propõe
o encontro com o Self, a verdadeira identidade, e oferece um suporte estrutural para
os desafios do cotidiano.

O caminhante com suas próprias mãos realiza

construções que possibilitam uma ferramenta para a aventura que é a vida.
No artigo “Materialidade e Arteterapia”, Philippini(1996), comenta as
dificuldades iniciais do processo das “mãos que nada podem fazer” e como a partir
do processo surgem as “mãos da materialidade e da materialização”. Neste sentido
o arteterapeuta conduz de braços dados, trabalhos realizados nos “setting”
arteterapêutico_ lugar de criação e conhecimento da identidade.
Desde modo, o arteterapeuta estará facilitando o surgimento de uma trama
criativa, uma urdidura tecida pelas próprias mãos, no espaço receptivo do
setting arteterapêutico. No afeto que se pode comunicar, percorrendo o eixo
do si-mesmo, uma rota, que organiza e ativa o processo criativo singular,
religando o mundo externo/interno e por isso, abrindo novas formas de
comunicação do mundo interno e a recriação do ambiente à sua volta.
(PHILIPPINI-1996, p.02)

Quando ocorre o encontro empático entre o arteterapeuta, paciente, lugar e
linguagem expressiva, há um êxito no resultado no processo arteterapêutico,
proporcionando liberdade e sincronicidade nas ações entre arteterapeuta e paciente.
O processo flui e assim o paciente sente-se confiante no seu caminho.
O setting arteterapêutico é definido como um lugar livre para criações. Com
diversos materiais, propicia a criação de formas quando há troca de seus
integrantes, a partir de histórias contadas no processos artísticos. Sentimentos e
emoções ganham materialidade, havendo assim uma troca significativa na liberação
de traumas e registros negativos, que afetam o bem estar e a harmonia com o todo.
Tais figuras do espaço/tempo traduzem certos momentos dinâmicas do
nosso ser, ritmos internos de vitalidade, de acréscimo ou declínio de forças,
correspondendo ainda certos estados de ânimo e de equilíbrio interior,
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entusiasmo, alegria, tristeza, melancolia, apatia, hostilidade, serenidade,
agitação, etc (.OSTROWER, 1977, p.25)

Quando perdemos a ponta do fio e todo emaranhado perdido na gaveta, à
espera do processo de individuação, o ato de tecer propõe reunir, tramar, estruturar,
integrar, relacionar, ordenar, urdir, organizar e desembaraçar todos os conteúdos,
que por hora estão emaranhados, vislumbrando a mudança.
Com esse trabalho encontram-se o silêncio, a concentração e a harmonia
interior, percebendo-se o ritmos e bailam-se com as mãos repetindo os mesmos
passos, conduzindo a uma organização mental.
Segundo Philippini (2013):
“ no processo arteterapêutico, tecer equivale a ordenar, a articular, a
entrelaçar, organizar, apropriar-se do fluxo criativo e existencial.” Há diversas
formas de aplicação do processo arteterapêutico com fios, independendo de
dificuldades, respeitando e observando os limites.
Cores e texturas dos fios indicam caminhos do processo, sentimentos e
emoções, que corroboram para as informações a serem trabalhadas.
Emocionalmente a criatividade é estimulada, e assim de forma dinâmica, a
respiração e a circulação do corpo físico são ativadas.
(Philippini, 2013, p.23):

O trabalho com as mãos é indicado como recurso terapêutico para casos de
depressão, ansiedade e apatia, além de sugerir um ritual devido à repetição de
movimentos básicos. Pessoas de todas as faixas etárias podem realizar o processo.
Segundo Jung (1964, p.323) “participar de um ritual, participamos de um
mito.” Este por sua vez nos ajuda a lembrar de experiências marcantes, formas
para desenvolver e elaborar. Mitos são representações dos arquétipos, histórias
contadas por gerações mantendo viva o inconsciente coletivo. A partir do ato de
tecer pode-se criar e transformar, uma janela aberta para a compreensão do Self, o
encontro com o eu verdadeiro.
No presente estudo monográfico aborda-se a Arteterapia na visão Junguiana,
segundo a qual, a partir de produções Arteterapêuticas, os símbolos difusos e por
vezes sem sentido são expostos e visualizados, enquanto libera-se o processo
criativo.

Esses mesmos símbolos que muitas vezes permitem acessar uma
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memória coletiva, ganham formas no setting arteterapeutico, transformando-se em
um mapa para o encontro com o Self.
1.2- PSICOLOGIA ANALÍTICA
Carl Gustav Jung nasceu em Kesswil na Suíça em 1875, estudou Medicina
em Basiléia especializando-se em Psiquiatria.

A partir de seus estudos ele

sistematizou a Psicologia Analítica que distingue-se pelos conceitos de energia
psíquica, Arquétipo, Complexo, Símbolo, Tipos Psicológicos, Inconsciente Pessoal e
Coletivo. Sincronicidade e Individuação. O presente estudo aborda os três conceitos
principais da Psicologia Analítica, o Inconsciente Coletivo, Arquétipo e Símbolo.
1.2.1 Inconsciente Coletivo
O inconsciente coletivo segundo Dr. Nise da Silveira (1997,p.62), ultrapassa
as barreiras do inconsciente pessoal alcançando “caminhadas mais profundas” da
psique humana ultrapassando os limites da raça e cultura. Havendo um núcleo em
que todas as etnias convergem para o centro, de encontro a um denominador
comum.
O inconsciente coletivo:
é a expressão psíquica da identidade estrutural do cérebro, independente de
todas as diferenças raciais.[...] Na qualidade de herança comum transcende
todas as diferenças de cultura e de atitudes conscientes meramente em
conteúdos capazes de se tornarem conscientes, mas em disposições latentes
para reações idênticas.” (SILVEIRA, 1997, p.62).

Silveira (op. cit.) faz um paralelo entre Freud e Jung. Em que Freud considera
o inconsciente “um verdadeiro caos” e Jung considera que existe um centro
chamando-o de Self (si mesmo). O Self seria uma fonte de energia infinita no qual o
inconsciente coletivo contém informações culturais e genéticas.
O inconsciente coletivo dos arquétipos ou padrões humanos universais, que
podem ser constelados, precipitados ou evocados por circunstâncias que
os carregam de energia. Esses padrões existem desde o início dos tempos,
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e foram vividos também pelas pessoas que já morreram há muito tempo.
Em certo sentido, eles existem como “sombras” ou arquétipos que de fato
nascem repetidas vezes.(BOLEN 1980 ,p.166).

O inconsciente coletivo segundo Jung, ultrapassa as experiências pessoais,
no qual concentram-se as experiências humanas. Nesse cenário encontram-se os
conteúdos que expressos em mitos e símbolos ganham espaço na psique humana.
1.2.2 Arquétipos
Para Jung “arquétipos são possibilidades herdadas para representar imagens
similares, são formas instintivas de imaginar”. (apud. SILVEIRA 1997, p.69).
Nise da Silveira (1997) esclarece a definição junguiana de arquétipo como
A existência de uma base psíquica comum a todos os seres humanos que
permite compreender por que em lugares e épocas distantes aparecem
temas idênticos nos contos de fadas, mitos, dogmas e ritos das religiões,
nas artes, na filosofia, nas produções do inconsciente de um modo geral –
seja nos sonhos de pessoas normais, seja em delírios de
loucos.”(SILVEIRA,1997, p.69).

Sendo este originado pelas vivências, não individuais mas a partir de todos,
repetindo as mesmas experiências por várias gerações, ou por:
[..] disposições inerentes à estrutura do sistema nervoso que conduziriam à
produção de representações sempre análogas ou similares. Do mesmo
modo que existem pulsões herdadas para agir de modo sempre idêntico
(instintos), existiriam tendências herdadas para construir representações
análogas ou semelhantes.(SILVEIRA ,1997, p.69).

Sendo assim, o arquétipo ora pode originar-se por impressões que repetemse ao longo da humanidade, e repetem-se independente da cultura ou símbolos
relacionado ao homem, ora pela função orgânica do sistema nervoso, que capta
impressões já existentes em algum tempo e lugar.
Seja qual for sua origem o arquétipo funciona como um
concentração de energia psíquica. Quando essa energia,
potencial, se atualiza, toma forma, então teremos a imagem
Não poderemos denominar essa imagem de arquétipo, pois o
unicamente uma virtualidade.(SILVEIRA 1997, p.69).

módulo de
em estado
arquetípica.
arquétipo é
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O arquétipo reside no imaginário, é por vezes manifestado nos papéis que
assumimos na sociedade, em que sempre vivenciamos e repetimos, os mitos:
Arquétipo são conceitos vazios, não preenchidos. São formas universais
coletivas, básicas e típicas vivências de determinadas experiências
recorrentes, que expressam a capacidade criativa única e autônoma da
psique. São conteúdos coletivos todos os instintos e formas básicas de
pensamento e sentimento, tudo aquilo que consideramos como universal e
pertence ao senso comum. (GRINBERG 1997,p.136)

E a partir dos símbolos os arquétipos organizam-se, sendo ativados pelas
emoções e sentimentos “repetindo situações típicas de comportamento e adquirir
determinadas experiências”. (GRINBERG, 1997, p. 136).

1.2.3 Símbolos
Chevalier e

Gherbran (1988) definem o significado da palavra em grego

(Symbolon), o símbolo representa um signo para representar algo abstrato como o
tempo, matéria, nações e religiões.
Para Carl C. Jung (1964) o inconsciente expressa-se através de símbolos,
que podem ser narrativas míticas ou imagens. Segundo Silveira (1997, p.70)

“em

todo símbolo está sempre presente a imagem arquetípica como fator essencial mas,
para construí-lo, a essa imagem devem ainda juntar-se outros elementos.” Jung
(op.cit) ressalta que, os símbolos são a expressão de coisas significativas para as
quais não há, no momento formulação mais perfeita.
Um símbolo sempre pressupõe que a expressão escolhida é a melhor
descrição ou formulação possível, naquele momento, de um fato
relativamente desconhecido […] que por isso mesmo – por ser algo vivo e
prenhe de significado não pode ser melhor representado.(GRINBERG,
1997, p.231).

Ao estabelecer comunicação com o inconsciente através das modalidades
artísticas propostas pela Arteterapia, os símbolos ganham forma e energia,
indicando o caminho para a auto descoberta.
No

capítulo

seguinte

abordaremos

a

tecelagem

como

linguagem
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arteterapêutica, o fio enquanto material simbólico, presente em mitos referentes a
construção de símbolos que auxiliam na caminhada.
Desse modo, será apresentado seguir alguns aspectos do simbolismo dos
fios e exemplos de mitos, lendas, histórias e arquétipos referentes aos trabalhos
realizados com tramas e fios.
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CAPÍTULO II
FIOS QUE TECEM O SAGRADO

Imagem 5: Roca de fiar

http://www.educationscotland.gov.uk/scotlandshistor

“A vida é uma tapeçaria que elaboramos, enquanto somos urdidos dentro
dela. Aqui e ali podemos escolher alguns fios , um tom, a espessura certa,
ou até colaborar no desenho.”
Lya Luft.
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Segundo Boechat (2008, p.01), a palavra mitologia “deriva do grego mién,
manter a boca e os olhos fechados.” Sociedades tribais apropriam-se do mito, como
se fosse uma roupa, na qual criam-se histórias para ilustrar “respostas-guias”
explicativas no processo da criação, cultura, sócio-ambiente e questões pessoais,
relacionados às questões cosmológicas, metafísicas, sociológicas e psicológicas.
Na questão cosmológica, o mito traz sentido a criação, explicando o
surgimento do mundo e dos seres vivos. “O mito tem a função de responder de
forma simbólica e abrangente às questões fundamentais da alma.

E os mitos

cumprem sua função de atribuir ao mundo, desde a aurora da humanidade até os
dias da sociedade tecnológicas.” (BOECHAT 2008, p. 01)
O mito é atribuído na questão metafísica para explicar “a essência do mundo,
da natureza e dos fenômenos.” Na questão sociológica ele tem a função de inserir
indivíduos nos ritos de passagem que correspondem a sociedade em que vivem,
como batizados, casamentos e fases de transições, como nascimento e morte. O
mito também é responsável pelos processos internos, conduzindo o indivíduo a
“caminhar

de

forma

mais

consciente

por

suas

passagens

existenciais.”

(BOECHAT,2008, p. 01)
Ele se faz presente também na questão psicológica, proporcionando uma
base para o indivíduo entender questões internas que fazem parte do universo da
psique.
Assim, a imagem é a linguagem fundamental da alma e os símbolos são a
chave para a compreensão das imagens. Os mitos, por sua vez, são
estórias simbólicas que se desdobram em imagens significativas, que tratam
das verdades dos homens de todos os tempos. (BOECHAT,2008, p.03)

O mito exerce uma força que impulsiona a sociedade. É visto presente
durante o período paleolítico nas pinturas rupestres, e também nas sociedades
antigas como agente formador da cultura e vida coletiva e individual do ser humano.
Na psicologia analítica o mito é uma ferramenta no processo terapêutico,
denominado por Jung, como processo de amplificação, histórias são contadas para
o tratamento de questões físicas e mentais, esclarecendo, questões internas
relacionadas ao Self, conduzindo de forma clara e com liberdade, a vivência dos
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arquétipos, demonstrando saídas de situações aparentemente sem respostas.
Chevalier e Gherbran (1988, p.284) definem os fios como: “fios regem o
destino, serve para designar tudo o que rege ou intervém no destino.” Desta forma o
fio ganha novos significados, além de algo que transforma-se em utilidade o seu
processo de transformação, conduz o homem ao fator tempo e ao destino, decidindo
quando começar, caminhos para transformar e o final.
O fio liga todos os estados de existência entre o indivíduo e o Self. Eles
conduzem a uma atividade criativa de energia psíquica e também de auto
conhecimento.
Chevalier e Gherbran (1988, p.284) ainda fazem distinção no ato de tecer os
fios. Oferecendo a arte de tecer uma paralelo simbólico, em que a urdidura seria a
“liga entre si, os mundos e os estados; sendo que, o desenvolvimento condicionado
e temporal e o conjunto da tecedura, representam a vida vivida.”
Segundo Eliade (1991), os fios simbolizam a ligação de todos os estados de
existência entre si, e ao todo. Ele é um símbolo mítico na criação Cósmica e na
determinação dos destinos humanos. Os fios por muito tempo contam histórias e
mitos . Nos tempos antigos além de serem utilitários para manter o corpo aquecido
durante o inverno, anunciavam as tribos ou clãs com seus símbolos bordados nas
roupas, e também eram usados como moeda de troca.
Os fios têm como simbolismo a ligação de todos os estados de existência
entre si e ao Todo.

São considerados símbolos míticos na criação da ordem

cósmica e na determinação do destino.
Para os homens das sociedades tradicionais todas as atividades humanas e
todos os artefatos têm um modelo mítico e foram ensinados pelas
divindade. Esta atitude religiosa eleva e dignifica o trabalho humano o
homem repete a cosmogenia(ELIADE,1991, p.112)

No momento que “desenrolamos o emaranhado de fios e tramamos uma
estrutura” definimos o trabalho relacionando ao tempo e destino.
O ato de tecer é considerado criativo e expansivo, tecidos, cordas, fios, redes
são considerados símbolos da criação do universo e da vida. A roda de fiar que
mantém a ordem do Cosmos. As várias Deusas relacionadas à Arte de tecer tem
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como símbolos, o fuso, a roda de fiar, os fios e a urdidura.
2.1- AS PARCAS

Imagem 6- Parcas ou Moiras

https://ocultismopel.wordpress.com/2014/08/15/parcas-ou-moiras/

Segundo o mito greco-romana a Deusa Tríplice, nas formas de Nona, Décima
e Morta, controlavam o fio da vida, definiam o nascimento, acontecimentos e a
ruptura da vida.
Commelin (1926) faz referência às Deusas Parcas, como as Senhoras do
Destino. Filhas de Zeus e Têmis, representadas pela Tríade, as três deusas da sorte
dos seres humanos, Cloto, Láquesis e Átropos.
Cloto em Grego, significa fiar, deusa que fia. A Deusa Cloto têm a aparência
de uma menina, sua veste é uma longa túnica com várias cores, mas a cor
predominante é o azul claro, usa uma coroa de sete estrelas e segura um fuso que
“desce do céu à Terra e na outra mão o fio do destino humano”

considerada

também como a Deusa do Nascimento. (COMMELIN, 1926, p.82)
A Deusa Láquesis, que em Grego significa sorte, põe o fio no fuso, sua veste
rosa é repleta de estrelas, rodeada de inúmeros fusos em sua volta, ela enrola o fio
e sorteia quem morrerá, sendo também considerada a Deusa do casamento,
representando aspectos da mulher madura.
Átropos, que significa inflexível, corta o fio da vida. É representada por uma
anciã vestida de preto, ao seu redor há vários novelos de fios incompletos, alguns
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com mais, outros com menos, simbolizando o tempo de vida na Terra.
Interpretadas como começo, meio, fim, passado presente e futuro. As deusas
aparecem vestidas com roupas nas cores branco, rosa e preto, cores que
representam os estágios cíclicos do indivíduo: infância, maturidade e velhice.
Os símbolos têm vida. Atuam. Alcançam dimensões que o conhecimento
racional não pode atingir. Transmitem intuições altamente estimulantes,
prenunciadoras de fenômenos ainda desconhecidos. Mas desde que seu
conteúdo misterioso venha a ser apreendido pelo pensamento lógico,
esvaziam-se e morrem.(SILVEIRA,1997, p.71).

Imagem 7-Deusas Parcas

https://pt.wikipedia.org/wiki/Parcas#/media/File:The_Triumph_of_Death,_or_The_Three_Fates.jp

As Deusa Parcas são representações simbólicas da relação tempo-destino,
interagem na concepção interna e cronológica do indivíduo, conduzindo aos ritos de
passagem do ser humano.
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2.2- ARIADNE
Imagem 8- Ariadne e o novelo de lã

http://soniafurtado.blogspot.com.br/2016/08/ariadne-e-teseu

Bulfinch (2006) apresenta a descrição do mito de Ariadne e Teseu. Ariadne a
princesa de Creta, era também conhecida como a Senhora do Labirinto. Filha do rei
Minos e da rainha Parsíofene, filha de Hélio.
Ariadne foi esposa do Deus Dionísio e apaixonada pelo herói grego Teseu. O
jovem Teseu era o rei de Atenas e foi voluntariamente oferecido ao sacrifício o ritual
do Minotauro, um ser híbrido, metade homem, metade touro. O Minotauro ficava
preso num labirinto, situado no jardim do palácio do rei Minos.
Tudo aconteceu quando o filho do rei Minos foi assinado nas ruas de Atenas,
no sentido de reparar o erro, e para evitar guerras, os atenienses entraram numa
espécie de acordo.
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O rei Minos pediu que de nove em nove anos o povo de Atenas deveria enviar
para Creta quatorze jovens, sete homens e sete mulheres, para serem entregues a
sacrifício para o Minotauro.
Quando Teseu cresceu

manifestou a coragem para ser oferecido ao

Minotauro. Mas ele tinha um plano, para derrotar o Minotauro. Desembarcando em
Creta, Ariadne fica encantada pela gentileza e coragem do jovem rei Teseu. Então,
ela própria sugere um plano. Ela o leva ao labirinto, e dá a ele uma espada e um
novelo de lã vermelha, assim ele poderia retornar de volta. O plano dando certo,
fugiram para Atenas e lá ela seria a Rainha. Teseu conseguiu vencer o Minotauro e
sair do labirinto, logo após Ariadne e Teseu partiram rumo a Atenas.
2.3- ARACNE
Imagem 9 – Aracne e Atena

http://portal-dos-mitos.blogspot.com.br/2014/08/aracne.html

Na Grécia Antiga o mito da Aranha é representado por Aracne. Aracne era
uma donzela tecelã. Ela tecia tão bem, que todos os humanos e seres encantados
reconheciam o seu talento, que era um dom ofertado pela Deusa Atena.
Greene e Burke (2001, p.139), relacionam o mito Grego de Aracne ao
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“orgulho arrogante, que ilustra vividamente o talento sem humildade, nem sempre
traz o sucesso.” A Deusa Atena, era a Deusa virgem responsável pelas estratégias
de guerras e artes domésticas principalmente a tecelagem. Os homens e mulheres
que teciam eram filhos de Atena, e por vezes ela ofertava o dom para os humanos.
Aracne recebeu o seu dom, porém não reconhecia a Deusa como doadora,
desafiando a imortal numa competição. Deusa Atena aceitou o desafio, e teceu a
história dos Deuses do Olímpio.
Já Aracne teceu as histórias não honrosas dos Deuses, zombando de suas
atitudes na Terra.

Porém ela teceu de uma forma única e bela, merecendo o

reconhecimento de Atena, esta por sua vez, sentiu-se ofendida não apenas pela
beleza da obra, mas pelas histórias contadas na tapeçaria. Neste momento Atena
transformou Aracne na aranha, “destinada a tecer para sempre, mas sem nenhum
reconhecimento.” (GRENNE E BURKE, 2001, p.140).
2.4- PENÉLOPE
Imagem 10 - Penélope

http://eventosmitologiagrega.blogspot.com.br/2011/07/penelope-o-amor-que-nao-se-cansa-de.html
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Outro mito relacionado a tecelagem é o mito de Penélope e Ulisses. Neste
tempo quando Ulisses partiu para a Guerra de Troia, ficou longe de casa por cerca
de vinte anos. Penélope estava esperando a volta de Ulisses, nesse intervalo ela foi
obrigada a escolher um outro marido para ser o novo rei.
Atena aconselhou à Penélope que tecesse uma mortalha para o sogro, pela
manhã ela tecia e a noite desfiava, dessa forma nunca terminaria a mortalha. A sua
disciplina e esperança no retorno de Ulisses concretizou-se e apesar de todos os
desafios encontrados eles reencontraram-se.
Tecer é também uma imagem arquetípica da própria vida, uma trama feita
de muitos fios, experiências, sentimentos e acontecimentos diferentes.
Cada um de nós tem uma história singular, que começamos a tecer no
nascimento e concluímos na morte. (GRENNE e BURKE,2001, p.126).

2.5- A MULHER ARANHA
Imagem 11- Inscrição Navajo – Mulher Aranha

http://threadsofspiderwoman.blogspot.com.br/2011_03_01_archive.html

Faur (2011) comenta sobre os caminhos que os fios percorreram na história.
Na era paleolítica as mulheres descobriram como preparar os fios para confecção de
roupas, cobertas e utilitários, começaram torcendo pequenos filamentos de fibras
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naturais, chegando as tramas.
Na Europa antiga as mulheres teciam os zostras, cintos longos feitos com lã
vermelha e franjas nas pontas, herança de mãe para filha, acreditavam que quando
o parto estava difícil , a mulher vestiria o sinto para facilitar o nascimento da criança.
Por muito tempo as mulheres eram responsáveis por fiar e tecer. No século XII,
surge o tear horizontal, substituindo o fuso e a roda de fiar. A partir deste momento
os homens aderiram ao ofício, tornando um comércio.

enquanto as mulheres

ficavam em casa tecendo as roupas e contando histórias.
Na Irlanda as videntes teciam usando pequenas tábuas furadas no meio, que
giravam com as mãos através delas, previam os finais das batalhas e os cataclismos
naturais. Além de roupas e objetos de casa as mulheres teciam histórias de suas
famílias, eventos que marcaram épocas e mitos de suas culturas e, quando
finalizavam, penduravam na parede para expor em dia de festa.
A autora afirma no artigo que “tecer é um ato criativo e expansivo, fios,
cordas, redes e tecidos foram usados como símbolos da criação do mundo e da vida
humana.
Nos contos de fadas os fusos eram untados com sangue menstrual das
moças para pedir ajuda das fadas madrinhas, depois ela entravam numa gruta e
pulavam um poço. Nesse ritual era traçado o elo mágico entre o mundo sobrenatural
e o humano.
O mistério primordial de tecer e fiar tem sido projeto sobre a grande Mãe,
que , como o grande feminino que abrange toda a natureza é a primeira
forma de divindade precedendo às representações masculinas.. É a
Senhora do Tempo e consequentemente, do Destino.
Governa o
crescimento e o tempo cíclico, alternancia dia-noite, a mudança das
estações e os ciclos de menstruação e gravidez das mulheres. Como a
Grande fiandeira ou como uma Tríade lunar, fiar a trama não só a vida
humana mas também o destino do mundo. (GAGO, 2010, acessado em
junho de 2016)

As criaturas sobrenaturais, como fadas, elfos e goblins eram atraídos pelas
tecelãs, e aquelas que realizassem essa Arte com primor, eram abençoadas por
esses seres mágicos que ofertavam-lhes prosperidade e fertilidade.
Considerado um rito de passagem que evoca as Deusas Tecelãs, eram
realizados xales ou mantos pelas mulheres, para representar momentos de
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transição como o casamento e a gravidez.
Segundo Eliade (1991), os homens das sociedades antigas realizavam
objetos míticos, eles diziam que esses objetos foram ensinados por divindades que
aqui habitavam. E no momento de criar, o ser humano repete a ação de criar dos
Deuses, a cosmogonia, que significa a ação de criar e formar o Universo, o Cosmos.
O Cosmos, é concebido com um tecido criando uma grande rede:
Sendo o princípio cósmico que une todas as coisas e também suporte, a
força e a lei divina que mantém coeso o Universo.
Por outro lado o labirinto é por vezes concebido comum nó que deve ser
desatado, e esta noção tem lugar num conjunto metafísico-ritual que contém
as ideias de dificuldade, de perigo, de morte e de iniciação”
No plano mágico, o homem serve-se de nós -amuletos para se defender dos
demônios e dos feiticeiros no plano religioso, sente-se “ligado” por Deus,
preso no seu enlaço. Por vezes a própria é um tecido ou um fio que prende
a vida de cada mortal. Estas diversas perspectivas têm certos pontos
comuns sempre e em todas parte a finalidade última do homem é libertar-se
dos” laços.(ELIADE, 1991.113)

Nas tradições antigas, na qual a sociedade era Matriarcal, o símbolo da teia
da aranha representavam a Grande Mãe. A Deusa criadora da vida. Considerada
um arquétipo que as definem como Deusas Tecelãs, existentes nas tradições nativas
conhecida como Grandes Mestras e também em outras culturas como Grécia, Egito,
Índia, Celtas e Nórdicos.
A aranha é vista como uma intermediária entre o céu e a terra, no seu
trabalho infinito de fiar, capturar, desfazer e renovar a teia, por isso ela
simboliza a alternância das forças que sustentam a estabilidade cósmica.
Jung a considerou símbolo do Self, a parte da personalidade que inclui e
integra o subconsciente, o claro e o escuro, a luz e a sombra.(FAUR
2011,p.08)

A lenda da Mulher Aranha é contada pelos antigos povos Maias, Olmeca e
pré-tolteca. Cultuada no México em forma de aranha, responsável pela criação e
destruição pela guerra.
Na tradição Nativa Norte-americana, o Povo Hopi, a Mulher Aranha surge
como a Deusa da Terra, mestra da magia do mundo subterrâneo, a Mãe de todos os
Deuses, consorte de Tawa o Deus Sol, que juntos conceberam os primeiros homens.
Tawa deu de presente aos primeiros seres humanos os raios de Sol, para gerar a
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vida e iluminar os dias e a Mulher Aranha de vigiá-los a noite enviando mensagens e
sonhos que pudessem ajudá-los na melhor forma de viver.
A Mulher Aranha foi responsável em passar os ensinamentos aos novos
seres, as mulheres eram responsáveis em construir suas casas e utensílios
domésticos com o barro, e proporcionar as crianças da tribo os ensinamentos
sagrados. Os homens ficaram responsáveis em construir altares e tecer as mantas
com símbolos de força e proteção para cada tribo.

Imagem 12- Mulher Aranha I

http://naspegadasdocastor.blogspot.com.br/

Sua representatividade é tão respeitosa que muitos dos povos não
pronunciam em voz alta o nome da Mulher Aranha, e ninguém a representa nos dias
de festas da tribo.
Para o povo Navajo localizado no Sudoeste Americano, a Mulher Aranha era
responsável em tecer a teia da vida, ensinou o caminho da beleza e o equilíbrio do
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corpo físico e mental.
Uma outra lenda do pueblo Navajo é contada sobre uma moça do pueblo que
estava muito triste e decidiu fazer uma caminhada longa pelo deserto, quando
distante observou uma fumaça, foi até a casa e quando chegou perto da porta viu
pela fresta a Mulher Aranha tecendo um cobertor.
Imagem 13 – Mulher Aranha II

https://br.pinterest.com/pin/550354016942373921/

A Mulher Aranha nesta ocasião apresentou-se na forma de anciã.

Com

simpatia, a moça conquistou o coração da anciã e esta por sua vez ensinou-lhe a
arte de tecer. Deu a moça a missão de passar os ensinamentos da tecelagem à
outras mulheres, desta forma ela nunca mais se sentiria sozinha, e pediu que
sempre quando as mulheres terminassem suas tecelagens deixassem um pequeno
buraco, para a Mulher Aranhar ser lembrada.
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Assim, fechando o ponto da trama, percebemos o universo dos símbolos do
fio, que em movimento, contam histórias e mitos representando e afirmando os
arquétipos vivenciados pelo ser humano.
No capítulo III serão apresentados mitos relacionados aos talismãs e à ação
de criar objetos a partir dos fios, construídos pelo indivíduo buscando proteção.

A

energia, força e intenção, surgindo como resposta do indivíduo que produz o objeto
interior, transformando-o em “Objeto Sagrado”.
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CAPÍTULO III
AMULETOS COM FIOS NO PROCESSO ARTETERAPÊUTICO

Imagem 14 – Ojo de Dios

https://www.google.com.br/search?q=olho+de+deus
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No capítulo II aborda-se o universo simbólico dos fios, suas histórias e mitos.
No presente capítulo verificam-se alguns objetos realizados com fios, suas
representações simbólicas e mitos.
Tecer não significa somente predestinar e reunir realidade diversas, mas
também criar fazer, sair de sua própria substância exatamente como faz a
aranha, que tira de si própria a sua teia.” (ELIADE, 1962, p.159)

Mortalhas, colchas, cintos, saias, ou como um fio que conduz à saída, o fio
torna-se um material mágico, ganhando forma quando inicia-se o processo de
criação.
As tradições Xamânicas conhecidas pela sua arte de tecer, desde muito
tempo realizam objetos de poder considerados talismãs ou amuletos, mantados com
a intenção de proteger quem o constrói. Cada tradição segue um padrão específico,
criando formas geométricas coloridas. No dicionário de símbolos os talismãs são
tidos como objetos que conduzem poder.
Para Eliade, o talismã:
(…) é visto como algo que como algo que encerra um poder mágico,
realizando simbolicamente uma relação mágica entre quem o usa e as
forças que ele representa, (…) agem em planos cósmicos, colocando o
homem que o usa no centro dessas forças. (Eliade 1991, p.112)

Definindo o talismã como um objeto de poder, de proteção contra o mal que
libera o indivíduo do medo:
No plano mágico, o homem serve-se de nós – amuletos, para se defender
dos demônios e dos feiticeiros; no plano religioso, sente-se “ligado” por
Deus, preso no seu “laço. Por vezes o nó, é um tecido ou um fio que
prende a vida de cada mortal. Estas diversas perspectivas têm certos
pontos comuns, sempre e em toda parte a finalidade última do homem em
liberta-se dos “laços”(ELIADE, 1991, p.113)

Grinberg no livro Jung um Homem Criativo, cita o significado dado por Jung,
sobre a Mandala, uma representação circular da totalidade.
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A mandala é um diagrama composto, geralmente, por círculos e quadrados
concêntricos, utilizado para a prática da meditação. Jung interpreta o
mandala, que, em sânscrito, significa circulo mágico, como expressão e
símbolo do centro, da totalidade da psique ou do si-mesmo. Imagens
quartenárias e o próprio círculo podem surgir nos sonhos e fantasias de
qualquer pessoa em momentos de indecisão ou situações de crise
psicológica. (GRINBERG,1997, p.128).

A arte de tecer era tida como tarefa principal, integrada no cotidiano de
diversas culturas, todos teciam roupas, utilitários e objetos sagrados. A presente
monografia aborda, três objetos sagrados de tradições xamânicas como proposta
possível no setting de Arteterapia: O Filtro dos Sonhos, Olho de Deus e o Xale.
3.1- FILTRO DOS SONHOS - POVO OJIBWE – ESTADOS UNIDOS E CANADÁ.
Mapa de localização Povo Ojibwe (Chippewa)
Imagem15- Ojibwe (Chippewa)

http://x2a-mtdna.blogspot.com.br/

O mito da tradição Ojibwe, povo nativo norte americano relata o surgimento
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do Filtro dos Sonhos. Há muito tempo atrás, um ancião da tribo realizou a “Busca da
Visão” com o propósito de ajudar os outros irmãos que estavam em guerra.
A “Busca da Visão” é um ritual xamânico em que o buscador realiza uma
espécie de imersão, no qual fica por uma semana ou mais no alto de uma
montanha, realizando um jejum de água e comida.
Imagem 16 - Povo Ojibwe

http://quotesgram.com/ojibwe-family-quotes/

Durante o recolhimento, a Mulher Aranha apareceu no sonho do velho, na
forma de uma anciã, considerada a Vovó Aranha.
No sonho a Aranha pegou um aro de cipó e começou a tecer uma teia com
a crina de um cavalo, na ponta amarrava pedras e penas. No momento em
que tecia a “Vovó Aranha” contava ao velho a história dos “ciclos da vida”,
do nascimento e da morte, informando sobre as forças boas e más que
influenciam cada fase do indivíduo.(VOLPATTO, 2007, acessado em junho
de 2016)
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O Filtro dos Sonhos, seria um talismã de proteção para os habitantes da tribo,
com a finalidade de filtrar, as ideias, sonhos e visões, oriundas de um lugar chamado
Espírito do Mundo, ou o Mundo dos Sonhos.
(…) o seu aro circular é feito de vara de salgueiro-chorão revestido com tiras
de couro ou camurça e representa o círculo de vida, da eternidade, bem
como o Sol. A teia por sua vez, representa a alma, as nossas escolhas, o
caminho, o livre arbítrio e ainda, as nossas relações inter pessoais. O
centro corresponde ao princípio criador, a força do Universo, o nosso eu. A
pena representa o ar ou a respiração elementos essenciais para a vida.
(www.dicionariodesimbolos.com.br, acessado em junho de 2016).

Imagem 17 - Filtro dos Sonhos

https://www.google.com.br/search?q=filtro+dos+sonhos

Durante a conversa, a Mulher Aranha disse que o centro do filtro deveria
permanecer vazio, representando o ciclo da vida. Ensinou ao índio como fazer o
Filtro dos Sonhos, para que ele ensinasse os outros de sua tribo e assim o
conhecimento seria passado adiante. No Filtro dos Sonhos o fio
podendo ligar sete, oito ou treze pontos, dependendo da tradição.

tece o cipó,
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3.2 – OJO DE DIOS (OLHO DE DEUS) – POVO HUICHOL – MÉXICO
Mapa de localização Povo Huichol
Imagem 18- Mapa de localização Huichol

http://geo-mexico.com/?m=201301

O Povo Huichol de língua hispânica, conhecido tradicionalmente como
Wixárika, é um dos maiores Povos do México, que habita a região de Nayarit e o
Oeste mexicano Sierra Madre Ocidental. Os Huichol tecem o Ojo de Dios ou Olho
de Deus, que na língua nativa é chamado de Si-Kulli.
Os Huicholes usam cores e formas geométricas variadas, predominando
cores vibrantes e a forma do losango, no qual o desenho da mandala está presente
no artesanato representando as quatro direções localizando o Povo Huichol.
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Imagem 19- Povo Huichol I

lhttps://www.google.com.br/search/huichol

Com dois ou quatro gravetos amarrados, representam os elementos da
natureza: terra, água, fogo e ar e os cinco pontos do cósmico, Oriente, Oeste, Norte,
Sul e Centro. O fio de lã é tecido sobre os gravetos, criando formas geométricas.
Segundo o artigo Olho de Deus da autora Wilana Santesso: “no México, o
olho central do “Olho de Deus”, é feito quando a criança nasce; e cada ano um
pouco do fio é adicionado, até a criança completar cinco anos.”
Imagem 20- Povo Huichol II

https://www.google.com.br/search/huichol
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Quando a criança completa cinco anos, ela e o pai participam do Festival do
Tambor, o pai lança no mar o “Olho de Deus”, num lugar considerado sagrado pelo
os Wixárikas em San Blas, Nayarit, na intenção de

agradecer pela criança

sobreviver as dificuldades existentes da região, como por exemplo os animais
perigosos.
Imagem 21- Ojo de Dios I – Olho de Deus I

I

https://www.google.com.br/search.huichol+ojo+de+dios

No momento que o pai tece o Olho de Deus, ele reza e canta músicas de
proteção.

As cores dos fios são escolhidos por intuição, segundo relato, “são

escolhidas escutando a voz que vem do coração”. Criando a mandala o indivíduo
consegue estabelecer um contato com o plano divino e assim o objeto ganha
energia e força.
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Imagem 22- Olho de Deus - Huichol

https://www.google.com.br/huichol+ojo+de+dio
As produções artesanais do povo Huichol geralmente são representados
pelos deuses Sol, Lua, Estrela da Manhã e Fogo. Quando a criança
completa cinco anos, ela e o pai oferecem o “Olho de Deus” para o mar o
rio, e juntos agradecem a proteção da vida e “por não ter sido atacada por
nenhum animal. ( MORELOS,2012 acessado em junho de 2016).
(…) os fios, laços e nós, bem como a atividade de tecer e costurar, atar pelo
nó e desatar pelo corte, corresponde em sua simbologia à formação de
vínculos, aos envolvimentos (laços), aos bloqueios (nós) e ao desenvolvimento (corte) através da libertação das amarras que nos prendem e
nos impedem de continuar crescendo. ( BERNARDO, 2008, p.14).

O trabalho com o Olho de Deus ou outros objetos realizados com fios,
contribuem na forma que criamos mantemos e nos libertamos dos vínculos.
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3.3 – XALE XAMÂNICO – POVO PAIUTE – NORTE AMERICANO - EUA
Mapa de localização Povo Paiute
Imagem 23- Mapa de localização - Paiute

https://www.learner.org/interactives/historymap/indians3.html

O Povo Paiute indígena norte americano é, formado de três grupos: Paiutes
do Norte, do Sul e do vale Owens, localizados nos estados da Califórnia, Idaho,
Nevada, Oregon, Arizona, e Uthah.
Durante a colonização, o Povo Paiute foi transferido para uma reserva, porém
o local não era favorável ao plantio, sendo obrigados a sair na procura de novos
lares.

Muitos foram morar nas cidades, perdendo aos poucos suas tradições e

ensinamentos ancestrais.
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Imagem 24- Povo Paiute

http://www.wikiwand.com/en/Bishop_Paiute_Tribe

Nesse momento o Povo Paiute decidiu retornar para os antigos ensinamentos
da Tradição, reconhecendo os Anciões da Tribo. Os nativos decidiram sair das casas
de tábuas, doadas pelo Departamento de Questões Indígenas e retornaram para as
antigas habitações da Tradição Paiute, os Kannes,
O Xale ou Manto Xamânico é um artefato ancestral, presente em diversas
culturas, como nas tradições ciganas, europeias e celtas. A tradição do Xale foi
esquecida por muito tempo, mas for resgatada nos anos de 1960/1970, conhecida
como o Movimento Tomada do Xale, pelo Povo Paiute, norte americano. Com a
finalidade de propagar, valorizar e fortalecer os ensinamentos ancestrais do Povo da
Raça Vermelha, que define viver com harmonia com todos os seres e acolher todo o
indivíduo, trocar informações e reconhecer a beleza em todas as formas e o retorno
ao lar.
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Imagem 25- O Xale I

https://br.pinterest.com/pin/399624166913315097/

O Xale geralmente é quadrado, representando os quatro elementos da
natureza, ou triangular representando Yoni o triângulo feminino, símbolo da Grande
Mãe, no final de cada franja era recitado uma reza ou oração de proteção. Nos
cultos antigos o xale simboliza a “volta ao lar”, “o retorno aos braços da Mãe Terra”.
No artigo “Fiar, tecer, narrar e criar” (2010) Célia Gago afirma que o ato de
tecer desperta o inconsciente coletivo relacionando-o aos ensinamentos ancestrais:
O mistério primordial de tecer e fiar tem sido projetado sobre a Grande Mãe,
que, como o Grande Feminino que abrange toda a natureza é a primeira
forma de divindade precedendo às representações masculinas. É a
Senhora do Tempo, e consequentemente do Destino. Governa o
crescimento e o tempo cíclico, a alternância dia-noite, a mudança das
estações e os ciclos de menstruação e gravides das mulheres. Como a
Grande Fiandeira ou como a Tríade Lunar, fia e trama não só a vida humana
mas também o destino do mundo.(GAGO,2010, acessado em junho de
2016).
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Sendo representado pelo aspecto da Grande Mãe, o xale acolhe e

protege

seus filhos. A dança realizada nos festivais é uma homenagem a esse artefato, que
mantém viva a memória dos ensinamentos do Povo Paiute.
Imagem 26 - Dança Paiute – Movimento Tomada do Xale

https://br.pinterest.com/pin/235946467952519173/

No universo livre dos fios, com suas cores e modalidades, foram analisados
mitos e histórias construídas no imaginário, possibilitando caminhos que conduzem
ao Self.

Os objetos de poder construídos desde os primórdios, criados com o

propósito de ser um elo com o Cosmos, proporcionam no setting Arteterapêutico
possibilidades de desenvolver trabalhos relacionados com fios como por exemplo a
tecelagem.
No capítulo IV a seguir, realizado a partir do estágio numa instituição total de
longa permanência, no qual tive a honra de trabalhar com mulheres que residentes
na instituição, indicando possibilidades e alternativas para a situação presente. Os
mitos relacionados a materialidade fios e também a criação de objetos de poder,
foram ferramentas principais para o desenvolvimento do projeto. Será apresentado
como ilustração das possibilidades oferecidas pelos fios.
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CAPÍTULO IV
MULHERES QUE TECEM

Imagem 27 - Anciã

http://www.huffingtonpost.com/paul-ratner
“O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade
com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas
inexplicáveis e pessoas incomparáveis.”
Fernando Pessoa
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O tema deste estudo monográfico “Fios que Tecem o Sagrado” veio de
encontro aos estudos da Arteterapia para o trabalho desenvolvido com mulheres
idosas em situação asilar de longa permanência, já que os fios participaram das
sessões, ora com com os mitos, ora o fazer artístico.

Um

dos

pré-requisitos

estabelecidos pela União Brasileira das Associações de Arteterapia (UBAAT) para a
formação de Arteterapeutas é a realização de estágio cumprindo uma carga horária
específica de cem horas, e das sessões realizadas. Serão apresentadas breves
relatos dos encontros em que foram utilizados os fios.
O percurso que será apresentado, caracterizou-se por abordagem terapêutica
breve, desenvolvida em três ciclos psicodinâmicos, assim descritos por Philippini
(2011):
a) Diagnóstico- ciclo desenvolvido mediante experimentações plásticas e
expressivas diversificadas, com o objetivo de desbloquear e ativar o processo
criativo.
b) Estímulos geradores- trabalho com o tema simbólico comum ao grupo, sendo
o ciclo central do processo de abordagem terapêutica breve, momento em
que são oferecidas vivências em conexão com o tema simbólico central para
o grupo acompanhado..
c) Processo Autogestivo- momento em que o grupo começa a manifestar
indicadores de autonomia criativa; sendo a etapa final do processo. Neste
período, dentro de suas possibilidades os participantes do grupo sugerem
atividades que gostariam de realizar.

4.1- IDOSAS E INSTITUIÇÕES TOTAIS
Iniciei o estágio numa instituição total de longa permanência, destinada a
idosos, na sua maioria mulheres. Comecei com seis mulheres e finalizei com duas
participantes.

No decorrer do processo algumas desistiram, outras foram

retiradas da instituição e uma faleceu. As duas participantes, que permaneceram
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tinham a idade de setenta e três anos e noventa e seis anos. Para mim foi um
grande desafio, além de cumprir o trabalho acadêmico, foi também um ensinamento
de vida. Aprendi que a importância da escuta, a atenção plena e o carinho também
são agentes fundamentais para o processo arteterapêutico.
FABIETTI (2004), afirma que:
A Arteterapia vem auxiliando muitos profissionais das áreas da saúde e da
educação nas tarefas de compreensão e elaboração de alguns dos
conteúdos emocionais que estão presentes em todas as etapas da vida,
ganham contorno singulares na velhice. Em que, pensar suas diversas
linhas e correntes, o que tipifica a Arteterapia é o fato de ela oferecer
subsídios para que os sujeitos desenvolvam, durante o processo, um olhar
que permita a adoção de novas posturas e a ressignificação da vida,
dedicando-se à construção de uma existência mais gratificante.
FABIETTI,2004, p. 150).

Uma instituição de longa permanência é denominado “instituição total” por
Goffgman (1961):
A instituição total é um híbrido social, parcialmente comunidade residencial,
parcialmente organização formal; aí reside seu especial interesse
sociológico. Há também outros motivos que sustentam nosso interesse por
esses estabelecimentos. Em nossa sociedade, são estufas para mudar
pessoas, cada uma é um experimento natural sobre o que se pode fazer ao
eu. (GOFFGMAN,1961, p.22)

As atividades geralmente são realizadas em grupo e os internos vigiados
vinte quatro horas por dia, estabelecendo um cuidado formal entre “empregado e
empregador.” GOFFGMAN 1961.
Nas instituições totais, existe uma divisão básica entre um grupo controlado,
o grupo dos internados, e uma pequena equipe de supervisão. Geralmente,
os internos vivem na instituição e têm contato restrito com o mundo
existente fora de suas paredes; a equipe dirigente trabalha num sistema de
oito horas por dia e este é integrado ao mundo externo.” (GOFFGMAN,
1961, p.19).

O autor cita as diferenças entre estas instituições, agrupando-as em cinco
tipos de casos: No primeiro grupo: instituição destinada a cuidar de pessoas, como
por exemplo: orfanatos e asilos.
No segundo grupo, hospitais e sanatórios, destinados para pessoas que de
certa forma necessitam de cuidados especiais, e ao mesmo tempo podem oferecer

61
algum tipo de “ameaça”

à sociedade, como indivíduos que possuem doenças

infecto-contagiosas ou transtornos psíquicos violentos.
No terceiro grupo, penitenciárias, cadeias, reformatórios, campo de
prisioneiros de guerra e campo de concentração.
O quarto grupo, instituições que oferecem serviços para a sociedade: como
quartéis, escolas internas, colônia, campos
de trabalho.
O quinto grupo são as instituições religiosas como templos, mosteiros, igrejas
e conventos.
Uma instituição total segundo o autor seria um espaço físico limitado, no qual
o indivíduo faz parte de uma rotina em grupo com novos horários e deveres,
definidos pelas regras da instituição, dirigidas e comandadas por uma terceira
pessoa.
E sob essa nova realidade o idoso em ILPE encontra as várias dificuldades
corporais e emocionais. No momento em que ele entra numa destas instituições,
perde sua identidade, tornando-se, mais um membro do grupo, suas vontades e
desejos são limitados, convivendo diariamente com a sensação do abandono,
desenvolvendo quadros clínicos de depressão e melancolia.
As conotações fortemente negativas da velhice são, inegavelmente, uma
invenção da sociedade, que se espelha no novo e nos ideais da força física,
vitalidade, agilidade, produtividade e nos ditemas da eterna juventude.
(FABIETTI, 2004, p.150)

E dentro dessa perspectiva com muitos desafios, a Arteterapia poderá
oferecer uma nova oportunidade aos idosos resgatando, a sua confiança e
autoestima, despertando conteúdos do autoconhecimento e proporcionando
melhores condições de vida, dando autonomia e responsabilidade, proporcionando
um encontro à individualidade.
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4.2- TRABALHO ARTETERAPÊUTICO
Imagem 28 -Olho de Deus- confeccionado por uma das participantes

Arquivo pessoal

Quando iniciei o estágio, presenciei uma possível realidade futura para todos,
e como pode-se buscar alternativas para que as condições da idade avançada não
sejam empecilhos, para a vida no cotidiano. Para isto, é fundamental a criação de
vínculos, exercícios corporais e de raciocínio, estimulando a energia do corpo e a
memória passada e presente.
As participantes eram duas mulheres entre setenta e três anos à noventa e
seis anos, com necessidades especiais, principalmente remédios com horários
específicos e limitações motoras que impossibilitavam o convivo familiar, Todas as
participantes apesar das dificuldades corporais tinham uma boa capacidade mental,
com senso crítico e de valores.
O trabalho foi realizado em grupo, em encontros semanais com duração de
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duas horas. As sessões ocorreram na varanda da instituição, mesas e cadeiras
foram montadas, toalhas e cores ofereceram um colorido a mais ao lugar.
As mulheres

durante as sessões de

Arteterapia, tiveram dificuldades

motoras finas, não conseguiam organizar os fios. Como a maioria dos movimentos
eram repetitivos, notei a falta de memória durante a realização da tecelagem, tanto
manual como com agulhas, esqueciam do próximo passo a ser realizado.
Apresentavam dificuldades de ordenar os fios e também de raciocínio, com a
função cognitiva lenta e sem conexão com o presente. O trabalho com os fios
proporcionou o contato com o presente. A repetição do movimento estimulou esse
processo.
Elas não saiam para as compras ou simplesmente uma ida à padaria. Os
familiares quando visitavam podiam passear com elas, atividade que por sinal elas
gostam e muito, falavam com alegria sobre este dia de visitas.
É importante também propor funções do cotidiano para que elas realizem
sozinhas ou acompanhadas, dependendo de suas possibilidades. As atividades do
cotidiano são importantes para ativação do corpo e raciocínio. Durante o estágio as
participantes tinham sempre alguém para trazer o remédio, a comida, a água etc.
No início do processo Arteterapêutico percebi inibição nas participantes, mas
com o tempo elas expressavam com espontaneidade suas emoções. Por vezes
haviam dificuldades na comunicação, mas com os trabalhos dirigidos, estas
mulheres que participaram, foram capazes de transmitir suas emoções e
pensamentos.
Durante o período de estágio, notei no decorrer das sessões uma melhora na
qualidade expressiva tanto na comunicação e como no afeto entre as integrantes,
indicando uma mudança considerável em relação ao comportamento que era
estabelecido no princípio do processo. Elas mostravam interesse em participar,
vontade de criar, e principalmente de se comunicar, contando histórias da vida.
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4.3- ETAPAS DO PROCESSO ARTETERAPÊUTICO
Neste acompanhamento grupal, o processo Arteterapêutico foi definido dentro
da estrutura de terapia breve e dividido em três etapas: Diagnóstica, Desdobramento
e processo Autogestivo..
Durante as sessões, foi desenvolvido um “ritual”. Elas realizavam exercícios
de alongamentos, respiração, e imaginação criativa que tinham a finalidade de
liberar tensões e facilitar no processo artístico-criativo realizado, sem pretensões
acadêmicas ou estéticas, facilitando assim a saída dos registros do inconsciente.
As participantes realizaram atividades expressivas como colagem, pintura,
desenhos, modelagem, consciência corporal, escutaram sobre contos e mitos,
fizeram escrita criativa, tecelagem entre outros, e

no término das sessões

realizávamos a “hora da escuta”, em que cada uma falava do seu processo
individual em relação aos trabalhos.
No trabalho com mulheres em situação asilar, além do aprendizado técnico,
percebi o quanto é importante respeitar e saber “ouvir”, o tempo de cada uma,
abrindo-se para um horizonte das infinitas possibilidades.
Destaca-se nesse sentido, um cuidado diferenciado: valorizando o que o
indivíduo tem a dizer, e as suas experiências sabendo desta forma escutá-lo
e criando uma maior aproximação e uma empatia através do ambiente
terapêutico. (PAIVA/MACRI, 2010 .acessado 2016)

Nossa sociedade não permite a livre expressão das possibilidades do
indivíduo, restringindo-o à internação, sob os cuidados de uma equipe de
profissionais, fora de casa, longe dos parentes e amigos, perdendo suas referências
pessoais.
As mulheres de situação asilar sobrevivem a cada dia e algumas passam os
últimos anos sob essa condição, esperando a morte. Uma das integrantes do grupo
falava constantemente nessa espera, a realidade presente para elas não é casual e
esporádica, mas constante e repetitiva.
Durante o estágio foram proporcionadas experiências com diversas
linguagens expressivas. Como a colagem com fotos, pintura com guache e
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pigmentos, desenhos, mosaico de papel, modelagem, costura, tecelagem e
tapeçaria., estímulos sensoriais como paladar e olfato, trabalhos corporais e ritmo.
4.3.1- Ciclo Diagnóstico: Ressaltando o trabalho específico com fios, objeto de
estudo desta monografia, segue relato de atividades desenvolvidas com essa
materialidade.
O Olho de Deus e o cachecol com dedos foram realizados no Ciclo do
processo Diagnóstico nas sessões 06 e 07. Foram atividades desafiadoras, porém
todas conseguiram realizar com ânimo e disposição. As participantes tiveram
dúvidas sobre a cor e falta de memória em manter o movimento necessário:
Imagem 29 – Cachecol com dedos

Arquivo pessoal

É importante ressaltar que neste processo, cada participante lembrou do
passado e principalmente na relação com a mãe. Elas lembraram de roupas, e as
que tinham filhos disseram que costuravam as roupas dos filhos. As participantes
conversaram e trocaram informações, ação fundamental para organizar os fios da
memória.
Ainda na fase Diagnóstica, as integrantes realizaram uma colagem com fios
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de lã, desenvolveram com domínio do material, e foi observado que conseguiram
realizar a atividade com independência, mas em silêncio, nesse dia quase não
conversaram, criaram desenhos com lã e o resultado foi satisfatório.
Imagem 30 - colagem com fios

Arquivo pessoal

4.3.2- Trabalho com Estímulos Geradores
No processo desdobramento, com a questão psicodinâmica central
configurada desenvolvemos, durante as sessões trabalhos, para ativação da
memória e fala, pois foi percebido que as participantes tinham dificuldades de
expressão e sem vontade própria. Em alguns trabalhos foi indicado a interação com
o grupo, e a possibilidades de proporcionar, num espaço físico e tempo limitados, a
liberdade do corpo e da fala, para isso trabalhou-se com dança fluida e músicas
antigas e trazidas por elas.
Durante esse tempo foram também desenvolvidos trabalhos relacionados
com fios. Nestas sessões a “materialidade fio” estava presente, oferecendo seu
significado intrínseco como material. É importante ressaltar que o trabalho com
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materiais naturais, conduz ao contato com a natureza. Elementos naturais durante o
processo facilitam ao conduzem o indivíduo a um contato ancestral, estimulando o
sentido do tato, no qual a pele decodifica registros simbólicos destes elementos,
ativando o código do inconsciente coletivo.

Imagem 31 - tapeçaria

Arquivo pessoal

As participantes comentavam que no passado trabalhavam e gostavam de
costurar e tecer, resgatando memórias passadas. O movimento contínuo, a entrada
e saída da agulha na treliça ou o movimento circular que reproduz as mandalas,
colaboraram para um estado de introspecção.
No silêncio as participantes além de exercerem a atenção, são conduzidas
internamente as memórias afetivas, organizando e conduzindo seu fio da vida.
Memórias são verbalizadas e transformadas em histórias, o momento da escuta é
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importante, nele empoderamos as mulheres que naquele instante consideram-se
esquecidas.
Neste contexto os mitos gregos e xamânicos foram contados, e logo após os
mitos as integrantes realizaram em cada sessão objetos diversos com fios, como o
“Olho

de

Deus”

cachecol

de

dedos,

colagem

com

fios

e

tapeçarias.

A tapeçaria foi desenvolvida como um dos Estímulos Geradores na sessão 8,
onde conseguiram desenvolver o trabalho com mais habilidade, porém algumas
tiveram dificuldades em lembrar o ponto. Foi possível observar que foi mais fácil do
que realizar os outros trabalhos, uma delas gostou muito, disse que sentia falta de
trabalhar com tapeçaria, e me pediu uma treliça e agulha para dar continuidade nas
horas vagas, ela disse que ficou muito feliz durante o processo.
O ato de tecer, expressa a a leveza do movimento, oferecendo a liberdade
da criação, cores e pontos que formam desenhos, que organizam a psique. As
história contadas elaboram a subjetividade e fortalecem também os objetos criados
pelas participantes.
As participantes pediam no início, para eu iniciar o processo de criação no
lugar delas, mas no decorrer das sessões percebi uma mudança no comportamento,
elas ficaram mais independentes e animadas para as sessões, sentindo disposição
em realizar as atividades.
As atividades motoras não prejudicaram a vontade e iniciativa de aprender e
realizar os objetos arteterapêuticos. Memórias de infância surgiram durante o
processo, assim como lembranças afetivas de mães e avós que no passado
realizavam o ofício da tecelagem e costura. Algumas lembraram do tempo em que
costuravam para seus filhos e netos. Assim, os fios contribuíram para que estas
memórias fossem tecidas, compartilhadas.

69

CONCLUSÃO
Ao longo deste estudo monográfico percebi que a Arteterapia é um processo
que conduz o indivíduo a um auto conhecimento tornando-se, gestor de
possibilidades que estimulam a criação artística acessando as portas da
individuação.
Quando narrei sobre mitos e o caminho do reconhecimento de histórias
pessoais ficou evidente que, a materialidade fios tem a sua importância desde o
inconsciente coletivo. Quando foram utilizados relatos míticos e a construção de
objetos xamânicos, como estratégicas expressivas no setting de arteterapêutico, o
resultado foi transformador.
A partir da casuística acompanhada observei que, no início encontrei
mulheres com seus “fios embaraçados”, com dificuldades de organizar e estruturar,
ideias e memórias recentes. Porém no decorrer do estágio percebi o surgimento da
interação entre as participantes, com estímulo da memória e da comunicação.
Durante as sessões, as participantes começaram a apresentar a possibilidade
e o sentido de reunir ideias e escolhas e, percebi também que a utilização das cores
colaboraram muito no decorrer do processo expressivo e arteterapêutico.
A partir do trabalho realizado no estágio verifiquei que o processo
Arteterapêutico com fios, favoreceu a organização e a concentração da atenção,
proporcionando também momentos de introspecção e consciência do momento
presente para as participantes do grupo acompanhado.
O trabalho com as mãos é indicado como recurso terapêutico para os casos
de depressão, ansiedade e apatia.

Pessoas de todas as faixas etárias podem

realizar o processo.
Verifiquei que do ato de tecer podemos criar e transformar, criando uma janela
aberta para a compreensão do Self, o encontro com o Eu verdadeiro. Os trabalhos
com fios representam um caminho com várias possibilidades em direção ao Self,
constituindo-se em elementos que auxiliam no processo da individuação e que
descobrimos quem somos.
Mitos e ritos relacionados aos fios contribuem para a realização e
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transformações psíquicas.

Materiais como linhas, folhas, cipós, elementos da

natureza participam da confecção.
A atividade de tecer favorece a introspeção criando um vínculo com o
momento presente; nas tradições ancestrais, orações, rezas ou mantras, auxiliam no
processo de criação, potencializando o artefato, criando formas e histórias,
transformando-o em objeto de poder, havendo uma simbiose entre ser humano e
natureza que conecta-se com seu Eu interior.
As atividades arteterapêuticas favoreceram o resgate de memórias afetivas
relacionada à ação de tecer, costurar e fiar a própria história. Recomenda-se para
pesquisas complementares o estudo da utilização arteterapêutica do trabalho com
fios junto à mulheres de outras cronologias e em outros contextos.

71

REFERÊNCIAS
ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724:
Informação e documentação. Trabalhos acadêmicos, apresentação. Rio de Janeiro:
ABNT, dez. 2005.
BERNARDO, Patrícia Pinna. A prática da Arteterapia. São Paulo: editado pela
autora, 2008.
______________________. Plantando sonhos e colhendo horizontes. São
Paulo,2008.
BOLEN, Jean Shinoba. Os Deuses e o homem. São Paulo: Editora Paulus, 1980.
BOECHAT, Walter. A Mitopoese da psique: mito e individuação. Rio de Janeiro:
Editora Vozes, 2008.
BULFINCH, Thomas.
Ediouro, 2006.

O livro de ouro da mitologia. Rio de Janeiro: Editora

CADERNOS DA AARJ. Estudos em Arteterapia. Rio de Janeiro: Wak Editora 2011.
CHERBRAN, Alain e CHEVALIER, Jean. Dicionário de símbolos. São Paulo:
Editora José Olympio, 1988.
COMMELIN, P. Mitologia Grega e Romana. São Paulo: Editora Martins Fontes,
1997.
ELIADE, Mircea. Imagens e símbolos. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1991.
______________. Tratado da história das religiões. São Paulo: Editora Martins
Fontes 1962.
FABIETTI, Deolinda. Arteterapia e Envelhecimento. São Paulo: Editora Casa do
Pscicólogo, 2004.
FAUR, Mirella. O legado da Deusa: ritos de passagem para mulheres. São Paulo:
Editora Pensamento, 2011
GAGO, Célia. Fiar, tecer, narrar e criar. Rio de janeiro, 2010. Acessado em março
de 20016

72
GOFFGMAN, Eviring.
Perspectiva, 1961.

Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Editora

GREENE, Liz e BURKE, Juliet Sharman. Uma viagem através dos mitos: o
significado dos mitos como um guia para a vida. Rio de Janeiro: Editora Jorge
Zahar, 2001.
GRINBERG, Luiz Paulo. O homem criativo. São Paulo: Editora FTD, 1997.
JUNG, Carl C. O homem e o seus símbolos, Rio de Janeiro: Editora Nova
Fronteira, 1964.
MACRI, Regina e PAIVA, Amanda. Promovendo a qualidade de vida dos idosos
através da Arteterapia. 2010. (www.seer.unirio.br, acessado em dez.2016)
PHILIPPINI, Angela, Cartografias da Coragem – Rotas em Arteterapia.. Rio de
Janeiro: Editora Wak, 2013.
________________. (Org). Arteterapia Métodos e Processos e Projetos. Rio de
JANEIRO: Editora Wak, 2013.
_______________. Linguagens e Materiais Expressivos em Arteterapia: uso,
indicações e propriedades. Rio de Janeiro: Editora Wak: Editora Wak, 2009.
SANTESSO, Wilana. Olho de Deus, 2008
SAMS, Jamie. As cartas do caminho sagrado. Rio de Janeiro: Editora Rocco,
2000.
SILVEIRA, Nise da Silveira. Jung – Vida e Obra. Rio de Janeiro: Editora Paz e
Terra,1997.
TANAKA, Crib. Arteterapia, plantando sonhos, colhendo horizontes. 2010.
www.patriciapinna.blogspot.psc.br
VOLPATO, Rosane. Mulher Aranha. 2008: www.xamanismo.com.br, acessado em
junho de 2016
OSTROWER, Fayga. Criatividade e processo de criação. Rio de Janeiro: Editora
Campus, 1977.
www.dicionáriodesimbolos.com.br
www.mandalasindígenas.com.br
www.sbpa-rj.org.br

73

www.scielo.br acessado em dezembro de 2016.
www.seer.unirio.br acessado em dezembro de 2016.
www.patríciapinna.psc.br acessado em junho de 2016.
www.xamanismo.com.br acessado junho de 2016.

