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 RESUMO  

Este trabalho investiga as potencialidades do emprego da tecelagem nos processos 

arteterapêuticos tendo, como recorte, a tessitura dos Si’Kuli, também conhecidos 

como Ojos-de-Dios, originariamente utilizados como objetos de proteção e bons 

augúrios pela cultura Wixarika (Huichol). Traz em seu percurso narrativas míticas 

relativas ao ato de tecer dos povos mesoamericanos. Inclui entrevistas com 

arteterapeutas que utilizam a tessitura dos Ojos-de-Dios em seus processos. 

Palavras-chave: Arteterapia – Tecelagem – Ojos-de-Dios – Mitos – Ancestralidade. 
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ABSTRACT 

This work investigates the potential of the use of weaving in the art therapy processes, 

having as a cut, the fabric of Si'Kuli, also known as God’s Eye, originally used as 

objects of protection and good auspices by the Wixarika (Huichol) culture. It brings in 

its course mythical narratives related to the weaving of Mesoamerican people. Includes 

interviews with art therapists who use the God’s Eyes in their processes. 

 

Key words: Art Therapy - Weaving – God’s Eyes - Myths – Ancestry. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Imagem 1 – Fios de luz 

 
Acervo pessoal da autora 

 

Desde muito pequena, sempre me interessei por artes e cultura. Sempre gostei 

muito de desenhar e também fiz teatro quando estava no ensino fundamental. Antes 

de ter idade para frequentar a escola, minha família se deparava comigo “lendo as 

imagens” de jornais e revistas o que os fez contratar uma professora particular para 

alfabetizar-me e acalmar minha ansiedade em saber. 

Cresci em uma família essencialmente feminina e sempre mostrei-me 

interessada em aprender com minha avó, minha mãe ou minha tia qualquer uma das 

atividades criativas que elas quisessem ensinar-me. Tapeçaria com minha avó, crochê 

com minha mãe e pintura com minha tia – essas foram as atividades mais marcantes 

das inúmeras com que tive contato através delas.  

 

Imagem 2 – Crochê da mamãe 

 
Acervo pessoal da autora 
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Na efervescência da adolescência, pensei em fazer vestibular para biologia, já 

que tinha me apaixonado pelas aulas de genética e queria entender como o fenômeno 

da vida funcionava; mas, em meio às provas, eu percebi que história era a disciplina 

que eu tinha mais facilidade em estudar. Talvez tenha sido o amor generoso de minha 

mãe que tenha me levado novamente a mudar o rumo das escolhas na segunda fase 

do vestibular. Ela disse “faça algo que você queira fazer sempre, que você goste 

muito, para que você não abandone a faculdade no meio”. Então descobri que havia 

um curso de Educação Artística com a Habilitação em História da Arte. Pensei que 

assim teria apenas o melhor da História. 

E assim foi. Estudei e aprendi a história da humanidade através da atividade 

que faz do ser humano o mais peculiar ser na natureza – A arte. Cada tempo e cada 

cultura deixava mensagens através de suas manifestações artísticas e culturais que 

faziam mais sentido que qualquer livro de história. 

Assim que me formei, comecei a pesquisar uma pós-graduação e achei o termo 

arteterapia e a Clínica Pomar. Mas fui desencorajada naquele momento porque não 

teria como arcar com os custos dos estudos. Então, passei os dez anos seguintes 

buscando estabilidade financeira e espiritual. 

Nessas buscas, tive um sonho lúcido: andava pelo apartamento e via no teto 

uma série de formas redondas que pareciam labirintos1. Depois disso tive muitas 

experiências espirituais intensas que gradualmente foram mudando diversos aspectos 

da minha vida. E comecei a planejar o retorno aos estudos naquilo que minha intuição 

mandava. O termo mandala surgiu em minha mente e voltei a pesquisar o assunto.  

 

Imagem 3 – Labirinto Sagrado 

 
Disponível em: http://labirintosagrado.blogspot.com.br/p/labirinto-sagrado.html 

                                                           
1 Anos depois descobri que essa forma aparece em diversas culturas, como a dos índios Hopi. 
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Interessei-me pelo trabalho de Bel Mattos com tecelagem de mandalas, uma 

técnica que combinava as tradições dos povos indígenas Huicholes do México e dos 

Hopi dos EUA. Não conseguindo inicialmente vaga em suas turmas, conheci uma de 

suas alunas, Kátia Erbiste, que atuava no Rio de Janeiro e que iniciou-me na técnica. 

Posteriormente, consegui participar dos workshops da Bel e cada vez mais ampliei 

minhas redes com tecedores de diversas partes do Brasil e do mundo. A palavra 

arteterapia voltava a circular nesses encontros como um mantra e soube que isso era 

um sinal para retomar os planos em busca desse conhecimento. 

 

Imagem 4 – Primeira grande tecelagem  

 
Acervo pessoal da autora 

 

Continuei participando de workshops de tecelagem de mandalas e a produzi-

las, até mesmo para as disciplinas durante o curso. Ao tecer, eu me sinto em paz e 

consigo organizar ideias. Diante do poder que essa modalidade expressiva exerce 

sobre mim e sobre a vida de diversas pessoas que conheci, decidi estudá-la como 

estratégia no processo arteterapêutico. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ato de tecer pertence desde aos capítulos mais longínquos da história da 

humanidade até os dias atuais. Achados arqueológicos apontam para a existência da 

tecelagem desde o Paleolítico. Objetos que funcionavam como teares feitos de ossos 

foram encontrados nas Cavernas de Crimeia, mas os materiais que compõem os 

tecidos, como as fibras, são mais suscetíveis à ação do tempo e, portanto, não é 

possível precisar uma data exata para o aparecimento dessa atividade. Mas sabe-se 

que os primeiros seres humanos utilizavam os princípios da tecelagem entrelaçando 

galhos e ramos para construir barreiras, escudos ou cestas e acredita-se que é 

possível que tenham se inspirado nas teias das aranhas ou nos ninhos dos pássaros 

para executar tais tarefas.2  

 

Imagem 5 – A Teia 

 

Disponível em: https://pixabay.com/p-50375/?no_redirect  

 

Mesmo com a evolução tecnológica o hábito de tecer manualmente não foi 

abandonado por diversas pessoas ao redor do mundo. 

                                                           
2 Disponível em http://www.arqueologia-iab.com.br/news/view/109, acessado em 13/11/2017. 
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A tecelagem é uma importante estratégia em Arteterapia pois é possível aplicá-

la a diversos públicos contribuindo para a concentração, organização e 

desenvolvimento psicomotor. Estudá-la sob o prisma das culturas da Mesoamérica 

pode contribuir para amplificar o campo simbólico da tecelagem em processos 

arteterapêuticos. 

Este trabalho aborda a tecelagem, incluindo um recorte que enfoca o Si’kuli 

(Ojo-de-Dios), objeto ritual tecido pelo povo indígena Wixarika (Huicholes) do México, 

e as simbologias possíveis ao seu fazer no contexto arteterapêutico, tendo como 

objetivo investigar suas contribuições para a Arteterapia. Esta pesquisa é baseada 

nos pressupostos de modelo bibliográfico de pesquisa, incluindo entrevistas com 

arteterapeutas que utilizam a tecelagem do Ojo-de-Dios em seus processos pessoais 

e/ou de trabalho. 

Pretende-se, no entrecruzamento dessas investigações, responder à questão 

de estudo que é de que maneira a tecelagem pode contribuir nos processos 

arteterapêuticos, com ênfase no Ojo-de-Dios. 

O capítulo 1 refere-se à Arteterapia com um histórico sobre sua estruturação 

como campo do conhecimento, sua organização institucional em âmbito nacional e 

suas possibilidades de inserção nas políticas de saúde, e o papel do arteterapeuta. 

Aborda também as metodologias e estratégias na abordagem Junguiana, trazendo 

alguns conceitos pertinentes para o entendimento do tema. 

No capítulo 2 será apresentada a materialidade expressiva dos fios, tendo 

como foco a tecelagem indígena do México incluindo alguns relatos de mitos 

mesoamericanos e suas simbologias. 

O capítulo 3 abordará especificamente os Si’kuli (Ojos-de-Dios) trazendo 

informações sobre seu simbolismo, possibilidades expressivas, seu contexto cultural, 

apresentando dados sobre as populações nativas que desenvolvem a tecelagem 

ritualisticamente, introduzindo elementos para conduzir ao entrelaçamento com o 

fazer terapêutico. 

No capítulo 4 é relatada uma jornada de crescimento através da pesquisa e das 

ações de expressão da autora. A partir desses processos de reflexão sobre a ação 

arteterapêutica, as questões são levadas a arteterapeutas profissionais que utilizam o 

Ojo-de-Dios em seus processos e que as responderam especialmente para essa 

monografia. Ao final é apresentado um panorama de conclusão e recomendações 

para novas pesquisas envolvendo o tema. 
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CAPÍTULO 1 

 

ARTETERAPIA 

 

O presente capítulo apresenta a Arteterapia com um histórico sobre sua 

estruturação como campo do conhecimento, sua organização institucional em âmbito 

nacional e suas possibilidades de inserção nas políticas de saúde, assim como o papel 

do arteterapeuta. Aborda também as metodologias e estratégias na abordagem 

Junguiana, trazendo alguns conceitos pertinentes para o entendimento do tema. 

 

1.1 O QUE É ARTETERAPIA? 

 

Imagem 6 – Mente colorida 

 
Disponível em: http://expressamente.com.br/blog010.html 

 

Segundo Philippini (2013), a Arteterapia é um processo terapêutico que ocorre 

por meio da utilização de modalidades expressivas diversas que irão configurar uma 

materialidade simbólica que permitirá “o confronto e gradualmente a atribuição de 

significado às informações provenientes de níveis muito profundos da psique, que 

pouco a pouco serão apreendidas pela consciência”. (PHILIPPINI, 2013, p.11) 

A Arteterapia propicia resultados em um breve espaço de tempo3, através da 

expressão simbólica espontânea, sem preocupação com a estética, mas sim com o 

processo criativo e expressivo. Utiliza fundamentalmente as artes visuais, como a 

                                                           
3 Disponível em https://www.ubaatbrasil.com, acessado em 29/10/2017 
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pintura, a modelagem, a colagem, o desenho e a tecelagem, entre outras, e pode 

associar a expressão corporal, os sons, música, contos, entre inúmeras possibilidades 

expressivas. Segundo os registros da AATA (Associação Americana de Arteterapia):  

A arteterapia baseia-se na crença de que o processo criativo envolvido na 
atividade artística e terapêutica é enriquecedor da qualidade de vida das 
pessoas. Arteterapia é o uso terapêutico da atividade artística no contexto de 
uma relação profissional por pessoas que experienciam doenças, traumas ou 
dificuldades na vida, assim como por pessoas que buscam desenvolvimento 
pessoal. Por meio do criar em arte e do refletir sobre os processos e trabalhos 
artísticos resultantes, pessoas podem ampliar o conhecimento de si e dos 
outros, aumentar sua auto-estima, lidar melhor com sintomas, estresse e 
experiências traumáticas, desenvolver recursos físicos, cognitivos e 
emocionais e desfrutar do prazer vitalizador do fazer artístico. (AATA, 2003)4 
 

 

1.1.1 Histórico 

 
A arte está presente como manifestação da expressão humana desde os 

tempos mais remotos. A chamada Pré-História, período anterior ao advento da escrita, 

nos deixou diversos materiais entre pinturas e esculturas. Registros de mais de 35 mil 

anos continuam sendo achados e evidenciam essa tão peculiar característica humana 

em se expressar através de imagens. 

 

Imagem 7 – Caverna em Isla de Mona 

 
Disponível em 

http://cdn.hispantv.com/hispanmedia/files/images/thumbnail/20171031/14430958_xl.jpg 

 
O ato criador abrange, portanto, a capacidade de compreender; e esta, por 
sua vez a de relacionar, ordenar, configurar, significar [...] 
Nessa busca de ordenações e de significados reside a profunda motivação 
humana de criar [...] potencialidades do homem que se convertem em 
necessidades existenciais. O homem cria, não apenas porque quer, ou 
porque gosta, e sim porque precisa; ele só pode crescer, enquanto ser 
humano, coerentemente, ordenando, dando forma, criando. (OSTROWER, 
2001, p 9-10).  

                                                           
4 Disponível em http://aarj.com.br/site/a-arteterapia/, acessado em 29/10/2017 
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Philippini vai apontar que “as pinturas nas cavernas já configuravam uma ponte 

expressiva entre o dentro e o fora, entre um espaço protegido e interno, para um 

mundo além, pleno de perigos, desafios e adversidades”. (PHILIPPINI, 2013, p.12) 

Sendo assim, a história da humanidade – seus desafios, conquistas, 

entendimentos, construções, percepções – é contada pela produção de imagens e 

símbolos. E “a percepção de si mesmo dentro do agir é um aspecto relevante que 

distingue a criatividade humana”. (ibidem, p.10) 

 

Imagem 8 – Asclépio no Museu do Teatro em Epidauro 

 
Disponível em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Asklepios_-

_Epidauros.jpg, acessado em 12/04/2018 

 

Encontraremos ao longo da história, em diversas culturas, a arte como 

atividade de promoção e manutenção da saúde, como afirma Phillippini: 

 

“[...] relatos sobre a Arte como prática terapêutica na Grécia Antiga (século V 
antes de Cristo) em Epidauro, centro de cura dedicado à Asclépio. Neste 
local, os indivíduos enfermos assistiam a representações teatrais e musicais, 
e contemplavam manifestações artísticas diversas, depois à noite recolhiam-
se para a prática da “incubação”. O que era a oportunidade de receber uma 
chave para transformar a situação que havia gerado a doença...” (ibidem, 
p.12) 
 

No início do século XX Freud, à luz da nascente teoria psicanalítica, observou 

que o artista pode simbolizar concretamente o inconsciente em suas produções 

artísticas, como uma forma de catarse. E assim postulou que através das imagens o 

inconsciente transmitiria mais diretamente significados porque elas escapam mais 

facilmente da censura da mente do que as palavras. 
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Jung recorria à linguagem expressiva em sua abordagem terapêutica, pedindo 

aos clientes que fizessem desenhos livres, imagens de sentimentos, de sonhos, de 

situações conflituosas, priorizando a expressão artística e verbal como componentes 

de cura. Defendia que a atividade plástica e a criatividade são funções psíquicas 

inatas que contribuem com a evolução da personalidade e com a estruturação do 

pensamento. 

No Brasil, os psiquiatras Osório César e Nise da Silveira contribuíram para a 

fundamentação da Arteterapia, assim como Margareth Naumburg e Edith Kramer nos 

Estados Unidos, entre outros.5 

 

1.1.2 Como está estruturada institucionalmente 

 
Em 1998, foi criada no Rio de Janeiro, a AARJ, a primeira associação de 

Arteterapeutas do Brasil. Em 2006 foi fundada a UBAAT (União Brasileira de 

Associações de Arteterapia), com o objetivo de unificar e definir parâmetros 

curriculares mínimos e comuns para cursos de Arteterapia no Brasil; estabelecer 

critérios para a qualificação de docentes e supervisores em cursos no país e para o 

reconhecimento e credenciamento de profissionais e cursos da área. Cabe à UBAAT 

encaminhar providências pelo reconhecimento legal da Arteterapia, assegurando a 

qualidade e confiabilidade dos serviços prestados pelos arteterapeutas, definindo a 

quem a conceder credenciamento e estabelecer vínculos e parcerias com 

associações congêneres em outros países. 

Para ser arteterapeuta é necessário formação específica:  

 
Arteterapeutas são profissionais com treinamento tanto em arte como em 
terapia. Têm conhecimento sobre desenvolvimento humano, teorias 
psicológicas, práticas clínicas, tradições espirituais, multiculturais e artísticas 
e sobre o potencial curativo da arte. Utilizam a arte em tratamentos, 
avaliações e pesquisas, oferecendo consultoria a profissionais de áreas afins. 
Arteterapeutas trabalham com pessoas de todas as idades, indivíduos, 
casais, famílias, grupos e comunidades. Oferecem seus serviços 
individualmente e como parte de equipes profissionais em contextos que 
incluem saúde mental, reabilitação, instituições médicas, legais, centros de 
recuperação, programas comunitários, escolas, instituições sociais, 
empresas, ateliês e prática privada (AATA, 2003).6 
 

                                                           
5Disponível em https://www.ubaatbrasil.com, acessado em 29/10/2017 
6 Disponível em http://aarj.com.br/site/a-arteterapia/, acessado em 29/10/2017. 
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Em 2013 o Ministério do Trabalho inseriu a ocupação de arteterapeuta sob o 

Código 2263-10 de Classificação Brasileira de Ocupações (COB), a reconhecendo 

como profissão. Nesse mesmo ano, a UBAAT tornou públicas as Resoluções nº 

001/2013 e 002/2013 que estabelecem os parâmetros curriculares para os cursos de 

Especialização e Formação em Arteterapia, bem como as exigências para obtenção 

de registro profissional através das Associações Regionais ou Estaduais de 

Arteterapia e para contratação de profissionais arteterapeutas por todas as instituições 

públicas e privadas. 

Em 2017 a Arteterapia foi incluída oficialmente entre as Práticas Integrativas 

de Saúde no Sistema Único de Saúde - SUS, através da Portaria nº 849 de 25 de 

março de 2017 em adendo à Portaria nº 145 de 13 de janeiro de 2017, integrando o 

quadro de Práticas Integrativas e Complementares (PICs).  

A Arteterapia passa então, dentro do SUS, a contribuir para a promoção, 

reabilitação e recuperação da saúde em consonância com os pressupostos da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) que, desde o final dos anos 707, vem 

incentivando a inserção, reconhecimento e regulamentação das PICs. O campo das 

Práticas Integrativas e Complementares contempla recursos que  

 
[...] envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de 
prevenção de agravos e recuperação da saúde [...], com ênfase na escuta 
acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do 
ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Outros pontos 
compartilhados pelas diversas abordagens abrangidas nesse campo são a 
visão ampliada do processo saúde-doença e a promoção global do cuidado 
humano, especialmente do autocuidado.8 

 

Dessa forma, a UBAAT afirma que a “Arteterapia através de suas estratégias e 

de seus profissionais pode oferecer produtivos subsídios ao Programa Nacional de 

Melhorias do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ) utilizando ações 

arteterapêuticas específicas”. (UBAAT, 2017) 

Em sua cartilha Contribuição da Arteterapia para a Atenção Integral do SUS, a 

UBAAT informa sobre as possibilidades diversas da inserção do campo aos 

                                                           
7 Declaração de Alma-Ata de 1978. in As Cartas da Promoção da Saúde, disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartas_promocao.pdf, acessado em 13/11/2017. 
8 Portaria 971 de 03 de maio de 2006 - ANEXO - Política Nacional de Práticas Integrativas e 
complementares no Sistema Único de Saúde – SUS – PNPIC, disponível em 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0971_03_05_2006.html, acessado em 
13/11/2013 
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programas de referência Saúde da Família; Rede Cegonha; Saúde da Criança; Saúde 

dos Adolescentes e Programa de Saúde Escolar; Saúde da Mulher; Saúde do 

Homem; Saúde e Atenção Integral ao Idoso; Rede de Atenção Psicossocial e Rede 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalho; além das contribuições possíveis 

na atuação em âmbito hospitalar. 

 

1.2– ESTRATÉGIAS E METODOLOGIAS 
 

Segundo Philippini (1996), a Arteterapia tem o propósito de materializar aquilo 

que é difuso, intangível, desconhecido ou reprimido, fazendo fluir a energia psíquica 

para que possa assim plasmar e configurar símbolos. Esse processo acontece através 

do manuseio e experimentação de múltiplos materiais e modalidades expressivas e 

deve ocorrer em um ambiente de acolhimento e segurança. 

Segundo a autora, é a “materialidade que registra e constrói, transforma, 

reconstrói e corporifica presenças internas, passo a passo, traço a traço, cor a cor”. 

(PHILIPPINI, 1996, p. 2)9 E assim cada um terá, dentro de sua singularidade, um ou 

vários materiais expressivos que serão mais produtivos para o processo 

arteterapêutico.  

 
Cada materialidade abrange, de início, certas possibilidades de ação e outras 
tantas impossibilidades. Se as vemos como limitadoras para o curso criador, 
devem ser reconhecidas também como orientadoras, pois dentro das 
delimitações, através delas, é que surgem sugestões para prosseguir um 
trabalho e mesmo para se ampliá-lo em direções novas. De fato, só na 
medida em que o homem admita e respeite os determinantes da matéria com 
que lida como essência de um ser, poderá o seu espírito criar asas e levantar 
vôo, indagar o desconhecido. (OSTROWER, 2001, p.32) 
 

Desse modo, as modalidades expressivas irão ser tão variadas quanto for a 

criatividade e a amplitude do treinamento do arteterapeuta, e poderão beneficiar o 

desbloqueio criativo e também aumentar as possibilidades de apreensão dos 

conteúdos simbólicos que irão se manifestar plasticamente. O decorrer desse 

processo irá propiciar a compreensão de enigmas psíquicos através da ampliação da 

consciência de si mesmo no desenrolar dos fios que conduzirão a caminhada.  

O desvelamento dos conteúdos da psique irá acontecer em abordagem 

denominada amplificação simbólica. Para o sucesso desse processo é necessário a 

                                                           
9 PHILIPPINI, Angela. Materialidade e Arteterapia. Disponível em 
http://www.arteterapia.org.br/pdfs/arteterapumcam.pdf, acessado em 11/11/2017 
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utilização de diversas modalidades expressivas, reconhecendo suas propriedades 

terapêuticas, como alerta Phillippini: 

 

Para desenvolver o processo de amplificação de forma adequada, é 
fundamental a compreensão das propriedades terapêuticas inerentes às 
linguagens plásticas e aos materiais expressivos mais frequentemente 
utilizados no processo arteterapêutico. (PHILIPPINI, 2009, p.17) 
 

Dentre as linguagens e materialidades mais utilizadas estão a colagem, a 

pintura, o desenho, a modelagem, o mosaico, assim como a utilização dos fios em 

costura, bordado e tecelagem. Sendo essa última a modalidade expressiva que será 

abordada, mais detalhadamente, a seguir, no presente trabalho. 

A escrita criativa, a contação de histórias, a prática teatral e a consciência 

corporal são linguagens expressivas que, embora não estejam ligadas ao campo das 

Artes Plásticas, podem contribuir muito com o processo arteterapêutico. 

 

Imagem 9 - Ventana 

.   

Disponível em: https://sanaconarte.com/wp-content/uploads/2013/07/ventana.jpg 

 
“[...] a cada transformação externa com 
os materiais expressivos, analogamente 
são geradas transformações internas.”  

Angela Phillipini 
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Fayga Ostrower nos esclarece que, nessa relação do ser humano e o seu 

entorno, das suas relações de ordenação do mundo que percebe, a materialidade não 

é meramente física. 

Trata-se de potencialidades da matéria bem como de potencialidades nossas, 
pois na forma a ser dada configura-se todo um relacionamento nosso com os 
meios e conosco mesmo. Por tudo isso, o imaginar - esse experimentar 
imaginativamente com formas e meios - corresponde a um traduzir na mente 
certas disposições que estabeleçam uma ordem maior, da matéria, e ordem 
interior nossa. (OSTROWER, 2001, p. 34) 

 
A Arteterapia é um processo do fazer, do manipular, do experimentar, do 

explorar. A matéria será uma interlocutora, uma ponte de comunicação entre o 

inconsciente e o consciente. 

 

1.2 – ABORDAGEM JUNGUIANA EM ARTETERAPIA  
 

Imagem 10 – C. G. Jung 

 
Disponível em: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/CGJung.jpg 

 

Carl Gustav Jung (1875 – 1961) foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço que 

fundou a Psicologia Analítica, tendo desenvolvido conceitos como arquétipo e 

inconsciente coletivo.  

A arte como instrumento fez parte da estratégia terapêutica de Jung. Em 

Arteterapia, a abordagem junguiana consiste em oferecer materiais adequados para 

estimular a criatividade, desbloquear e trazer ao consciente informações que habitam 
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o lado escuro, desconhecido ou reprimido da psique humana. Segundo Philippini 

(2013), o processo arteterapêutico de abordagem Junguiana, parte da ideia de que os 

indivíduos em seus processos naturais de autoconhecimento e transformação são 

orientados por símbolos. Os símbolos são a linguagem do centro de equilíbrio e saúde 

da psique humana, que Jung chamou de Self. Os símbolos se materializarão nas 

produções plásticas, mas também poderão estar presentes nos sonhos, imagens 

mentais, eventos sincronísticos e até mesmo no corpo, através de alterações no 

funcionamento do organismo. 

O material produzido durante esse processo terapêutico será a ponte entre o 

inconsciente e o consciente. Quando as portas de comunicação estão abertas e a 

energia psíquica flui, é possível registrar esses sinais, códigos e mensagens que 

permitirão a compreensão de estados emocionais, conflitos internos e, de acordo com 

que afirma Philippini, favorecer “a estruturação e expansão da personalidade através 

do processo criativo” e promover “sentimentos de plenitude e inteireza”. (PHILIPPINI, 

1995, p.2)10 

Philippini esclarece que no processo arterapêutico “a produção imagética é 

consequência de processos primários de elaboração psíquica, tendo assim, na 

maioria das vezes, a possibilidade de não passar pelo crivo da consciência e do 

controle egóico”. (idem, 2009, p. 16) 

Dentro do universo junguiano, as ações realizadas com a finalidade de 

compreender o significado do símbolo produzido imageticamente denominam-se 

“circum-ambulação”, isso significa um movimento em torno do eixo constituído pelo 

símbolo. Esse caminhar criativo em torno da imagem-símbolo compreenderá a 

exploração de diversas modalidades expressivas sendo chamado de amplificação 

simbólica. Nesse momento o papel do arteterapeuta será o de um facilitador, um 

acompanhante de jornada. Compreendendo as propriedades terapêuticas de cada 

modalidade expressiva e com olhar atento, o arteterapeuta poderá disponibilizar a 

materialidade mais adequada ao fluir da expressão criativa. 

A autora afirma também que uma amplificação simbólica bem desenvolvida 

envolverá a compreensão do conteúdo simbólico em relação ao seu criador, mas 

também em relação a aspectos universais, o que demanda uma pesquisa em 

referências diversas que vão desde a cultura ancestral - mitos, lendas, folclore e 

                                                           
10 PHILIPPINI, Angela. Universo Junguiano e Arteterapia. Disponível em: 
http://www.arteterapia.org.br/pdfs/univers.pdf, acessado em 11/11/2017 
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religiões – incluindo, também, a história da arte, das manifestações culturais 

tradicionais e contemporâneas. 

Para a melhor compreensão das investigações propostas neste trabalho 

monográfico, serão apresentados alguns conceitos fundamentais desenvolvidos por 

Jung. 

 

1.3.1 Inconsciente coletivo  
 

Imagem 11 – A grande teia 

 
Disponível em https://www.spiritinjoy.com/uploads/7/1/2/3/7123144/published/lightwork-

autumn-skye.jpg?1515697867 

 
Segundo Grinberg (2003), Jung ao longo de suas pesquisas, observou em 

experiências pessoais e experiências de seus pacientes que existem imagens que 

habitam a psique de toda a humanidade. Em todas as épocas, os povos manifestaram 

estruturas comuns que formaram as mitologias, os personagens e imagens. Jung 

denominou essas estruturas como arquétipos. Esse conjunto de arquétipos integram 

a camada mais profunda do inconsciente, algo herdado e que levou eras para se 

formar: o inconsciente coletivo. Ainda segundo o autor, Jung afirmava que o 

inconsciente coletivo está presente desde o nascimento, e que o inconsciente pessoal 

forma-se através de experiências pessoais.  

O inconsciente coletivo se manifesta através das imagens e símbolos que 

surgem de modo recorrente em mitos, contos de fada, sonhos, folclore e conceitos de 

todos os tempos e lugares. 
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1.3.1.1 Mito 

É uma narrativa de conteúdo simbólico, que caracteriza-se por expressar ações 

que relacionam-se com fenômenos da natureza, aspectos da vida e fatos históricos. 

Seus personagens são divindades, seres sobrenaturais, heróis, que dramatizam 

experiências vividas repetidamente ao longo da história da humanidade. 

Diniz (2010) afirma que o mito é uma forma primordial de abstração e 

pensamento humano. “Ao estudar os mitos com atenção, percebemos gozos e dores 

tão nossos, subterrâneos tão conhecidos e tão tenebrosos”. (p. 14) 

 
1.3.2 Arquétipo 
 

Imagem 12 – Os arquétipos na Psicologia Analítica 

 
Disponível em: http://paulorogeriodamotta.com.br/wp-content/uploads/2015/12/Os-

arqu%C3%A9tipos-na-Psicologia-Anal%C3%ADtica-1.jpg 

 

Os arquétipos, como mencionamos anteriormente, são as estruturas comuns 

em toda a humanidade. De acordo com Stein (2006): 

 

“[...] para Jung, o arquétipo é uma fonte primária de energia e padronização 
psíquica. Constitui a fonte essencial de símbolos psíquicos, os quais atraem 
energia, estruturam-na e levam, em última instância, à criação de civilização 
e cultura.” (STEIN, 2006, p. 81) 
 

Para Grinberg (2003), são formas básicas e universais determinadas por 

experiências recorrentes, tudo aquilo que se considera pertencente ao senso comum. 
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Pode-se ainda entender os arquétipos como uma matriz, o mundo das ideias gerais, 

as essências imutáveis, “o arquétipo canaliza o instinto puro para formas mentais, 

fazendo a conexão entre natureza e espírito”. (p. 136)  

 

Imagem 13 - Arquétipos 

 
Disponível em: http://baianojuvenal.blogspot.com.br/2015/07/arquetipos-dos-filhos-dos-orixas-na.html 

 

Segundo o autor, o arquétipo possui uma carga energética que exerce 

influência, como uma potencialidade para experienciar papéis e situações, sendo um 

conceito aberto no que diz respeito a sua manifestação, e a experiência de cada 

indivíduo formará o arquétipo manifestado.  

A atuação dos arquétipos pode ser positiva ou negativa: 

 
“Quando atuam positivamente, os arquétipos estão por trás de toda a 
atividade criadora humana, sendo fonte de inspiração nas artes e nas 
ciências, dando forma a ideias e imagens características de um determinado 
momento cultural. Muitas vezes, inspirado por um arquétipo, o indivíduo pode 
ter a experiência de uma revelação, iluminação ou achar que teve uma ideia 
redentora. 
Quando atua de maneira negativa, o arquétipo manifesta-se como rigidez, 
fanatismo e possessão. ” (ibidem, p.140) 

 
 

Ainda de acordo com Grinberg, o arquétipo pode ser ativado quando o indivíduo 

vê-se em uma situação ou próximo de uma pessoa que apresente similaridade com 

ele. Assim o bebê em contato com a mãe ou a pessoa que desenvolva uma conduta 

própria do arquétipo da Grande Mãe irá vivenciar o arquétipo, desenvolvendo de 
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acordo com essas experiências, boas ou más, o complexo materno, reunindo todas 

as emoções e imagens correlatas. 

 

1.3.2.1 Arquétipo da Grande Mãe  

 

Segundo Gringberg (2003), este é o que se configurou como a imagem da 

maternidade, a representação típica de todas as experiências nesse sentido 

acumuladas na psique humana ao longo de toda existência e “reveste-se de 

peculiaridades próprias da cultura, tempo e lugar em que o arquétipo se manifesta”. 

(p. 139) 

 

Imagem 14 – Grande Mãe 

 
Disponível em https://br.pinterest.com/pin/434386326539548003/ 

 

De acordo com os ciclos arquetípicos do desenvolvimento simbólico da 

consciência11, o arquétipo da Grande Mãe manifesta-se na relação consciente-

inconsciente em grande proximidade, na dimensão psíquica predominante das 

emoções, com maior incidência nos primórdios da vida. Expressa-se coletivamente 

nos mitos lunares, no aspecto passivo dos povos coletores e na posição ativa da caça 

                                                           
11 Lima Filho (2002) apresenta um quadro sinóptico dos dinamismos arquetípicos descritos pelo autor 
junguiano Carlos Byington em três de suas obras. 
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e pesca e da agricultura. No âmbito individual, expressa-se no cuidar e ser cuidado e 

no propiciar prazer. São princípios básicos do arquétipo da Grande Mãe a fertilidade, 

o desejo, a sobrevivência, a sensualidade, a capacidade lúdica, criativa e fantasiosa. 

(BYINGTON apud LIMA FILHO, 2002) 

 

1.3.2.2. Arquétipo do Pai 
 

Imagem 15 – O Pai 

 
Disponível em: http://arefinaria.blogspot.com.br/2016/07/sobreposicao.html 

 

O arquétipo do Pai apresenta-se na relação consciente-inconsciente em grande 

separação, na dimensão psíquica predominante da ideação, com maior incidência da 

etapa adaptativa. Expressa-se coletivamente no surgimento da propriedade privada e 

do capitalismo e sua transmissão patrilinear de classes e privilégios. No âmbito da 

expressão individual, o arquétipo do Pai manifesta-se nas especializações 

profissionais. Seus princípios básicos são a discriminação, a lei, a codificação, a 

planificação, o dever, a tarefa, a organização, a coerência, a dedução/indução lógicas. 

(BYINGTON apud LIMA FILHO, 2002) 

Para Grinberg (2003), a vivência do arquétipo do Pai irá desenvolver o 

complexo paterno que poderá ser transferido a figuras que representem a autoridade. 
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1.3.3 Símbolo 
 

Imagem 16 – Símbolo da árvore da vida 

 
Disponível em https://static.dicionariodesimbolos.com.br/upload/dd/b3/arvore-da-vida-1_xl.png 

 

Em arteterapia com abordagem junguiana esse é um elemento de extrema 

importância pois, como colocado anteriormente, é através do símbolo que o 

inconsciente comunica-se com o consciente.  

 
O símbolo tem uma função integradora e reveladora do eixo de si-mesmo - 
ego (eixo ego-self) entre o que é desconhecido (inconsciente individual) e 
coletivo e a consciência. O símbolo aglutina e corporifica a energia psíquica, 
permitindo ao indivíduo entrar em contato com níveis profundos e 
desconhecidos do seu próprio ser e crescer com estas descobertas. 
(PHILLIPPINI, 2013, p. 18) 

 
Para Jung, “uma palavra ou imagem é simbólica quando implica alguma coisa 

além do seu significado manifesto e imediato.” (2008, p 19) 

 

[...] o símbolo nada encerra, nada explica - remete para além de si mesmo, 
em direção a um significado também nesse além, inatingível, obscuramente 
pressentido, e que nenhum vocábulo da linguagem que nós falamos poderia 
expressar de maneira satisfatória. (JUNG apud CHEVALIER, 2015, XXII) 

 
 

De acordo com Grinberg (2003) os símbolos exercem a função de estruturar a 

consciência e ligá-la ao inconsciente, podendo aparecer em sonhos, em nossos 

relacionamentos, ideias, emoções, sentimentos, em nossos contatos com a natureza 

e em rituais. 
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Os símbolos emanam do Self e orientam o processo de individuação que é o 

caminho natural de desenvolvimento da personalidade humana. 

 

1.3.4 Self 

 

O Self, ou Si-Mesmo, é um organizador central dos aspectos da personalidade, 

abrangendo a personalidade como um todo, com sua parte consciente e inconsciente. 

(GRINBERG, 2003) 

Stein (2006) sustenta que esse é o conceito mais fundamental da teoria 

psicológica de Jung. 

Para Jung, o si-mesmo é transcendente, o que significa que não é definido 
pelo domínio psíquico nem está contido nele mas situa-se, pelo contrário, 
além dele e, num importante sentido, define-o. [...] o si-mesmo não se refere, 
paradoxalmente, a si-mesmo. [...] O si-mesmo forma a base para o que no 
sujeito existe de comum com o mundo, com as estruturas do Ser. No si-
mesmo, sujeito e objeto, o ego e o outro, juntam-se num campo comum de 
estrutura e energia. (STEIN, 2006, p.137/138) 
 

Nesse sentido, Grinberg (2003) afirma que por expressar nossa totalidade, 

projeta-se o Self em instituições ou pessoas de prestígio ou em figuras mitológicas de 

deuses e no próprio Cosmos. Assim, simbolicamente, o Self pode manifestar-se nos 

sonhos como deuses ou deusas, um sábio ancião, ou seja, figuras que representem 

sabedoria e superioridade. Outras manifestações simbólicas do Si-Mesmo são as 

imagens quaternárias (o quadrado, a cruz, o número 4 – as estações, os pontos 

cardeais), além do círculo ou mandala, sendo esses símbolos utilizados pelos 

primeiros cientistas naturais, matemáticos e filósofos como um modelo da divindade 

e do cosmos, como princípio ordenador do caos. 

Dentro desse conceito junguiano, cada ser humano traz dentro si a imagem de 

Deus, uma imagem de totalidade e unidade inata, a imago Dei. Esse Deus interior, 

Self, tem a tarefa de manter o sistema psíquico unido e em equilíbrio. 

No capítulo seguinte, será apresentado um cenário onde a tecelagem é a 

principal atividade, dotada de valor simbólico e, introduzindo o recorte do presente 

trabalho, os aspectos da cultura mesoamericana serão colocados como o pano de 

fundo para o campo arteterapêutico. 
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CAPÍTULO 2  

 

FIOS QUE TECEM O COSMO 

 

Imagem 17 – Ixchel tríplice 

 
Disponível em: http://blog.xichen.tours/es/wp-content/uploads/2017/07/Ixchel-3-versiones.jpg 

 
A arteterapia reconhecendo a multiplicidade das diversas elaborações 
simbólicas, pode contribuir para o diálogo intercultural, estabelecendo pontes 
entre as diferenças e fortalecer elaborações simbólicas historicamente 
silenciadas. (VI Congresso Latino-americano de Arteterapia)12 

 

Neste capítulo, a tecelagem é apresentada como atividade simbólica, sob o 

olhar da arteterapia e alguns aspectos simbólicos desse fazer que remonta aos 

primórdios da humanidade. Inicialmente será apresentada uma breve 

contextualização histórica sobre a tecelagem. Além do significado arquetípico do ato 

de tecer, cada cultura atribui um campo simbólico às suas tessituras. Deste modo, 

seguindo o recorte estabelecido por este estudo monográfico, serão apresentados 

aspectos simbólicos da tecelagem praticada pelos povos mesoamericanos do México, 

além de algumas personagens míticas relacionadas à tecelagem e a visão 

cosmológica desses povos. O enfoque nas mitologias da Mesoamérica está 

relacionado ao objeto-questão deste trabalho que é o Si’Kuli (Ojo-de-Dios), objeto 

                                                           
12  Disponível em http://www.monferrer.com.br/ARTETERAPIA/apresentacao.html, acessado em 
29/04/2018. 
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tecido pelos Wixaritari (Huicholes) – povo que habita a região ocidental do México e 

que será apresentado em detalhe no próximo capítulo. 

 
2.1 FIAR E TECER: URDINDO O PERCURSO HUMANO ÀS SIMBOLOGIAS NA 
ARTETERAPIA 

O ato de tecer é tão antigo que não há um consenso quanto à data exata de 

seu surgimento. Alguns historiadores indicam que as primeiras tecelagens ocorreram 

ainda no Paleolítico nas Cavernas da Crimeia, onde placas de osso crivadas com 

pequenos orifícios foram encontradas e foram identificados como teares. Outras 

fontes apontam o surgimento da tecelagem no final do período Mesolítico, cerca de 

5000 A.C.. O fato é que os achados arqueológicos prioritariamente contemplam os 

materiais de maior durabilidade como ossos, pedras, metais, sendo os materiais que 

compõem os tecidos mais frágeis e, portanto, mais suscetíveis ao desgaste pelo 

passar do tempo tornando muito difícil a definição de quando os primeiros humanos 

começaram a tecer. (SILVEIRA, 2013) 

 
Há cerca de 10 mil anos, portanto na Era Neolítica, os primeiros homens 
usavam o princípio da tecelagem entrelaçando pequenos galhos e ramos 
para construir barreiras, escudos ou cestas. Teias de aranha ou ninhos de 
pássaros podem ter sido as fontes de inspiração para tal trabalho. Uma vez 
que essa técnica já era conhecida, é muito provável que o homem primitivo 
tenha começado a usar novos materiais para produzir os primeiros tecidos 
rústicos, e, mais tarde, vestuário. (INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA 
BRASILEIRA – IAB)13 

 

Sabe-se, diante das descobertas arqueológicas, que o tear é o meio mais 

antigo para a produção de tecidos. O tear permite o processo onde os fios são 

entrelaçados em sentidos diferentes e mantém sob tensão os colocados em sentido 

longitudinal (urdume ou urdidura), movimenta em sentido vertical abrindo uma 

abertura, chamada de cala, por onde passará outro grupo de fios em sentido 

transversal, sendo estes chamados de trama. 

O fio é o insumo para a tecelagem. Esse fio era elaborado manualmente, porém 

não há dados históricos precisos a respeito das primeiras fibras utilizadas. O que se 

conhece hoje é que as fibras mais antigas são a lã, com achados de cerca de 7000 

A.C., seguido pelo linho, com achados em escavações de antigas civilizações 

                                                           
13 INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA BRASILEIRA – IAB. Saberes da Cultura Imaterial de Cristalina – 
GO. Disponível em: http://www.arqueologia-iab.com.br/news/view/109, acessado em 13/11/2017. 
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lacustres da Ásia central e ocidental datando de 6000 A.C.. (CHATAIGNIER apud 

SILVEIRA, 2013) 

Imagem 18 - Fuso 

 
Disponível em http://caixadagua.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/fuso.jpg 

 

O processo de fiar é feito manualmente pelos instrumentos fuso e roca. O fuso 

é um utensílio cilíndrico em que se enrola o fio enrolado a mão e a roca é uma espécie 

de haste ou vara onde se enrola o material a ser fiado.  

 
Para fiar com um fuso se começa por tomar um floco de alguma fibra têxtil, 
como lã ou algodão e se retorce uma parte entre os dedos até dar uma forma 
de cordão. Este cordão inicial é amarrado ao eixo e se segue realizando o 
procedimento de torção. Enquanto isso, com a outra mão se faz girar o fuso 
com uma ponta dele apoiada no chão, para que o cordão vá enrolando-se a 
ele. Nesta operação a tortera ajuda a evitar que o fuso se desestabilize e caia. 
Uma vez que o fuso tenha sido cheio, a fibra fiada é desenrolada 
manualmente ou com um dispositivo de enrolamento, para ser guardada 
como esfera ou como um novelo14.  
 

Imagem 19 – A roca e o fuso 

 
Disponível em: https://es.wikipedia.org/wiki/Huso#/media/File:Wirtel01.png 

                                                           
14 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Fuso_(t%C3%AAxtil), acessado em 07/01/2018. 
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A partir da Revolução Industrial, ocorreu um declínio na produção da tecelagem 

manual.  

Em 1733, John Kay inventou a lançadeira volante, que aumentava a 
capacidade de tecelagem, porém esta invenção provocou um desequilíbrio e 
os fios começaram a faltar. 
Então, James Hargreaves criou a spinning jenny, em 1764. Esta nova 
invenção aumentou a produção dos fios, pois o artesão conseguia fiar vários 
fios ao mesmo tempo, porém os fios produzidos eram quebradiços, 
dificultando a tecelagem. Em 1769, Richard Arkwright inventou a water frame, 
que produzia fios mais grossos e era movida a água, e por isso econômica. 
Samuel Crompton combinou a water frame com a spinning jenny, 
transformando-as numa máquina só, chamada de mule. Tal combinação era 
capaz de produzir fios finos e resistentes. Porém, outro desequilíbrio surgiu, 
sobravam fios que as tecedoras não conseguiam fiar. Foi aí que em 1785, 
Edmond Cartwright criou o tear mecânico, e James Watt aperfeiçoou a 
máquina a vapor.15 
 

 
Imagem 20- Máquina de fiar de Samuel Crompton 

 
Disponível em: http://paleonerd.com.br/wp-content/uploads/2015/08/Paleonerd_A-

m%C3%A1quina-de-fiar-de-S.-Crompton_Spinning-Mule.jpg 

 

De acordo com Silveira (2013), vale frisar que essa mudança serviu às 

tecelagens manuais, considerando que a produção artesanal faz uso dos fios 

construídos em processo industrial. E mesmo diante das transformações sofridas a 

partir da Revolução Industrial, a tecelagem manual persistiu. 

                                                           
15 https://www.colegioweb.com.br/revolucao-industrial/invencoes.html, acessado em 07/01/2018. 
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E assim sendo, a humanidade segue trazendo a tecelagem como uma memória 

ancestral. E, portanto, no contexto arteterapêutico, a tecelagem é uma atividade plena 

de simbologias e um campo fértil para os processos a serem desenvolvidos. 

Segundo Phillippini (2009), a tecelagem é de grande produtividade: “tecer, 

tramar, urdir, produzir tessituras, dominar o fio e com ele formar estruturas”. Ainda 

segundo a autora, o imaginário coletivo é tomado por analogias em expressões 

usadas cotidianamente como “perder o fio da meada”, quando nos sentimos perdidos 

em nossos pensamentos e ações; ou como “estar todo enrolado” ou ainda “deu um 

nó” para as situações complicadas, entre outras tantas expressões. Tecer em nossa 

linguagem também significa elaborar pensamentos, construir argumentos. Portanto, 

“tecer equivale a ordenar, a articular, a entrelaçar, a organizar, a apropriar-se do 

próprio fluxo criativo e existencial [...]” (ibidem, p.61) 

As mitologias ao redor do mundo estão repletas de personagens que teciam e 

assim construíam o mundo e os destinos humanos.  

 
Imagem 21 – As Moiras 

 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/42221315240367328/ 

 
As Senhoras do Destino16 de várias tradições - conhecidas como as Parcas 
gregas, as Moiras romanas, as Nornes nórdicas ou as Rodjenice eslavas - 
tinham como símbolo mágico o fuso, a roda de fiar, os fios e a tessitura. Elas 
fiavam, mediam e cortavam o fio da vida, entoando canções que prediziam 
os destinos dos recém nascidos e apareciam como deusas tríplices ou tríades 
de deusas idosas [...] 17 

                                                           
16 Flávia Curty de Pina, estudou a relação do uso fios em arteterapia associado a mitos em seu trabalho 
“Tecendo o Fio da Vida: O uso de fios em arteterapia associado a mitos na individuação feminina” 
Disponível em: https://arteterapia.org.br/biblioteca-virtual/ 
17 FAUR, Mirela. Fiar e tecer, as artes mágicas femininas. Disponível em: 
http://www.teiadethea.org/?q=node/170, acessado em 07/01/2018) 
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São encontrados simbolismos relacionados à tecelagem em inúmeras culturas 

e pode-se citar ainda o fio de Ariadne18 e o mito de Penélope19, entre os mais 

conhecidos mitos de origem europeia.  

 
O simbolismo do fio é essencialmente o do agente que liga todos os estados 
da existência entre si, e ao seu Princípio (Guénon). [...] exprime-se sobretudo 
nos Upanixades20, onde se diz que o fio (sutra), com efeito, liga este mundo 
e o outro mundo e todos os seres. (CHEVALIER & GHEERBRANT, 2015, 
p.431) 
 

O fuso e a roca relacionam-se com o movimento de rotação cósmico e indicam 

um sentido cíclico, temporal, um simbolismo que revela “o caráter irredutível do 

destino”, “o tempo contado, que termina inexoravelmente”. (ibidem, p.455/p.782). 

 

Imagens 22 e 23 – Teares de papelão e prato descartável 

 
Disponíveis em: https://www.fazfacil.com.br/artesanato/tear-pregos-papelao/ e 

https://www.livemaster.ru/topic/1983451-v-svoej-tarelke-50-krutyh-idej-dlya-detskogo-tvorchestva 
acessados em 29/04/2018 

 

Diante disso, a tecelagem oferece um campo simbólico amplo a ser explorado 

nos processos arteterapêuticos. Phillippini (2009) indica que é possível fazer 

pequenos teares com papelão ou com pequenas tiras de madeira e com cortes ou 

pequenos pregos pode-se criar uma estrutura para a urdidura.  

                                                           
 
18 Idem 16 
19 Idem 16 
20 São parte das escrituras Shruti hindus, que discutem principalmente meditação e filosofia, e que são 
consideradas pela maioria das escolas do hinduísmo como instruções religiosas. Contêm também 
transcrições de vários debates espirituais, e 12 de seus 123 livros são considerados básicos por todos 
os hinduístas. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Upanixade, acessado em 13/01/2018. 
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A tecelagem em arteterapia oferece uma ampla e produtiva possibilidade de 
aplicação, mesmo para clientes em processos clínicos mais graves, que 
necessitam ficar acamados, ou que são mais idosos, mas igualmente poderá 
ser usada por crianças, mesmo as menores, com interessantes resultados 
para a concentração, a organização e o desenvolvimento psicomotor, desde 
que os teares e as técnicas sejam simples. (PHILIPPINI, 2009, p. 61) 
 

A autora também afirma que a tecelagem fornece materialidade para uma ideia 

fundamental para os tempos contemporâneos, a ideia ratificada pela Física Quântica 

de que toda a humanidade, todos os seres e eventos estão conectados, em rede, 

interagindo, influenciando e sendo influenciados. Tecer pode ser uma forma de 

reconectar essa ideia primordial de unidade. (ibidem). 

Dessa forma, fica claro que a tecelagem é uma atividade arquetípica, sendo 

esse um dado fundamental para o trabalho com essa modalidade expressiva no 

campo arteterapêutico. Em várias culturas, essa é uma atividade ritualizada 

exatamente porque é algo que remete à divindade ou entidade mitológica.  

 
A Mulher-Aranha desempenha, em geral, o papel de Criadora nas mitologias 
de outros povos do sudoeste dos EUA. Os hopis acreditam que ela teceu a 
lua com algodão branco e moldou os primeiros homens do barro. Para os 
dinés (navajos), ela teceu a escada e cordas pela qual os homens subiam a 
este mundo, e a tecelagem foi uma dádiva sua. [...] 
As moças dinés esfregam teias de aranha nos braços para se tornarem 
tecelãs incansáveis. (WILKINSON, 2008, p. 203) 
 

O conhecimento teórico sobre os mitos e a utilização dos ritos são ferramentas 

possíveis para acessar o inconsciente nos processos arteterapêuticos. Nesse campo 

do saber estão as movimentações dos sentimentos e emoções, das transformações 

do viver e saber humano em um retrato do processo de busca do Self, o Si-mesmo. 

(DINIZ, 2010) 

No presente estudo, a proposta é que ao conhecer novas informações sobre a 

tecelagem, seja possível também ampliar as possibilidades de acesso aos conteúdos 

simbólicos presentes neste fazer criativo dos povos das Américas, permitindo que 

outras culturas ancestrais, além das europeias, integrem o campo de conhecimento 

dos arteterapeutas em relação a este tema. 

 
2.2 NARRATIVAS MÍTICAS SOBRE A TECELAGEM: A TESSITURA DA 

COSMOLOGIA MESOAMERICANA 

As histórias e a origem dos povos da Mesoamérica são tão complexas e 

extensas que não é possível resumi-las em um único texto. 
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A Mesoamérica é mais do que um conceito geográfico. Também se relaciona 
com a área onde altas culturas indígenas e civilizações se desenvolveram e 
se implantaram de várias formas e em períodos diferentes. No momento da 
invasão européia, em 1519, as suas fronteiras do norte eram o rio Sinaloa 
para o noroeste e o Panuco para o nordeste, enquanto na parte norte-central 
se estendia para além da bacia do rio Lerma. Seus limites do sul eram o rio 
Motagua que desaguava no Golfo de Honduras, no Caribe, na margem sul 
do lago Nicarágua e da Península de Nicoya, na Costa Rica. (LÉÓN-
PORTILLA, 1990, p. 3)21 

 
O tema é tão vasto e rico que não há qualquer pretensão em esgotá-lo ou 

compilá-lo no presente trabalho. Serão apresentados apenas alguns aspectos e 

alguns dados considerados mais significativos a fim de situar a investigação proposta, 

e mostrar um recorte da riqueza cultural da América Latina muito pouco conhecida. 

A pré-história nas Américas começa, aparentemente, em torno de 35.000 A.C. 

quando grupos humanos alcançaram o continente através do estreito de Bering. 

Existem provas que indicariam a presença humana onde hoje é o México, em torno 

de 20.000 A.C.; no entanto, os restos humanos mais antigos encontrados no campo 

de Tepexpan, a cerca de 40 km da Cidade do México, não são mais antigos que 9.000 

A.C.. Durante um longo período, a região foi habitada apenas por caçadores e 

coletores. A agricultura só começaria por volta de 5.000 A.C. e a produção cerâmica 

apenas em torno de 2.300 A.C.. Com o aumento da população e a expansão pelo 

território, os grupos diferenciaram-se tanto do ponto de vista étnico quanto linguístico. 

Um grupo dentre esses se destacou: Os achados arqueológicos indicaram uma série 

de mudanças extraordinárias por volta de 1.300 a. C. em uma área próxima ao golfo 

do México, conhecida como a “Terra da borracha”22, Olman, Terra dos Olmecas. 

(LEÓN-PORTILLA, 1990) 

Pelo que se sabe, os Olmecas foram os primeiros na Mesoamérica a levantar 

grandes construções, principalmente para fins religiosos. O início do calendário e da 

escrita na Mesoamérica também parecem estar ligados à cultura Olmeca. A difusão 

de elementos dessa cultura, por vezes muito longe do seu local de origem – 

provavelmente através do comércio e talvez de uma ação religiosa “missionária” – 

parecem confirmar ser essa uma grande cultura matriz. (ibidem) 

                                                           
21 Tradução livre da autora. 
22.Nessas regiões eram extraídos látex das árvores. Disponível em: 
http://www.historiacultural.com/2010/01/cultura-olmeca-mesoamerica-mexico.html, acessado em 
13/01/2018 
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Daí em diante, diversas culturas desenvolveram-se paralelamente em diversas 

regiões da Mesoamérica. Uma longa história foi tecida ao longo dos séculos, em 

ascensão e queda de civilizações com complexas organizações socioeconômicas que 

deixaram um imenso legado artístico-cultural às populações das Américas.  

Teotihuacan, a “metrópole dos deuses”, foi construída através dos séculos por 

gerações de sacerdotes e arquitetos e é um exemplo do ápice da civilização clássica 

do Planalto Central Mesoamericano. Possuia diversas edificações e muitas estavam 

ornamentadas com pinturas murais representando deuses, pássaros fantásticos, 

serpentes, jaguares e diversas plantas. “Muitos dos membros da classe dominante 

provavelmente falaram a língua náhuat, uma forma arcaica de náhuatl, que seria, 

séculos depois, a língua oficial dos mexicas ou astecas.” (ibidem, p. 6-7)23 

Floreceram ao longo do tempo as culturas Teotihuacana, Maia, Zapoteca, 

Mixteca, Huasteca, Purépecha (Tarasca), Totonaca, Tolteca e Azteca. 

Esses povos desenvolveram conhecimentos em medicina (utilização de plantas 

medicinais), aritmética e astronomia. 

 
Imagem 24 – Culturas da Mesoamérica 

 
Disponível em http://www.culturasmexicanas.com/2015/02/cultura-tolteca.html 

 

                                                           
23 Tradução livre da autora 
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Os Zapotecas em Monte Albán (e toda a região que hoje é o Estado de Oaxaca) 

e os Maias na península de Yucatán (e também nas terras baixas dos estados de 

Tabasco, Chiapas, Guatemala, Belize e as regiões de El Salvador e Honduras) 

alcançaram um nível cultural elevado demonstrado nas formas complexas de escrita, 

símbolos e hieróglifos.  

 
As extraordinárias criações artísticas devem ser atribuídas aos sacerdotes e 
sábios. Neste sentido, é necessário enfatizar a arquitetura, representada pelo 
arco falso, a escultura, especialmente os baixos-relevos, e as pinturas murais, 
como as famosas de Bonampak, em Chiapas. Milhares de textos 
hieroglíficos, inscritos nas estelas de pedra, escadas, lintéis, pinturas, 
cerâmicas e livros ou códices confirmam que os sacerdotes maias tinham 
uma cultura extremamente complexa. Sabemos também que o Maia clássico 
tinha vários tipos de calendários de grande precisão. Eles também tinham um 
conceito e um símbolo para zero, talvez herdados dos olmecas, vários mil 
anos antes dos hindus terem desenvolvido a ideia [...] a civilização na 
Mesoamérica clássica [...] alcançou seu apogeu com os maias. (LEÓN-
PORTILLA, p.8)24 
 
 

Imagem 25 – Mapa da Mesoamérica 

 
Disponível em https://www.britannica.com/media/full/474227/3170 

 

O sistema de escrita dos povos que habitavam as Américas antes da chegada 

dos colonizadores era tal como na Mesopotâmia, Egito e China, ou seja, 

                                                           
24 Tradução livre da autora 
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logossilábico25 onde as imagens e símbolos se interconectam para comunicar ideias 

e formas de expressão.  

 

Imagem 26 – Primeira página do Códice Fejerváry-Mayer (Grupo Borgia) 

 
Disponível em https://infogalactic.com/w/images/7/7e/Xiuhtecuhtli_1.jpg 

 

São célebres os códices Mixtecos, que constituem a maior parte dos Códices 

sobreviventes do período anterior a chegada dos espanhóis. Seu conteúdo é 

principalmente histórico, enquanto os códices do grupo Borgia se distinguem pelo teor 

religioso.26  

Cada vila ou cidade possuía esses “livros” onde eram registrados os principais 

acontecimentos, prognósticos sobre a sorte de cada ano, eram listadas cidades e 

tributos conquistados, além de suas crenças, deuses e governantes. Restaram 

apenas 12 códices pré-hispanicos. (LOPES, USP, 2017) 

                                                           
25  Sistema de escrita cujos símbolos (ou grafemas) podem funcionar quer como logogramas, quer 
como sílabas fonéticas (silabários) ou ambos. Por vezes existe também uma terceira classe de 
símbolos chamados determinativos; estes são ideogramas mudos que clarificam o significado das 
palavras escritas foneticamente. Os logossilabários podem conter desde várias centenas a vários 
milhares de símbolos. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Logossilab%C3%A1rio, acesso em 
08/01/18 
26 https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dices_del_Grupo_Borgia 
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Para os pesquisadores da cultura mesoamericana os Códices27 foram e ainda 

são uma grande fonte, porém por volta dos anos 80 um novo olhar sobre os estudos 

acerca da concepção do Cosmos das populações nativas começou a levar em 

consideração outros aspectos, como variações regionais e outras especificidades e 

contextos para questionar um modelo fixo e homogeneizador e contemplar uma 

cosmovisão menos estável (menos equivalente à Cristã) e rever uma suposta unidade 

cultural mesoamericana. 

Existiriam ao menos duas concepções cosmológicas simultâneas entre as 

populações ameríndias antes da chegada dos colonizadores. Uma delas, e que para 

este estudo mostra-se relevante, é a de “um cosmos tecido, um tapete terrestre cujas 

cordas, nós e fios seriam projetados em direção a outras áreas cósmicas, noção 

compartilhada pela maioria da população. ” (KLEIN apud DÍAZ, 2015, p. 19).  

 

Imagem 27 – Construção de uma casa maya 

 
Disponível em http://www.mexicolore.co.uk/images-4/496_05_2.jpg 

                                                           
27 “[...]são manuscritos feitos em cascas de figueiras, fibras de cacto ou pele de animais, onde se 
encontram relatos históricos e ideológicos dos povos ameríndios. [...] Esse tipo de escritura foi sendo 
modificado no período colonial, que, apesar de haver a destruição em massa de registros pré-coloniais, 
também foi um período de intensa produção de novos códices, os códices coloniais.[...] A produção de 
códices coloniais foi feita em interface com os colonizadores como forma de reforçar o domínio sobre 
os povos nativos.[...] Os traços dos desenhos mesoamericanos também começaram a ser mais 
europeizados” (LOPES, USP, 2017) 
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Klein observou não só as fontes dos Códices, mas também o que permaneceu 

nas tradições dessas populações. Ela afirma que, antes dos espanhóis chegarem ao 

continente, assim como ainda hoje, muitas casas mesoamericanas eram 

essencialmente tecidas - paredes e telhados eram (e são) feitos com fibras vegetais 

entrelaçadas. Portanto muitos foram aqueles que conceberam o mundo superior como 

uma gigantesca construção - espaçosa, organizada e cuidadosamente tecida - como 

as casas em que viviam. A região sob a superfície da Terra, opostamente, parece ter 

sido concebida como “um espaço denso, lotado e desordenado, semelhante à bola de 

fibras emaranhada e aninhada com a qual o fiandeiro tem que trabalhar. ”28 (KLEIN, 

2010). 

Pode-se ter a impressão de que a superfície da Terra foi comparada a um 
pedaço de tecido desprendido, mas enrugado, marcado por depressões ou 
aberturas que levam aos filamentos enrolados e indisciplinados abaixo. A 
imagem de um submundo retorcido estava mais ligada a noções de doença, 
morte e imoralidade. Os adivinhos astecas, por exemplo, lançavam cordas 
emaranhadas ou aninhadas no chão para prever o destino de um 
paciente. Se as cordas permanecessem entrelaçadas, a expectativa era a 
morte. Se eles se desenrolassem, o paciente poderia esperar recuperar. 
Em tempos mais antigos, as casas mesoamericanas estavam cheias de 
objetos feitos de cordas tecidas, torcidas ou compensadas. Estes incluíam 
redes, berços, bolsas e cestas, esteiras e cobertores. Os corpos 
mesoamericanos estavam vestidos em tecidos, bordados e, às vezes, com 
tecidos de rede. Entre a elite asteca, como para a maioria dos grupos 
mesoamericanos, um dos principais deveres de uma mulher era fiar e tecer, 
e a riqueza era medida em termos de números de mantas ou pedaços de 
pano. [...] (ibidem)29 

 
 

 
Imagem 28 – O Cosmos na visão mesoamericana segundo Klein 

 
Disponível em http://www.mexicolore.co.uk/images-4/496_07_2.jpg 

                                                           
28 Tradução livre da autora 
29 idem 
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A produção têxtil é um dos mais significativos aspectos do Patrimônio Cultural 

das populações nativas da Mesoamérica. Será apresentada neste trabalho em 

especial a das populações da região mexicana.  

A fiação manual e o uso do tradicional tear de cintura por vezes tornam-se 

muito custosos nos dias atuais, pois são processos demorados e algumas 

comunidades têm recorrido ao uso de insumos industrializados, e essas tradições 

encontram-se em situação delicada. Acredita-se que ainda assim as peças 

mantenham seu valor intrínseco e continuem sendo expressões cabais da cultura de 

seus criadores. (ARQUEOLOGÍA MEXICANA, 2014) 

Na produção dos têxteis para vestimentas entre as populações nativas são 

encontrados elementos decorativos que remetem a significados sobre a cosmovisão 

e identidade até mesmo entre membros de mesma etnia. (idem) 

A variedade de tipos de têxteis é tão gigantesca que apenas na região de 

Oaxaca, uma das mais ricas em variações étnicas, se estima que existam cerca de 

300 trajes distintos tecidos com algodão, lã ou seda. (idem) 

 

Imagem 29 – Tecelã com tear de cintura 

 
Disponível em https://osolartesanato.files.wordpress.com/2013/03/tecelc3a3-1.jpg 
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A seguir serão apresentados dados compilados pela publicação do Instituto 

Nacional de Antropologia e História (INAH- México). E posteriormente as relações da 

tecelagem na sociedade e na mitologia mesoamericana. 

 

2.3 AQUELES QUE TECEM: UM PANORAMA DA TECELAGEM INDÍGENA NO 

MÉXICO 

2.3.1 Fibras 

Os tecidos são elaborados com fibras que podem ser tanto de origem animal 

quanto vegetal, desde que suas características permitam tecê-las. Para tanto, elas 

devem ser flexíveis, resistentes e ter comprimento suficiente para poder transformá-

las em fios. Desde os tempos pré-hispânicos, as fibras mais utilizadas pelas 

populações indígenas mexicanas são o algodão e o ixtle – fibra proveniente do agave. 

Com a chegada dos europeus a lã foi incorporada à produção de têxteis (RAMÍREZ, 

2014) 

O ixtle – ixtli em náhuatl significa rosto – é uma fibra dura e comprida extraída 

das folhas de uma espécie de agave que é cultivado em solos arenosos e secos como 

o da região do Planalto Central mexicano em Hidalgo. Para fiar se utiliza o malacate30 

grande e pesado. (ibidem) 

Também são utilizadas as folhas de outra espécie de agave nas zonas áridas 

da Península de Yucatán para obter o Henequén, mais conhecido no Brasil como 

sisal, que possui fibras longas e duras, chamado pelos maias de ki, atualmente yamal. 

Com essa fibra se fazem fios e cordas.  

 
Imagem 30 – Yucca Treculeana 

 
Disponível em http://www.naturalista.mx/observations/2139049 

                                                           
30 Instrumento de fiar usado por algumas comunidades indígenas composto por uma haste e um 
volante. O nome deriva da palavra em nahuatl malácatl que significa dar voltas, girar em si mesmo. 
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As fibras de Izote ou Yucca também são extraídas das folhas e são utilizadas 

para fazer fios para tecer tapetes e tecidos mais fortes dos que os feitos com ixtle. 

(ibidem) 

Outras fibras são extraídas do caule ou da haste das plantas, como o amate, o 

linho e a urtiga. O amate, que em náhuatl (ámatl) significa papel, é cultivado nas 

regiões da Serra Norte de Puebla, Veracruz e em Oaxaca (ibidem, p.74). San Pablito 

é reconhecido como o berço para a produção artesanal de papel amate.31 O povo 

Otomí produz um diverso artesanato com esse material. 

 

Imagem 31 – Uso da fibra de urtiga 

 
Disponível em: http://croixasesoramiento.blogspot.com.br/2016/08/ortiga-uno-de-los-textiles-del-

futuro.html 

 

A urtiga é uma fibra mais suave utilizada por várias populações inclusive fora 

do México. Foi encontrada em vestígios do neolítico na Dinamarca e Grã-Bretanha, 

em redes de pesca na Idade Média, assim como em vestuário na Escandinávia e na 

                                                           
31 SIERRA, Yemmy “El papel amate: tradición otomí prehispánica en San Pablito” Disponível em: 
http://www.reconoce.mx/el-papel-amate-tradicion-otomi-prehispanica-en-san-pablito/ acessado em 
14/01/2018 
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Escócia até o século XIX.32 É considerada até mesmo uma opção sustentável para o 

futuro, sendo utilizada por marcas de moda na Europa.33  

 
As fibras da urtiga têm uma característica especial pelo fato de que são ocas, 
o que significa que podem acumular ar dentro de si criando assim um 
isolamento térmico natural. Também são resistentes a doenças e pragas, por 
isso não precisam de produtos químicos e podem ainda resistir a mais de 40 
espécies de insetos. 34 

 
 

A fibra de algodão é uma fibra macia e é obtida a partir dos botões das flores 

que ao se romper apresentam fibras plumosas ligadas às sementes. Existem no 

México duas espécies de algodão. O algodão branco e o algodão café. Este último 

encontra-se nas cores que vão do café claro ao verde, até os cinzas e vermelhos. 

Este tipo de algodão segue sendo fiado de forma artesanal. (ibidem) Atualmente 

grande parte do algodão utilizado é de origem industrial. 

As fibras de origem animal são obtidas de diversos animais:  

 As de pelo, que são obtidas de animais como coelhos, lebres e 

provavelmente outros, além de cabelos humanos;  

 A lã de ovelhas, que não era conhecida na Mesoamérica antes da 

chegada dos espanhóis (ibidem), mas foi bem aceita para a produção 

de tecidos nas regiões mais frias;  

 As fibras de penas, que eram obtidas de aves como águia, pato, 

papagaio, garça, entre outras, e eram retiradas principalmente do 

abdômen e do peito. A fiação nesse caso era feita a mão por torção ou 

com um malacate pequeno ou médio;  

 A seda é obtida dos casulos do bicho-da-seda que habitam as árvores 

nas regiões de Oaxaca, Puebla e Tlaxcala. Produz uma fibra resistente, 

elástica, macia e longa, mas atualmente essa fibra foi substituída pelo 

rayon, uma fibra artificial derivada de celulose. 

As fibras sintéticas atualmente têm substituído a lã e o algodão. São produzidas 

por um processo de polimerização de derivados do petróleo, como o nylon, o poliéster 

                                                           
32 ROJO, María de la Cruz. “Ortiga – Uno de los textiles del futuro” (2016). Disponível em: 
http://croixasesoramiento.blogspot.com.br/2016/08/ortiga-uno-de-los-textiles-del-futuro.html acessado 
em 14/01/2018 
33 “Urtiga pode se tornar uma das fibras sustentáveis do futuro” Disponível em: 
http://br.fashionnetwork.com/news/Urtiga-pode-se-tornar-uma-das-fibras-sustentaveis-do-
futuro,621288.html#utm_source=newsletter&utm_medium=email acessado em 14/01/2018. 
34 idem 
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e as acrílicas. Porém não possuem as mesmas características térmicas nem as 

nuances das fibras naturais. (ibidem) 

 
2.3.2 Tintas indígenas 
 
Para dar cor às fibras são utilizados sementes, cascas, musgos, raízes, flores, 

folhas, insetos, moluscos, pedras, entre outros elementos naturais. 

As principais cores são o azul, o amarelo, o vermelho, o preto e o roxo. 

O azul é obtido através de plantas e flores e no mundo indígena tanto o azul 

quanto o verde estão relacionados à água, às ideias de fertilidade, abundância, à vida. 

No idioma maia a palavra yax denomina qualquer uma dessas cores. (ibidem) 

O amarelo, obtido de plantas ou cascas de árvores, estava relacionado com 

uma das direções do universo, com o milho e com a morte da vegetação. 

O vermelho, extraído de insetos (cochonilla), entre os Nahuas tem um 

significado profundo associado ao sangue e à vida. 

 

2.3.3 Técnicas de tecelagem 

Imagem 32 – Tafetán 

 
Disponível em Atlas de textiles indígenas, 2014, p. 82  

 

Tela ou tafetá (Tafetán): também conhecido como tecido simples ou “um por 

um”. É a forma de tecer mais simples onde apenas um fio da trama cruza um fio da 

urdidura. Com essa técnica é possível obter vários tecidos diferentes sem modificar o 

modo de tecer, alterando tão somente os tipos de fios usados na trama e na urdidura. 

É possível, por exemplo, usar um fio mais grosso na trama e um mais fino na urdidura 

ou vice-versa; também é possível variar as cores usadas, combinar fios com tipos de 

torções diferentes, combinar cores para produzir, faixas, listras ou imagens. 
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Imagem 33 – Esterilla                    Imagem 34 – Taletón 

      
Disponíveis em Atlas de textiles indígenas, 2014, p. 83 

 

É possível também variar na quantidade de fios que se entrelaçam de forma 

igual (Esterilla) - dois por dois, três por três - ou desigual (Taletón) - um por dois, um 

por três. Dessa forma é possível variar de maneira em que os fios da urdidura sejam 

completamente cobertos pelos da trama ou vice-versa, trabalhando a tensão em que 

eles são cruzados. Ou ainda, deixar ambos – urdidura e trama – visíveis deixando 

ambos em proporções semelhantes. 

 

Imagem 35 - Tejido de urdimbre enlazada em los extremos                   Imagem 36 - Tapicería 

                                 
Disponíveis em Atlas de textiles indígenas, 2014, p. 83 

 

Outra variação possível é entrelaçar uma série de urdiduras curtas através de 

suas extremidades para produzir tecidos mais compridos (Tejido de urdimbre 

enlazada em los extremos). Essa é uma técnica útil também para mudar a cor da 

tessitura e também para elaboração de faixas longas e estreitas de tecido. 
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Tapeçaria (Tapicería): os fios de urdidura - que têm uma torção mais forte do 

que os fios de trama - não são colocados muito próximos uns dos outros, para permitir 

a passagem dos fios da trama, que têm uma torção mais fraca e maior espessura. 

Sua característica principal é que os fios de trama não atravessam toda a largura da 

urdidura, mas têm um limite ou ponto a partir do qual o fio é retornado, conforme 

exigido pelo projeto. Geralmente, diferentes padrões de cores são usados para o 

contraste, formando áreas de duas ou mais cores no tecido. Existem dois tipos 

fundamentais de tapeçaria: kilim, quando as áreas de trama separam-se e formam 

aberturas na direção da urdidura e entrelaçadas, quando as tramas não são 

separadas por uma abertura, mas juntas por diferentes formas de ligação. (RAMÍREZ, 

2014) 

Felpa ou veludo (Confite ou tejido de terciopelo) é formado pela introdução de 

fios adicionais na trama em intervalos regulares. Esses fios são esticados em todo 

seu comprimento, mas são soltos parcialmente em uma ou em ambas as faces do 

tecido formando as felpas. O tamanho das felpas e a distância entre elas pode variar. 

Com frequência esses fios de trama são mais grossos. 

 

Imagem 37 - Confite 

 
Disponível em Atlas de textiles indígenas, 2014, p. 83 

 

Adamascado35 (Damasco ou labrado) é o tecido formado pelo cruzamento 

irregular da urdidura com a trama, formando listras coloridas e com outro ligamento 

                                                           
35 O tecido adamascado foi assim batizado em homenagem a Damasco, cidade da Síria onde os tecidos 
foram vistos pela primeira vez pelos cavaleiros das Cruzadas. De cor única, os tecidos destacam 
desenhos no cruzamento da trama com os fios do urdume, sob o efeito da luz.  Disponível em: 
http://textileindustry.ning.com/profiles/blogs/historia-dos-tecidos-idade-1, acessado em 17/01/2018 
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de base. O efeito adamascado é normalmente dado pelos desenhos formados com 

efeito brilhoso. 

Imagem 38 - Labrado 

 
Disponível em https://sites.google.com/site/ldiccionariotextillatinoam/home/labrado-de-

urdimbre---tecnica 

Brocado é uma técnica decorativa que realiza-se sobre um tecido básico, como 

os vistos anteriormente. Consiste em introduzir fios extras na trama, normalmente com 

a ajuda de uma lançadeira, com a única finalidade de formar desenhos sobre o tecido. 

Os fios responsáveis pelo brocado passam por cima de dois, três ou mais fios da 

urdidura formando listras. Esse procedimento acontece no momento em que se tece 

o tecido diferentemente do bordado, por exemplo, que também tem essa função 

decorativa, mas é feito depois que o tecido já está finalizado. 

 

  Imagem 39 – Brocado e Bordado                             Imagem 40 – Bordado a mão  

                            
Disponível em Atlas de textiles                        Disponível em https://museoixchel.org/eexhibit/ 

 indígenas, 2014, p. 84 

 

Tecido entrelaçado (enlazado) se faz quando dois fios da trama entrelaçam 

dois ou mais fios de urdidura. Este entrelaçamento geralmente é feito com as mãos e 
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não por meio da lançadeira. É a técnica de tecelagem mais diretamente relacionada 

às primeiras técnicas utilizadas na fabricação de tapetes, esteiras e cestaria. 

 

Imagem 41 - Enlazado 

 
Disponível em Atlas de textiles indígenas, 2014, p. 84 

 

Há uma variante dessa técnica que consiste na introdução de um determinado 

número de fios na trama que se envolvem ou se enrolam em um grupo de fios da 

urdidura, produzindo, desta maneira, pequenos espaços abertos no tecido (tejido de 

tramas envolventes). Esta parte do processo é feita a mão e é geralmente combinada 

com uma técnica de tecelagem simples como base. O desenho é formado pelo grupo 

de espaços abertos. 

 

Imagem 42 – Tejido de tramas envolventes                               Imagem 43 – Tela doble 

                                      
Disponível em Atlas de textiles indígenas, 2014, p. 84 e 85 

 

Tecido dupla face (tela doble) pertence ao grupo de tecidos múltiplos por ser 

executado com duas séries de fios de urdidura e duas séries de fios de trama, 
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geralmente de cores diferentes. Isso faz com que o tecido tenha uma cor em uma face 

e na outra tenha cor diferente. 

 

Imagem 44 - Sarga 

 
Disponível em Atlas de textiles indígenas, 2014, p. 85 

 

Sarja (sarga): Nesse tecido os fios da urdidura ou da trama não se entrelaçam 

de forma regular, mas passam ou “saltam” por cima de dois, três ou mais fios. Sua 

característica principal é a formação de linhas diagonais, dando um aspecto 

escalonado. Há muitas variantes dessa técnica. 

 

        Imagem 45 – Gasa                               Imagem 46 – Mulher vestindo huipil de gaze 

                         
Disponível em Atlas de textiles                           Disponível em Atlas de textiles  

indígenas, 2014, p. 85                                         indígenas, 2014, p. 85 

 

Gaze (Gasa) forma-se pelo cruzamento dos fios ímpares da urdidura sobre os 

fios pares, ou vice-versa, antes de introduzir a trama. Esta técnica possui variantes 
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complexas. Sua característica é apresentar pouca densidade tanto nos fios da 

urdidura quanto nos da trama. Podem-se elaborar tecidos totalmente em gaze, mas é 

mais comum combiná-los com tafetá. 

 
2.3.4 O tear 

O tear de cintura amarra-se em uma extremidade em uma árvore e a outra 

extremidade sustenta-se pela cintura através de um cinto chamado mecapal. Possui 

vários componentes: uma série de varas de madeira usadas para alcançar a largura 

do tecido e para tramar os fios. Uma das varas (vara de lizo) serve para levantar os 

fios pares e criar a cala ou abertura entre os jogos de fios por onde passará a trama. 

A outra vara (vara de paso) serve para subir os fios ímpares e permitir o movimento 

de volta do fio da trama que é passado com auxílio da lançadeira (RAMÍREZ, 2014). 

 

Imagem 47 – Tear de cintura 

 
Disponível em: https://i.pinimg.com/originals/9e/4d/72/9e4d72866029b752044dcf7bb19bf249.jpg 

 

Há ainda outro instrumento que no Brasil conhecemos como batedor, e que 

para as culturas indígenas da Mesoamérica chama-se tzotzopaztli ou machete sendo 
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este último o nome em espanhol. Este serve para apertar os fios da trama entre si. É 

um instrumento elaborado em madeira dura, a qual, muitas vezes, é preparada antes 

do uso. Retirando-a e pedindo permissão à madeira antes de trabalhá-la. Essa é uma 

prática comum entre os povos náhuas da Sierra de Puebla. (ibidem) 

A forma de tecer e os componentes do tear de cintura são praticamente os 

mesmo em todas as comunidades indígenas do México. (ibidem) 

 

2.4 DEUSAS QUE TECEM: O FEMININO E A TECELAGEM NA ANTIGA 

MESOAMÉRICA 

 
A relação do feminino e a tecelagem está em diversas fontes e mitos da 

Mesoamérica. Para os náhuas as tarefas estão definidas por gênero desde o princípio 

dos tempos. O casal criador – algo como Adão e Eva – Oxomoco e Cipactónal 

aparecem nas pinturas do Códice Borbônico com os instrumentos designativos de 

suas tarefas. A Cipactonal caberia lavrar a terra e a Oxomoco caberia fiar e tecer.  

 

Imagem 48 – Cipactonal e Oxomoco (Códice Borbônico) 

 
Disponível em https://es.wikipedia.org/wiki/Cipact%C3%B3nal 

 

De acordo com Ramírez (2014) desde a infância ensinava-se às meninas a arte 

de tecer. Depois do nascimento de uma menina, elas eram recebidas em uma 

cerimônia com instrumentos relacionados ao trabalho feminino: fusos, malacates, 

machetes eram colocados em suas mãos. 



63 
 

Por volta dos 4 anos de idade, as meninas eram cada vez mais incorporadas 

às atividades de tecelagem, observando e brincando com os fios. Era a mãe que 

ensinava as técnicas para que aos 7 anos de idade elas estivessem prontas para tecer 

sozinhas.  

Quando as meninas não aprendiam bem essa atividade eram castigadas, pois 

tais trabalhos eram considerados dons divinos e não importava a hierarquia social, 

fossem nobres ou escravas, teriam que realizá-los. (RAMÍREZ, 2014) 

Aos 14 anos elas já sabiam tecer e aproximadamente aos 16 já dominavam 

essa atividade e estavam, assim, prontas para o matrimônio.  

Ainda segundo a autora, ao fiar e tecer as mulheres participavam da sociedade, 

vestindo a si mesmas, vestindo sua família e cooperando com o tributo, elaborando 

várias peças como cobertores. “Se uma mulher era estéril, tinha caráter ruim ou 

tarefas femininas negligenciadas, como fiação e tecelagem, ela deveria ser 

repudiada.”36 (ibidem, p. 68). 

 

Imagem 49 – Em uma comunidade amuzga mãe ensina à filha a tecer 

 
Disponível em http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/01/8/telar-de-cintura-al-rescate-

de-una-tradicion-prehispanica 

 

Assim as mulheres passavam de geração para geração os conhecimentos da 

tecelagem, perpetuando a tradição das avós e de muitas gerações anteriores.  

                                                           
36 Tradução livre da autora. 



64 
 

A relação das mulheres com a tecelagem nessas sociedades estava presente 

em todo seu ciclo de vida e de morte: desde o nascimento, passando pela brincadeira 

com os fusos e fios na infância, todo o ensinamento durante a adolescência e 

atividades na fase adulta, culminando com a morte, onde eram enterradas junto com 

seus objetos de trabalho, vestuários, etc. Esse costume foi observado nas escavações 

arqueológicas e ainda é possível observá-lo nas comunidades indígenas amuzgas37. 

 

Imagem 50 – Encontro de tecelãs 

 
Disponível em: 

http://somoselmedio.org/sites/default/files/styles/400px_wide/public/Cochoapa%209_0.jpg?itok=QnkY

FKnF 

 

Na cosmovisão indígena relatada no Códice Fejérváry-Mayer, o lado feminino 

do universo corresponde ao lado onde o sol se põe, a direção oeste. Na página do 

referido Códice estão representadas as deusas Tlazoltéotl e Chalchiuhtlicue na 

direção oeste, no chamado “lugar das mulheres” (Cihuatlampa) em frente à arvore 

cósmica, sobre a qual está pousado um beija-flor. Trata-se provavelmente da árvore 

Samaúma –conhecida no México como Pochote -, que possui frutos ovais com 

semente envoltas em um algodão branco ou acinzentado, acetinado, fibroso, leve e 

elástico. Essa seria, segundo Ramírez, uma metáfora para as deusas encarregadas 

em transformar as fibras produzidas por essa árvore. (ibidem) 

 

                                                           
37  Grupo étnico que habita os atuais estados de Oaxaca e Guerrero no México. As mulheres amuzgas 
são conhecidas por sua tradição em tecer “...em San Pedro Amuzgos, eles se autodenominam de Tzjon 
Non, que se traduz como uma cidade de fios, fios macios ou mecha...”. Disponível em: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_amuzgo, acessado em 21/01/2018 
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Imagem 51 – Detalhe da página do Códice Fejérvary-Mayer (lugar das mulheres) 

 
Disponível em https://infogalactic.com/w/images/7/7e/Xiuhtecuhtli_1.jpg (edição da autora) 

 

As chamadas deusas da lua (diosas de La Luna) eram consideradas na época 

pré-colonial as protetoras das mulheres e da tecelagem. Atualmente, em algumas 

comunidades, esse papel passou às santas ou padroeiras (ibidem). São encontrados 

nas representações dessas deusas objetos referentes à atividade têxtil. 

 
2.4.1 Ixchel 

 
Imagem 52 – Representação de mulher da nobreza maya relacionada a Ixchel 

 

Disponível em https://br.pinterest.com/pin/354799276864017079 

 

É a deusa maia da lua. É a padroeira do tecido, da medicina, dos nascimentos, 

das inundações e protetora das artes. É representada no Códice Madrid tecendo em 

um tear de cintura com um tzotzopaztli na mão esquerda.  
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Imagem 53 – Anciã de Santa Catarina Ixtahuacán e Ixchel representada no Códice Madrid 

 
Disponível em https://popolmayab.files.wordpress.com/2014/07/tejer.png 

 

Em alguns mitos maias, as deusas da Lua estão relacionadas à criação do 

mundo, durante a qual o tecido se originou. (ibidem) 

 

2.4.2 Xochiquétzal 

 
Imagem 54 – Xochiquétzal no Códice Borbonico       Imagem 55 – Xochiquétzal em Tamoachan 

                  
Disponível em https://tlacatecco.files.wordpress.com/2008/09/borbonicus_xochiquetzal.jpg e em 
http://www.mexicolore.co.uk/images-3/350_11_2.jpg respectivamente 

 

É a deusa da terra, da agricultura, do amor, da beleza, de todas as artes e, 

portanto, da tecelagem e da fiação. Está associada particularmente ao âmbito da 

sexualidade e da fertilidade. É uma das divindades mesoamericanas mais antigas e 
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acreditava-se que era a primeira mulher que havia tecido e que vivia tecendo e fiando 

em Tamoanchan38. (ibidem) 

Em geral, era representada com metade do rosto pintada de preto ou azul ou 

com círculos nas bochechas. Algumas vezes portava o característico machete de 

tecer, uma narigueira em forma de borboleta e enfeites de flores ou quetzals39 (ibidem) 

 

2.4.3 Tlazoltéotl 

 
Imagem 56 – Tlazoltéotl no Códice Laud 

 
Disponível em https://img.culturacolectiva.com/content/2016/12/diosa-prehispanica-

DOS.jpg?_ga=2.10833458.704357619.1525225562-798563706.1525225562 
 

Ela é uma das divindades mais importantes do mundo nahua. Considerada a 

“deusa do amor” e “do amor carnal”, “comedora das imundices”, provocava o prazer 

e também purificava os humanos. (ibidem) 

Era representada nos códices com o rosto e o corpo tingidos de cor amarela e 

com a metade inferior do rosto ou ao redor da boca de cor preta ou vermelha. Em seu 

cocar carrega uma meada de algodão chamada de ichcaxóchitl, um ou dois fusos e 

faixas de algodão, assim como penas de garça. (ibidem) 

 

                                                           
38  É a cidade mítica onde acreditava-se que viviam os deuses e onde foi criado o pulque e o ser 
humano. Um dos mitos diz que era onde crescia a árvore sagrada Xochitlicacan, uma árvore cheia de 
flores, cujas pétalas tinham a propriedade de transformar aqueles que a tocaram em um amante fiel. 
Disponível em: http://turismo.mexplora.com/la-misteriosa-ciudad-prehispanica-de-tamoanchan/, 
acessado em 21/01/2108 
39  Ave sagrada dos astecas. Representava o deus do ar. Na época do Império Asteca suas penas 
eram utilizadas em rituais. Mas “os astecas nunca mataram os pássaros divinizados: arrancavam as 
penas e eles eram soltos na natureza. Após a derrota do Império em 1521, os Quetzal foram 
impiedosamente exterminados, colocando uma espécie ameaçada de extinção. Hoje, a situação 
continua dramática, e acrescentou mais um problema - a destruição dos únicos habitats , a floresta 
tropical.[...] Quetzal é uma ave de tamanho pequena, geralmente o comprimento do corpo, incluindo a 
cauda não excede 35 centímetros, mas os machos têm uma característica especial, eles tem duas 
longas penas, que se projetam a partir da cauda e por vezes excedem o comprimento da ave.” 
Disponível em: http://www.avidabloga.com/2013/08/quetzal-ave-sagrada-dos-astecas.html, acessado 
em 24/01/2018 
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Imagem 57 – Tlazoltéotl no Códice Borgia 

 
Disponível em https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Tlazolteotl_1.jpg 

 

Tlazoltéotl é representada em algumas ocasiões como deusa guerreira, cujas 

armas são um escudo e o tzolzopaztli ou machete, espada ou vara de tecer.40 

 
 

2.4.4 Toci 

Também chamada de Teteoínnan, “nossa avó” (nuestra abuela), é a protetora 

das parteiras, da terra e da medicina. Em seu cocar carrega uma flor de algodão ou 

uma meada dessa fibra, como um emblema (ibidem). Está frequentemente 

relacionada a Tlazoltéotl. 

 

Imagem 58 - Toci no Códice Telleriano-Remensis 

 
Disponível em http://www.mexicolore.co.uk/images-aus/aus_20_01_2.jpg 

                                                           
40 No artigo “Mujeres tejedoras, diosas guerreras. Mitos de la tradición textil de comunidades zapotecas 
de la Sierra Sur de Oaxaca” de Damian González Pérez há uma investigação sobre como os 
instrumentos de tecelagem estão associados à armas para lutar e defender as populações nativas, 
relacionando relatos das comunidades, imagens dos códices e achados arqueológicos. 
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Ramírez (2014) observa que os fusos nos cabelos, como os de Tlazoltéotl ou 

de Mayahuel, provavelmente simbolizam desenrolar ou criar. E também cita que em 

algumas comunidades se crê que a criação do mundo ocorreu a partir dos cabelos de 

uma deusa. (ibidem) 

 

2.4.5 Mayahuel  
 

Imagem 59 – Mayahuel no Códice Borbonico 

 

Disponíveis em https://pbs.twimg.com/media/Bwc3hIyIIAAnhax.jpg 

Deusa do pulque41 e da fertilidade. É uma divindade lunar e é representada 

saindo de dentro das folhas do maguey (agave), com fusos no cocar e fibras de ixtle 

nas mãos. (ibidem) 

 
Imagem 60 – Mayahuel: Grafite na Biblioteca Central da Universidad Autonoma del Estado do México 

(UAEMex) 

 

Disponível em: http://www.dia-uaemex.com.mx/index_archivos/image4991.png 

                                                           
41 [...] é uma bebida alcóolica feita do suco fermentado do agave, consumida tradicionalmente 
na Mesoamérica. É tida popularmente como uma cerveja. Os astecas utilizavam essa bebida em rituais 
religiosos e as jarras destinadas ao pulque frequentemente tinham o formato de um macaco, para 
indicar o efeito inebriante da bebida. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Pulque, acessado em 
24/01/2018 
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2.4.6 Chalchiuhtlicue 

 
Imagem 61 – Chalchiuhtlicue no Códice Fejérváry-Mayer  

 
Disponíveis em http://www.artesehistoria.mx/sitios/5354/chalchi3.jpg 

 

Conhecida como “a saia de jade”, está associada à água, principalmente à 

água doce: rios, córregos, olhos d’água, cascatas, lagos. No códice Fejérváry-Mayer 

está representada sobre a água, em uma das mãos carrega um espinho de maguey 

(agave) e um punzón de osso de peru. “ Em diferentes comunidades indígenas um 

punzón de osso de peru é utilizado para acomodar os fios no tear e é preparado 

durante sete anos para que se utilize com essa finalidade” (ibidem, p. 73) 

 
Imagem 62 – Chalchiuhtlicue no Códice Borbonico 

 
http://www.mexicanisimo.com.mx/wp-content/uploads/2015/08/Chalchiuhtlicue-c%C3%B3dice-

borbonico.jpg 
 

No próximo capítulo será abordada a cosmologia, a mitologia e as crenças das 

populações que tecem objetos, focando nas simbologias inerentes ao olho-de-Deus. 
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Capítulo III 

 

FIOS QUE TECEM O SAGRADO 

 

Imagem 63 - Ojo tear mandala 

 
Disponível em: https://i.pinimg.com/736x/e4/5d/05/e45d0553f85b6617062096cb180ee1ed--tear-mandala.jpg 

 

No presente capítulo será apresentado um recorte sobre tecelagem: o Si’kuli 

(Ojo-de-Dios). O capítulo será “tecido” através das crenças e rituais relacionados ao 

objeto e às visões cosmológicas dos povos que habitam a região mexicana de Sierra 

Madre Occidental, em especial os Wixaritari42. 

O Ojo-de-Dios, que para os wixaritari é chamado de Si’kuli, Tzikuri ou Tzikiri 

e é um objeto ritual que consiste em duas varetas cruzadas que são tecidas formando 

uma figura quadrilátera em sua concepção mais simples.  

                                                           
42 Wixaritari é o plural de Wixarika, nome pelo qual os povos, também conhecidos como Huicholes, 
referem-se a si mesmos. (ROCHA, 2012, p. 131) 
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O Si’kuli é um objeto que materializa o mito de criação do universo wixárika e 

é utilizado em rituais e oferendas. Seus cinco pontos simbolizam os locais sagrados 

(KINDL, 2012, p. 366), assim como suas pontas são associadas aos quatro elementos 

(água, fogo, terra e ar) (BECKER, 2011). 

 

3.1 O TEMPO-ESPAÇO TECIDO 

 

Imagem 64 - Manos que tejen el orgullo de una etnia de Beatriz Hidalgo De La Garza 

 
Disponível em: https://www.pinterest.com.mx/pin/497999671273250582/ 

 

A região mexicana de Sierra Madre Occidental é habitada por diversos grupos 

étnicos entre eles os Nayeeri (Coras), Ódami (Tepehuanes) e os Wixaritari 

(Huicholes). 
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Imagem 65 - Sierra Madre 

 

Disponível em: http://karelygarciia.blogspot.com.br/2012/09/placas-tectonicas-sistemas-

montanosos.html 

Os Wixaritari e os Nayeeri se destacam pois, apesar dos esforços 

evangelizadores de jesuítas e franciscanos, suas crenças, ritos e lugares sagrados 

seguem sendo fundamentalmente os mesmos da antiguidade e a religiosidade está 

presente em todos os aspectos da vida cotidiana desses grupos (RAMÍREZ, 2014). 

 

Imagem 66 - Mapa das populações do México 

 

Disponível em: http://vozdelpueblodc.blogspot.com.br/2015/10/otomi.html 
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Para esses povos, o mundo surgiu a partir do tecido feito dos cabelos da 

ancestral mais antiga. Em El Canto de La Creación (A Canção da Criação), mito dos 

Nayeeri, é contado que um dia "Nossa mãe" (a deusa da terra e da lua) começou a 

pensar no que poderia acontecer naquele momento. Ela então se lembra de “nosso 

irmão mais velho" (a estrela da manhã) e "nosso pai" (o sol) e os chama. Eles vêm e 

sentam-se no meio, acima de nós. Então, ela pergunta a eles: "O que vocês 

pensam?". E eles respondem: "Nós? nada". Então ela diz a eles que pensava que os 

Deuses (Tákuate) teriam que se preocupar com a água. E com a água eles deveriam 

regar a terra para que crescessem árvores e ervas. Explica que fará os deuses e os 

retira do algodão cru (um símbolo da água). 

Novamente ela se põe a pensar: "Onde eu poderia deixá-los?" Então ela 

lembra-se de um lugar e diz ao “nosso irmão mais velho”: "Venha comigo, para deixá-

los lá. Eu vou deixá-los no meio de uma lagoa ". Lá, os deixou, e lá eles tinham que 

viver, entre as nuvens e no meio da água.  

Os deuses começaram com suas tarefas e quando terminaram disseram a 

sua mãe: "Nos tire daqui!" Ela se lembrou de seu cabelo, então os soltou, os fixou e 

esticou. Examinou os cabelos e jogou-os na água, dizendo aos seus filhos: "Peguem 

meu cabelo". Assim que pegaram nos cabelos dela, a mãe os puxou para fora. E foi 

assim que eles subiram. 

Depois disso, os deuses começaram a pensar: "O que vamos fazer? Já 

estamos cansados de ficar aqui ". Eles se lembraram de sua mãe, de seu irmão mais 

velho e seu pai, e eles os chamaram: "Nós já estamos cansados. Vocês sabem como 

podem nos ajudar?" Então, ela ouviu isso e lhes disse: "Procurem algo de vocês 

mesmos". Eles fizeram isso e começaram a procurar. Então, eles agarraram algo de 

si mesmos que era terra e isso formou uma pequena bola. Quando eles terminaram, 

eles chamaram sua mãe, seu irmão mais velho e seu pai. Eles entregaram a sua mãe 

aquilo que tinham se apoderado de si mesmos. Ela recebeu e pensou: "O que eu vou 

fazer com isso?". Então ela se lembrou do menino, nosso irmão mais velho, e disse: 

"Coloque suas flechas cruzadas, uma sobre a outra". Eles fizeram isso e então 

colocaram suas setas amarradas pelo meio com um nó. Quando acabaram, 

chamaram sua mãe e disseram a ela que haviam terminado. Então ela começou a 

pensar, e lembrou-se de seus cabelos. Ela arrancou uma mecha e a teceu (ela teceu 

uma "estrela" envolvendo o ponto do meio, como uma espiral). Uma vez que ela 

amarrou os cabelos, pegou a terra e os cabelos, colocou-os no topo das flechas e as 
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ordenou. Deixando-a para os deuses ela disse: "Fiquem em cima disso". Eles pararam 

lá e prosseguiram com seus pés. Eles esticaram muito até terminarem. Então, eles 

informaram sua mãe, pai e irmão mais velho: "Aqui está, nós fizemos como foi 

ordenado ". "Está bem", disse nossa mãe, "Aqui eles vão ficar. ” Lá, ela deixou os 

deuses. Nossa mãe o abençoou e chamou-o de "mundo" (Fragmento do mito Nayeri 

[cora] compilado por Konrad Theodor Preuss [1998a: 257-258] apud KINDL, 2012)43. 

 

Imagem 67 - Takutzi Nakawe 

 

Disponível em: 

https://www.facebook.com/takutzi/photos/a.262587707097935.62108.242717109084995/2633630836

87064/?type=3&theater 

Kindl (2012) observa nesse mito que o material usado para criar os deuses é 

o algodão e que os fios eram o cabelo de "nossa mãe" que teceu o mundo a partir de 

um ponto central marcado pela intersecção de flechas, fazendo um movimento em 

espiral. Esse é o processo de tecer um Ojo-de-Dios, que será abordado em detalhes 

mais adiante no presente capítulo.  

A autora ainda observa que em todos os processos de elaboração, os gestos 

que são feitos são fundamentais e que nessa história encontramos um aspecto 

recorrente: o que consiste em esticar. Ela também observa pensamento e dúvida 

constituindo etapas repetidas entre diferentes fases da criação, aparecendo como 

                                                           
43 Tradução e adaptação livre da autora. 
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momentos em que surge a inspiração, muito semelhante a uma experiência de criação 

artística. (ibidem) 

A partir dos dados sobre o fazer, os ritos e as concepções simbólicas da 

criação do mundo e das coisas para essas populações, pretende-se enriquecer as 

reflexões neste recorte da pesquisa, considerando o contexto arteterapêutico. 

 

Imagem 68 - Wixarika por Beatriz Hildalgo De La Garza 

 

Disponível em: https://www.pinterest.com.mx/pin/497999671273250603/ 

 

Os wixaritari, conhecidos como huichóis44, são um grupo indígena mexicano 

reconhecido por manterem sua cultura mesmo diante das missões evangelizadoras 

estrangeiras. Wixárika significa o povo ou a gente, no idioma nativo wixaritari waniuki 

de origem uto-asteca, que é reconhecido pela Lei de Direitos Linguísticos do México 

como língua nacional junto com outras 62 línguas indígenas e o espanhol. 

Segundo Schaefer (2012), o tear é um símbolo chave para a cultura wixárika. 

Ao aprender o idioma nativo dos wixaritari, a autora descobriu similaridades entre as 

palavras dos componentes do tear de cintura e outras palavras como sol, chuva e ano. 

Em suas observações sobre o tear de cintura dos wixárika e as suas concepções de 

                                                           
44 Huichol é uma adaptação ao idioma náhuatl em que o som do x foi interpretado como tz nos séculos 
XVII e XVIII e a perda da sílaba -ka resultaram em huitzol em náhuatl e a espanholização huichol. 
Disponível em: https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_huichol acessado em 18/02/2018 
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tempo, percebeu que esses conceitos se expressavam no tear como um modelo para 

o tempo-espaço.  

A autora explica que os fios de urdidura na frente do tear representam o 

caminho do sol durante o dia e a parte da urdidura que não é tecida e que fica na parte 

de trás do tear é considerada o caminho noturno do sol através do submundo (ibidem). 

A vida dos wixaritari gira em torno das estações principais da Sierra Madre 

Occidental, ou seja, a estação de seca e a estação de chuvas. E seu calendário de 

festas e rituais também está baseado nessa visão dual que é a base da cultura 

mesoamericana - Ometeotl45 que é o princípio criador de tudo que existe. Possui uma 

parte masculina Ometecuhtli, e uma parte feminina Omecihuatli.  

 

Imagem 69 - Ometeotl 

 

Disponível em: http://pueblosoriginarios.com/meso/valle/azteca/dioses/ometeotl.html 

Ramírez (2012) também pontua que o ato de tecer, seus instrumentos e os 

tecidos conformam conotações simbólicas que podem ser consideradas analogias da 

dualidade, como por exemplo, os elementos estruturais dos tecidos: trama e urdidura. 

Ao entrelaçar os fios verticais e horizontais, juntam-se o masculino e o feminino. 

Sendo assim, Schaefer (2012) relaciona além do tempo solar, os tempos 

estacional, mítico e de vida dos wixaritari representados no tear de cintura.  

 

 

                                                           
45 Disponível em http://pueblosoriginarios.com/meso/valle/azteca/dioses/ometeotl.html, acessado em 
20/02/2018 
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Imagem 70 – Camino del Sol 

 

 

Os fios de urdidura representam os raios do sol, bem como a chuva. 
Embora o sol e a chuva se manifestem como entidades separadas, eles são 
realmente uma unidade, da mesma essência. Este conceito inclui fios de 
urdidura, que são intercambiáveis como o sol e a chuva; Como a urdidura e 
a trama, o sol e a chuva se intercalam para formar o ciclo anual. (SCHAEFER, 
2012, p. 267)46 

 

Dessa maneira, quando acaba o período de chuvas, chega o tempo que o 

povo Wixárika peregrina ao deserto de Wirikuta para a coleta e consumo ritual do 

                                                           
46 Tradução livre da autora. 

Disponível em: SHAEFER, 2012, p. 261 
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peyote, “quando os peregrinos se convertem nos deuses principais e participam do 

drama cósmico da criação do mundo” (SCHAEFER, 2012, p.268)47. 

 

Imagem 71 - Camino Wirikuta 

 

Disponível em: http://argentina.indymedia.org/uploads/2012/02/2.jpgnzzp8n.jpg 

 

O tear de cintura representando a peregrinação a Wirikuta tem em cada 

vareta a representação de um local sagrado, os fios da urdidura representam o sol e 

os fios da trama representam os peregrinos. (ibidem) 

“Em Wirikuta não existe tempo com seus compartimentos e limitações.[...] 

Sem passado, futuro nem presente, não há nada para interromper o fluxo e a 

continuidade. Tudo é imortal, tudo é harmonia.” (MAYERHOFF Apud SCHAEFER, 

2012, p. 268-269)48 

Da mesma forma que os tempos já citados, o tempo de vida também é 

representado por esse mesmo movimento no tear, e a vida quando termina é 

comparada ao término de um manto tecido. A Deusa do nascimento (Niwetükame) é 

                                                           
47 Tradução livre da autora. 

48 idem 
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a Deusa do tecer, sendo a mesma que recebe as almas ao fim da vida. (SCHAEFER, 

2012). Nesse contexto, temos uma ideia cíclica, constante, em que início e fim se 

encontram mantendo o universo em um movimento infinito. 

 

Imagem 72 - Las mujeres están tejiendo 

 
Disponível em: http://eltelaret.blogspot.com.br/2014/01/me-contaron.html 

 

Quando está tecendo, a tecelã metaforicamente faz nascer o sol e ajuda-o 

em seu caminho. Traz as chuvas, semeia as sementes e ajuda os cultivos a 

crescer. Ela recria o tempo mítico tecendo os peregrinos no caminho para 

Wirikuta. Talvez a dimensão do tempo mais profundamente experimentada 

pela tecelã seja a de tecer sua própria vida no tear. (ibidem, p. 275-276)49 

 

A mitologia delimita o território sagrado e determina o calendário que 

contempla festividades e a peregrinação anual pelos locais sagrados como uma 

manutenção do vínculo dos wixaritari com sua ancestralidade e a harmonia de seus 

membros. Seu mito criador é revivido através de seus ritos e é dessa forma que eles 

possuem um universo dinâmico e sempre novo. 

Eles contam que seu mundo se originou no mar, no ponto mais ocidental de 

seu território (San Blas, Nayarit), local de “Nossa Mãe” Tatei Haramara. Nos tempos 

míticos, a costa era habitada por gigantes e monstros e reinava “Nossa Avó” Takutsi, 

a deusa mais antiga. Tudo era água e escuridão até emergirem os ancestrais que 

seguiram um veado que os levou até o ponto mais ao oriente desse território, o deserto 

de Wirikuta (Real de Catorce, San Luís de Potosi), local do primeiro amanhecer. 

                                                           
49 Tradução livre da autora. 
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Esse mar para o povo Wixárika é o local “abaixo”, do feminino, da fertilidade 

das águas primordiais, toda sua paisagem é cultuada, é onde eles trazem os recém-

nascidos e é onde acreditam que algumas almas chegam para se unir à festa 

desenfreada do inframundo.50 

De acordo com Negrín (2007), desde a infância, os Wixaritari são ensinados 

a seguir o caminho que leva ao oriente e à visão transcendental, nierika, cumprindo 

jejuns e vigílias para evitar distrações. 

Segundo Gutiérrez del Ángel (2012), existem mitos entre os wixaritari que 

indicam que os humanos surgiram da parte baixa do universo para cima através do 

fio de uma teia de aranha. Takutsi Nakawe é a mãe tecedora, mãe que dá a vida e a 

mulher mais antiga que aprendeu a tarefa de fazer os humanos com uma aranha que 

carregava seu fio nas costas e tecia em frente ao sol. Esse fio representa a memória 

e a forma que se desenhou o universo. Ela também ensinou às filhas, as outras 

deusas, a arte de tecer. Em outros mitos conta-se que Nakawe teceu um caminho e o 

mostrou a Kauyumari, herói cultural do povo Wixárika, para que ele levasse os 

primeiros seres para conhecer a luz. Kauyumari chamou esse caminho de wawavi que 

significa cordão umbilical e tem forma de espiral. Dessa forma, Nakawe teceu o cordão 

umbilical que ajuda aos seres humanos a nascer.  

 

Imagem 73 - Huichol con ojo 

 
Disponível em: http://www.toltec.ru/images/wirrarika/huichol/huichol-con-ojo.jpg 

                                                           
50 Disponível em http://universoshuicholes.inah.gob.mx/home.html#origen , acessado em 10/11/2017 
(tradução livre da autora.) 
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É possível notar aqui que os mitos Nayeeri, citado na introdução deste 

capítulo, e Wixárika, assemelham-se em denotar ao fio um sentido de material com o 

qual se faz o universo, assim como caminho a ser percorrido. 

Nesses mitos é possível encontrar referências às formas espirais, circulares 

e quadriláteras e ao fio que conecta, orienta e tece a existência. Essas formas são 

materializadas na produção têxtil, nos objetos e ações rituais que serão abordados 

nas seções seguintes. 

É possível usar a estrutura tecida de um si’kuli como base ou tela de fundo 

para a aplicação de figuras de cera que materializam os familiares daquele que faz a 

oferenda, sendo essa uma forma muito semelhante de outro objeto amplamente 

produzido pelos wixaritari, os cuadros de estambre, que são quadros que formam uma 

pintura ou mosaico de fios e são chamados nierika, ou “dom de ver”. (KINDL, 2012) 

 

Imagem 74 - Nierika Cuadro de estambre 

 
Disponível em: http://viamexico.mx/nierika-wixarica/ 

 

Nas cerimônias de Tatei Neixa, que é uma festa das colheitas e rito de 

iniciação das crianças de zero a cinco anos de idade, os si’kuli possuem um a cinco 

losangos, dependendo da idade da criança. Durante o canto do mara’akame (xamã) 

que relata a primeira peregrinação dos antepassados a Wirikuta, os si’kuli vão sendo 

cravados em um fio de algodão que cruza o espaço cerimonial, dos pés do 

mara’akame até o altar cerimonial, representando o caminho dos peregrinos no 

sentido do oeste para o leste. A parte frontal desses objetos está voltada para o leste, 
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representando o rosto dos peregrinos em direção ao nascimento do sol. Conforme 

avança o canto, os si’kuli vão sendo movimentados indicando o movimento da 

caminhada. (ibidem) 

Um grande si’kuli compõe o altar cerimonial, assim como outros médios e 

menores estão presentes em diferentes pontos do espaço cerimonial. (ibidem) 

 

Imagem 75 - Ojos-de-Dios 

 
Disponível em: https://www.ravelry.com/patterns/library/ojo-de-dios-gods-eye 

  

No México, ainda hoje, este “olho mágico” é pendurado ao lado direito da 

porta de entrada de uma casa, como amuleto de proteção. A beleza de suas 

formas com as variações adaptadas ao “gosto” moderno é oferecida, em 

forma de artesanato, em muitas feiras mexicanas. (BECKER, 2011)51  

 

Ideias desse objeto como oração, proteção, oferenda, visão, cosmos são 

possíveis diante dos mitos e rituais citados.  

                                                           
51 Disponível em http://artificisatelier.blogspot.com.br/2012/09/olhos-de-deus-resumo-e-traducao-de-
jane.html, acessado em: 29/10/2017 
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3.2. O FIO, O CAMINHO 

Como citado anteriormente, o fio aparece em mitos e rituais associado muitas 

vezes ao caminho percorrido pelos peregrinos, remontando o mito criador dos 

wixaritari. Esse caminhar fazia a própria criação, pois ao caminhar se esticava o fio 

que tecia o continente em meio à água e à escuridão.  

Esse caminho conduzido pelo fio do tear pode ser o caminho do sol, o 

caminho dos peregrinos, o caminho da vida. 

 

Imagem 76 - Ojo-de-Dios 

 

Disponível em: https://www.nierika.com.mx/images/sampledata/icetheme/blog/ojo-de-

dios.png 

 

Em relação ao si’kuli, ele possui a forma de um quincunce52 e cada uma de 

suas pontas e o centro correspondem a um local sagrado do território Wixárika, que 

se localizam em cada ponto cardeal:  

                                                           
52 Nome dado à disposição geométrica de cinco elementos em que quatro deles formam um 
quadrilátero, normalmente um quadrado, e o quinto elemento está centrado no cruzamento das 
diagonais. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Quincunce, acessado em 21/02/2018. 
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● o oeste, o poente, Haramaratsie (San Blas, Nayarit), o inframundo, local 

de Tatei Haramara “nossa mãe” o mar, o Oceano Pacífico;  

● o centro Te‘akata (a comunidade de Tuapurie, Santa Catarina 

Cuexcomatitán) chamado “el lugar del horno” (o lugar do forno) que é o 

coração da Serra, o centro do universo, residência de Tatewari “nosso 

avô” fogo;  

● o leste, o oriente, Reu‘unaxi (Cerro Grande, Real de Catorce, San Luis 

Potosí), o mundo de cima, a terra do peyote, o deserto de Wirikuta;  

● o norte, Hauxamanaka (Cerro Gordo, Durango), lugar da madeira 

flutuante, a região dos bosques;  

● e o sul, Xapawiyeme (o lago de Chapala, Jalisco), lugar de “nossa mãe” 

árvore de chuva.  

 

Imagem 77 - Mapa do território sagrado Wixarika 

 
Disponível em: http://geo-mexico.com/wp-content/uploads/2013/01/huichol-cosmology-map.png 

 

Tanto nos mitos, como nos rituais se reintera a necessidade de percorrer 

esses locais de maneira constante para manter o equilíbrio do cosmos e 

assegurar seu movimento dinâmico. Ao percorrer esses locais, os peregrinos 

desenham no território - com fios invisíveis formados por seu caminho - um 

Ojo de Dios gigantesco. (KINDL, 2012, p. 366-367)53 

                                                           
53 Tradução livre da autora. 
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Imagem 78 - Peregrino 

 
Disponível em: https://cdn.proceso.com.mx/media/2016/10/c-702x468.jpg 

 

A peregrinação é um dos requisitos fundamentais para a iniciação xamânica. 

Para aqueles que querem se comunicar com os Deuses, o “dom de ver” (nierika), um 

privilégio dos iniciados, permitirá a percepção da estrutura do universo (em forma de 

quincunce). Ao conhecer os episódios mitológicos, suas vinculações com os locais 

sagrados e reconhecer sua reprodução nas ações rituais, assim como conhecer os 

Deuses e suas andanças, é para os wixaritari se tornar as próprias divindades. 

(MEDINA MIRANDA, 2012) 

 

3.3 O SIMBOLISMO DO NÚMERO 5 

 

De acordo com Martí (1960), uma das ideias fundamentais da religião asteca 

é o agrupamento de todos os seres e todas as coisas de acordo com os pontos 

cardeais e à direção do centro (a região abaixo-acima). Essa região central, a quinta 

região, corresponderia ao céu e à terra (um ponto de ligação/fusão entre essas duas 

regiões).  

O cinco é sagrado nas culturas da Mesoamérica, está ligado ao ciclo de 

germinação do milho (recurso agrário fundamental e divinizado dessas sociedades), 

“cuja primeira folha sai da terra cinco dias depois da semeadura” (CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 2015, p. 242). 
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Os maias e astecas desenvolveram milhares de cálculos matemáticos e 

calendários baseados no sol, na lua, nas revoluções sinoidais do planeta Vênus e 

essas relações são a base dos mitos, lendas, cerimônias que se expressam na arte, 

ciência e religiões indígenas.  

 

O hieróglifo cósmico dos cinco pontos é fundamental e tem muitos variantes 

e conotações, apenas na pedra do "Calendário" aparece cerca de cinquenta 

vezes.[...] se chama Cruz de Quetzalcóatl, e entre os maias Cruz de Kan, ou 

seja, Cruz do Sol [...]. (MARTÍ, 1960, p. 115)54 

 

Imagem 79 - Pedra do Calendário 

 

Disponível em: https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0a/27/0a/fb/mayan-

calendar.jpg 

 

Para os maias, o cinco é o símbolo da perfeição. A representação desse 

numeral divinizado é frequentemente uma mão aberta (CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 2015). A mão é um símbolo de ação e de síntese, daquilo que é 

                                                           
54 Tradução livre da autora. 
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exclusivo do humano, “do masculino e do feminino; ela é passiva naquilo que contém; 

ativa no que segura.” (ibidem, p.592). 

Para os astecas, o cinco corresponde ao tempo da consciência, pois o quinto 

sol está associado ao centro da cruz (os sóis anteriores correspondem às idades da 

Criação, do mundo realizado, mas ainda não manifesto, e associam-se aos quatro 

pontos cardeais) e assim seria o símbolo do despertar desse sol central, a divindade 

Xiuhtecutli, senhor do fogo. Esse fogo é compreendido em seu sentido duplo - solar, 

ligado ao dia, à luz, à vida triunfante e também interno, terrestre, ctoniano, ligado à 

noite, ao caminho noturno do sol através do submundo (ibidem). 

 

Imagem 80 - Xiuhtecutli 

 

Disponível em:http://portal-dos-mitos.blogspot.com.br/2013/11/xiuhtecuhtli.html 

 

Segundo Chevalier & Gheerbrant (2015), o deus cinco, o milho jovem, entre 

os astecas é o senhor da dança e da música, e esse mesmo deus é, para o povo 
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Huichol chamado o cantor, a estrela d’alva. Por todas as simbologias das divindades 

mexicanas ligadas ao número cinco é possível entender que a forma do quincunce e 

seu elemento central estão associados a ideia de ligação e continuidade cíclica.  

 

Imagem 81 - Evolução do quincunce 

 

Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/-

htgzauaFXVE/VC2zdZpdPxI/AAAAAAAACYE/ChVAkUsmiGc/s1600/Evoluci%C3%B3n%2Bdel%2Bqu

incunce.gif 

 

Dessa forma e dentro desse contexto, o cinco está associado à “passagem 

de uma vida à outra pela morte, e a ligação indissolúvel do lado luminoso e do lado 

sombrio do universo” (SOUSTELLE apud CHEVALIER & GHEERBRANT, 2015, p. 

243-244). 

O quincunce é também conhecido como Toltecayotl, o sistema filosófico de 

vida dos antigos toltecas. Esse complexo sistema de pensamento e ação dos 

chamados avós toltecas, pode ser sintetizado na palavra equilíbrio (RAMÍREZ Y 

MARQUÉZ, 2012)55. 

De acordo com Lino Ramírez (2012), dentro desse pensamento, o que é 

equilibrado e/ou harmônico é belo. Portanto, as armas do “Guerreiro da Morte 

Florecida” são simbolicamente “a Flor” e “o Canto”. A primeira simboliza a beleza e a 

                                                           
55 RAMÍREZ Y MÁRQUEZ, Tizaá Lino René. El Quincunce (Toltecayotl), 2012. Disponível em 
https://mastay.info/es/2012/05/el-quincunce/, acessado em 05/03/2018. 
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segunda a sabedoria. Essas são as armas usadas para equilibrar “as quatro direções 

da existência” na “Batalha Florida”. 

 

Imagem 82 - Flor Azteca 

 

Disponível em: http://www.mexicolore.co.uk/images-3/367_02_2.jpg 

 

Dentro desse sistema, o corpo humano está dividido em quatro partes de 

opostos complementares que possuem qualidades, características e energias que 

simbolizam os aspectos da vida material e espiritual e a manifestação de 

conhecimentos para encontrar formas de viver uma vida harmoniosa e equilibrada. A 

“Batalha Florida” é uma metáfora para a luta interior de cada indivíduo na busca desse 

equilíbrio nos diversos campos da vida cotidiana. O equilíbrio é representado pelo 

centro dessas quatro divisões, chamado pelos ancestrais toltecas de Macuilxochitl, a 

flor cinco ou Cruz de Quetzalcoatl. 

 
Imagem 83 - Pedra Solar 

 

Disponível em: http://www.mexicolore.co.uk/images-5/558_13_2.jpg 
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Diante dessas leituras simbólicas, encontram-se elementos que trazem à 

reflexão sobre o movimento de individuação e o desenvolvimento da personalidade 

humana que, presentes na filosofia, arte e ciência dos ancestrais mesoamericanos, 

podem ser resgatados nos dias atuais munindo-nos, enquanto seres criativos, de 

novas formas de alcançar o êxito na busca desse centro equilibrador. 

 

3.4 NIERIKA, A VISÃO 

Nierika56, é o “dom de ver”, alcançar a “visão dos deuses ancestrais” e a 

iniciação. Essa iniciação requer uma preparação árdua, que inclui jejuns, sacrifícios, 

rituais de purificação e a peregrinação pelos locais sagrados culminando na ingestão 

ritual do peyote sagrado, obtendo então a nierika para conhecer o estado oculto, 

permanente e autêntico das coisas e dos seres. Desta forma, os wixaritari criam e 

vivem o mundo mítico de seus ancestrais. 

 

Imagem 84 - Nierikate: Oferenda ao Pai Sol por Juan Negrin 

 
Disponível em: http://wixarika.mediapark.net/sp/sp_arte.html 

 

Nierika também designa os “instrumentos para ver” que são os objetos 

criados para ajudar a alcançar o estado do ser que se aproxima ao dos deuses. Esses 

objetos podem ser pequenos espelhos, objetos redondos ou em forma de losango 

tecidos ou montados com fios colados sobre cera. A função desses objetos seria em 

                                                           
56 Disponível em http://universoshuicholes.inah.gob.mx/simbolos.html acessado em 10/11/2017. 
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proteger a verdadeira visão e o poder das divindades, a própria nierika. Alguns desses 

objetos possuem uma abertura central para ver “o outro lado”, o mundo reservado aos 

iniciados. 

A palavra nierika também significa espelho, rosto, retrato, olho e bochecha. 

Todos esses significados fazem parte da concepção do cosmos wixárika, polivalente 

e dinâmico. 

 

3.5 TESSITURAS DO INCONSCIENTE COLETIVO 

Essa configuração de objeto sagrado, tecido em cruz ou tendo como base 

varetas cruzadas, está presente também entre os Hopis, Tarahumaras (Ráramuri ou 

Rálamuli), Nayeeri e Yaquis (GUTIÉRREZ DEL ANGÉL, 2012).  

Evelyn Ely (1972) observou que essa concepção de objeto, pode ser 

encontrada em diversas culturas ao redor do mundo, como nos Tewa (Tesuque 

Pueblo, Novo México), em grupos aborígenes das regiões centro e norte da Austrália, 

na Irlanda e no Tibet. 

 

Imagem 85 - Totem Waninga 

 
Disponível em:http://www.rouges-jardins.com/blog/2016/2/29/ouille-ouille-ouille-aie 
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Segundo a autora, essas cruzes na Irlanda são tecidas no último dia de 

janeiro, quando as crianças recolhem juncos e a família se reúne para tecer cruzes de 

diversos padrões. Essas cruzes são penduradas sobre as portas e camas para trazer 

boa sorte, proteger a casa e o gado contra danos (ibidem). Essas cruzes são 

chamadas de cruzes de Santa Brígida, celebrada no dia 1 de fevereiro, marcando as 

comemorações do Imbolc57, primeiro dia da primavera. 

 

Imagem 86 - Saint Brigid’s Cross 

 
 

Disponível em: https://www.worldprayergifts.com/shop/handmade-st-brigids-cross/original-saint-brigids-cross-

11/ 

 

No caso das varetas tecidas no Tibet, são utilizadas por lamas ou monges 

como uma espécie de armadilha para capturar espíritos errantes e infelizes que se 

acreditava que haviam entrado no corpo de uma pessoa causando doenças. Eles 

                                                           
57 É considerado com um dos quatro festivais sazonais gaélicos, junto com Beltane, Lughnasadh e 
Samhain, celebrados desde o Neolítico. Acredita-se que era originalmente uma festa celta pagã, 
associada com a deusa Brighid. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Imbolc, acessado em 
21/02/2018 
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realizavam um ritual para seduzir que o espírito para que fosse enredado de tal forma 

a não conseguir encontrar o caminho de volta para a pessoa doente (ELY, 1972). 

 

Imagem 87 - Ghost Trap Tibet 

 
Disponível em: https://www.pinterest.co.uk/pin/335236766002997176/ 

 

Recentemente, em abril de 2018, foram encontrados em escavações no sítio 

arqueológico de Áspero, no Peru, sete Ojos-de-Dios. Esse sítio arqueológico 

relaciona-se com a civilização de Caral, a mais antiga civilização das Américas. De 

acordo com Ruth Shady, diretora da Zona Arqueológica de Caral, esse é um objeto 

que permaneceu com valor simbólico através do processo cultural andino tendo sido 

também encontrado na Cultura Paracas (que deu origem à Civilização de Nazca), na 

primeira cidade dos Andes (Wari) e é encontrado até hoje na cultura dos Cashibo e 

na dos Shipibo. Fora do Peru, ela cita também os Cuna do Panamá (KunaYala).58 

                                                           
58  Hallan en Áspero ofrenda compuesta por “Los Ojos de Dios” y otros materiales. Disponível em 
http://andina.pe/agencia/noticia-hallan-aspero-ofrenda-compuesta-los-ojos-dios-y-otros-materiales-
707169.aspx, acessado em 18/04/2018. 

 



95 
 

Jay Mohler59, artista tecelão, desenvolveu seu trabalho a partir do contato 

com os Ojos-de-Dios em uma viagem ao México nos anos 60 e relata seu impacto ao, 

no mesmo ano, a muitos quilômetros de distância, na Universidade de Washington, 

em Seattle, ter visitado uma exposição de objetos sagrados do Tibet e ter se sentido 

extremamente impactado em contato com esses objetos, descrevendo a experiência 

como uma das mais profundas e de despertar de sua vida. Nessa exposição ele 

conheceu os objetos tecidos pelos tibetanos em padrão muito similar aos dos wixaritari 

e surpreendido pela distância desses dois povos e as semelhanças tanto estéticas 

como funcionais desses objetos, foi levado nos anos seguintes a profundas reflexões 

sobre a unidade de todos os caminhos espirituais.  

 

Imagem 88 - Jay Mohler e uma de suas mandalas 

 
Disponível em: http://mandalas.me/wp-content/uploads/2012/09/me_USA2.jpg 

 

Seus projetos expandiram o objeto para oito e doze pontas, como os tecidos 

por outros povos como aponta Ely (1972). 

No próximo capítulo, serão apresentados os dados coletados através de 

entrevistas com arteterapeutas acerca de seu contato com os Ojos-de-Dios, 

procurando contribuir com as reflexões sobre interculturalidade e arteterapia, além de 

trazer possibilidades de ampliação das estratégias no setting arteterapêutico. 

 

                                                           
59 Importante referência para as tecelagens artísticas que se espalharam pelo mundo, ele conta sua 
história em http://www.ojos-de-dios.com/jaysojostory.html acessado em 28/02/2018. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

ARTETERAPEUTAS TECEDORES 
 

No presente capítulo, será relatada uma jornada de crescimento através da 

pesquisa e das ações de expressão da autora, culminando nas entrevistas com 

arteterapeutas que utilizam o Ojo-de-Dios em seus processos. 

Como foi relatado na apresentação desse trabalho, a busca pessoal por 

equilíbrio e estabilidade através de um caminho espiritual e também de 

apaziguamento com uma situação de limites materiais, levaram a algumas 

experiências em que o símbolo da mandala/labirinto apareceu através de um sonho e 

norteou uma série de acontecimentos que seguem como um caminho da 

decodificação dessa imagem. 

Nise da Silveira nos alerta que há para além do pensamento racional, o 

“pensamento em imagens, em símbolos imemoriais. Terá vida mais plena quem der 

consideração atenta às imagens que surgem nos próprios sonhos e nos 

desdobramentos de suas imaginações”. (SILVEIRA, 1992, p. 86) 

 

Imagem 89 – Primeiras grandes tecelagens 2015/2014 

 
Acervo pessoal da autora 
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Portanto, ao encontrar o trabalho de tecelagem indígena que possibilitava 

transformar linhas e lãs em formas coloridas e circulares, mal poderia imaginar que 

aquele labirinto pertencia a tantas culturas e inclusive aos grupos que teciam as 

mandalas. É provável que o SELF soubesse, afinal, que o fio de Ariadne é que leva à 

saída do labirinto. 

 

4.1 FIANDO A PRÁTICA, TECENDO QUESTÕES 
 

O presente trabalho surge das inquietações provenientes do ouvir a palavra 

“arteterapia” muitas vezes em oficinas de tecelagem. Mas é necessário pontuar que a 

tecelagem é uma maravilhosa estratégia, mas que é parte de um processo que 

envolverá tantas outras possibilidades plásticas, sendo necessário que o 

arteterapeuta esteja atento sobre como aplicar cada prática e às suas simbólicas 

referências. 

Muitas pessoas pensam na tecelagem como uma atividade muito complicada. 

Lidar com os fios (que por vezes embolam, arrebentam, desfiam) é descrito por alguns 

como algo assustador. Mas a tecelagem do Ojo-de-Dios revela-se como algo simples 

e surpreende pela praticidade – basta ter duas hastes, uma tesoura e fios.  

Apesar da experiência pessoal, o interesse dessa pesquisa é, ao vasculhar as 

origens desse saber, contribuir para ações tecelãs futuras nos settings 

arteterapêuticos e no campo da pesquisa em Arteterapia. Além disso, me propus 

entrevistar arteterapeutas que aplicam essa modalidade. 

Dessa maneira, fui orientada a experenciar como seria lançar essa proposta 

para o público. A primeira experiência foi com dois amigos: uma é artesã, e já tinha 

habilidade com fios, mas nenhum contato anterior no fazer do Ojo-de-Dios; o outro é 

artista plástico e designer e nunca tinha feito nenhum trabalho com fios. A atividade 

levou cerca de duas horas e os feedbacks foram os melhores possíveis. Dessa 

primeira experiência foi possível planejar como atender um grupo maior de pessoas. 

A segunda experiência foi com um grupo misto de pessoas interessadas em 

aprender sobre o Ojo-de-Dios. Aconteceu em uma instituição religiosa e os 

participantes eram membros ou frequentadores do local. O grupo era composto por 

cinco mulheres e dois homens com idades entre 40 e 75 anos de idade. 

O espaço foi montado com uma colcha retangular que delimitou um espaço 

quadrilátero. No entorno havia a opção de sentar-se sobre uma esteira de palha, 
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almofadas, cadeiras ou pequenos bancos. Sobre essa colcha foram organizados 

novelos de lãs em cores diversas e também uma cesta contendo linhas também em 

grande gama de cores. Palitos de churrasco e hashis60 foram dados como opção para 

as estruturas e, embora tenha orientado que os participantes levassem tesoura e 

régua, havia algumas à disposição.  

 

Imagem 90 – Oficina Ojos-de-Dios 
 

 

Acervo pessoal da autora 

 

Foi programado que a atividade ocorresse durante uma manhã de sábado com 

três horas de duração. Foi iniciada com uma atividade que é chamada por alguns de 

“teia de ideias” e consiste em que os participantes coloquem-se em roda e um por um 

pegue o novelo de lã fale alguma proposição orientada no início da atividade e jogue 

para outro participante da roda, segurando o fio, de forma que, ao final, uma espécie 

de teia forme-se no meio da roda. A proposta foi idêntica ao que eu já tinha colocado 

em prática no grupo de estágio: o participante apresenta-se e fala o que deseja tecer 

para sua vida e joga o novelo para o participante seguinte. Depois o último devolve 

àquele que lançou o novelo a ele, dizendo aquilo que deseja destecer de sua vida. 

Um dos participantes não participou dessa atividade, ele inclusive tinha inicialmente 

dito que gostaria apenas de assistir à atividade.  

                                                           
60 Varetas utilizadas como talheres, fáceis de conseguir em restaurantes de culinária oriental. 
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Imagem 91 – Teia de ideias 

 

Acervo pessoal da autora 

 

Posteriormente, iniciamos a atividade cantando duas canções da cultura 

Tolteca-Asteca, acompanhada pelo toque do tambor, e nesse momento pedimos aos 

participantes que apenas fechassem os olhos, caso se sentissem à vontade, e 

prestassem atenção à canção mesmo que não compreendessem inicialmente aquilo 

que era dito, já que a canção é em náhuatl. Depois foi explicado o teor das letras. 

Essa foi uma ação de troca e gentileza de minha colaboradora na Oficina. A primeira 

canção foi a canção de agradecimento à Grande Mãe Terra (Tonantzin) e a outra uma 

canção que saúda a todas as direções e suas respectivas divindades (Weweteotl – 

Canção das sete direções)61, uma canção que é usada tradicionalmente para 

aberturas de cerimônias, pois “cerca o ambiente” e confere ao espaço sua 

sacralidade. Philippini (1999) afirma que o setting arteterapêutico é território 

sagrado62, pois é o espaço que se resgatam e se expandem potencialidades 

adormecidas, local de criação, de desvelamento de sentimentos e de possibilidade de 

compreensão de conteúdos inconscientes. 

                                                           
61 As canções foram cantadas com a colaboração de Derlânia Garcia que é Dançante da Lua da Cultura 
Tolteca-Asteca, e ministra oficinas de tambores xamânicos e gentilmente apoiou essa Oficina do Ojo-
de-Dios contribuindo com as canções e o toque do tambor. 
62 PHILIPPINI, Angela. Território Sagrado. Disponível em http://www.arteterapia.org.br/pdfs/territsag.pdf, 
acessado em 12/04/2018. 
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Imagem 92 – Acompanhamento do processo de tecelagem 

 
Acervo pessoal da autora 

 
Foi explicado de modo geral o significado do Ojo-de-Dios e, coletivamente, 

como iniciava a tecelagem, indo de um a um a cada nova etapa do trabalho. Todos 

participaram, até mesmo aquele que iria “só assistir”. Todos concluíram seu objeto e 

uma das participantes conseguiu até mesmo fazer dois objetos. 

Observei que, nessa proposta, diferente das oficinas de que eu havia 

participado como aluna, permiti-me enxergar novas formas de tecer e vi a riqueza da 

autonomia do criar subvertendo os “dogmas”. Um desses “dogmas” foi o sentido da 

tecelagem: aprendi a tecer no sentido anti-horário e nunca tinha visto ninguém tecer 

diferente até aquele dia. Mais de um participante teceu em sentido horário o que foi 

surpreendente para mim e percebi a maravilha do fazer criativo em ação. 

 

          Imagem 93 – Homem tecendo                            Imagem 94 – Mulher tecendo ............ 

    
           Acervo pessoal da autora                                       Acervo pessoal da autora 

 

Além do Ojo-de-Dios em si, também propomos fazer o tassel que pode ser 

colocado como pendente em um ou mais lados. A atividade foi finalizada com cada 

um segurando seu objeto, observando-o e mentalizando uma proposição positiva para 

suas vidas. Foi proposto também que quem quisesse cantasse junto a canção para a 
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Mãe Terra (Tonantzin) e alguns dos participantes acompanharam a canção que é 

relativamente fácil e normalmente é contagiante. 

 

Imagem 95 – Cantando canções da Cultura Tolteca-Asteca 

 
Acervo pessoal da autora 

 

O objetivo dessas experiências foi embasar meus próprios questionamentos 

para a prática arteterapêutica. Sendo assim, passei à entrevista com uma visão mais 

clara dessas questões: Me interessava saber se havia um público específico para o 

trabalho utilizando os Ojos-de-Dios e porquê. Também me interessava saber em que 

etapa do processo e como a proposta era colocada para pessoas que nunca tinham 

tido contato com tecelagem ou com a confecção do Ojo-de-Dios, além de saber quais 

os campos simbólicos abordados e quais eram as observações desses profissionais 

acerca desse processo. 

 

4.2 DESEMBARAÇANDO OS FIOS: ENTREVISTA COM ARTETERAPEUTAS 
TECEDORES 

 

Devido ao curto espaço de tempo não foi possível contactar mais 

arteterapeutas e as entrevistas aqui relatadas não apresentam nenhuma estatística 

ou conclusão sobre a prática arteterapêutica com o Ojo-de-Dios. 
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Dois arteterapeutas responderam à entrevista. Porém, o interessante é que 

tratam-se de dois profissionais com perfis bem diferentes o que faz do quadro aqui 

apresentado, mais rico e interessante, porém não suficiente para alguma conclusão, 

como afirmado anteriormente. 

O entrevistado 1 é mulher, atua como arteterapeuta há 12 anos e trabalha 

atendendo um público majoritariamente feminino. O entrevistado 2 é homem, atua 

como arteterapeuta há 2 anos e trabalha atendendo um público majoritariamente 

masculino. 

 

4.2.1 O TECER DO ARTETERAPEUTA: PRIMEIRA APROXIMAÇÃO E 

IMPRESSÕES PESSOAIS 

 

O objetivo desse primeiro questionamento é caracterizar o arteterapeuta em 

relação à sua própria prática e suas reflexões pessoais do processo desse tecer em 

si mesmo. 

Como conheceu os Ojos-de-Dios? O que conhece sobre seu contexto cultural? 

Descreva suas impressões pessoais sobre o contato com essa modalidade 

expressiva. 

O entrevistado 1 relatou que conheceu o Ojo-de-Dios através de um livro de 

arte latino-americana e buscou vídeos no YouTube para aprender a tecer. 

“Depois que peguei o manejo, comecei a tecer vários. O primeiro foi mais para 

entender a tecelagem. Os seguintes já foram feitos em um contexto mais ritualizado: 

colocava uma intenção a cada tessitura e, enquanto tecia, focava na intenção”. 

O entrevistado 2 relatou que aprendeu a tecer com uma colega e que no mesmo 

dia aprendeu a tecer o Ojo-de-Dios simples (4 pontas) e o de 8 pontas que consiste 

na junção de dois Ojos-de-Dios. 

Sobre o contexto cultural, ambos entrevistados mencionaram o povo Huichol e 

que o Ojo-de-Dios consistia em um objeto de proteção, um amuleto. 

O entrevistado 1, em termos pessoais, mencionou que os Ojos-de-Dios 

proporcionam foco, silêncio interno, e insights durante a tecelagem. 

“Sempre que tenho alguma questão que não consigo resolver, ou uma ideia 

que não consigo desenvolver, teço um”. 

O entrevistado 2 descreveu o processo como intuitivo e fluído. Além disso, 

disse que essa tessitura é algo estruturador, organizador e encantador. 
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Ambos entrevistados mencionaram o movimento circular da tecelagem como 

uma importante característica que proporciona um foco para e a partir do centro. 

 

4.2.2 TECELAGEM EXPANDIDA: A PRÁTICA ARTETERAPÊUTICA 

 

Na segunda parte da entrevista, os questionamentos se concentram nos 

atendimentos nos settings arteterapêuticos: público, etapa do processo, apresentação 

da proposta, campos simbólicos e aspectos observados no processo. 

 

4.2.2.1 Público  

 

Há um público específico com o qual você trabalha com esse objeto? Por quê? 

 

Para esse questionamento ambos concordaram que é uma atividade adequada 

para um público muito amplo.  

Entrevistado 1: “[...] avalio que é uma tessitura que pode ser utilizada em várias 

cronologias e identidades. Contudo, como trabalho basicamente com mulheres, este 

tem sido meu público”. 

Entrevistado 2:  “[...] minha opinião é que essa modalidade serve a todos, a 

qualquer público, mas no meu caso específico, trabalho com o público masculino e 

certamente em algum momento uso essa modalidade... até para trabalhar aspectos 

do feminino[...]” 

 

4.2.2.2 Etapa do processo arteterapêutico 

 

Em que momento do processo você utiliza essa modalidade expressiva? 

 

Para essa questão os entrevistados mostraram uma abordagem diferenciada 

entre si. 

Entrevistado 1: “A partir do quarto encontro e sempre que notar a necessidade 

de silêncio interno, ou um foco ou organização. Utilizo logo no início do processo [...] 

ao longo do processo, sempre que tenho a percepção de que a pessoa está agitada, 

com muita dificuldade de foco, proponho a tessitura de um. Outra situação é quando 
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a pessoa menciona sensação de desproteção ou despotencialização, este é o 

momento em que mais ritualizo a confecção”. 

Entrevistado 2: “Não uso de primeira, deixo mais para frente. Por conta do 

preconceito da tecelagem ligada ao feminino. Houve uma vez que usei em conjunto a 

um conto, um conto masculino, em que o Rei aprendeu a tecer63 e isso salvou a vida 

dele. Então nesse ponto eu abri para fazer o Ojo-de-Dios [...]”. 

 

4.2.2.3 Apresentação da proposta 

 

Como você apresenta a proposta às pessoas que nunca tiveram contato com 

tecelagem (ou com a confecção do Ojo-de-Dios)? 

 

Essa questão permitiu breves relatos com estratégias diferenciadas, porém 

ambos mencionaram que o objeto é apresentado como um amuleto ou artefato de 

proteção. 

Entrevistado 1: “Apresento a proposta da tessitura de um objeto utilizado como 

amuleto, geralmente uso som da flauta indígena como música de fundo; apresento os 

materiais – as lãs e os eixos (geralmente uso palitos de churrasco). Inicialmente eu 

tecia o centro, para mostrar como era o movimento, para isso eu solicitava que a 

pessoa escolhesse a cor e a partir daí ela continuava a tessitura. Até que um dia, uma 

das pessoas disse que queria fazer o próprio centro – vibrei com a colocação! – então 

não tenho mais uma regra rígida. Às vezes inicio, outras vezes não – é uma escolha 

mais intuitiva. Após mostrar o movimento, solicito que a pessoa respire fundo, 

mentalize uma questão ou um desejo ou um pedido de proteção e comece a tecer... 

vou auxiliando na troca de cores e nos arremates quando solicitada”. 

Entrevistado 2: “Coloco que faremos algo belo, simples e que é só confiar e 

vamos ensinando o passo-a-passo, sem explicar muito, sem dar muita apresentação 

do que vai acontecer...deixo as pessoas confiarem no processo. Digo à pessoa que 

ela vai conseguir e que estarei ali para apoiar [...] mas falamos sobre mandalas [...] 

sobre artefatos de proteção, de poder pessoal, isso depende do público [...] mas 

podemos fazer uma breve apresentação do contexto cultural ou apresentar junto com 

um conto”. 

                                                           
63 Esse é um conto do Marrocos chamado O Lenço do Sultão, disponível no livro Além do Herói de 
Allan B. Chinen, Editora Summus: São Paulo, 1998. 
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4.2.2.4 Campos simbólicos 

 

Quais campos abordados:  

 na proposta 

 no processo 

 

Entrevistado 1:  

 na proposta “Foco muito no campo simbólico dos fios, na direção, na 

tessitura, na produção do próprio objeto de proteção” 

 no processo “[...] tessitura circular, em torno [...] uma cruz. Abordo 

também, após a tessitura, as cores utilizadas, exploro o simbolismo das 

cores com a pessoa.” 

 

Entrevistado 2: 

 na proposta “o feminino, a linha, a linha da vida, a continuidade das 

coisas, ao movimento circundante em torno do eixo e do centro, em uma 

analogia com o Self, ao nosso olhar sobre nós mesmos, sobre o nosso 

viver, nos protegendo e nos observando, sempre olhando para o centro.” 

 no processo centro, foco, ritmo, caminhar, espiral. 

 

4.2.2.5 Aspectos observados no processo 

 

Quais aspectos observados no processo? 

 

Entrevistado 1: “[...] possibilita à pessoa uma sensação de realização. [...] São 

comuns os relatos de ‘maravilhamento’, por considerar uma tessitura relativamente 

simples produzindo algo de grande beleza. Geralmente após a primeira tessitura, a 

pessoa faz perguntas sobre onde achar material para fazer mais, ofereço os eixos e 

a lã – isso possibilita, nas sessões iniciais, o fortalecimento de vínculos com o 

processo, comigo, com o fazer criativo. 

Outro aspecto que observo é o poder de propiciar o silêncio – geralmente a 

pessoa chega ‘tagarelando’, com alguma dificuldade em entrar em contato com 
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questões mais profundas e a medida que a tessitura vai acontecendo, um silêncio vai 

se instaurando e, muitas vezes, ao conversar sobre o processo de confecção dos ojos-

de-Dios, as questões silenciadas pela ‘tagarelice’ vêm à tona, possibilitando um 

aprofundamento com outras modalidades expressivas”. 

O entrevistado 2 relatou sobre os aspectos observados em dois grupos de 

homens com os quais trabalhou. 

Entrevistado 2: “No primeiro grupo de homens o impacto foi fantástico, 

realmente impressionante. Eles se emocionaram muito. [...] você tem uma estrutura, 

você parte de um centro, você se organiza e cria beleza, como um florescimento e 

isso é muito amplificado quando aplicado junto a um conto, algo que dê continente 

para colocar a modalidade, mas ela por si só é muito forte. 

No segundo grupo, [...] no início ficaram muito tensos, nervosos, pois não 

conseguiam firmar a estrutura, ou ficavam ansiosos e começavam a fazer rápido e 

embolavam a linha, outros estavam mais calmos e conseguiam fazer melhor, então 

os outros observavam e iam fazendo. No final deu tudo certo. 

Acho que é uma atividade que ajuda a concentração, o foco, a organização. [...] 

Eu acho que tem um movimento também inconsciente pelo fato de se estar 

circundando com a linha, tecendo com a linha, atravessando, criando ritmo...chega 

em um momento do processo que você cria um ritmo e aí você vai fluindo [...] dá a 

sensação de que se fizermos isso com a nossa vida, as coisas acontecem, se tivermos 

um ritmo, disciplina, movimento constante [...] assim como acontece na tecelagem do 

ojo, as coisas vão funcionar, vão dar certo [...] é uma pequena mostra de que é 

possível quando você parte de um centro organizador, de um eixo, focado nele e 

criando um movimento e um ritmo constante em torno dele”. 

Dessa forma, relatamos dois olhares positivos sobre a prática arteterapêutica 

utilizando essa modalidade expressiva. A seguir serão tecidas as conclusões e as 

recomendações para estudos e pesquisas futuras relacionados ao tema. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Para arrematar um trabalho qualquer é necessário retornar e verificar cada 

etapa para que a finalização se harmonize com o todo. O que vale para as tecelagens 

de fios, vale para as palavras e ideias. Compreender que a Arteterapia consiste em 

um processo que deve ser olhado e cuidado com muito zelo, aproxima-se daquilo que 

é praticado de forma sagrada. Ou seja, quando propomos a expressão artística com 

o objetivo de prevenir doenças ou reestabelecer o equilíbrio psíquico, façamos como 

os povos nativos nos ensinam com seu modo de viver: sejamos respeitosos, atentos 

e integrados. Qualquer que seja a linguagem, ela precisa ser utilizada de forma a 

atender o momento e a necessidade do processo arteterapêutico.  

Ao me expressar para aquilo que motiva a minha busca, iniciei esse trabalho 

localizando a prática arteterapêutica com a fundamentação teórica e a definição da 

sua prática, trazendo conceitos importantes para compreender o tema que aqui foi 

proposto. Pontuei também em que momento da prática profissional estamos, com as 

conquistas dos arteterapeutas em fundamentar a área, com um grande trabalho de 

regulamentação e evolução dos cursos de formação no país. Pude, inclusive, 

testemunhar durante a jornada de construção desse trabalho o momento da inserção 

da prática ao Sistema Único de Saúde, em 2017 e a realização do 1º Congresso 

Internacional de Práticas Integrativas e Complementares, realizado neste ano no Rio 

de Janeiro. 

No segundo capítulo a tecelagem é apresentada, tanto no contexto histórico, 

como uma atividade simbólica, abordando a cultura e as imagens arquetípicas que 

habitam a psique de todo o mundo, mas principalmente como isso ocorre nas 

populações das Américas. Dados e informações são trazidos com o objetivo de 

contribuir para as ações nos settings arteterapêuticos: materiais e formas de tecer 

utilizados pelas populações nativas do México. 

O terceiro capítulo traz a investigação sobre o povo Wixarika através de seus 

mitos e práticas rituais, e também das populações do entorno que compartilham a 

visão de um mundo tecido. Apontamos essa prática como um ato simbólico e que 

apresenta-se em outras partes do mundo, provando que é algo que habita o 

inconsciente coletivo. Além disso, ao trazer a leitura e o resgate de conceitos 

filosóficos da ancestralidade mesoamericana, que são conectados com uma prática 
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de busca de equilíbrio e, portanto, de saúde, pretendemos trazer reflexões para os 

caminhos do fazer arteterapêutico. 

Ao observar a construção do objeto sagrado pude levar à pratica esse momento 

de olhar interno, de criação de ritmos, de universos, de concentração e integração de 

oposições – uma base rígida unida por fios flexíveis que constroem, formam e firmam 

um continente e um foco para as incertezas e instabilidades das vidas modernas 

saturadas de informação e desconectadas de nós mesmos. 

Respondendo à questão de estudo, concluo que a utilização de fios tem um 

aspecto simbólico, terapêutico e sagrado em diferentes culturas ao longo dos tempos. 

Assim sendo, a tessitura de objetos sagrados como o Ojo-de-Dios torna-se uma 

estratégia a ser utilizada para ajudar a promover um centramento, capacitando o olhar 

para si mesmo em analogia ao movimento circular da tecelagem que 

progressivamente se torna mais firme conforme se expande. 

Acredito que os estudos dos mitos de diversas culturas que tenham relação 

com os fios e a tecelagem ajudará a atuação dos arteterapeutas, munindo-os com um 

maior acervo de imagens simbólicas. Ressalto que a investigação dos resultados das 

abordagens com tecelagens pode fortalecer a utilização de estratégias interculturais 

no âmbito do processo arteterapêutico.  

Chego ao final dessa jornada acreditando que a Arteterapia cresce ao ponto de 

retorno, ao que as culturas ancestrais já praticavam, ou seja, a uma integração da 

prática de expressão artística ao dia-a-dia, como forma e expressão da vida do 

indivíduo e da sociedade como uma vida inteira, integrada e saudável. 
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