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RESUMO 

 

 

Essa monografia foi realizada com o objetivo de apresentar alguns aspectos do 

estudo da feltragem como modalidade expressiva e sua aplicação prática no 

contexto arteterapêutico, pesquisando seus benefícios e peculiaridades com a 

intenção de servir de subsídio para futuros estudos e utilização na práxis 

arteterapêutica. 
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ABSTRACT 
 
 
 

 

This monograph was created with the goal of presenting some aspects of the study 

of felting as expressive modality and its practical application in the context of art 

therapy, researching its benefits and peculiarities intended to serve as a basis for 

future studies and use in the art therapy praxis. 
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APRESENTAÇÃO 

 

compositor de destinos 
tambor de todos os ritmos 
tempo tempo tempo tempo 
entro num acordo contigo 
tempo tempo tempo tempo 
(Caetano Veloso) 
 

Imagem 1 – Ponto de Partida. 

 

Acervo pessoal da autora. 

 

 No percurso da formação acadêmica, fui um dia apresentada à Arteterapia, 

num curso de verão de quatro horas de duração. Fiquei encantada e pensei: “É com 

essa modalidade da psicologia que quero trabalhar.” Mas as idas e vindas da vida 

me impediram de realizar esse desejo, que peguei e guardei bem guardado no fundo 

de uma gaveta. 

 Mas um dia, de novo as idas e vindas da vida me colocaram de frente com a 

Arteterapia, então disse: “Agora realizo meu sonho de descobri-la e me aprofundar”. 

Então o sonho saiu da gaveta e tirei a poeira que estava sobre ele, arregacei as 

mangas da camisa e fui à luta. 

 Fiz a Formação Clínica em Arteterapia. Como era bom as quintas-feiras pela 

manhã, que saudade, no grupo um elo de amizade muito forte e bonito! Na formação 

tínhamos que apresentar um Projeto Pessoal. Então escolhi o tema Feltro. Pesquisa 
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vai, pesquisa vem, deparei-me com a Feltragem. Sendo curiosa e querendo sempre 

aprender algo novo, providenciei todo o material; afinal de contas, também tinha me 

encantado pela técnica. Mas estava passando por problemas sérios de saúde na 

família, e minha presença e dedicação eram necessárias. Portanto não conseguia 

colocar a “mão na massa”. Mas um dia, no silêncio da noite, sentindo imensa 

tristeza, peguei o material e comecei a produzir um trabalho. Fiquei horas ali 

mergulhada nas cores e na textura da lã. Ao terminar, senti-me leve, pois, feltrando 

os pedaços de lã, processo esse feito com uma agulha furando o pano, fui pensando 

no que estava passando, conseguindo fazer uma analogia entre a feltragem e o meu 

processo. 

 A lã proporcionou-me um novo caminhar, um mergulho numa área 

desconhecida, que aos poucos foi capturando-me, atraindo-me tal qual um beija-flor 

é atraído pela flor. Sinto-me como um “mestre cuca” a fazer novos experimentos, 

novas combinações. Pedacinhos de lã que vão, pouco a pouco, construindo uma 

imagem. 

 Foi utilizando está técnica que consegui equilibrio, pois percebia em mim, ao 

fazer essa modalidade expressiva, uma paz tomando conta do meu ser, bem como, 

o prazer de trabalhar com a lã, a alegria do aprender, do experimentar e, assim, aos 

poucos, reencontrar-me com o sagrado. Redescobrindo a minha espiritualidade, há 

tanto tempo adormecida. Feltrando imagens de orixás, fui fixando em mim a fé, e a 

certeza de que o Tempo é o Senhor mais bonito e sábio. 

 Nos estágios, pude verificar o bem que os resgates das lembranças faziam às 

pessoas, ao utilizar a técnica da feltragem. Proporcionavam-lhe recordações boas 

que as faziam ficar felizes. 

 Um mergulho na amplidão dos pensamentos, das emoções, enfim, luz para 

as sombras, pois através da produção plástica vamos vendo, sentindo, recordando e 

principalmente sarando, a nossa alma machucada, conseguindo, assim, aliviar 

nossas dores. 
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INTRODUÇÃO 

 

  

         Na vontade de um homem 
         está o poder de transformar 
         sua neblina interior em sol. 
           Khalil Gibrán 
 
 Experimentar algo novo faz com que o cérebro seja estimulado, propiciando 

que as dendrites (prolongamentos ramificados das células nervosas) façam novas 

sinapses (conexões entre as dendrites). Pesquisas recentes comprovam que 

neurônios velhos podem desenvolver dendrites para compensar as perdas1. E que, 

apesar de envelhecer, o cérebro continua a possuir uma capacidade extraordinária 

de crescer, adaptar e mudar padrões de conexões2. 

 A feltragem é uma técnica de trabalho muito antiga, que utiliza a lá de 

carneiro, água morna e sabão ou agulhas. Por suas características, pode ser útil à 

população da terceira idade que, mais do que nunca, procisa manter o cérebro ativo. 

 A arteterapia permite estar sempre experimentando novas técnicas e novos 

materiais que irão auxiliar no processo de individuação. Dessa forma, esta pesquisa 

pretende investigar a técnica da feltragem como facilitadora do processo de 

individuação em arteterapia. 

 Esse estudo pretende responder às seguintes questões: De que maneira a 

feltragem pode auxiliar as pessoas na terceira idade? Que sensações seriam 

despertadas ao se utilizar essa modalidade expressiva? Como o cérebro funciona 

quanto utilizamos a técnica da feltragem? 

O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos 

metodológicos de modelos bibliográficos de pesquisa. Buscou-se elaborar um 

documento que procurasse mostrar a importância da Feltragem como modalidade 

expressiva em Arteterapia. Para tanto, o Capítulo I fala sobre a Arteterapia – 

histórico, conceitos e linguagens expressivas. O Capítulo II discorre sobre a 

Feltragem, sua origem, tipos de feltragem e como funciona o cérebro com essa 

técnica. O Capítulo III, aborda a Psicologia Analitica, apresentando o seu criador e 

os alguns conceitos básicos. O Capítuo IV, mostra o uso da feltragem no processo 

                                                 
1 Katz, L. C., Rubin, M. Mantenha o seu cérebro vivo: exercícios neuróbicos para ajudar a prevenir a 
perda da memória e aumentar a capacidade mental.Rio de Janeiro: Sextante, 2000. 
2 Idem, p. 11 
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arteterapêutico de base junguiana em grupo de Terceira Idade. Finalizando, são 

apresentadas as conclusões e as recomendações pertinentes à pesquisa em 

questão, enfocando os benefícios causados nos idosos, quando utiliza-se a técnica 

da feltragem no processo arteterapêutico e a consequente ativação das lembranças 

saudáveis, proporcionando a essa população um bem estar e a ajuda propícia no 

alívio das tensões. 
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CAPÍTULO I 

 

ARTETERAPIA 

 

        Não dá mais pra segurar 
        é tanta arte vindo à tona 
        que não tem como frear. 

              Eles tocam, cantam,  
              dançam, e encantam o lugar. 

              Vibram com emoção,  
                 pura explosão...  

                                                 (Norma Pallavi) 

Imagem 2 – Feltrando a Arteterapia 

 
Acervo pessoal da autora 

 

 Através da arte, o ser humano se expressa. A produção plástica é uma forma 

de comunicação e de linguagem simbólica, sendo o produto das emoções, bem 

como da visão que o individuo tem do mundo ao seu redor. Nessas produções 

plásticas também estão contidas, além das percepções do consciente, a do 

inconsciente. Portanto, quanto o terapeuta utiliza essas produções no processo 

terapêutico, ele tem em suas mãos um material valiosíssimo, que irá auxiliá-lo a 

conhecer melhor e mais profundamente seu cliente que na maioria das vezes, esta 

tão fragilizado e, muitas vezes sem saber expressar em palavras o que está 

sentindo de verdade. São suas produções que falam inicialmente, permitindo, assim, 

que perceba o que está ocorrendo para então traduzir em palavras essa emoção. 
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 É através das imagens que o inconsciente manifesta-se, pois estão mais 

livres de censura, o que já não ocorre com as palavras. 

O homem é um animal simbólico e assim, ao fazer uso do processo de 
simbolização advém-lhe a possibilidade de ascender e intuir o 
desconhecido, combinando símbolos  e signos de uma maneira mais 
complexa, criando uma comunicação com o mundo e seus semelhantes. 
(ANDRADE, 2000, p.32) 

 O homem transforma e é transformado no meio ambiente, e isto pode lhe 

causar conflitos. Mas, ao criar imagens e símbolos, poderá expressar suas dúvidas, 

conhecimentos, bem como as mais profundas emoções. Portanto, sua criação torna-

se, assim, um porta-voz, na tentativa de ajudá-lo a resolver esses conflitos. 

 Ao entrar em contato com sua criação, o criador terá oportunidade de 

compreender e vivenciar aspectos tanto do seu mundo exterior como do interior. 

Não se leva em conta os aspectos estéticos, mas sim os sentimentos, as 

percepções e as sensações, isto é, os conteúdos internos que foram representados 

em sua produção plástica, permitindo, assim, que o indivíduo tenha um 

conhecimento de si mesmo. 

 

1.1  BREVE HISTÓRICO 

 

 No século passado, psiquiatras, advogados criminalistas, entre outros 

estudiosos, já faziam uso das produções artísticas, para classificar as doenças 

mentais.  Depois, outros profissionais utilizaram as mesmas como testes de 

inteligência (Rorschach, Murray – TAT, Szondi3) e motores (Binet-Simon, 

Goodnough, Bender4).  

Para Freud, a criação artística é produto de uma função psíquica, 
denominada sublimação. A psicanálise estabelece conexões entre a libido e 
o impulso criador; este seria resultante de desejos sexuais e agressivos 
sublimados, pela canalização de parte da energia psíquica primaria 
instintiva para uma representação simbólica do objeto primevo de 
satisfação.  Desta forma, a arte passa a ter um valor como observação 
terapêutica, como possível diagnóstico.  Mas, para Freud o veículo principal  
para a conexão entre a imagem e o real, é sobretudo a palavra. 

                                                 
3
 São autores de testes, baseados em desenhos inspirados nas idéias de Mohr (comparava trabalhos 

produzidos por doentes mentais, pessoas normais e artistas. A partir de suas observações percebia 
os conflitos pessoais e as histórias de vida. Levantou então a possibilidade dos desenhos serem 
usados como testes (ANDRADE, 2000). 
4
 Idem. 
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(ANDRADE, 2000, p. 51)  

 Jung começa a utilizar os desenhos com seus pacientes, para representar os 

sonhos e as situações conflitantes. Para ele, essas imagens simbolizam o 

inconsciente individual e, em alguns momentos, até o inconsciente coletivo. Ele cria 

o conceito de arquétipo como “[...] fonte de alimentação do psiquismo do homem 

primitivo ao moderno.” (ANDRADE, 2000, p. 51). 

 A criatividade é uma função psíquica, portanto Jung não considera a arte 

como uma sublimação e sim uma função da mente humana, podendo ser usada 

para promover a cura. Para ele, é através da arte que o homem consegue organizar 

o seu caos interno.  

 A partir dos pensamentos freudianos e junguianos, muitos outros estudos 

foram feitos sobre o processo criativo. Como o de Margaret Naumburg em 1941, que 

sistematiza a arteterapia, colocando em prática as observações de Freud, no qual 

seus pacientes relatavam que desenhar um sonho era muito mais fácil do que contá-

lo, pois as imagens antecedem as palavras. 

 Em 1953, a arteterapia é usada com grupo e famílias por Hanna Yaka 

Kiatkowska. Em 1958, Edith Kramer dá prioridade ao processo de fazer arte e não a 

arte em si, cabendo ao arteterapeuta compreender a linguagem plástica, sem 

priorizar a verbalização. Para ela, o arteterapeuta deveria ser um professor de arte 

ou um artista. Via a criatividade como uma qualidade curativa, pois era através dela 

que o homem reconciliava os conflitos entre o ego e o id. Graças a ela a noção de 

“insight” foi expandida na arteterapia. O seu trabalho foi considerado como arte-

educação, por dar ênfase ao processo de fazer arte (ANDRADE, 2000). 

 Em 1972, Françoise Dolto trabalha com crianças e vê o desenho como uma 

porta para penetrar no centro da afetividade, permitindo que ocorra um crescimento 

afetivo. Em 1973, Janie Rhyne utiliza a Gestalt-terapia nos trabalhos com arte. 

Quando a arte é expressa, as próprias percepções podem ser reorganizadas; com 

essa reorganização, o equilíbrio da personalidade melhora, pois a atenção na 

vivência do presente é enfatizada. 

 No Brasil, o pioneiro a utilizar a arte em seus estudos foi Osório Cesar, em 

1923. Realizou várias exposições com as produções artísticas dos doentes mentais 

do Hospital do Juqueri, procurando restaurar-lhes a dignidade humana, bem como 

valorizar a expressão criativa. Ele foi o precursor da análise da expressão 

psicopatológica de doentes mentais de instituições psiquiátricas. Para ele, a arte 
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tinha que ser produzida com espontaneidade, pois o seu fazer já causava a cura, 

pois é através da produção que o sujeito tem acesso ao conhecimento do seu 

mundo interior. Acreditava no potencial criador do ser humano que, devido a sua 

condição social, muitas vezes era impedido de ser mostrado. 

Imagem 3 – DrªNise da Silveira 

  
http://www.psiclinicasocial.blogspot.com.br 

 

 Em, 1946, Nise da Silveira inovou no Hospital Psiquiátrico D.Pedro II, no Rio 

de Janeiro criando a Seção de Terapia Ocupacional. O Museu de Imagens do 

Inconsciente foi criado em 1952 é o único do tipo no Brasil sendo considerado um 

dos mais importantes do mundo. Ali são conservados os trabalhos dos pacientes, 

que são utilizados para pesquisar seu mundo interno, assim possibilitando tratá-los 

adequadamente. A constância de imagens e figuras em agrupamentos simétricos e 

em círculos são observados nessas produções plásticas, e isto se deve ao processo 

inconsciente do individuo na tentativa de se organizar interiormente. 

Imagem 4 - Simetria 

 
Acervo da autora 

 
Jung apontou esta tendência em muitas culturas: o simbolizar a 
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estruturação do caos percebido pela mente humana em imagens 
geometricamente ordenadas e circulares. Denomina estas sínteses 
produzidas pela mente humana ao longo de sua trajetória cultural e histórica 
de arquétipos. Estes fazem parte de um verdadeiro acervo cultural 
armazenado no inconsciente coletivo. Considera muito importante respeitar  
a linguagem do paciente, a qual representa o inconsciente pessoal, em  um  
nível,  articulado ao inconsciente coletivo, em outro. (ANDRADE, 2000, p. 
60) 

 Nise da Silveira utiliza a abordagen junguiana para comunicar-se com seus 

pacientes. Pesquisa o conhecimento armazenado no inconsciente coletivo, 

considerando que nele está toda a experiência da raça humana. Nessa abordagem 

não há interesse no resultado plástico da obra, apesar de algumas serem muito 

ricas, harmoniosas e belas. 

 Visitar o Museu da Imagem do Inconsciente pode ser uma atividade muito 

gratificante. Certas obras ali expostas são tão belas, que fica-se em dúvida se 

realmente foram produzidas por doentes mentais. Atualmente o acervo do museu é 

composto por 300.000 obras, aproximadamente. A Drª Nise da Silveira consegue 

enxergar em cada paciente um artista, e em cada artista a sua potencialidade 

criativa. Através de suas obras, os pacientes conseguem comunicar-se e organizar o 

caos interior, sem precisar verbalizar, o que às vezes torna-se impossível.  

A tarefa do terapeuta será estabelecer conexões entre as imagens que 
emergem do inconsciente e a situação emocional vivida pelo indivíduo.  [...] 
As imagens do inconsciente objetivadas na pintura tornam-se passíveis de 
uma certa forma de trato, ainda que não haja nítida tomada  de consciência 
de suas significações  profundas.  
Retendo sobre cartolinas fragmentos do drama que está vivenciando 
desordenadamente, o indivíduo dá forma a suas emoções, despotencializa 
figuras ameaçadoras. (SILVEIRA, 2006, p. 18) 

 

 Maria Margarida M.J.de Carvalho, em São Paulo, percebe a potencialidade 

diagnóstica da arteterapia a partir de um teste da figura humana como medida de 

inteligência e personalidade, em deficientes mentais, em 1957. Em 1968, ministra 

cursos breves sobre o tema. Em 1980/81, acompanhada de outros profissionais, cria 

o primeiro curso de arteterapia, no Sedes Sapientae (Andrade, 2000). 

 Em 1970, no Rio de Janeiro, Luiz Duprat organiza três grupos de estudos e 

prática arteterapêutica. Em 1982, Angela Phillipini cria a Clínica Pomar no Rio de 

Janeiro, um centro de estudos em arteterapia com orientação junguiana. Um ano 

depois acontece o primeiro curso de formação. Este centro de estudo continuou a 

evoluir e transformar-se. Desde 2004 foi organizado o primeiro  curso de pós-

graduação Lato Sensu em Arteterapia, na cidade do Rio de Janeiro. 

 A primeira associação de Arteterapeutas é criada em 1999, no Rio de Janeiro, 
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e recebeu a sigla de AARJ. 

AATA (Associação Americana de Arteterapia – 2003) nos  informa que 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. (PHILIPPINI, 2008,p.13) 

 

 Em 31 de Janeiro de 2013, o Arteterapeuta passa a constar no CBO – Código 

Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho/Brasil, sob o nº 2263-10, 

pertencente á família 2263 – Profissionais das terapias criativas e equoterápicas. 

Uma vitória do esforço conjunto de todas as associações integradas na União 

Brasileira de Associações de Arteterapia (UBAAT). O texto do referido documento 

informa que estes profissionais: 

Realizam atendimento terapêutico em pacientes, clientes e praticantes 
utilizando programas, métodos e técnicas específicas de arteterapia, 
musicoterapia e equoterapia. Atuam na orientação de pacientes, clientes, 
praticantes, familiares e cuidadores. Desenvolvem programas de 
prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida. Exercem atividades 
técnico-científicas através da realização de pesquisas, trabalhos 
específicos, organização e participação em eventos científicos (BRASIL. 
Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 196). 
 

 Arteterapia pode gerar polêmicas quanto a sua área de atuação. Alguns 

tentam levar a arteterapia para um território restrito, no entanto é transdisciplinar e 

como nos diz Philippini:  

 
[...] são bem vindos os múltiplos conhecimentos das estratégias artísticas, 
como são clareadores as proposições das teorias psicológicas, como o 
olhar das estratégicas educacionais poderá contribuir e como as 
proposições das teorias da criatividade abrem trilhas benéficas. 
[...]Considerando esses aspectos, e observando a palavra 
“transdisciplinaridade”, teremos mais algumas pistas. O prefixo “trans” nos 
dá uma primeira trilha, pois nos lembra que há que atravessar e ultrapassar. 
A própria palavra em sua etimologia nos indica a necessidade de ir mais 
além dos continentes formais de cada disciplina e nos convida a formar 
tramas, a construir redes e integrar urdiduras. Desse modo, a 
transdisciplinaridade nos insere nas conexões sistêmicas, nos descortina a 
visão da transculturalidade e nos propicia uma abordagem “ecumênica” em 
relação aos diferentes campos do saber, pois já ficou muito para trás, na 
noite dos tempos, a visão medieval das corporações de ofício, com seus 
procedimentos imutáveis e seus reduzidos territórios do saber. Agora é 
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tempo de “transgredir”, “trans-passar” e “trans-formar. 
5
 

 
 

1.2 LINGUAGENS EXPRESSIVAS 

 A Arteterapia utiliza-se de diversas linguagens e materiais expressivos que 

proporcionam ao arteterapeuta um amplo território de formas, cores e imagens, 

possibilitando às pessoas que acompanham a possibilidade de uma farta produção 

expressiva. A seguir serão apresentadas de forma mais detalhada algumas destas 

possibilidades. 

 

1.2.1 Colagem 

Imagem 5 - União 

 
Acervo pessoal da autora 

 

 Segundo Philippini (2009, p.23), “A colagem como estratégia expressiva é 

fundamental em Arteterapia. É uma técnica operacionalmente simples, de custo 

reduzido, e, eventualmente sedutora em suas múltiplas possibilidades plásticas e 

estéticas.”  

 Na colagem não se utilizam somente de papeis, o que por si só já sería um 

vasto material, devido a grande variedades de estampas, cores e texturas. Pode-se 

                                                 
5
 Disponível em http://www.arteterapia.org.br acessado em 18/06/2013 – Transdisciplinaridade e 

Arteterapia – Philippini, A. 
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também utilizar panos, flores e folhas secas, sementes, areia, fitas, botões, 

sianinhas, rendas, galões e outras infinidades de materiais, bem como a 

possibilidade de composições com outros materiais nas técnicas mistas. É uma 

atividade integradora, estruturadora, ordenadora, além de facilitadora do início do 

processo arteterapêutico, pois com a colagem não se ouve “não sei fazer”, “não 

consigo” e outros tantos “nãos” (PHILIPPINI, 2009). 

 

1.2.2 Fotografia 

Imagem 6 - Ciclos 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

Philippini (2009, p.30) nos diz: “Fotografias e suas reproduções são registros, 

arquivos, pistas, partes, fragmentos de um “dicionário de emoções” com verbetes e 

ícones afetivos para nos indicar as trilhas; expressar e reviver afetos.” Portanto, 

através das fotos, memórias podem ser resgatadas e, dependendo da emoção 

contida, pode-se trabalhá-la de forma que se possa transformá-la. Podería-se 

comparar uma caixa de fotos com a Caixa de Pandora que ao ser aberta não se 

sabe que emoções e sentimentos serão liberados, mas, com certeza, as esperanças 

nela ficarão. Esperanças de amenizar a dor que por um acaso tenha sido causada 

ao abri-la. 

Com a fotografia pode-se: restaurar o percurso biográfico, conquistar a 
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percepção da autoimagem e a renovação e a ampliação do olhar estético, 

construindo pontes para outras linguagens plásticas como a pintura, a colagem e o 

documentário (PHILIPPINI, 2009). 

 

1.2.3 Pintura 

Imagem 7 - Proteção 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

 A pintura é um facilitador operacional, ativa o fluxo criativo, facilita a liberação 

de conteúdos inconscientes, desbloqueia, proporciona experimentações sensoriais e 

lúdicas com a cor, bem como experimentações com o inusitado (pigmento líquidos 

em movimento), expansão, dissoluções (experiências de diluição com a cor).  É 

facilitadora no início de processos em arteterapia,  possibilitando também a 

percepção emocional das cores e experimentações com texturas e cromatismo. 

Existe uma grande variedade de tintas, pincéis e suportes, permitindo assim 

inúmeras possibilidades (PHILIPPINI, 2009). 

 

1.2.4 Desenho 

Imagem 8 - Transmutação 

 
Acervo pessoal da autora. 
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A palavra desenho, em algumas pessoas causa pânico. Mas todos estão 

aptos a desenhar, só que às vezes isso demanda tranquilidade, para que a 

reprodução seja feita, pois o desenho é uma reprodução apurada do que foi 

observado. Existem vários tipos de lápis e canetas, possibilitando várias 

experiências. 

O desenho propicia a expressão conceitual através da forma, da percepção 

espacial, da percepção das relações luz-sombra, Ele delimita, designa, expande o 

movimento gráfico, delineia, configura, é objetivo. Trabalha a percepção de ponto-

traço-linha (alfabeto visual), a coordenação psicomotora entre figura/fundo e a 

coordenação viso-motora (PHILIPPINI, 2009). 

 

1.2.5 Tecelagem 

Imagem 9 – Olho Divino 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

A tecelagem ajuda a reunir, tramar, estruturar, integrar, relacionar, ordenar, 

urdir, organizar e desembaraçar. A possibilidade do seu uso é bem ampla, bem 

como o público-alvo que pode atingir. 

A tecelagem é uma técnica milenar, surgindo da necessidade do homem se 

proteger do calor e do frio. Mais tarde surge a fabricação de tecidos. E junto dela, o 

tingimento. Assim, também nasceu a expressão artística. (PHILIPPINI, 2009) 

Nos contos de fada e na mitologia, encontramos várias referências à 

tecelagem, permeando o universo feminino. 

A feltragem também é um tipo de tecelagem sobre a qual se aprofundará um 
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pouco mais adiante. 

 

1.2.6 Costura e Bordado 

Imagem 10 – Livro de Feltro 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

A costura leva à prática da paciência, da delicadeza, da minúcia, da lentidão, 

da ordenação do ritmo harmônico e da reunião de segmentos e gradualidade. Ela às 

vezes causa resistência em pessoas que não estão familiarizadas com a agulha e 

linha. Mas passada a resistência inicial, o que se observa é um prazer nessa tarefa, 

surgindo uma vontade de se aprender cada vez mais a manusear a linha e a agulha. 

[...] é possível ver estes grupos mergulhados no processo criativo deste 
mundo de linhas e agulhas, compartilhando reminiscências e transitando 
neste território, ancestralmente identificado com o “princípio feminino”. 
Retomando seus próprios “fios da meada” e se apropriando deles, 
descobrindo suas próprias saídas do labirinto, tal como Teseu ao segurar o 
fio que lhe estendeu Ariadne. (PHILIPPINI, 2009, p. 65) 

 

1.2.7 Modelagem 

Imagem 11 – Escorpião  

 
Acervo pessoal da autora em argila. 
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A argila é um dos materiais mais utilizados no setting arteterapêutico, mas o 

seu uso só deve ser feito após outras experiências no plano bidimensional. A argila 

ativa elementos arquetípicos; é um material relaxante e liberador de tensão; propicia 

a percepção da tridimensionalidade; da consciência de volume, do peso e da 

temperatura; desenvolve a coordenação motora; a percepção tátil; ativa a agilidade 

e a flexibilidade manual e a coordenação motora (PHILIPPINI, 2009). 

A modelagem também pode ser feita com papier mâché, biscuit, durepoxi, 

massa artesanal de modelagem, massinha de modelar, jornal e plástico, massa 

comestível e outros materiais existentes no mercado. A modelagem contribui como 

atividade de reabilitação motora, facilita a transição do abstrato ao concreto, propicia 

a iniciação da percepção de volume e tridimensionalidade e ativa a percepção tátil 

(PHILIPPINI, 2009). 

Imagem 12 – Origem 

 
Acervo pessoal da autora em biscuit. 
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1.2.8 Mosaico e Assemblagem 

 O mosaico e a assemblagem permitem reunir, ordenar, ressignificar, 

reencantar o olhar; trabalham a percepção espacial, além de reutilizar e integrar. 

[...], as experiências com a matéria, suas ordenações, analogamente, 
conduzem-nos às ordenações internas. Assim, as experiências com 
mosaico nos auxiliam a organizar o mosaico interno de afetos, emoções e 
memórias.  A atividade de reunir cacos permite partir de um caos e de uma 
desconstrução para, passo a passo, ressignificar, reconstruir, atribuir um 
novo sentido e descobri beleza no material quebrado, descartado, 
amontoado e confuso (OSTROWER apud PHILIPPINI, 2009, p.82). 

Imagem 13 – Trilha sonora (assemblagem) 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
 
 

Imagem 14 – O Louco (mosaico) 

 
Acervo pessoal da autora. 
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1.2.9 Construção 

Imagem 15 – Baba Yaga e o seu caldeirão. 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

A construção é indicada para edificar, reunir, integrar, compor, coordenar, 

equilibrar, edificar, construir, reconstruir e agregar. No universo das construções 

também estão as maquetes e as instalações. 

Na arteterapia, o mais utilizado na construção é a Self-box ou a  Caixa do 

Self, que “ [...] são têmenos, são continentes em suas múltiplas faces, oferece ainda 

delimitação, proteção e diferentes espaços para projeção de conteúdos 

inconscientes” (PHILIPPINI, 2009, p.88). 

As caixas podem representar várias etapas de vida do cliente. É uma 

atividade bem aceita, pois todos querem um espaço simbólico para guardar seus 

tesouros. 

Imagem 16 – Meus Olhares (frente e verso) 

 
Acervo pessoal da autora. 
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1.2.10 Criação de Personagens 

Imagem 17 – Lunes 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

 A criação de personagens proporciona a ativação do imaginário, a percepção 

de informações de níveis inconscientes, a ativação da expressividade e da 

comunicação simbólica, a estruturação e elaboração de conteúdos inconscientes, a 

ordenação espacial, a integração de segmentos, além da integração de várias 

linguagens plásticas e expressivas. 

 Ao trabalhar com máscaras, também trabalha-se com a persona e a sombra 

e esse processo é muito revelador. 

Experimentar e ensaiar novos personagens. Parece que esta é uma 
atividade sempre presente nos processos arteterapêuticos e no cotidiano de 
nossas vidas. Acredito que permitir que venham à luz, que se expressem, 
que tenham voz e movimento é criar condições propícias ao 
autoconhecimento e na ampliação de repertórios psíquicos. E, 
esperançosamente, quero supor que criar narrativas, experimentando e 
exercitando novos personagens, é uma forma de construir a possibilidade 
de novos finais, que sejam felizes [...] (PHILIPPINI, 2009, p.104). 

 

1.2.11 Escrita Criativa 
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Imagem 18 – Saudade 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

A escrita criativa auxilia na ordenação de temas, na interação entre o campo 

simbólico de imagens e palavras, na fluência de comunicação, no  diálogo silencioso 

entre os fragmentos do si mesmo. A escrita pode ser geradora de imagens plásticas, 

pode funcionar como documentário de afetos. Escreve-se para compreender. Por 

apresentar uma simplicidade operacional, propicia o acesso gradual a conteúdos 

inconscientes, possibilitando o desbloqueio criativo (PHILIPPINI, 2009). 

 

1.2.12 Contos 

Imagem 19 – O viajante. 

 
Acervo pessoal da autora. 
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Os contos propiciam a apresentação gradual do conflito e das resoluções, 

propiciando reflexões e insights, interação lúdica, ampliação da percepção pelo 

contato com questões arquetípicas e transculturais, além de contatar eventos 

comuns à dimensão humana, ativar o imaginário, favorecer o autoconhecimento, e a 

ativação e  o desenvolvimento da comunicação oral e da criatividade (PHILIPPINI, 

2009). 

 

1.2.13 Vídeo 

Imagem 20 – Momento Frida 

 
Acervo pessoal da autora 

 

O vídeo auxilia na agilidade da narrativa, na percepção da autoimagem, na 

percepção da própria identidade, na orientação espacial, na ativação da percepção 

global do ambiente, do senso de composição, da definição de enquadramento de 

uma situação, ativação do olhar/observação e experiência com imagens em 

movimento (PHILIPPINI, 2009). 
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1.2.14 Consciência Corporal 

 

A consciência corporal propicia a preparação para as atividades do processo 

arteterapêutico, o relaxamento, a consciência proprioceptiva, a desaceleração dos 

ritmos vitais, a consciência dos movimentos respiratórios, a expressão através do 

simbolismo corporal de imagens plásticas,  a consciência dos pontos de articulação 

do próprio corpo, o reconhecimento de potenciais e limites corporais, além do 

centramento, enraizamento e vitalização (PHILIPPINI, 2009). 

 

Imagem 21 – Celebrando o Fogo Sagrado 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

 Foram apresentadas algumas técnicas mais utilizadas no processo 

arteterapêutico. No próximo capítulo será apresentada com mais detalhes a técnica 

da Feltragem, sua origem, os tipos de feltragem e como pode ser estimulado o 

cérebro humano com essa modalidade  
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CAPÍTULO II 

 

 

          FELTRAGEM 

 

E no tear de rimas a encantar a vida, 
Vou tecendo a história mais querida 
No encontro das emoções sentidas, 
A se perpetuarem nas poesias lidas. 

Efigênia Coutinho 

 

Imagem 22  - A Fada 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

 A feltragem é uma das mais antigas artes de trabalhar a lã. Ela se origina da 

aglomeração da lã, é um tecido não tecido, pois não passa por nenhum tipo de tear; 

pode ser feito com agulhas, denominado feltragem seca e com água morna e sabão, 

denominada feltragem molhada.  

 

2.1 ORIGEM DA FELTRAGEM 

 

É uma técnica milenar, tem sido utilizado por diversas culturas, desde os 

nômades da Ásia e da Mongólia, assim como os guerreiros da China e os soldados 
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de Roma. Foram também encontrados evidências deste material na Turquia – 

painéis de parede datados de 6.500 a.C. - e na Escandinávia crê-se que surgiu na 

Idade do Ferro. 

Imagem 23 – Yurt 

 
http://luciahiguchi.blogspot.com.br 

 

Os pastores da Mongólia utilizam a feltragem na fabricação da Yurt, que é 

uma tenda circular de apenas um cômodo. Sendo de fácil montagem, fornece boa 

proteção contra o calor e o frio, por ser a lã um material térmico. Essa tenda é 

carregada pelos pastores nômades em suas migrações por melhores pastagens 

para seus rebanhos. 

Imagem 24 – Arca de Noé 

 
http://www.risolandiaoblog.com.br 

http://luciahiguchi.blogspot.com.br/2010/10/historia-da-feltragem-seca-e-molhada.html
http://www.risolandiaoblog.com.br/2012/12/arca-de-noe-verdade-ou-ficcao.html
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 Há muitas lendas em torno da feltragem. Diz-se, por exemplo, que ao ancorar 

a Arca, Noé achou um grosso tapete de feltro, no pequeno espaço onde se 

encontravam as ovelhas. Devido ao calor intenso, as ovelhas perdiam seus pelos e 

ao urinar em cima deles e com o seu pisotear, acabavam feltrando a lã, formando 

assim o tapete que foi encontrado. 

 Outra história conta que São Clemente e São Cristóvão ao fugirem da 

perseguição contra os cristãos, envolveram os pés com lã para evitar as bolhas 

produzidas pelas sandálias. Ao término da viagem, o movimento e o suor 

transformaram a lã em meias.  

 Também dizem que pastores de ovelhas forravam as camas com a lã para 

deixá-las mais confortáveis. Após algum tempo dormindo sobre a lã, encontraram o 

feltro que mais tarde adaptaram para o vestuário, por ser mais macio, que as peles 

que então usavam. 

 Os povos nômades da Ásia Central e Noroeste da Ásia Ocidental utilizam a 

feltragem para fazer tapetes, roupas e sapatos, desenvolvidos exclusivamente para 

turistas. As pantufas decoradas são as mais apreciadas. Eles também permitem à 

participação dos turistas no processo de feltragem, como atividade turística. 

 

Imagem 25 - Pantufas 

 
http://dulcemourato.blogspot.com.br 

 

 No Brasil essa técnica é ainda pouco conhecida. Sua chegada em nosso país, 

foi por intermédio de alguns artistas que, ao visitarem o exterior, foram a ela 

apresentados. Portanto, aqui ainda, são poucos os lugares que vendem o material 

necessário a sua produção. 

http://dulcemourato.blogspot.com.br/
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 A lã é o elemento principal da feltragem. Ela possui “vida própria”, já que cada 

tipo de lã responde artisticamente de uma forma diferente ao processo de feltragem. 

A lã mais usada na feltragem é a merino. A lã merino é proveniente do carneiro 

merino. Este tipo de carneiro surgiu em 700 d. C., devido ao cruzamento de um 

carneiro local da Espanha com um carneiro romano. 

 Essa lã é considerada de melhor qualidade por ser quente, suave ao tato, 

uniforme na espessura, comprimento e de fácil tingimento. Ela também é 

hipoalergênica, já que possui lanolina, o que a torna naturalmente antibacteriana. 

Mesmo ao ser molhada, não se torna fria, sendo, portanto, confortável ao manuseio. 

 

Imagem 26 – Ovelhas coloridas 

 
Mentirinha-q.blogspot.com.br 

 
 

2.2 TIPOS DE FELTRAGEM 

 

 Existe a feltragem seca, que é feita com uma agulha especial sobre uma base 

de espuma, possibilitando uma gama de utilização, dependendo da criatividade. A 

outra modalidade é a feltragem molhada, onde se utiliza água e sabão, que também 

proporciona várias utilizações. Quando essa modalidade é usada com seda ou gaze 

recebe o nome de Nuno Felting. 
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2.2.1 Feltragem Molhada 

Imagem 27 – Florescer 

 

 

 

 
Acervo pessoal da autora 

 

O processo da feltragem mais conhecido é o da feltragem molhada, onde a lã 

é estimulada pela fricção e lubrificação. Lubrificação essa feita com sabão, que é 
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uma solução alcalina que contribui para a elasticidade das fibras e, 

consequentemente, para a sua união, dando origem a um feltro sólido e denso  de 

forma mais rápida. Usa-se água quente, em temperatura suportável, que dissolverá 

o sabão permitindo acelerar o processo de feltragem, ela também contribuirá para o 

encolhimento da peça devido ao choque térmico. 

 

2.2.2 Feltragem com Agulha ou Seca 

 

Imagem 28 – Kit de feltragem 

 
Acervo pessoal da autora 

 
Imagem 29 – Salve a Malandragem 

 

 

 

 

 
Acervo pessoal da autora. 
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 A Feltragem com agulha ou seca é a arte de trabalhar a lã sem água ou 

sabão. Feltragem com agulhas é o termo para feltragem manual com a utilização de 

uma a 5 agulhas especiais para criar planos ou esculturas, também conhecida como 

feltragem a seco. Essa é a técnica menos popular, mas os adornos e bonecos 

criados são maravilhosos.  

 As agulhas utilizadas nessa técnica possuem as pontas afiadas, com farpas 

ao longo das faces, como escamas, que ao penetrar na lã fazem atritos, e inisiam o 

processo de aglomeração da mesma. São encontradas em formatos e números 

diferentes, devendo ser utilizadas com uma base de espuma. 

 O primeiro tecido industrializado produzido, por agulhas foi da empresa 

inglesa Bi-Water Company of Leeds em 1866. No final da década de 50 o número de 

indústrias de feltro expandiu-se. 

 O material utilizado na feltragem a seco é uma agulha especifica para esta 

técnica, com uma placa de espuma bem firme e as lãs merino coloridas ou naturais. 

A aquisição dessa lã atualmente aqui no Brasil, e através da internet, pois não é um 

material que se acha com facilidade nos armarinhos da cidade. 

 

Imagem 30 - Fada Borboleta (frente costas) 

 
Acervo pessoal da autora. 
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2.2.3 Nuno Felting 

Imagem 31 – Os botões de rosas 

   
Acervo pessoal da autora. 

 

 É uma técnica também conhecida como feltro laminado. Consiste na 

utilização de seda gaze ou seda pura e lã conjuntamente feltrados. Essa feltragem é 

feita com água quente, sabão e auxiliada pelos movimentos das mãos. Os fiapos da 

lã ficam totalmente fixados, pois atravessam as tramas da seda. 

 

2.3 O CÉREBRO E A FELTRAGEM 

 

A feltragem é uma técnica accessível para qualquer idade, não precisando de 

muitas horas para se ver a produção. Ao fazê-la, uma onda de tranquilidade pode 

envolver as pessoas, tornando-se assim um trabalho prazeroso. 

Essa sensação, possivelmente é produzida pelo toque macio da lã e suas 

cores. O contato com a água morna em uma das modalidades, também é muito 

apreciado, pois proporciona uma suave massagem nas mãos. 

Ao utilizar essa técnica, o cérebro passa a ser estimulado, pois várias áreas 

dos sentidos estão sendo usadas, sendo que este tipo de estimulação é muito 

importante para mantê-lo saudável. 

A feltragem ajuda a ativar os sentidos, e regiões corticais específicas são 

envolvidas. Portanto cada região envia e recebe milhões de impulsos para outras 

regiões, formando assim uma teia. É o hipocampo que determina o que será 

arquivado na memória a longo prazo. Segundo Lawrence (2000, p.20), “Acredita-se 

que a decisão do hipocampo para armazenar uma memória baseia-se em dois 

fatores; se a informação tem significado emocional ou se está relacionada a alguma 
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coisa que já sabemos”.  

Os adultos perdem essa experiência multissensorial de novas associações 
e de envolvimento sensorial porque tendem a se basear demais em apenas 
um ou dois sentidos. À medida que ficamos mais velhos, descobrimos que a 
vida é mais fácil e menos estressante quando é previsível. Por isso, 
tendemos a evitar novas experiências e desenvolvemos rotinas em torno do 
que já sabemos e com o que nos sentimos à vontade. Ao fazer isso, as 
oportunidades que temos para formar novas associações ficam reduzidas a 
um nível abaixo do que seria ideal para manter o cérebro em plena forma. 
(LAWRENCE, 2000, p.27-28) 
 

Imagem 32 – Conexões Sinápticas 

 
http://hypescience.com/10-coisas-que-voce-nao-sabia-sobre-o-cerebro/ 

 

 Estudos mostram que o cérebro reage muito bem à novidades, pois estas 

favorecem o fortalecimento das conexões sinápticas.  Como a feltragem utiliza os 

sentidos, como a visão, o tato, o olfato e a audição, ela favorece o contato do 

cérebro como o mundo exterior. 

 
Apesar da diminuição de sua participação na vida cotidiana, no entanto, o 
sentido do olfato desempenha um importante papel na memória. As 
associações baseadas em odores formam-se rapidamente e persistem por 
muito tempo, ao contrário das que se baseiam nos outros sentidos. O 
sistema olfativo é o único sentido que tem conexões diretas com o córtex, o 
hipocampo e outras partes do sistema límbico envolvidas no processamento 
de emoções e armazenamento de memórias. (LAWRENCE, 2000, p.34) 
 

 Quando estamos usando a nossa criatividade no fazer a arte, partes 

importantes para manter o nosso cérebro saudável são estimulados. 

 
A arte é um meio de ativar as partes não verbais e emocionais do córtex 
cerebral. Quando você cria arte, usa partes do cérebro interessadas em 
formas, cores e texturas, assim como processos de pensamento muito 
diferentes do pensamento lógico e linear que ocupa a maior parte de suas 
horas de vigília. (LAWRENCE, 2000, p.127) 

 

A feltragem está na categoria da tecelagem tendo, portando, as mesmas 

http://hypescience.com/10-coisas-que-voce-nao-sabia-sobre-o-cerebro/
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propriedades que ela. Quanto se está feltrando, simultaneamente estamos reunindo, 

estruturando, integrando, ordenando e organizando elementos quara desenvolver e 

concluir a atividade. 

Por ser a arteterapia aqui estudada de base junguiana, torna-se relevante 

apresentar o criador da Psicologia Analítica e seus principais conceitos, o que será 

feito no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO III 
 
 
 

PSICOLOGIA ANALÍTICA 
 

Queremos ter certezas e não dúvidas, 
resultados e não experiências, mas nem 
mesmo percebemos que as certezas só 
podem surgir através das dúvidas e os 
resultados somente através das experiências. 

Carl Gustav Jung 

 
Imagem 33 – C.G.Jung 

 
http://encontrarteterapia.blogspot.com.br 

 
 

 Ao desligar-se da psicanálise, Jung cria um novo capítulo na história da 

psicologia, aparecendo assim uma nova maneira de investigar a psique. Foi uma 

pessoa super ativa, escrevendo algumas obras, mesmo estando com mais de 80 

anos. 

Minha vida foi singularmente pobre em acontecimentos exteriores. Sobre 
estes não posso dizer muito, pois se me afiguram ocos e desprovidos de 
consistência. Eu só me posso compreender à luz dos acontecimentos 

http://pensador.uol.com.br/autor/carl_gustav_jung/
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interiores. São estes que constituem a peculiaridade de minha vida e é 

deles que trata minha autobiografia (JUNG apud SILVEIRA, 2007, p.20). 

 
 

3.1. APRESENTANDO JUNG 
 
 
 Carl Gustav Jung nasceu a 26 de Julho de 1875, em Kesswil, falecendo em 

06 de Junho de 1961, em Kusnacht. Filho de um pastor protestante, mudou-se para 

Klein – Huningen, nos arredores de Basiléia, onde se formou em medicina, 

especializando-se em psiquiatria. 

 Em 1906, começa a trocar correspondências com Sigmund Freud com quem, 

só se encontra no ano seguinte. Freud viu em Jung potencial para seguir em frente 

com a psicanálise. Em 1912, devido a divergências de pensamentos, rompem, mas 

Jung nunca deixou de reconhecer a genialidade de Freud, e o que não aceitava era 

seu dogmatismo e ortodoxia. 

 A partir dos 38 anos de idade, Jung dedica-se a intensas experiências 

interiores. Resolve deixar as imagens do inconsciente emergirem. Segundo Silveira 

(2007, p.16). “Pareceu-lhe que a melhor solução seria esforçar-se por decifrar-lhes o  

sentido, mantendo a consciência sempre vigilante e não perdendo o contato com a 

realidade exterior”. Toda essa trajetória está reunida num livro de figuras 

emolduradas por letras góticas douradas, o famoso Livro Vermelho, onde pintava 

seus sonhos e mandalas para expressar vivências de totalidade.6 

 Era um apaixonado em conhecer a alma humana, o que o levou a fazer 

longas viagens à América e à África, pois lhe interessava aspectos culturais dos 

povos considerados primitivos. Segundo Silveira (2007, p.18), queria “encontrar 

oportunidade para ver a imagem do europeu refletida nos olhos de homens de outra 

cultura.” Mas o que viu foi uma ave de rapina cruel procurando por presas distantes. 

Construiu a partir de suas viagens uma concepção teórica da significação cósmica 

da consciência. Observou que a escuridão trazia medo, receio e inquietude para os 

primitivos, mas com a chegada do sol, recuperavam a segurança, era um momento 

cheio de significações. 

 Os grandes homens se caracterizam frequentemente pela humildade. Jung 

neste sentido foi um grande homem, pois diante da complexidade da alma humana 

era bastante consciente dos limites de suas próprias pesquisas e da capacidade da 

                                                 
6
 Coleção Memórias da Psicanálise, n 2 , p.12  
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mente humana. (Léon e Jette Bonaventure, Prefácio do Livro Fundamentos de 

Psicologia Analítica, C.G.Jung, 1983, p.XI). 

 Alguns conceitos da psicologia analítica serão detalhados, com o propósito de  

apresentar alguns aspectos básicos dessa teoria, que é a base da Arteterapia aqui 

estudada. 

 

 

3.2. PRINCIPAIS CONCEITOS 

  

3.2.1 Arquétipo 

 

Os arquétipos pertencem a todos os seres humanos. Segundo Santos (2008, 

p.96), “São conteúdos vazios que serão preenchidas pela contextualização social e 

psíquica individual”. 

 

[...] Sua particularidade mais inerente é o caráter mítico. É como se 

pertencesse à Humanidade em geral, e não a uma determinada psique 

individual. 

Ao defrontar-me pela primeira vez com tais elementos, perguntei-me se sua 

origem não era hereditária e acreditei que pudessem ser explicados através 

da herança racial. A fim de esclarecer este problema, fui para os Estados 

Unidos estudar os sonhos dos negros de raça não-misturada, e cheguei à 

conclusão de que tais imagens não tem nada a ver com o problema de 

sangue ou de herança racial. E também que tais fatores não são adquiridos 

pelo individuo. São próprios do humano, sendo, pois, de natureza coletiva. 

Dei o nome de arquétipos a esses padrões, valendo-me de uma expressão 

de Santo Agostinho: Arquétipo significa um “Typos” (impressão, marca-

impressão), um agrupamento definido de caracteres arcaicos, que, em 

forma e significado, encerra motivos mitológicos, os quais surgem em forma 

pura nos contos de fadas, nos mitos, nas lendas e no folclore (JUNG, 1983, 

p.33-34). 

 

Silveira (2007, p.690) nos diz:”[...] que arquétipos são possibilidades herdadas 

para representar imagens similares, são formas instintivas de imaginar.” 

Grande Mãe, Velho Sábio ou Senex, Puer Aeternus e Trickster são alguns dos 

arquétipos presentes em nós. A grande mãe é uma imagem interna que atua na 

psique. Tem traços essenciais e características próprias. Jung diz que esse 
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arquétipo pode ser representado pela mãe, avó, madrasta, sogra, ama de leite 

mulheres como um todo. Todos os arquétipos possuem aspectos positivos e 

negativos. 

 
Imagem 34 – A grande mãe 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

Dessa forma, são atribuídas a esse arquétipo características tanto de 

acolhimento, cuidado, sabedoria e suporte como aterrorizantes, obscuras, 

devoradoras e advindas do mundo dos mortos. (O.C., vol. IX/1) 

Embora a figura materna, tal como aparece na Psicologia dos povos, seja 

universal, sua imagem muda substancialmente na experiência individual. No 

entanto, Jung enfatiza que não é somente da mãe pessoal que provêm todas as 

influências sobre a psique infantil, mas é o arquétipo projetado da mãe que outorga 

à mesma um caráter mitológico, o que lhe confere autoridade e fascínio, sendo 

sagrado (O.C., vol. IX/1§159) 

O arquétipo da grande mãe pode ser vivenciado nas suas duas formas: tanto 

como a mãe bondosa como a mãe terrível, já que a verdadeira grande mãe é uma 

fusão das duas.  

A figura do velho sábio surge de forma constante nos sonhos, mitos e contos 

de fada, sempre representando o saber, o conhecimento, a reflexão, a sabedoria, a 
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inteligência e a intuição. Por outro lado, também apresenta qualidades morais que 

tornam explícita sua natureza “espiritual”. (O.C., vol. IX/1§406) 

Imagem 35 – O velho sábio 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
Quando o herói encontra-se em situação difícil, o velho sábio surge, para 

auxiliá-lo à superar a dificuldade, bem como fazê-lo refletir sobre sua situação. No 

entanto, nos contos de fadas poderá ser um ajudante, mas também poderá ser 

aquele que irá dificultar a caminhada daquele que pretende ser tornar um herói. 

O senex negativo é aquele que se separou do seu aspecto puer, perdeu sua 
criança interior. O velho sábio ou senex positivo consiste, portanto, na 
transformação positiva do puer por meio do processo de individuação. Além 
disso, senex e puer estão ligados à própria natureza do desenvolvimento, 
podendo aparecer em vários estágios e fases. Assim, as atitudes pueris não 
serão exclusivamente da juventude nem as qualidades senis ligadas apenas 
à velhice, já que a psique tem o seu próprio curso, no seu próprio tempo. 
(Santos apud Hillman, 2008, p.99-100), 
 

Imagem 36- Equilibrando a Lua. 

 
Acervo pessoal da autora. 
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 O Trickster tem uma natureza dual, podendo manifestar-se criativamente ou 

negativamente. Segundo Santos (2008, p.103): “As características desse arquétipo 

se manifestam por impulsos”. 

No mundo da mitologia antiga o arquétipo do Trickster se assemelha ao do 
trapaceiro. É uma figura qe apresenta traços ambíguos e aparece nas mais 
variadas versões. Esta figura curiosamente fascinante do pregador de 
peças parece ter sido uma das principais personalidades mitológicas do 
mundo das histórias. O pregador de peças é tanto o arquétipo do herói, que 
traz conhecimento, quanto o bobo desajeitado (SANTOS, 2008, p.104).  

 
Imagem 37 – Se soltando. 

 
Acervo pessoal da autora. 

 

Santos (2008, p.101) nos diz que. “O termo puer aeternus pode significar 

“juventude eterna”, mas é também usado para aludir-se àqueles homens que têm 

um exacerbado complexo materno, o que traz implicações positivas ou negativas.” 

 Ainda conforme esse autor: “Ele abre o caminho para o processo de 

individuação, guiando a viagem pelo mundo inferior do eu mais profundo (p.102).” 

 

3.2.2 Individuação/Si Mesmo 
 

 Na individuação o ser humano terá que saber identificar o que é realmente, 

dos papéis que precisa representar durante a sua existência para a Sociedade. 

Segundo Santos (2008, p.114) “A individuação é a razão da existência do homem, 

pois reflete a sua expressão mais completa.” 
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Imagem 38 - Caminho solitário  

 
Acervo pessoal da autora. 

 

E segue este autor afirmando que: 
 
A individuação, segundo  Jung, está  intimamente   ligada   ao  inconsciente 
Pessoal e o inconsciente coletivo. Este último se refere às camadas de 
memórias inconscientes e que não estão diretamente relacionadas à 
experiência pessoal do indivíduo. Verificou ainda que, além de herdar as 
características físicas, o homem herda também dados de memória 
emocional comuns a uma coletividade, à espécie humana. São as 
estruturas psíquicas básicas que fazem parte da humanidade e não de um 
indivíduo em particular. Isto pode ser reconhecido por meio dos temas 
análogos na mitologia e nas lendas populares, que seriam variações dos 
arquétipos. (SANTOS, 2008, p.115) 
 

 Nesse processo o ser humano tem que ter plena consciência do papel que 

representa na sociedade, que tenta a todo custo impedir a sua individuação, 

portanto necessita ter sua personalidade bem integra. 

Individuar-se significa estar consciente de si mesmo, é estar no coletivo 
social, pensando, sentindo, percebendo e intuindo de maneira própria. O 
processo de individuação pode ser observado nos ciclos da vida que 

transformam a cultura e a natureza do indivíduo. (SANTOS, 2008, p.119) 

 

 Esse é um dos conceitos mais importantes de Jung, se não for o principal. 

Pois trata-se do processo que permite cada indivíduo apropriar-se plenamente do 

seu potencial. 

 
Para Jung, é na segunda metade da vida que o indivíduo vai entrar em 
contato com os arquétipos, matrizes de comportamento herdadas enquanto 
espécie, do inconsciente coletivo. Isso se dá exatamente pelo processo de 
individuação, no qual ele discrimina quatro fases: em primeiro lugar a 
conscientização da persona (máscara através da qual o indivíduo se 
relaciona com o Outro e com o mundo), em segundo lugar o confronto com 
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a sombra (formada por conteúdos inconscientes que já deveriam estar na 
consciência), em terceiro lugar o encontro com a anima (para o homem) ou 
com o animus (para a mulher) – arquétipos que trazem à consciência sua 
contraparte – e, finalmente, o encontro com o Self (ou si-mesmo), 
representado pelos arquétipos do velho sábio ou da velha sábia (Viver 
Mente e Cérebro – Col. Memória da Psicanálise, nº 2, p.78). 
 

 O caminho da individuação não é um caminho de fácil travessia, ilude-se 

aquele que pensa assim. O caminho é sim, longo e cheio de obstáculos a serem 

superados, e também é um caminho solitário, pois só você poderá utrapassá-lo, pois 

essa é a sua jornada. A jornada do herói, onde várias tarefas deverão ser cumpridas, 

para que no fim dela a individualidade seja alcançada. É durante a sua vida várias 

jornadas surgirão, cada uma com suas aventuras e desafios. 

Aquele que busca individuar-se não tem a mínima pretensão a tornar-se 
perfeito. Ele visa completar-se, o que é muito diferente. E para completar-se 
terá de aceitar o fardo de conviver conscientemente com tendências 
opostas, irreconciliáveis, inerentes à sua natureza, tragam estas as 
conotações de bem ou de mal, sejam escuras ou claras (SILVEIRA, 2007, 
p.78). 
 

 

3.2.3 Sombra 

 

 A sombra é formada por  aspectos inconscientes da personalidade, que ao 

não serem vividas passam a serem reprimidos, ficando “no lado sombrio da força”, 

como é apresentado no  filme do Star Wars. Ela não representa só a negatividade, já 

que também tem o seu lado positivo. É ela que impulsiona o ser humano para a 

criatividade, na tentativa de solucionar os problemas que conscientemente não 

consegue resolver. Segundo Santos (2008, p.59): “Quanto mais estiver consciente 

da sombra, mais perto da luz da consciência estará o indivíduo, fortalecendo, assim, 

o seu processo de individuação”.  

Imagem 39 – O monstro vai pra luz 

 
Acervo pessoal da autora. 
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 O ser humano só é autêntico, quando tem consciência da sua sombra e 

trabalha as suas máscaras sociais. 

 
Sombra, quanto mais for reprimida, mais se tornará espessa e negra. A 
sombra é uma espessa massa de componentes diversos, aglomerado 
desde pequenas fraquezas, aspectos imaturos ou inferiores, complexos 
reprimidos, até forças verdadeiramente maléficas, negrumes assustadores. 
Mas também na sombra poderão ser discernidos traços positivos: 
qualidades valiosas que não se desenvolveram devido a condições externas 
desfavoráveis ou porque o indivíduo não dispôs de energia suficiente para 
levá-la adiante, quando isso exigisse ultrapassar convenções vulgares 
(SANTOS apud SILVEIRA, 2008, p.60). 
 

 Ao entrarmos em contato com a nossa sombra, vamos nos dando conta que 

ela não é tão assustadora como pensávamos e que na realidade poderá ser uma 

grande auxiliadora, principalmente de nossas aptidões, que por algum motivo 

mantinham-se escondidas. Mas isso não é uma tarefa fácil, necessitamos estar 

firmes no nosso propósito e geralmente com ajuda de um terapeuta, para que 

possamos mergulhar com segurança no nosso inconsciente, aonde se encontra a 

sombra. 

 
A conscientização da sombra é a base indispensável para qualquer tipo de 
autoconhecimento e, por isso, defronta-se com a resistência. Sendo a 
sombra um arquétipo, além de um caráter pessoal, também possui um 
caráter coletivo personificado nos grupos, nas organizações e nas nações 
(SANTOS, 2008, p.60) 
 

 Segundo Santos (2008, p.60): “O propósito da sombra é promover na alma 

humana a oposição e a tensão, desenvolver a firmeza interior e favorecer, mediante 

o desafio dos opostos, o despertar para a transformação”. 

 

3.2.4 Persona 

 

 Persona vem do grego que quer dizer máscara, é um arquétipo, que todos os 

seres humanos possuem. Segundo Santos (2008, p.62), “É um arquétipo associado 

ao comportamento humano que permite contato com o mundo exterior. É necessário 

à adaptação do indivíduo às exigências do meio social onde vive”.  

A persona é o sistema de adaptação ou a maneira por que se dá a 
comunicação como o mundo. Cada estado ou cada profissão, por exemplo, 
possui uma persona característica... O perigo está, no entanto, na 
identificação com a persona; o professor com seu manual, o tenor com sua 
voz... Pode-se dizer sem exagero, que a persona é aquilo que não é 
verdadeiramente, mas o que nós mesmos e os outros pensam que somos 
(SANTOS apud JUNG, 2008, P.63). 
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 Durante a vida nos utilizamos de várias personas, por isso às vezes fica até 

difícil saber quem somos realmente. Mas no caminho da individuação necessitamos 

ter consciência plena de cada uma, para que possamos chegar ao nosso mais 

profundo eu. 

 
Imagem 40 – As máscaras 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
Quando o indivíduo tem consciência de que existe a relação entre o eu e a 
persona, isso lhe possibilita relacionar-se melhor com seus conteúdos 
internos e com o mundo externo. Pode-se ainda dizer que está consciente 
do seu processo de individuação. Enquanto, se o eu se identificar com a 
persona, perde a capacidade de perceber o que ele realmente é, isto é, 
diferente do que aparenta ou quer ser e, nesse caso, dizemos que fica 
tomado pelo arquétipo da persona (SANTOS, 2008, p.65). 
 

 Segundo Santos (2008, p.65): “A parte positiva da persona serve, portanto, 

para isolar o homem e protegê-lo”. 

 

3.2.5 Anima/Animus 
 

Imagem 41 - Rouge 

 
Acervo pessoal da autora. 



57 

 

 Segundo Santos (2008, p.51): Anima e animus são termos latinos que indicam 

a contra parte psíquica e sexual de cada indivíduo, que nos ensina:  

A anima é a figura de caráter feminino que compensa a consciência 
masculina; a figura compensadora na consciência feminina é de caráter 
masculino, designada pelo nome de animus. Esses termos indicam imagens 
psíquicas associadas à “atitude interna”, a processos psíquicos interiores, 
que estão ligados de maneira correlata à atitude externa, por meio da 
persona (SANTOS, 2008, p.51) 
 

 Tanto a mulher quanto o homem possuem traços femininos e masculinos, que 

muitas vezes são reprimidos devido sobretudo à pressões culturais, bem como, 

podem ser projetados. Essa repressão poderá influenciar na escolha amorosa 

 Mas Santos (2008, p.54), nos diz que: 

O feminino e o masculino que habitam em nós, mesmo projetado de uma 
forma inconsciente, pode servir de crescimento na construção da psique. A 
anima produz caprichos, o animus produz opiniões, e ambos brotam de um 
fundo obscuro do inconsciente. 
 

3.2.6 Símbolo 
 
 

Imagem 42 - Divino 

 
Acervo Pessoal da autora 

 

 A palavra escrita ou falada é usada pelo homem para se comunicar. Nessa 

linguagem estão contidos muitos símbolos. Segundo Santos (2008, p.47) “Os 

símbolos são organizadores da libido”. 

O que chamamos símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma imagem 
que nos poder ser familiar na vida cotidiana, embora possua conotações 
especiais além do seu significado evidente e convencional. Implica alguma 
coisa vaga, desconhecida ou oculta para nós (JUNG, 2008, p.18). 
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 O símbolo serve para representar ou até mesmo substituir. Em alguns casos 

passa a ser um linguagem universal, pois mesmo não sabendo a língua local, 

conseguimos saber o seu significado, como ocorre com os sinais de trânsito. 

Por existirem inúmeras coisas fora do alcance da compreensão humana é 
que frequentemente utilizamos termos simbólicos como representação de 
conceitos que não podemos definir ou compreender integralmente. Esta é 
uma das razões por que todas religiões empregam uma linguagem 
simbólica e se exprimem através de imagens. Mas esse uso consciente que 
fazemos de símbolos é apenas um aspecto de um fato psicológico de 
grande importância: o homem também produz símbolos, inconsciente e 

espontaneamente, na forma de sonhos (JUNG, 2008, p.19-21). 
 

 O inconsciente manifesta-se através dos símbolos, seja nos sonhos ou nas 

representações artísticas. Mas quase sempre não conseguimos decifrá-los. Portanto 

devemos sempre estar atentos para podermos captar as mensagens que sutilmente 

nos envia. 

 No próximo capítulo a feltragem será abordada como uma grande facilitadora 

para que o inconsciente dos participantes dos grupos atendidos se manifestasse. E 

de como foi possível perceber os símbolos que foram aparecendo, nos levando 

assim rumo ao caminho da espiritualidade e, consequentemente, indo em direção à 

individuação.   
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CAPÍTULO IV 

 

ALQUIMIA DA LÃ 

 

       Na vontade de um homem  
       está o poder de transformar 
       sua neblina interior em sol. 

        Khalil Gibrán 
 

Imagem 43 - Alquimia 

 
http://lafoliemonde.com.br 

 

 Para pesquisar possibilidades da técnica de feltragem em Arteterapia, serão 

apresentadas situações em que o referido processo foi utilizado, com adultos de 

terceira idade, com idosos que habitavam uma resisdência de longa permanência e 

o meu próprio processo.  

 

 

4.1 FELTRANDO NOVAS EMOÇÕES 

 

 As pessoas acham que por estarem com idade, não precisam ou não irão 

aprender mais nada, mas estão enganadas, pois estamos sempre em eterno 

aprendizado, afinal de contas é essa a função da vida: aprender e ensinar.  Pode-se 

observar nos rostos de várias pessoas a alegria de estar aprendendo uma técnica 

http://lafoliemonde.com.br/
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nova e com ela as emoções sendo renovadas. 

 

4.1.1 Envelhecer 

As pessoas não ficam velhas. 
      Quando param de crescer é que envelhecem. 

          (Anônimo) 
 

Envelhecer faz parte da vida: mas como lidar com esse processo, cheio de 

mitos e preconceitos? Dependendo de como é encarada a velhice, será prazerosa, 

ainda cheia de beleza e mistérios ou uma triste realidade, difícil de ser vivenciada. 

No passado, os idosos eram valorizados, pois envelhecer era sinônimo de 

tornar-se um sábio. Seus conhecimentos valiam e eram considerados ouro e os 

idosos, riqueza valorosa para o seu povo. Mas hoje esses valores já não importam, 

e o que está em questão é a estética. Então a velhice passou a ser encarada como 

período de decadência. 

Hoje, as pessoas estão obcecadas pela juventude.  Preocupados com a 

aparência, não medindo esforços para alcançá-las, às vezes nem medindo as 

consequências desses procedimentos, pois tudo é válido em nome da eterna 

juventude. 

 

Imagem 44 – Eu sou o tal! 

 

http://eleneidaedfisica.blogspot.com.br 

 

Segundo Anselm Grum (2011, p.8) “C.G.Jung acha que é uma perversão da 

http://eleneidaedfisica.blogspot.com.b/
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cultura quando as pessoas de mais idade se comportam como jovens e pensam que 

deveriam superar os jovens no afã de trabalhar e na produtividade”. O autor ainda 

acrescenta: 

Existem regras básicas para a arte de envelhecer que valem para todos. 
Fazem parte delas os passo de aceitar, do largar e do ir além de si 
mesmo(a). Quem deseja aprender essa arte precisa treinar-se nessas 
virtudes da velhice; mas em todas as regras comuns, cada qual precisa 
encontrar seu caminho bastante pessoal. Ele mesmo precisa decidir como 
vai lidar com seu envelhecimento, com aquilo que o atinge de fora, com a 
doença, com a experiência da perda e com a experiência de seus próprios 
limites. (idem, p.9) 

 
Uma das queixas dos idosos é a solidão; portanto é importante que aprendam 

a lidar com ela, pois faz parte dessa fase da vida. Os amigos já estão partindo, os 

filhos já possuem a sua própria vida e já não dispõem de tempo integral para os 

seus idosos, do modo como eles assim gostariam. É, então, o momento de entrar 

em contato com o seu interior. 

 

4.1.2 Trio Ternura 

 

 Assim denominei esse grupo, que era composto por três senhoras à quem 

passarei a me referir como G, E e S. Esse seria o nosso grupo de estágio, mas 

infelizmente, não conseguimos fazer um número para prosseguir. Mesmo assim, 

continuamos com esse grupo, fazendo todas as etapas, pois percebemos que seria 

injusto terminá-lo, já que as pessoas ali já se encontravam mobilizadas para o 

processo. Foi uma sábia decisão, pois aprendi muito e foi maravilhoso ver como 

chegaram ao final do processo. 

 Nossos, encontros eram as quarta-feiras, das 13:00 h às 16:00 h, na sede de 

uma ONG, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 

 G chegava aos encontros sempre se queixando de alguma dor, sempre muito 

chorosa e colocando empecilhos para fazer as tarefas, alegando ser canhota. 

Perguntava muito e solicitava ajuda, mas sempre era a primeira a chegar. Logo no 

início falava que ficava muito ansiosa pelo dia e horário da atividade. Aos poucos, foi 

mostrando como para ela estava sendo importante estar ali e ser capaz de fazer 

atividades que antes achava ser  impossível de fazer.  

 No final do processo foi muito emocionante o seu discurso e o orgulho com 

que mostrava os trabalhos para os seus familiares. Sua filha também estava 

radiante e declarou que toda aquela vivência tinha transformado sua mãe, tornando-
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a mais confiante, mais solta e de bem com a vida. 

 Com G, aprendi a não viver a dor do outro, ficar mais neutra para apoiá-la nos 

momentos que apresentou-se fragilizada, quando a sua criança triste e chorona se 

fazia presente. Pontuando, fazendo com que pensasse a respeito de questões que 

às vezes queria marcar a ferro e fogo, mesmo que lhe prejudicasse emocionalmente 

e às vezes até fisicamente, foi possível, com as conversas e as atividades, fazê-la 

refletir e repensar. 

 E tem um problema sério na perna, mora sozinha, é viúva e não tem filhos. 

Mas sofre muito com a situação de um sobrinho que é dependente químico. Gosta 

muito de artesanato e sabe fazer bastantes técnicas, inclusive dá aulas para 

pessoas de Baixa Renda. Costuma sempre falar que a atividade não lhe trouxe 

nenhuma lembrança, mas, ao insistir, sempre lembra-se de algo.  

 S mora com o marido e uma filha adotiva, é muito ativa. Conhece também, 

muito de artesanato, dando aulas para pessoas de Baixa Renda. É amiga há muitos 

anos de E., sendo diretora de um centro espírita. Em uma das sessões nos disse:  

Sei muitas técnicas, mas vocês conseguem me surpreender com novas, estou 

aprendendo muito. Suas lembranças e emoções sempre eram com alguém da 

família. 

Na terceira sessão, de Diagnóstico apliquei a feltragem molhada com os 

sabonetes e, apesar de no início E. dizer que não havia recordação, o seu discurso 

mostra o contrário. 

Imagem 45- Surpresa 

  
Acervo pessoal da autora. 

 

E: Cada dia uma surpresa. Gostei. Estou me sentindo bem. Não me trouxe 

recordação. Já fiz sabonete pintado. Esse é o palhaço. Houve uma época em que 

fiquei internada no IASERJ, em 1962, durante um ano e tive mais 5 anos de 

recuperação. Tinha aula de bordado. Aprendi a fazer uma toalha de tear de prego. 
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Lembro da música que tocava e toda vez que a ouço fico feliz. Esqueci totalmente 

da doença, a perna atrofiou. Eles queriam amputar por não saber que doença era. 

Resolveram fazer uma cirurgia exploratória e viram muita infecção. Fizeram 

modelagem com pele de carneiro. E o artesanato me tirou toda a angústia. Aprendi 

vagonite e vários bordados. Tempo de dificuldades superados com a criatividade. 

S.: Foi maravilhoso. Gosto de trabalhar com as mãos. A inspiração às vezes é 

mais lenta, mas, de repente vai saindo. Recordação dos alunos, pois pintei muitos 

sabonetes. Às vezes nem acreditamos no nosso potencial. 

G. Foi muito bom, bem relaxante. A lã macia, a água morna e o cheiro 

gostoso do sabonete. Lembrou-me as flores do meu jardim, que o meu marido cuida 

e eu molho todos os dias. Tenho muitas plantas e quando estão floridas são lindas. 

Mesmo com a perna doendo tenho molhado elas.  

 Na decima segunda sessão, do ciclo de  Estímulos Geradores, foi lido o conto 

O Quadro de Pano (ver Anexo A), depois solicitamos que feltrassem com a agulha: 

Imagem 46 – Aprender 

  

  

  

Acervo pessoal da autora. 
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E. A intenção era de fazer um morro, mas, olhando parece cacto florido. O 

cacto diz: “to com sede, quero água.” 

G. Está florido, diz estou feliz, se usa no sertão, por causa da falta de água. 

Tem espinho. (sobre o paneau de S.) 

E. (olhou o avesso): Não tenho noção do que vi. Estou me sentindo bem. 

Sempre me sinto bem aqui. Peço a Deus que as coisas se resolvam sempre para 

não faltar. Sinto tranquilidade, paz. É um rio. Passa uma paz, uma coisa suave. 

Parece um tapete. (sobre o paneau de G.) 

G.: Paneau, uma árvore e não um rio, grama. Estou vendo um macaquinho, 

seus olhinhos e um cacto. 

S.: Parece cachoeira, mas não ficou cachoeira. Do lado contrário parece um 

passarinho. Sempre tem uma novidade, estou sempre aprendendo algo novo com 

vocês. 

G. (olhando o paneau de E.) Parece um papagaio. Eu queria desenhar uma 

mulher, a da história de sacrifícios, mas como não sei desenhar, resolvi fazer um 

tapete bem colorido e usar todas as cores. Estou satisfeita. 

 

4.1.3 As Flores 

 

 Fui convidada para fazer uma atividade no estágio de duas amigas. Então 

compareci à sessão 33ª no ciclo do Processo Auto Gestivo, que ocorreu no dia 30 de 

novembro de 2012, no Departamento Asilar de Idosos administrado por uma 

instituição espiríta, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Este grupo era composto por 

oito idosas, mas nesse dia duas faltaram. 

 O objetivo da atividade era trabalhar a memória sensorial através dos 

sentidos. Ao chegar, arrumei o espaço antes de chamar as participantes do grupo. 

Então fui apresentada ao grupo que me recepcionou com uma música. Coloquei a lã 

na mesa e pedi que a segurassem e sentissem sua espessura. Perguntei: Como é 

essa lã? Todas responderam que era macia e muito gostosa de segurar. Então, 

entreguei o sabonete a cada uma e expliquei o que iriamos fazer com ele. Foram 

trazidas as bacias com a água morna e o manuseio do sabonete dentro delas, foi 

uma alegria. Começamos a feltrar o sabonete e cada uma escolheu uma cor: M.Car 

– azul, vermelho e rosa; M.Con. – azul, vermelho e lilás; 

J – salmão; Jo – rosa escuro e claro e branco; L – azul claro e escuro e vermelho;  
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E – azul e vermelho. 

 

Imagem 47 - Lembranças 

 
 

  
Acervo pessoal da autora 

 

 Terminada a feltragem, começaram os depoimentos: 

M.Car. –Disse que se lembrou de dar banho no filho quando era bebê.  

L – Do cheiro do jardim com flores.  

Jo.- Do tempo de criança quanto dava banho nas bonecas.  

E. – Da infância e do jardim com flores.  

M.Con. – Dos banhos no irmão pequeno e o medo que tinha de deixá-lo cair. 

J. – Tem problema de memória, falou que rosa era a sua cor preferida. 

 Depois dos depoimentos coloquei creme hidratante em suas mãos, ao mesmo 

tempo em que informava que poderiam levar os sabonetes. Elas gostaram muito da 
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notícia, mas como as peças precisavam secar, ficaram preocupadas de alguém 

pegar. Só se tranquilizaram quando uma funcionária falou que iria tomar conta. 

Então: Jo. – disse que era um carinho legal, que sua mão ficou cheirosa e M.Car. – 

disse que o seu corpo todo também estava precisando de carinho. A atividade 

terminou com muita alegria e elas cantando. 

 Foi uma manhã cheia de ensinamentos e com belas lembranças, cheias de 

grande emoções, para todas nós. 

 

4.1.4 Vitalidade 

 

 Esse grupo foi composto por oito integrantes, sendo dois deles do sexo 

masculino. A idade variava de 57 a 80 anos. Foi o grupo do estágio oficial. Nosso 

encontros realizavam-se em um centro espirita, às terça-feiras, das 10:00h às 

12:30h,  localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde já existia um grupo de 

convivência da terceira idade de nome Vitalidade. Eram oito participantes. 

 Grupo bem acolhedor e muito interessado; alguns já se conheciam há 

bastante tempo e outros entraram no grupo no inicio do ano de 2012. O perfil do 

mesmo indica pessoas solitárias, que  o procuram para manter um vínculo social e 

assim não entrarem em depressão, apesar de alguns necessitarem de 

medicamentos para tal transtorno. O tema dos relatos acabava nos problemas 

familiares. 

 Farei um pequeno resumo de cada integrante:  

 C. - muito calado, tem 58 anos, mas sua aparência é de mais idade. Faz tudo 

rápido, sendo sempre o primeiro a terminar a tarefa. Não é muito de conversar e na 

hora de falar é sempre bem econômico. Fica sempre no superficial, não gosta que 

se aprofunde as perguntas.   

 El. - muito alegre, está sempre sorrindo, fala muito de uma filha que tem 

esquizofrenia. Gosta de tudo bem colorido.  

 Es. - bem interessada. Ao entrar no grupo dizia que não tinha mais nada para 

aprender, pois já tinha 80 anos.  

 G. - é o responsável pelo grupo, muito falante. No inicio do processo falava 

sobre os trabalhos dos outros membros, mas no final já não estava mais fazendo 

nenhuma observação.  

 M. - risonha, vai para o grupo para fugir da solidão, escolhe sempre muito 
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material, depois devolve o que não utilizou; relata que pega logo o que gostou, com 

medo que depois acabe e fique sem.  

 T. -  calada, muito depressiva, toma remédio, tudo que faz acha feio. As 

produções dos companheiros são sempre mais bonitos (isto ocorria no início; no 

final já estava apreciando o que fazia). Até a sua fisionomia teve uma transformação, 

está mais serena.  

 L. - calada, fala só do essencial, gosta de cores neutras.  

 O. - falante, pergunta bastante como fazer, ao depor é econômica nas 

palavras, evita de falar de si, fica na superfície. 

 No processo de diagnóstico, na quinta sessão, propus a técnica da feltragem 

molhada. Foram oferecidos sabonetes para serem feltrados com a lã merino colorida 

acompanhada de água morna. 

 

Imagem 48 – A cor da Natureza 

  

  

Acervo pessoal da autora. 
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 C. que sempre foi o primeiro a terminar a tarefa, acabou colocando muita lã. 

Já gravei a técnica, vou colocar num papel. Graças a Deus. Fiz colorido pensando 

na primavera, harmonia do céu e a vida colorida. Passear no campo cheio de flor. 

Sentimento de paz e harmonia, bem calmo, concentração, paciência e tolerância. 

 El.  Pensava no céu, paciência e meu estado de alma tranqüila, meu momen- 

to alegre. 

 T. Pensava em não fazer nada, mas agora, achei um arco Iris. A posição das 

cores. Gostei de mexer na água, nunca tinha percebido, é relaxante. Não me trouxe 

lembrança nenhuma. Não gostei, não me vi na imagem. Não sei explicar, muitos 

problemas. Tomo remédio para depressão. 

 O. Gosto do lilás e do verde, esperança, magnetismo, pacificação. Fiz uma 

flor amarela.  Parece um girassol: luz, claridade, esperança no universo e nas 

criaturas, verde, luz, paz e o amanhã. Sentido de paz, equilíbrio. Saudade dos entes 

queridos. Muita ligação com os meus pais. Não foi doloroso pensar neles. Arco Iris, 

mar.  

 L. Deixei fluir, cores mais uniformes, fiz flores. Senti dificuldade, depois fluiu. 

Sou resistente a coisas novas. Fiz o melhor possível, fiquei sem opções mas, fiquei 

tranquila. 

 M. Não me lembrei de nada especial. Nas flores e na alegria. Gostei da 

primeira parte, foi gostoso. 

 No ciclo dos Estímulos Geradores, na vigésima quarta sessão, foi proposto 

fazer a feltragem com agulha, para fazer um paneau, tento como estímulo o conto O 

Velho Alquimista (ver Anexo B). Ao final do conto solicitamos que nos falassem 

quais as coisas importantes do conto e eles declararam: paciência, determinação, 

vontade, preservar. Todos ficaram muito preocupados em conseguir terminar o 

trabalho, em função dos desenhos que fizeram.  

 C. que quase sempre fica sentado para fazer os trabalhos ficou em pé 

durante a atividade, procurando a melhor forma de feltrar. Como sempre ocorre, foi o 

primeiro a terminar. Notamos que pegava mais lã do que era necessário e a lã não 

era totamente feltrada no pano, ficando várias solta. 

 T. reclamou de dor nas costas. Ficou muito tensa querendo terminar, mais 

notamos que apesar de estar apressada tinha o cuidado de ficar um trabalho 

perfeito. 
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Imagem 49 - Novidade 

  

  

  

  
Acervo pessoal da autora. 

 

Es. Estava difícil no início, quando colocava as hastes maiores (folhas da 

palmeira), e as hastes pequenas, depois consegui o jeito. Foi lindo, meio volumoso, 

bem viajei e esqueci tudo. Não senti nada, não senti dor, queria terminar. Hoje 

cheguei agitada com dor na barriga. Acho que tem que fazer com calma sem pensar 

em nada. Na meditação pensei na dor e ela sumiu. Vou ensinar para minha filha. 
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M. Precisa fazer com calma. Gosto de fazer sem horário. Sou lenta. Fiquei 

mais calma. Coloquei minha atenção no trabalho e fui aprendendo o jeito. Quando 

estou fazendo me distraio com a tarefa. 

T. Quando desenhei fiz um grande desenho. Veio passando na minha 

cabeça, que queria terminar, deu dor na coluna. Gostei de fazer: a primeira pétala 

ficou mais bonita, as outras, fiz com mais pressa. Olhava para o coração do G. e o 

via crescendo. Todo mundo ouvia o “tuc tuc”(barulho da agulha) dele.  

C. Gostei de fazer. Estou fazendo El. de cabelo vermelho e olho verde. 

El. Adorei, depois me decepcionei um pouco; o sol é fácil de fazer. Ontem 

passei mal, pensei de morrer. Ia fazer o exame de sangue cedo, deu uma dor muito 

forte no braço. Trouxe o remédio da pressão para tomar aqui mas, esqueci. Já é a 

segunda vez que acontece. Escrevi os remédios que tomei e deixei a porta do 

quarto aberta. Vi meu filho chegar e fui dormir, não tranquei a porta. Quando acordei 

estava melhor e me acalmei. Adorei fazer e pensei em fazer em casa. O trabalho me 

acalmou. Pensei que ia morrer e me dei conta que tinha coisas desarrumadas e me 

apressei em arrumar. Coloquei um disco de música gregoriana, meditei e dormi. O 

médico disse para não lavar a cabeça debaixo do chuveiro e que eu pedisse ao filho 

ou ao marido para lavar a minha cabeça.  

Es. Sabe, quando a casa está bagunçada a gente está desarrumada. Corri 

para tomar banho. Ontem tive uma hemorragia: no banho tirei um sinal e o sangue 

jorrou. Sentei no vaso e coloquei o dedo para estancar. O banheiro ficou todo 

vermelho. Depois fui melhorando.  

G. Minha mente é inquieta e traz um monte de coisa. Quando vi o que tinha 

que fazer, achei que tinha que fazer uma coisa menor. Ao fazer vi que ficava bonito. 

Um coração grande dá trabalho. Ser uma pessoa boa dá trabalho. Uma pessoa que 

cuida, há vinte anos da família e o neto queria um cachorro para essa pessoa cuidar. 

Ela recusou e as pessoas da família ficaram com raiva. Como a gente é? Se 

dependesse de nós fazíamos menor. A obra cresceu e minha mulher disse que não 

deveria ser assim. O pedreiro pena na minha mão, mas eu digo: “ é isso, tome uma 

água.” Quero sempre a obra limpa. A hora é uma cachorra vadia. Tenho raiva da 

hora, do limite da hora. Não sou organizado com relação à hora. Os espíritos dizem 

que agente deve se organizar. Gosto de fazer com prazer e fazer tudo, terminar. 

Nenhum projeto é fácil, sua a camisa. Às vezes entendo porque a pessoa é suicida. 

Você planeja, mas na hora de fazer é difícil.  
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 Levaram mais algumas sessões para terminar, a feltragem.  

Imagem 50 – Descoberta 

  

  

  
Acervo pessoal da autora. 

 
 G. Gostei, foi interessante. A técnica é boa. A gente pode controlar, ter um 

domínio   da   agulha, do   pano,  ele   obedece.   É  tranqüilo,  relaxa.   Abre   muitas  

possibilidade: constrói e constrói. 

T. Achei ótimo, foi muito gostoso, me senti bem, que quero continuar em 

casa. Novos desenhos, várias almofadas. Me sinto tranquila, feliz, com harmonia. 

Mais eu faço mais dá vontade. 
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Es. Adorei, me desliguei de tudo. Maravilhada. Pretendo fazer outras coisas. 

Não tenho muita habilidade, fiquei bastante calma. Achei lindo. Me facilitou, pois há 

sempre coisas novas para aprender. 

El. Fiquei tranquila no início depois fiquei nervosa porque não  

O Grupo escolheu no ciclo de Auto Gestão fazer um trabalho grupal e dois 

trabalhos pessoais (o que mais tinha gostado de fazer ou aquele que não fizeram, 

na sua falta a sessão). O de grupo foi um paneau com o símbolo do grupo, que é 

uma árvore, e C, O, M e L. escolheram a feltragem. 

Imagem 51- União 

  

  

  
Acervo pessoal da autora. 
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Cada um do grupo trouxe algo para colocar na árvore que os representasse: 

G. Trouxe a boneca, olho grego, borboletas autocolantes, flores de tecido de 

seda. 

T. Flores de TNT pequenas. 

Es. Flores de papel – origami. 

O. Fez flores de pano na hora e aplicou. 

L. Flores e borboletas plásticas que aplicou na relva. 

El. Maçãs plásticas, mas, quis fazer flores de pano. 

M. Flores grandes e pequenas de TNT, que o grupo decidiu aplicar como sol. 

C. Fez borboletas e a pedido de G. passarinhos de papel – origami. 

Ao final da tarefa todos aplaudiram a árvore e se sentiram nela representados. 

G. solicitou que fotografássemos cada um para que a foto preparada por ele 

ficasse na árvore do grupo. O grupo concordou, todos desejam ter seus rostos na 

árvore. - A árvore não é do Grupo Vitalidade e sim do grupo que a construiu. Sugeriu 

que a exposição para apresentação dos trabalhos do grupo seja no 1º ou 2º 

domingo de julho, na festa julina, quando a obra do espaço será concluída o que o 

grupo concordou. 

Sentimentos do Grupo: M: beleza e colorido; El: alegria; G: vida; O: emoção; L: 

integração; T: harmonia; C: esperança; Es: beleza. 

Es. Foi ótimo, todos juntos nos unimos mais.  

G. Não vai dar certo continuar a fazer, cada um tem uma opinião: vai abrindo 

mão da ideia vai aceitando opinião, em benefício do grupo. Poder aprimorar é muito 

bom. 

O. Em conjunto ficou bem melhor. O de hoje foi mais prático. 

Es. Foi ótimo, todos juntos nos unimos mais.  

 

Auto Gestão Individual 

 

 No dia do trabalho relativo a Auto Gestão Individual, devido a ter que levar 

muitos materiais, esqueci o pano para C. que ficou com raiva e não quis fazer outra 

atividade, então minha companheira de estágio saiu e comprou um pano de prato já 

com desenho para que ele o feltrasse, fez somente um motivo e não quis mais fazer. 

 



74 

 

Imagem 52 - Alegria 

  

  

  
Acervo pessoal da autora. 

 
L. Achei que foi melhor do que pensava, não está terminada. Senti um pouco o 

braço, mas deu vontade de continuar. Fiquei satisfeita em fazer. Foi mais fácil do 

que pensava. Deu satisfação. Acho que superei porque acreditei que conseguiria.  

O. Já havia desenhado e hoje dei continuidade. Estou bem. 
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M. A feltragem foi muito boa estou bem. 

 

4.2 FELTRANDO O CAMINHO DA ESPIRITUALIDADE 

 

  Todo lo que ahora queda,  
        nuestro último estandarte dice:  

        no seguir  nadie, 
         solo al radar del corazón. 
   (Guillermina) 

 

 Na pós graduação em Arteterapia, no final da disciplina; Arte, Identidade e 

Culturas nas Sociedades Contemporâneas tivemos que fazer um estandarte – 

presente em diversas manifestações culturais brasileiras –que é um símbolo de 

identidade, representando, de acordo com THEODORO (apud RIBEIRO, 2010) o 

poder dos ancestrais. 

 De acordo com Ribeiro (2010), o processo de construção dos estandartes 

propicia gratas surpresas para seus criadores pois, quando menos se espera, o 

inconsciente coletivo, mediado pelo inconsciente cultural se apresentam, através de 

campos simbólicos que clamam pela materialização. 

 
Esse é justamente o sentido que lhe dá a iconografia hindu: a bandeira 
vitoriosa é signo de guerra e, por conseguinte, de ação contra as forças 
maléficas. No taoísmo, os pendões são chamamentos, convocações (dos 
espíritos, das divindades, dos elementos) e, simultaneamente, proteção 
mágica. Isto porque, na China antiga, os estandartes não eram somente as 
insígnias dos grupos ou dos chefes, mas continham efetivamente o espírito 
e a virtude desses grupos e chefes.(CHEVALIER, 2007, p.402) 
 

 Neste sentido logo surgiu em minha mente a imagem de Iansã, que deveria 

ser feltrada. O maior desafio foi reproduzir a imagem escolhida na internet. Rabisca 

dali, rabisca daqui e então consegui reproduzi-la. Etapa seguinte: separar materiais 

necessários para a confecção. Tudo separado, então era só colocar a mão na 

massa.  E numa noite ela foi sendo plasmada. 

 Enquanto feltrava, vinham os questionamentos: Por que Iansã? O que aquele 

estandarte tinha a ver com a matéria? Por que ela me representava? O que ela 

representava no inconsciente coletivo? 

 Houve momentos em que achei que estava totalmente errada, que não tinha 

entendido o que havia sido solicitado, mas não conseguia pensar em outro 

estandarte, a não ser naquele. 

 Então fui respondendo às perguntas: 
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 Por que Iansã?  

A figura de Iansã sempre guarda boa distância das outras personagens 
femininas centrais do panteão mitológico africano, se aproxima mais dos 
terrenos consagrados tradicionalmente ao homem, pois está presente tanto 
nos campos de batalha, onde se resolvem as grandes lutas, como nos 
caminhos cheios de risco e de aventura. 
Portanto é uma, autêntica guerreira, brandindo sua espada, e ao mesmo 
tempo feliz. Ela sabe amar, e gosta de mostrar seu amor e sua alegria 
contagiantes da mesma forma desmedida com que exterioriza sua cólera

7
. 

 
Imagem 53 - Dona dos Raios 

 

Acervo pessoal da autora. 
 

 Por que ela me representava? 

 Talvez por eu precisar da sua força de guerreira, por estar em grande luta 

com as enfermidades na família, e precisando de forças para enfrentar o momento 

nebuloso que estava na minha frente. 

 O que ela representava no inconsciente coletivo? 

 Talvez a tenha escolhido por causa dos meus antepassados. Meu pai era ogã 

de um centro e  meus padrinhos de batismo também eram ligados à umbanda, 

sendo a minha madrinha uma mãe de santo. 

 Já minha avó materna era rezadeira, mas infelizmente não passou esse 

conhecimento para nenhum dos filhos ou netos. Portanto, meus antepassados, até 

onde eu sei, estão ligados à espiritualidade, aos mistérios das forças curadoras. 
                                                 
7
 Disponível em http://www.casaiemanjaiassoba.com.br/iansa.html. Acesso em 18/04/2013. 
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Então pude perceber que essa religiosidade também estava muito presente em mim. 

Elas estavam no meu inconsciente, e foram aos poucos emergindo através das 

imagens. Assim, Iansã trazia uma imagem mítica, representativa da religiosidade, da 

espiritualidade. 

 Minha origem vem da África, dos índios e portugueses. Logo, as 

representações de religiosidade dos orixás e da natureza ressoam forte para mim. 

 Mas não me contentei em fazer só um, então fiz outro o qual coloquei no 

verso do estandarte, tornando-os um só. O outro que fiz foi Ogum, que é também 

um guerreiro. Ao terminar os estandartes e os transformar em uma única peça me 

senti muito bem, com a sensação de dever cumprido. 

 

Imagem 54 – Senhor das Guerras 

 

Acervo pessoal da autora. 
 

Na apresentação deles fiquei pensando no comentário dos colegas, da 

presença do animus e anima, isto é, do feminino e do masculino ali representados, 

bem como do sagrado levando-me ao caminho da individuação. 

Segundo Aniela Jaffé (2008, p.338), “O objetivo do artista moderno é dar 

expressão à sua visão interior do homem, ao segundo plano espiritual da vida e do 

mundo.” 

Depois desses estandartes outros mais foram confeccionados, todos eles 
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referentes aos orixás. Sinto um prazer muito grande em fazê-los. Depois que estão 

feltrados vem a escolhas de outros materiais para compor o trabalho. Gosto de 

colocar em destaque os objetos que considero serem de poder ou que representem 

o orixá que está sendo confeccionado. Pude verificar que essa técnica trouxe para 

mim um caminho para de espiritualidade. Sinto-me muito bem depois que produzo 

um estandarte, tenho a sensação de receber da entidade representada a sua 

proteção e a sua energia. 

Percebo também que reproduzir uma imagem, para mim está sendo mais 

fácil, a cada estandarte feito.  

 

Imagem 55 - Reluz 

 
Acervo pessoal da autora. 
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Imagem 56 – Os Sábios 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
Imagem 57 – Os Tricksters 

 
Acervo pessoal da autora.  
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Imagem 58 – O curador 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
 

Imagem 59 – Alegria Divina 
 

 
Acervo pessoal da autora. 
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Imagem 60 – Mãe D’Água

 
Acervopessoal da autora 

. 
 

Imagem 61 – Rainha dos Ventos 

 
Acervo pessoal da autora. 
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Imagem 62 – Mestre do Ferro 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
 

Imagem 63 – Grande Avó 

 
Acervo pessoal da autora. 
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Imagem 64 – O caçador 

 
Acervo pessoal da autora. 

 
 Consigo agora fazer uma comparação dos arquétipos com os orixás, portanto 

vejo neles, o velho sábio, a velha sábia, a grande mãe, o puer aeternus, o herói, o 

trickster, o curandeiro, entre outros e todos estão em mim. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 Nos grupos em que apresentei a feltragem, não houve até hoje, alguém que 

não tenha gostado dessa técnica. Todos sempre ficam fascinados e querem saber 

onde podem adquirir o material para dar continuidade às produções em suas casas, 

devido ao grande interesse por essa nova aprendizagem. 

É unânime o relato de tranquilidade, de paz interior quando estão fazendo a 

atividade, podendo-se notar uma alegria muito grande nos participantes. Alguns até 

comentam que o fazer os acalmou, já que chegaram para a atividade estressados. 

As pessoas apreciam a feltragem devido a sua simplicidade, já que não há 

dificuldade para fazer corretamente a técnica. O que é preciso é cuidado para 

realizar o trabalho com capricho. Bem como pela versatilidade, pois a opção de 

utilidades é grande, como por exemplo: bijuteria, bolsa, chapéu, bonecos e tudo que 

a imaginação e a criatividade possam produzir. 

Foi muito importante ver que pessoas da terceira idade que achavam que não 

aprendiam mais nada ou que não tinham mais nenhum projeto,  aprenderam e 

querem dar continuidade a essa técnica, pois estão cheia de projetos para fazer e 

dar de presente. Bem como perceber que está técnica conseguiu mobilizar uma 

pessoa em estado depressivo, a falar com empolgação que agora já tem vários 

desenho e que assim que o material da feltragem chegar irá fazer várias almofadas, 

já que essa atividade lhe trouxe tranquilidade. 

A feltragem é uma técnica expressiva que propicia a Neuróbica (exercício 

cerebral que envolve a ativação de muitas áreas diferentes do cérebro), podendo 

ajudar, principalmente, à população da terceira idade, já que ajuda a manter o 

cérebro em bom funcionamento. Na feltragem molhada utiliza-se a visão, o tato e o 

olfato, na feltragem seca será utilizada a visão, o tato e a audição. O uso dos 

sentidos mais a novidade da técnica favorecem, o fortalecimento das conexões 

sinápticas. Pois é através dos sentidos que o cérebro entra em contato com o 

mundo exterior. 

Concluí que as atividades com feltragem ( molhada e seca) oferecem 

significativos benefícios terapêuticos: 

 Liberação do fluxo criativo e do imaginário, ordenação e integração das 

formas produzidas. 
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 Facilitam o resgate de memórias afetivas , favorecendo a elaboração de 

conflitos e a transformação de estados anímicos. 

 Promovem sensações de bem estar, relaxamento e redução do estresse. 

 O movimento constante e repetitivo da agulha propicia centramento, 

concentração, desenvolvendo a paciência e trazendo a tranquilidade. 

 Recomenda-se que mais arteterapeutas conheçam e utilizem esta técnica 

junto a púbicos diversos no processo arteterapêutico, pois assim, novos dados serão 

gerados. 
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ANEXO A 
 
 

O QUADRO DE PANO 

Conto tibetano, autor desconhecido 

http://prosalunos.blogspot.com.br 

 

Era uma vez, em uma região árida no pé das montanhas uma pobre viúva que tinha 

três filhos. O maior não prestava para grande coisa e tão pouco o segundo. O caçula 

que era filho carinhoso e trabalhador que sempre procurava ajudar a mãe no que 

podia. A mãe ficava tecendo o dia todo. Levava seus tecidos prontos para a feira de 

uma cidade vizinha, recebendo em troca dinheiro suficiente para comprar comida 

para ela e para os filhos. O caçula costumava catar lenha em uma floresta próxima, 

enquanto os outros dois irmãos ficavam espreguiçando-se ao sol, esperando que 

mãe providenciasse comida. Um dia mãe acabou de vender seus brocados um 

pouco mais cedo que o de costume e foi então dar uma volta pela ferira. Seus olhos 

pousaram numa linda tela pendurada numa loja. Era um quadro reproduzindo uma 

montanha parecida com a que havia atrás de sua aldeia. Só que perto dela, em vez 

de cabanas pobres, havia um grupo de lindas casas limpinhas. Entre elas, a mais 

bonita, era uma casa de andares, situada no meio de um jardim atravessado por um 

riacho prateado que formava um pequeno lago no qual se agitavam peixinhos 

vermelhos. Aves de galinheiro ciscavam aqui e acolá e belas ovelhas brancas 

pastavam nas ladeiras das montanhas. Campos de milhos dourados se estendiam a 

perder de vista. Culminando esta tela idílica, havia no topo da montanha, um grande 

sol de fogo. A mãe ficou pasma com a beleza do quadro e não se cansava de olhá-

lo. Tirou todo o dinheiro que tinha no bolso e que acabara de receber pelos próprios 

tecidos e comprou o quadro. “Só uma vez”, pensava, “não será tão terrível. Na 

próxima vez comprarei alguma coisa melhor para os meus filhos”. No caminho, 

parava de vez em quando para desenrolar o quadro e admirá-lo. Como as casas 

brilhavam! Como o riacho cintilava! Tendo até impressão de que podia sentir o 

perfume das flores que embelezavam o jardim. Nunca tinha se sentido tão feliz em 

toda a sua vida. Em casa, a mãe pendurou o quadro perto da porta. Não conseguia 

tirar os olhos de lá. Os dois filhos maiores resmungaram e acharam ridículo gastar 

tanto dinheiro só para comprar um quadro. Mas o caçula declarou: “Gostaria que 

você tivesse uma casa parecida com a desse quadro, mamãe. Com um jardim 
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igualzinho. Se eu fosse você, teceria um quadro de pano usando esse aqui como 

modelo. Enquanto você estiver tecendo a casa, as flores, o riacho e as galinhas, 

você terá a impressão de já ser dona de tudo isso.” 

– Não fique pondo essas ideias na cabeça da mamãe! Se ela começar a tecer por 

prazer onde é que nós vamos encontrar dinheiro pra viver?” 

– É claro, se a mamãe quer viver como uma grande dama, que espere pela outra 

vida. No entanto, a ideia do filho caçula a seduzia. 

– Não temam meus filhos, que eu vá prejudicá-los. Vou tecer à noite e de 

manhazinha para meu prazer e o resto do dia para alimentá-los. Até agora alimentei 

vocês e vou continuar fazendo. Então, ela comprou os fios mais lindos e se pôs a 

tecer. A mãe passou um longo ano, sentada, tecendo. De noite acendia uma tocha 

cuja fumaça provocava lágrimas em seus olhos. Uma a uma, as gotas cristalinas 

caiam sobre o pano que estava tecendo e ela, as ia incorporando ao quadro. Foi 

assim que teceu o lago e o riacho, com suas lágrimas. No segundo ano os pobres 

olhos da mãe estavam tão irritados que até sangravam, e eram lágrimas vermelhas 

que caiam sobre o brocado. A mãe as ia incorporando ao quadro, tecendo flores 

vermelhas e o sol, que iluminava o céu. No terceiro ano o quadro estava terminado. 

Continha tudo o que estava no modelo: uma região cheia de verduras no pé da alta 

montanha, casinhas que pareciam de prata, campos de milho dourado, jardins com 

legumes, árvores frutíferas, arbustos floridos, e, na beira da aldeia, no lugar da 

pobre cabana da mãe, havia uma grande construção, com colunas vermelhas, 

portas amarelas e telhado azul. Atrás da casa, nas ladeiras verdes da montanha, 

pastavam ovelhas, búfalos e vacas. Pintinhos amarelos e patinhos brincavam na 

grama e pássaros cruzavam o céu em voo rápido. Em primeiro plano havia um 

jardim cheio de árvores e flores brilhantes e no centro um laguinho com peixinhos 

vermelhos. Um riacho prateado atravessava os campos de arroz. Atrás da aldeia, 

havia campos de milho dourado e, bem acima, um sol de cobre que brilhava num 

céu azul. 

A mãe enxugou os olhos avermelhados e exibiu um sorriso de satisfação. 

– Venham ver como está bonito, meus filhos! 

– Quanto dinheiro dariam por isso, heim. Se você o vendesse... – disse o filho mais 

velho. 

– Por uma coisa assim você poderia ganhar uma bela soma! – completou o do meio. 
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– A nossa mãe construiu uma casa de seda para nós, vamos contemplá-la! Vivemos 

nela em pensamento! 

– Teci este quadro para o meu prazer e não quero vendê-lo, mas aqui na penumbra 

não se enxerga muito bem tudo o que há nele. Vamos levá-lo para fora, para a luz 

do dia. A mãe pendurou o quadro fora da casa e todas as cores ficaram mais 

intensas. Lá, à luz do dia, é que se podia ver realmente o quanto era bonito o 

quadro. Os vizinhos vieram admirá-lo e cada um cumprimentava a mãe que sorria de 

felicidade. De repente, ela sentiu no rosto a carícia de uma brisa leve. O pano de 

seda balançou. Um vento mais forte o sacudiu como um tapete do qual se tira o pó, 

e por fim, ele foi arrancado da porta de onde estava pendurado. Num instante, o 

quadro saiu voando pelos ares. A mãe deu um grito e desmaiou. Os filhos 

procuraram por toda redondeza, mas ninguém encontrou o quadro de pano da mãe. 

Depois do sumiço, a mãe começou a vagar como uma alma penada. O caçula 

tentava consolá-la como podia, preparando sopas de gengibre, mas a mãe ia 

definhando rapidamente. Depois de algum tempo, a mãe falou para o filho mais 

velho: 

– Filho, se você quer que eu viva, vá procurar o meu quadro de pano e o traga de 

volta. Sem ele é como se eu tivesse perdido uma parte da minha vida. O filho calçou 

suas sandálias e saiu em direção ao leste. Andou meses a fio até chegar a um 

desfiladeiro onde havia uma casinha de pedra. Na frente da casa havia um cavalo 

esticando pescoço em direção a uns morangos. 

– Por que o cavalo não come os morangos? Por que será que ele fica assim 

esticando o pescoço e de boca aberta?  

Ao se aproximar constatou que o cavalo era de pedra. Ficou muito surpreso com 

isso. Enquanto estava lá, contemplando o cavalo, estarrecido, uma velha sorridente 

saiu da casa de pedra. 

– O que você está procurando, meu filho? 

– Eu estou procurando um quadro de pano que nossa mãe teceu. Nele minha mãe 

tinha reproduzido uma paisagem, uma casa, um riacho, um jardim, aves, o sol, 

flores. Olha, pra ela fazer este quadro não comemos bem durante anos. Mal ela 

acabou de tecê-lo, o vento o levou Deus sabe pra onde. Mamãe me pediu para 

procurá-lo. Por acaso não sabe onde ele está? 

– Sim, sei. Foram as fadas da montanha ensolarada que pegaram emprestado o 

quadro. Querem usá-lo como modelo para tecerem um brocado igualmente bonito. 
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– Fico feliz em saber para onde dirigir meus passos para reencontrá-lo. A senhora 

poderia me indicar o caminho da montanha ensolarada? Quero ir logo lá, assim vou 

ficar tranqüilo. 

– É fácil dizer, mas difícil de realizar. Só se pode chegar lá montado neste cavalo 

aqui 

– Mas este cavalo é de pedra! 

– Pouco importa. O cavalo voltará à vida assim que você implantar seus dentes nas 

gengivas dele, para que ele possa comer os morangos. Se você quiser, eu te ajudo 

a arrancar seus dentes com aquela pedra. Mas isso não é nada. O cavalo fará você 

atravessas as chamas de um vulcão e o gelo de uma geleira. E só depois, além do 

mar, você vai encontrar a montanha ensolarada e as fadas. Agora, se durante o 

percurso, você suspirar uma vez apenas, as chamas vão reduzi-lo a cinzas. Os 

pedaços de gelo da geleira vão quebrá-lo todo e as ondas do mar vão afogá-lo. O 

filho mais velho recuou dois passos olhando para o caminho por onde tinha vindo. 

– Se você não estiver disposto, não se esforce. Melhor voltar para casa. Eu vou lhe 

dar uma caixinha cheia de moedas de ouro para a sua caminhada. 

– A senhora vai me dar, sem mais nem menos, essas moedas? Sem nada em troca? 

– Sim! Assim por nada. Ou, se você quiser, para que você coma e não sinta fome. 

– Hum... De fato, é verdade. Eu prefiro voltar pra casa.  

– Pegando as moedas de ouro e sumindo pelo mesmo caminho do qual tinha vindo. 

– Para uma pessoa apenas essas moedas são suficientes. Mas para quatro, são 

poucas. É melhor eu ir à cidade do que voltar pra casa. Vou viver como um senhor.  

E tomou o caminho que levava à cidade. Vendo, com o tempo, que o filho mais velho 

não voltava, um dia a mãe falou para o segundo filho: 

– Seu irmão está viajando Deus sabe onde. Sem dúvida se esqueceu de nós. Vá, 

meu filho, vá ver se encontra meu belo quadro de pano.  

O filho do meio calçou suas sandálias e se pôs a caminho. Andou um dia, uma 

semana, um mês e chegou à casinha de pedra. Viu o cavalo de pedra esticando o 

pescoço em direção aos morangos. A velha apareceu à porta, perguntando: 

– Que bons ventos o trazem por aqui, meu filho? 

– Estou procurando um quadro de pano que minha mãe teceu... O vento o levou. 

– Seu irmão mais velho já passou por aqui, mas teve medo de reconquistar o quadro 

de pano, porque teria que atravessar chamas e geleiras montado naquele cavalo. 

– Mas é um cavalo de pedra! 
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– Se você me deixar arrancar seus dentes com uma pedra, para implantá-los no 

cavalo ele reviverá. Comerá os morangos e poderá levá-lo até as fadas da 

montanha ensolarada que lhe irão devolver o quadro. 

– Há! Era só o que me faltava! Deixar extrair meus dentes! Prefiro voltar pra casa!– 

Neste caso, vou lhe dar um cofrezinho cheio de moedas de ouro. Seu irmão também 

as recebeu. 

– Ah... Então foi por isso que meu irmão não voltou pra casa. E fez bem! 

Aproveitou melhor o seu dinheiro em outro lugar. Então o irmão do meio pegou a 

caixinha com as moedas de ouro que lhe oferecia a velha e agradeceu 

educadamente, pensando em sumir o mais rapidamente de lá e ir direto à cidade. 

– Ulula! Agora eu vou aproveitar a vida! Por que eu iria repartir com os meus 

irmãos?  

Ao cabo de um mês a mãe chamou o caçula e lhe disse:– Filho, me sinto fraca como 

uma mosca e se não encontrar o meu quadro, creio que não vou resistir por muito 

tempo mais. Meus dois filhos maiores devem estar passeando quem sabe onde! 

Sem dúvida se esqueceram de nós. Em você sempre tive mais confiança. Vá a 

procura de meu quadro!  

O filho caçula calçou suas sandálias e partiu. Chegou ao desfiladeiro em frente a 

casinha de pedra e do cavalo de pedra com a cabeça esticada para os morangos. 

Na porta da casa se encontrava a velha que parecia esperar por ele. Ela o recebeu 

dizendo: 

– O caminho que leva para o quadro de pano é difícil. Os seus irmãos maiores 

preferiram receber de mim uma caixinha com moedas de ouro e ir gastá-las na 

cidade. 

– Eu não temo nada! Eu não preciso de ouro! As moedas de ouro não irão devolver 

a saúde à minha mãe. Mas que devo fazer eu para recuperar o quadro de pano? 

A velha explicou ao caçula o caminho que atravessava as chamas e o gelo. Também 

lhe disse que poderia reanimar o cavalo se arrancasse os próprios dentes e os 

implantasse na boca do cavalo. Mal acabara de lhe dar esta explicação, o rapaz já 

tinha apanhado uma pedra, quebrando seus dentes e implantado na boca do cavalo. 

O cavalo se reanimou, comeu os morangos e o rapaz montou nele partindo 

imediatamente. 

– Não se esqueça: não pode dar nenhum suspiro! Mesmo que as chamas estejam 

queimando você ou o gelo ferindo seu corpo se não você vai morrer. 
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Ofegante, o moço cavalgava cada vez mais para o interior do rochedo até chegar a 

um lugar cheio de chamas que saiam das entranhas da terra. As chamas o 

queimavam, mas ele não deu nenhum suspiro. Já estava achando que as chamas 

iriam acabar com ele, quando o cavalo deu um grande salto e eles foram parar num 

caminho bem estreito e bem sombrio. Incitando depois, de novo, o cavalo, para 

continuarem a corrida. Andaram assim por muito, muito tempo, até que o rapaz 

começou a sentir um ar gelado. Ao longe, ouvia-se um barulho estrondoso. Mas uma 

vez deu uma esporada no cavalo. Corriam como o vento quando de repente o 

caminho estreito entre as rochas se abriu. O cavalo parou de supetão. O rapaz 

começou a tremer de frio. Olhando em volta, até onde a vista podia alcançar, só se 

via gelo. Era uma imensa geleira com enormes icebergs ameaçadores que se 

chocavam com grande estrondo. Do outro lado da geleira, avistava-se bem longe, 

uma alta montanha verde. 

– É a montanha ensolarada! Rápido cavalo! Estamos quase chegando! 

O cavalo, sem hesitar, jogou-se nas ondas geladas. Aquele gelo movediço queimava 

e feria a pele do cavaleiro, mas o rapaz serrou a boca e não deixou nenhum suspiro 

escapar de seus lábios. Quando já estava quase se afogando, o cavalo conseguiu 

alcançar a margem. O bom sol secou as roupas, secou as feridas e, antes que ele 

pudesse compreender o que se passava, já se encontrava no topo da montanha. 

Diante de seus olhos, brilhava um palácio de cristal e, vindos do jardim, ouviam-se 

risos e cantos de umas jovens. O rapaz entrou pelo portal de honra do pátio e apeou 

do cavalo. Viu à sua frente um grupo de belas moças ocupadas em tecer um pano. 

No meio delas encontrava-se o quadro de sua mãe. Ao perceberem o rapaz as 

moças abandonaram seus teares e vieram ao seu encontro, rindo. Uma delas, bem 

miudinha, com um vestido vermelho encantou-o particularmente. A seguir, uma bela 

dama aproximou-se do rapaz. Ela usava um vestido brilhante como os reflexos do 

sol no mar. Seus cabelos compridos estavam presos por um pente de ouro. 

– Sou a rainha das fadas. Nunca ninguém vem aqui. Por que você empreendeu esta 

viagem tão cheia de perigos? 

– Vim a procura do quadro de pano de minha mãe. O vento trouxe-o até vocês e 

minha mãe ficou doente por causa disso. 

– Não foi por mero acaso que o vento levou o quadro de pano de sua mãe, fomos 

nós que ordenamos que ele fizesse isso. Queríamos nos servir dele como modelo 

para tecermos também um lindo quadro. Se você puder emprestá-lo por mais esta 
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noite, amanhã poderá levar embora. Enquanto isso você é nosso hospede. O rapaz 

parecia viver um sonho. As fadas o rodearam rindo e fizeram com que ele provasse 

o néctar e a ambrosia, como convém aos imortais. Logo em seguida continuaram 

seu trabalho. Ficaram tecendo a tarde toda. Ao cair o crepúsculo, suspenderam no 

teto uma pérola que brilhava na noite para poderem continuar tecendo até meia-

noite. O rapaz estava esgotado de tantas emoções e adormeceu sem perceber. 

Enquanto isso, as fadinhas acabavam, uma após outra, seu trabalho no tear, indo se 

deitar. Somente a mais jovem ficou acordada, aquela que tinha agradado ao rapaz à 

primeira vista. Ela ficou olhando o quadro da mãe. Nenhuma fada tinha conseguido 

tecer um quadro tão lindo como aquele. Nenhum riacho brilhava tanto como aquele 

que tinha sido tecido com suas lágrimas e, nenhum sol queimava tanto quanto ao 

que fora tecido com as lágrimas do sangue dela. A jovem olhou o rapaz adormecido 

e teve uma ideia. Pegou um fio e bordou no quadro da mãe uma fadinha de vestido 

vermelho, em pé, perto do lago, olhando para os peixes vermelhos. O rapaz acordou 

a meia-noite, a sala estava vazia. Só havia lá o quadro tecido por sua mãe. Ficou um 

pouco admirado e depois pensou: 

– Por que esperar até amanhã? Minha mãe está doente e seu estado piora a cada 

dia. 

Enrolou, pois, o pano, colocou o casaco, montou no cavalo e se pôs a caminho. Foi 

em vão que as ondas do mar lançaram nele os maiores gelos e que as chamas do 

vulcão tentaram engoli-lo. O rapaz não deu suspiro nenhum e, antes que pudesse se 

dar conta, estava na frente da casinha de pedra. A velinha já estava espiando sua 

chegada pela porta. 

– Estou feliz de vê-lo de volta, rapaz. Você é um menino bom e valente. Você 

conseguiu o que queria. Vou devolver-lhe seus dentes. 

Retirou os dentes do cavalo e os re-implantou na boca do rapaz. No mesmo 

instante, o cavalo virou pedra. 

– Pegue estas sandálias de pele de cervo. Ao calçá-las você retornará à sua casa no 

mesmo instante. 

O rapaz agradeceu muito a boa velha por sua ajuda, calçou as sandálias de pele de 

cervo e, sem saber como, foi parar na frente da casa onde tinha nascido. Uma 

vizinha aproximou-se ao vê-lo chegar. De cabeça baixa, disse a ele: 

– É bom que você tenha voltado, ninguém sabe o que vai acontecer com a sua mãe. 

Não sai mais de casa e enxerga cada vez menos. 
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O rapaz entrou correndo em casa, gritando: 

– Olhe mamãe! Olhe logo!  

E mostrou o pano que tinha guardado em baixo do seu casaco. O quarto se iluminou 

todo quando ele desenrolou o brocado. Mas a mãe não respondia. Desesperado, o 

rapaz a procurou pela casa até vê-la, deitada no chão. Abraçou muito forte seu 

corpo, deitou-a na cama e chorando, olhou para o quadro de pano. Nesse momento, 

como por mágica, a mãe despertou. Quando ela percebeu que seu filho tinha trazido 

seu quadro de volta deu um grito de alegria, no mesmo instante estava curada. 

Pulou fora da cama, surpresa ao ver as forças lhe voltarem. Olhou para o quadro e, 

de repente, estava enxergando muito bem. Depois rogou ao filho: 

– Leve o quadro para fora, filho, para eu poder vê-lo melhor.  

O filho levou o quadro até a luz exterior e o desenrolou. As cores brilhavam. De 

repente, houve uma ventania e o quadro foi se desenrolando mais longe, cada vez 

mais longe, até cobrir toda a paisagem em volta. Tão longe quanto se podia 

enxergar viam-se campos de milho dourado, manadas de ovelhas, nuvens de 

pintinhos amarelos correndo por todo lado, no meio de patinhos. Um belo jardim 

atravessado por um riacho e as mais lindas flores. Tudo na natureza era como no 

quadro. Das casinhas prateadas saiam, agora, os vizinhos maravilhados, não 

acreditando no milagre.  

O filho pegou a mãe pela mão e a levou para o jardim. Foram devagar em direção 

ao lago, não se cansando de ver tantas maravilhas. De repente, o rapaz parou 

estupefato, o coração batendo a mil por hora. Perto do lago estava a fadinha 

miudinha de vestido vermelho a lhe sorrir. 

– De onde você vem? A mocinha pôs-se a rir, piscando os olhos.  

– Eu me bordei no quadro de sua mãe e você me trouxe junto. Já que o brocado 

tomou vida, meu lugar também é aqui. 

A mãe olhou muito feliz:  

– Temos agora uma grande casa, com uma filha que me fazia falta! 

 A fada olhou para o rapaz e ele se aproximou dela: 

 – Você me aceita como esposo? 

Ela respondeu que sim, com um leve sinal de cabeça. Houve uma grande festa de 

casamento. Além dos vizinhos, a mãe convidou os mendigos da região. Os irmãos 

maiores souberam de tudo. Já fazia muito tempo que haviam gasto todas as moedas 

de ouro e, como estavam acostumados a serem alimentados pelos outros, tornaram-
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se mendigos. Mas, quando chegaram na casa e viram as mudanças que ali 

aconteceram, tiveram vergonha de suas roupas esfarrapadas e preferiram não 

entrar. Foram embora, perdendo-se no mundo. 

O caçula, ao lado da mulher fada e da mãe viveu feliz por muito tempo, numa região 

rica e ensolarada. E essa família nunca mais deixou de acreditar nos seus sonhos 
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ANEXO B 

 

 

Conto O Velho Alquimista 

                                  (de Burma) 

CHINEN, Allan B. ... E Foram Felizes Para Sempre – Contos de Fadas para 

Adultos. 

 

Era uma vez um velho que vivia com uma linda filha. Ela se apaixonou por um belo 

rapaz e ambos casaram, com as bênçãos do pai. O jovem casal viveria feliz, se não 

fosse um problema: o marido dedicava todo o seu tempo à alquimia, sonhando com 

uma maneira de transformar elementos comuns em ouro. Logo  seu  patrimônio  

acabou  e  a  jovem  esposa 

tinha que lutar diariamente para comprar o que comer. Afinal, pediu ao marido que 

procurasse emprego, mas ele protestou. - Estou às portas de uma grande 

descoberta! - insistia. - Quando eu terminar seremos mais ricos do que sonhamos! 

A jovem esposa, por fim, contou seu problema para o pai. Este ficou admirado ao 

saber que seu genro era alquimista, mas prometeu ajudar a filha e pediu que o 

jovem viesse vê-lo no dia seguinte. O rapaz foi contrariado, esperando uma 

reprimenda. Para surpresa sua, o sogro lhe confiou: - Eu também fui alquimista 

quando jovem! - O sogro perguntou ao moço sobre o seu trabalho e os dois 

passaram a tarde conversando. Finalmente, o velho ergueu-se animado. - Você tem 

feito tudo o que eu fiz! - exclamou. - Está, sem dúvidas, às portas de uma grande 

descoberta. Mas, para transformar elementos comuns em ouro você precisa de mais 

um componente, e só recentemente eu descobri esse segredo. - O velho fez uma 

pausa e suspirou. - Sou, porém, muito velho para realizar essa tarefa. Requer muito 

esforço. 

- Eu posso fazê-lo, querido pai! - disse o moço espontaneamente. O rosto do velho 

se iluminou. - Sim, talvez você possa. - E, então, curvando-se, sussurrou: - O 

componente que você precisa encontra-se no pó prateado que cresce na folha das 

bananeiras. Esse pó se torna mágico quando você mesmo as planta e lança um 

certo encantamento sobre elas. 

- De quanto pó precisamos? - o moço perguntou. - Duas libras – o velho respondeu. 
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O genro raciocinou em voz alta: - Isso requer centenas de bananeiras! 

- Sim – suspirou o velho -, e é por isso que eu não posso terminar o trabalho 

sozinho. - Não tema! - o jovem disse. - Eu o farei! - E assim o velho ensinou ao 

genro as palavras mágicas e lhe emprestou dinheiro para o empreendimento. 

No dia seguinte, o moço comprou um terreno e o carpiu. Ele mesmo cavou a terra 

de acordo com as instruções do velho, plantou as bananeiras, e dirigiu-lhes as 

palavras mágicas. Cada dia ia examinar as plantas, livrando-as de doenças e de 

ervas daninhas e quando deram frutos, recolheu pó prateado de suas folhas. Havia 

muito pouco em cada planta e então o moço comprou mais terra e plantou mais 

bananas. Depois de muitos anos, conseguiu juntar duas libras do pó mágico. Correu 

à casa do sogro. 

- Consegui o pó mágico! - o moço exclamou. - Ótimo! - o velho respondeu exultante. 

- Agora vou lhe mostrar como transformar elementos comuns em ouro! Mas, 

primeiro, você precisa chamar sua esposa. Precisamos de sua ajuda. - O jovem 

ficou surpreso, mas obedeceu. Quando a filha chegou, o velho perguntou-lhe: - 

Enquanto seu marido juntava o pó da bananeira, o que você fez com os frutos? 

- Ora, vendi-os – a filha respondeu -, e foi assim que ganhamos a vida. 

- Você economizou algum dinheiro? - perguntou o pai. 

- Economizei – ela respondeu. 

- Posso vê-lo? - o velho perguntou. A filha, então, correu até sua casa e voltou com 

diversas sacolas. O velho abriu-as, viu que estavam cheias de ouro e despejou as 

moedas no chão. Pegou, depois, um punhado de poeira e colocou-o ao lado do 

ouro. 

- Veja – disse, voltando-se para o genro -, você transformou a poeira em ouro! 

Seguiu-se um momento de tensão, no qual o moço permaneceu calado. Depois riu, 

ao compreender a sabedoria, implícita no truque do velho. E, desse dia em diante, 

ele e a esposa prosperaram muitíssimo. Ele cuidava da plantação enquanto ela ia ao 

mercado vender as bananas. E ambos reverenciavam o velho como o mais sábio 

dos alquimistas. 

 


