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Imagem 1 – A teia de Ananse 
 

 
Disponível em http://www.imotion.com.br. 
 
 
 
 
Há muito tempo atrás, quando os deuses ainda eram os únicos donos de tudo, 

até das histórias, eu resolvi ir buscar todas elas para contar ao povo. Foi muito 
difícil. Levei dias e noites, sem parar, tecendo fios para fazer uma escada até o céu. 
Depois, quando cheguei lá, tive que passar por uma porção de provas de esperteza, 
porque eles não queriam me dar as histórias, que viviam guardadas numa grande 
cabaça. [...] 

Consegui vencer e ganhei a cabaça com todas as histórias do mundo. Na volta, 
enquanto eu descia a escada, a cabaça caiu e quebrou, e muitas histórias se 
espalharam por aí, mas quando eu conto, vou desenrolando o fio da história de 
dentro de mim, e por isso sai melhor do que quando os outros contam. Por isso, todo 
mundo pode contar, mas toda aldeia tem alguém como eu, algum Ananse que 
também conta melhor essas histórias. E quem ouve também sai contando, e fazendo 
novas, e trazendo de volta um pouco diferente, sempre com fios novos, e eu vou 
ouvindo e tecendo, até ficar uma teia bem completa e bem forte. Só com uma teia 
assim, toda bonita e resistente, é que dá para agüentar todo o peso de um povo, de 
uma aldeia, de uma nação, de uma terra. 

 
Ana Maria Machado, no livro De olho nas penas. 

 

http://www.imotion.com.br/imagens/details.php?image_id=217


 

RESUMO 

 

 

 

 

 

Este trabalho trata do uso de fios enquanto materialidade plástica, associado a mitos no 

decorrer do processo de individuação feminina, tendo como base a Arteterapia com 

abordagem junguiana. O tema é ilustrado com depoimentos de mulheres arteterapeutas que 

pesquisaram a utilização dos fios como uma possibilidade expressiva. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 This work is about the use of threads in expressive activities, associated with myths, 

during the process of feminine individuation, based on the Art Therapy with Junguian 

approach. The theme is illustrated with the reports of women art therapists who have 

researched on the use of threads as an expressive possibility. 

 

Keywords: Art Therapy - threads - myths - Analytical Psychology – individuation. 
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APRESENTAÇÃO

O FIO DA MEADA

Imagem 2 – A grande teia da minha avó Tóia

Acervo pessoal da autora

No emaranhado de fios da vida
Há muito que fiar
A variedade de cores, formas e texturas
Abre caminhos de possibilidades
E de escolhas que vão determinando
As características do grande tecido da vida
Fiar
Desfiar
Desafiar
Confiar
Que destino ao fio da sua vida você pretende dar?

Flávia Curty
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Pertenço a uma família predominantemente, hoje, marcada pela presença de mulheres. 

Vi essas mulheres, no decorrer da minha vida, dar destino aos fios. Eram, no exercício da 

profissão, ou nas horas vagas, costureiras, bordadeiras, tecelãs. Cresci testemunhando,

encantada, o milagre da transformação dos fios em arte. 

Imagem 3 – Colcha feita com um tear de mão pela minha mãe

Acervo pessoal da autora

Desde pequena, me vi interessada na imensa variedade de cores, tons, e texturas 

encontrados nos fios. Agulhas de costura, de bordado, de tricô e de crochê. Tear de mão. 

Bastidor. Máquinas de costura e costuras realizadas, lenta e pacientemente, à mão. Tesouras, 

tecidos, botões, miçangas, moldes, revistas de ponto cruz, de vagonite, de macramê. Isso tudo 

parecia, dentro do meu pequeno universo infantil, uma fonte de infinitas possibilidades de 

beleza e de criação.

Imagem 4 – Bordado e macramê feitos pela avó Lourdes

Acervo pessoal da autora
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Imagem 5 – Xale de crochê feito pela avó Lourdes

Acervo pessoal da autora

As histórias completavam o encantamento da infância. Tanto as que eram contadas 

pelos mais velhos sobre o mundo real (estávamos na ditadura), quanto as que eu ouvia, 

repetida e incansavelmente, dos meus disquinhos coloridos tocados na minha querida e 

inesquecível vitrolinha vermelha. Era, nesses momentos de ouvir histórias, que eu me nutria 

de fantasia e de imaginação.

Imagem 6- Aparador de mesa de crochê feito pela avó Tóia

Acervo pessoal da autora
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Imagem 7 – Bordado em ponto cruz feito pela tia Gi

Acervo pessoal da autora

E foi assim, ainda na infância, que iniciei os alinhavos dos fios da história da minha 

vida. Na adolescência, meu grande emaranhado de nós internos (causados pelas típicas 

questões dessa fase da vida), frequentemente se desfazia (ou, ao menos, desembolava um 

pouco) ao contato com a leitura de mitos gregos e com a produção de pequenos bordados em 

ponto cruz.

Imagem 8 – Meu anjo em ponto cruz

Acervo pessoal da autora
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Imagem 9 – Flores em ponto cruz, bordadas por mim

Acervo pessoal da autora

Minha vida profissional iniciou com o curso de formação de professores, seguido pela 

faculdade de Psicologia. Durante esse tempo, trabalhei como professora, mas, embora 

gostasse de dar aula, parecia que eu não me encaixava muito bem nos moldes riscados para 

mim.

Como psicóloga, no início da carreira, também tive dificuldade em exercer minha 

profissão com satisfação. Parecia que eu, de alguma forma, teimava em conduzir meu fio para 

além da bainha pré-estabelecida para os bordados padrões da profissão. E foi assim, desfiando 

e desafiando, que, em um momento da minha história, perdi o fio da minha meada.

Imagem 10 - Busca de Sentido

Acervo pessoal da autora

Uma amiga, atenta ao meu prolongado "estado de avesso sem arremate", descobriu e 

me contou sobre a existência de um lugar onde eu talvez pudesse criar, ou melhor, recriar meu 

bordado pessoal. E foi assim, levando um fiozinho verde de esperança, que cheguei à Clínica 

Pomar, onde iniciei o Curso de Formação Clínica em Arteterapia. 
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Com a Arteterapia, voltou em mim o estado de encantamento. Voltaram os fios, as 

histórias e os mitos. E, nessa mesma linha, vieram as pinturas, as modelagens, as colagens, os 

desenhos... Ponto a ponto, minha trama de possibilidades de criação se ampliou, tanto externa 

quanto internamente. 

As atividades plásticas propostas no decorrer do curso consistiam sempre em grandes 

desafios que, ultrapassados, revelavam a riqueza simbólica contida no meu inconsciente 

pessoal. Com o tempo, percebi que meu fio de imagens pessoais se unia a outros fios, de 

outras pessoas, de outras épocas, de outras culturas, que, de alguma forma, criaram imagens 

semelhantes às minhas. Pude constatar, maravilhada, na prática, e através das imagens que eu 

produzia, a imensa trama de imagens arquetípicas que compõem o inconsciente coletivo.

Imagem 11 – Mandala

Acervo pessoal da autora

Resgatar o gosto pelas histórias também foi uma oportunidade incrível, que procurei 

cerzir com pontos bem seguros, para que não mais escapasse de mim. O retorno do contato 

com os contos de fadas, queridos companheiros da infância, foi como um fio de luz, abrindo 

caminho para novas descobertas sobre mim. 

Em pouco tempo, não me bastava ouvir as histórias, eu também queria contá-las, dar 

vida a elas. E foi assim que me inscrevi no Curso de Contadores de Histórias, ministrado por 
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Eliana Ribeiro, uma da melhores fiandeiras de histórias que eu conheço. E foi no decorrer dos 

intensos encontros vivenciais cuidadosamente fiados por ela, que pude entrar em contato com 

urdiduras de mim que há muito tinham sido relegadas aos cantos mais sombrios da minha 

psique. Retornaram os mitos! Nasceu em mim a alegria e o prazer em contá-los!

Do ponto em que eu estava para o início da criação de minhas próprias histórias foi tão 

rápido quanto trocar a cor da linha e seguir bordando no grande bordado da vida. E por 

incrível que pareça, minha primeira história foi “Veruska, a Aranha que andava de fusca”. 

Imagem 12 – Veruska andando de Fusca

                Acervo pessoal da autora

Imagem 13 – Veruska tecendo e contando histórias

                                                                                                       Acervo pessoal da autora

Na minha turma de formação em Arteterapia também encontrei um grupo de amigas. 

Mulheres fortes e corajosas, dispostas a mergulhar em seus processos pessoais e a 

generosamente compartilhar suas alegrias, dores e descobertas. Foram dias inesquecíveis, 

onde pude acompanhar a beleza do processo arteterapêutico delas se desdobrando em imagens 

diante dos meus olhos. Juntas, na confiança que nos unia, tecemos um tecido de rara beleza e 

grande valor. E, por incrível que pareça, eram os fios, enquanto recurso plástico, o material 

em que melhor conseguíamos, enquanto grupo, nos expressar.
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Imagem 14 – Pontos de Equilíbrio

Acervo pessoal da autora

Formada e trabalhando como arteterapeuta na Clínica Pomar, busquei o Curso de 

Especialização em Arteterapia com o intuito de aprofundar meus estudos nesta área 

profissional. Desta vez, os "retalhos" da escrita, do teatro, da fotografia, da música e do vídeo 

agregaram-se com pontos fortes e coloridos à colcha profissional que venho costurando nos 

últimos anos.

Imagem 15 – Estandarte.

Acervo pessoal da autora.

E assim, como quem reverencia não apenas a ancestralidade admirada na infância, mas 

a todos aqueles heróis de suas histórias pessoais, que se lançam ao grande desafio de dar, 

através da arte, um sentido ao fio da vida, é que escolhi desenvolver esse estudo sobre o uso 

dos fios como um recurso expressivo utilizado no trabalho arteterapêutico, associado a mitos 

gregos.
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INTRODUÇÃO

O INÍCIO DO BORDADO, PONTO A PONTO

Imagem 16 – Tecelãs

Disponível em http://www.teiadethea.org.

Tecer era tudo que fazia. 
Tecer era tudo o que queria fazer.

Marina Colasanti

O trabalho artesanal com a utilização de fios é realizado desde os tempos mais 

remotos. Fiar e tecer são fazeres universais praticados nas mais diferentes culturas, em todas 

as civilizações e executados essencialmente por mulheres. Fiando e tecendo, as mulheres 

criavam não apenas utensílios para uso pessoal e familiar, como também tecidos e bordados, 

que contribuíam economicamente para as sociedades a que pertenciam.
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De acordo com Machado (2003, p. 9), “a sociedade dependia demais da fiação e da 

tecelagem como atividades femininas. Elas não constituíram apenas o modo de produção 

básico da casa ou da corte, mas também forneceram os primeiros produtos para os antigos 

mercados de troca de mercadorias”. Citando Treusch-Dieter, a autora afirma que 
isso significava que, para as mulheres, a demanda de um excedente da produção foi 
posta sobre seus ombros na fase mais remota do desenvolvimento da civilização. Os 
produtos feitos de fios são fáceis de obter e duram muito. Como se fossem criados 
de propósito para serem trocados, comerciados. Já que produzir a matéria-prima para 
a fiação era uma questão humana e uma ocupação, não havia limites para a criação 
de ovelhas ou o plantio de linho. Como resultado, essa matéria-prima (lã ou linho 
cru) passou a ser a encarnação da riqueza natural, o símbolo absoluto do "material 
de vida". E passou a ser uma fonte inesgotável de trabalho para a mulher. (p. 9). 

 A autora segue afirmando que, com todo esse trabalho, as mulheres precisavam ficar 

cada vez mais em casa, e que as casas foram sendo adaptadas com a criação de espaços para o 

desenvolvimento da prática da fiação e da tecelagem. 
Esse processo reforçou também as comunidades femininas, de mulheres que 
passavam o dia reunidas, tecendo juntas, separadas dos homens, contando histórias, 
propondo adivinhas, brincando com a linguagem, narrando e explorando as palavras, 
com poder sobre sua própria produtividade e autonomia de criação. (ibden, p. 10). 

 

 Com a criação do tear mecânico, as atividades de fiar e tecer deixaram de estar 

necessariamente nas mãos das mulheres, mas parece que, de alguma forma, esse registro ficou 

marcado no imaginário coletivo ligado ao feminino. Uma prova disso é a enorme quantidade 

de mitos e contos de fadas que associam os atos de fiar e tecer ao universo feminino: A Bela 

Adormecida, A Moça Tecelã, As Moiras, As Parcas, Filomena, Ariadne, Aracne,  

Atena, As Filhas de Mínias, e Penélope, são apenas alguns, dos muitos exemplos. 
 Mitos [...] representam os processos inconscientes de tribos ou raças inteiras. 
Foram adaptados às necessidades comuns de incontáveis gerações por um processo 
de convencionalização, através do qual os elementos pessoais foram eliminados. Ali 
permanecem os temas gerais comuns a todos os indivíduos do grupo. O fato de que 
mitos e rituais equivalentes sejam surpreendentemente similares até em detalhes em 
culturas de povos bastantes separados, indica que representam temas psicológicos 
gerais que são verdadeiros para a humanidade como um todo. (HARDING, 2007, p. 
38). 

 

 Atualmente, mesmo quando não há a necessidade da produção econômica de tempos 

atrás, e, apesar de toda a ideologia do patriarcado, na qual o universo feminino e suas formas 

de expressão passaram a ser consideradas “menores”, ainda assim, mulheres, sozinhas ou em 

grupos, continuam utilizando os fios como forma de produção profissional, pessoal, ou até 

mesmo terapêutica. 

Dentre as possibilidades de abordagem terapêutica, a Arteterapia é uma proposta cujo 

processo ocorre através de modalidades plásticas variadas (inclusive as que se realizam com 
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fios). Segundo Philippini (2004, p. 13), “as atividades artísticas utilizadas, configurarão uma 

produção simbólica, concretizada, em inúmeras possibilidades plásticas, diversas formas, 

cores, volumes, etc”. A autora afirma, ainda, que aos poucos essas imagens vão adquirindo 

significado de acordo com as informações que gradualmente chegam à consciência, vindos de 

níveis profundos da psique. Algumas abordagens psicológicas podem orientar o percurso do 

processo arteterapêutico. 
 A abordagem junguiana parte da premissa que os indivíduos, no curso natural 
de suas vidas, em seus processos de autoconhecimento e transformação, são 
orientados por símbolos. Estes emanam do self, centro de saúde, equilíbrio e 
harmonia, representando para cada um o potencial mais pleno, a totalidade da psique 
e a essência de cada um. Na vida, o self, através de seus símbolos, precisa ser 
reconhecido, compreendido e respeitado. 
 Em Arteterapia com abordagem junguiana, o caminho será fornecer suportes 
materiais adequados para que a energia psíquica plasme símbolos em criações 
diversas. Estas produções simbólicas retratam múltiplos estágios da psique, ativando 
e realizando a comunicação entre o inconsciente e o consciente. (PHILIPPINI, 2004, 
p. 17). 
 

 Considerando que na prática do arteterapeuta que trabalha com a abordagem junguiana 

os estímulos geradores são estratégias utilizadas por ele para ativar contextos simbólicos que 

explicitam conteúdos psíquicos latentes, é importante que a escolha desses recursos (e os 

mitos são um deles) seja criteriosa e adequada ao público a que se destina e ao objetivo que se 

pretende alcançar. 
Tanto os mitos quanto os contos de fadas contêm mitologemas que expressam o 
percurso da individuação e funcionam como âncoras e sinalizações para o percurso 
terapêutico. As estruturas simbólicas contidas nesses relatos expressam fenômenos 
universais por serem oriundas do inconsciente coletivo. São desdobramentos da 
memória humana ancestral e estudá-las vai facilitar nossa compreensão do 
psiquismo humano em sua trajetória de aperfeiçoamento e individuação. (ibden, p. 
35). 

 

Desta forma, na busca de um ponto de intercessão entre os assuntos acima abordados e 

tendo como base a Arteterapia com abordagem junguiana, o presente estudo pretende tratar do 

uso de fios enquanto materialidade plástica, associado a mitos no decorrer do processo de 

individuação feminino.  

 A questão que este estudo se propôs a investigar foi a respeito da eficácia do uso de 

fios associados a mitos no desenvolvimento do processo de individuação feminino. Para isso, 

procurou-se relacionar aspectos desse processo, sob o fio condutor dos mitos gregos das 

Moiras, de Penélope , de Aracne e de Ariadne, com entrevistas realizadas com mulheres que, 

em processo arteterapêutico, desenvolveram Projetos Pessoais como trabalhos de conclusão 

da Formação Clínica em Arteterapia,  nos quais relataram suas experiências com o uso de 

fios. 
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 O presente estudo foi desenvolvido de acordo com os pressupostos metodológicos de 

modelos bibliográficos de pesquisa e foi dividido em quatro etapas. Na primeira, foi feito o 

levantamento do referencial teórico pertinente a essa pesquisa com o intuito de mapear e 

discutir com certa profundidade o foco desse estudo. 

A segunda etapa destinou-se à leitura pormenorizada do referencial teórico 

previamente selecionado, assim como à análise de documentos pertinentes à pesquisa. Essa 

leitura, em alguns momentos, levou a busca de novos referenciais, aumentando o número de 

leituras anteriormente previstas.  

A terceira etapa constituiu-se na análise dos dados coletados, tanto na bibliografia 

quanto na documentação, com o objetivo de compreender, esclarecer, validar ou refutar os 

objetivos iniciais do estudo. Essa etapa foi a que maior tempo despendeu da pesquisadora, 

tendo em vista o entrecruzamento de dados que se tornou obrigatório para um melhor 

entendimento do fenômeno em análise. Por fim, na quarta etapa procurou-se traçar um perfil 

do “lócus” da pesquisa.  

          No capítulo 1 será apresentado um estudo sobre a Arteterapia, onde serão abordados 

também aspectos da abordagem junguiana, teoria psicológica que fundamenta o presente 

estudo.  

No capítulo 2 será apresentada uma pesquisa sobre os fios. Pretende-se abordar: uma 

contextualização histórica, um relato sobre a transformação das fibras em fios, uma descrição 

dos fios mais conhecidos, um apanhado sobre o uso dos fios enquanto possibilidade de 

criação de arte, seguido pelo uso dos fios em Arteterapia. Neste capítulo também serão citadas 

histórias que envolvem o uso de fios. 

 Já no capítulo 3, será feita a apresentação de um estudo sobre a temática dos Mitos, 

com um destaque para os mitos gregos das Moiras, de Penélope, de Aracne e de Ariadne, 

acompanhados de uma análise dos fios enquanto símbolo. 

            O capítulo 4 vai apresentar as entrevistas realizadas com arteterapeutas que no seu 

trabalho de conclusão da Formação Clínica em Arteterapia escolheram trabalhar com fios. 

            Finalmente o último capítulo vai tentar reunir de forma sucinta as conclusões a que se 

chegou ao longo dessa pesquisa, na esperança de que ela possa servir como subsídio para 

futuros trabalhos sobre o mesmo tema, além de fazer algumas recomendações para futuros 

estudos sobre o tema. 
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CAPÍTULO 1

ARTETERAPIA: TECENDO A VIDA COM ARTE

Imagem 17 – Mandala feita através de tecelagem

Disponível em http://www.belmandalas.com/bel-matos

Eu queria que a mão do amor
Um dia trançasse
Os fios do nosso destino
Bordadeira fazendo tricô
Em cada ponto que desse
Amarrasse a dor
Feito quem faz um crochê
Uma renda, um filó
Unisse as pontas do nosso querer
E desse um nó.

Roque.

Desde os primórdios da história humana, a arte é um recurso que o homem utiliza para 

se expressar. Diniz (2009) afirma que o homem desenhava muito antes de escrever e que a 

arte sempre foi uma função estruturante da consciência. Segundo ela, “ao desenhar os bisões 

na caverna, por exemplo, o homem já vivia a formação de sua consciência. As mãos que 

marcam as cavernas pré-históricas já podem ser compreendidas como uma vivência de 

identidade.” (DINIZ, 2009, p. 21).

http://www.belmandalas.com/bel-matos�
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 A autora afirma ainda que a arte, enquanto linguagem da alma, “possibilita tornar 

visível o que é invisível, valendo-se do simbólico.” (ibdem, p. 22). E que por ser um 

instrumento tão importante para o desenvolvimento humano, pode ser terapêutica, “pois 

possibilita ao indivíduo expressar seus conteúdos [...] por meio de suas produções artísticas.” 

(ibdem, p. 32).  

 Segundo Philippini (2008), foi no contexto do pós-guerra, como forma de tratamento 

de pacientes poli-traumatizados que não respondiam bem às formas convencionais de 

tratamento, que surgiram novas formas de atendimento, denominadas “terapias expressivas”. 

Dentre elas, estava a Arteterapia. 

 

1.1- Um Fio Terapêutico 

 

A Arteterapia consiste em uma prática terapêutica que ocorre através do uso de 

modalidades expressivas que possibilitam o contato com formas, cores, texturas e volumes 

variados. Segundo Philippini (1998), o universo da Arteterapia é predominantemente o da 

sensorialidade e o da materialidade, é “um criativo território terapêutico, onde confluem 

distintos campos de conhecimento, e onde se pode gestar novas e livres formas de expressão, 

as quais, através da Arte de cada um, é possível contribuir para construir e reconstruir a 

subjetividade.” (PHILIPPINI, 2004, p. 15). 

 Por se tratar de um produtivo processo terapêutico, a Arteterapia pode ser utilizada 

“em hospitais, clínicas, consultórios, escolas, empresas, com grupos de características 

diversas e faixas etárias distintas. Para todas essas instituições e para as mais diversas 

populações está presente a possibilidade de ativar núcleos de saúde e criatividade.” (ibdem, p. 

15).  

A autora destaca, porém, que é importante que o espaço arteterapêutico, denominado 

setting, ofereça segurança, conforto, receptividade e descontração, pois, “com sua formatação 

de laboratório de alquimia, recria nos tempos atuais o tão necessário território sagrado. 

Funciona como local de criação, de resgatar e expandir potencialidades adormecidas, de 

desvelar sentimentos, de compreender conteúdos inconscientes.” (ibdem, p. 43). 

Neste contexto, o papel do arteterapeuta “é acompanhar o processo do paciente, ser 

testemunha de sua aventura, ajudá-lo a superar os obstáculos encontrados, considerando-os, 

ao mesmo tempo, de um ponto de vista subjetivo e objetivo.” (PAIN e JARREAU, 1996, p. 

21). Ainda sobre os atributos do arteterapeuta, Philippini (2004) ressalta que 
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para transformar-se em observador presente, ativo, empático companheiro nesta 
aventura do construir-se e transformar-se pela via das imagens, precisará o 
arteterapeuta do contínuo trabalho de auto desvelar expressivo do ateliê. Precisará 
do aprofundamento da pesquisa em sua linguagem plástica particular, a qual deve 
ser reciclada e renovada continuamente, para que assegure uma comunicação fluente 
através de estratégias expressivas diversas. Deste modo, estará efetivamente 
contribuindo para amenizar bloqueios no processo criativo de seus clientes e 
facilitando que estes possam encontrar e/ou construir suas próprias alternativas de 
reconhecimento e transformação através da sua produção imagética. E isto será 
então apoiado por sua própria criatividade e fluência expressiva. A necessária 
complementação advém do contínuo estudo no modelo teórico escolhido para 
nortear sua prática terapêutica e do persistente trabalho de autoconhecimento em seu 
próprio processo terapêutico. (p. 30). 

  

A autora afirma ainda que no decorrer do processo terapêutico, com o objetivo de 

auxiliar o cliente a ter acesso aos seus núcleos criativos e atendendo às características 

singulares de quem cria, o arteterapeuta pode lançar mão de uma grande quantidade de 

materiais expressivos, que abrangem inúmeras possibilidades. Esses materiais vão desde os 

mais comuns, como as tintas, os materiais gráficos, as massas, os papéis, os fios, os materiais 

naturais, como folhas, flores, sementes, cascas de árvores, às experimentações com elementos 

vitais, como a água, o ar, a terra e o fogo. 
O arteterapeuta pode utilizar a interação entre técnicas artísticas e o verbal, lançando 
mão de desenhos, pinturas, colagem de papéis ou outros materiais, modelagens, 
esculturas, expressões corporais, psicodrama, ritmos, canto; ou ainda armar um 
brinquedo, explorar conteúdos emergentes na vivência de fantasias dirigidas, na 
montagem de uma caixa de areia, na criação e na interpretação de personagens, no 
movimento, na postura ou na expressão corpórea, entre tantas outras variações de 
técnicas criativas, que podem ser plásticas, artesanais, corporais, dramáticas, 
literárias, musicais. (DINIZ, 2009, p. 36) 

 

Segundo Philippini (2004), a adequação do setting, o acolhimento do terapeuta e o uso 

dos materiais expressivos “permitem que a energia psíquica traduza-se em concretude através 

das produções expressivas diversas e, a cada transformação dos materiais, analogamente 

aconteçam transformações no nível psíquico.” (p. 20). 

A autora afirma que os “recursos expressivos em Arteterapia poderão permitir que 

fatos do inconsciente sejam simbolizados e configurados em imagens, que perpetuadas no 

tempo, possam conduzir à consciência informações deste universo profundo” (idem, 1994, p. 

6). E ressalta, ainda, que “o símbolo configurado em materialidade, leva à compreensão, 

transformação, estruturação e expansão de toda a personalidade do indivíduo que cria.” 

(ibdem, p. 6). 

Cada material expressivo utilizado em Arteterapia apresenta usos, indicações e 

propriedades muito específicas. É importante, portanto, que o arteterapeuta, em sua formação 
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profissional, tenha passado pela oportunidade de experimentar plasticamente o maior número 

possível de técnicas e materiais.  

Considerando que o presente estudo refere-se, especificamente, ao uso dos fios 

enquanto materialidade expressiva de conteúdos psíquicos em Arteterapia, principalmente 

através das técnicas de tecelagem, bordado e costura, no próximo capítulo serão abordados 

mais detalhadamente aspectos referentes a esse recurso plástico. 

No processo arteterapêutico, tanto as produções plásticas geradas a partir do uso de 

fios, quanto as criadas através de outras linguagens artísticas, são repletas de símbolos 

particulares que informam sobre o ponto em que cada pessoa se encontra no seu processo de 

individuação. “Esse caminho único, compreende as transições e transformações em direção a 

tornar-se um “in”divíduo, aquele que não se divide face às pressões externas e que assim 

procura viver plenamente, integrando possibilidades e talentos, às feridas e faltas psíquicas.” 

(PHILIPPINI, 2004, p. 15). 
O setting de Arteterapia funcionará então como temenos, espaço sagrado de criação, 
labirinto formado de afetos e imagens. O fio condutor para o trabalho será dado 
pelas associações, analogias e descobertas feitas por cada um no confronto com cada 
obra e/ou durante seu processo de criação. A complementação deste processo virá 
das informações simbólicas contidas nas fontes arquetípicas [...]. Estas fontes 
representam registros do inconsciente coletivo, reproduzidos no inconsciente de 
cada indivíduo como mapas psíquicos codificando as passagens do percurso da 
individuação que repetem-se através dos tempos, em essência de modo semelhante. 
(ibdem, p. 18). 

  

A abordagem teórica escolhida pelo arteterapeuta para fundamentar sua prática 

profissional, funcionará como “uma bússola que orienta no entendimento universal da 

produção simbólica, cabendo ao arteterapeuta, junto com o cliente, que cria o símbolo, 

contextualizar o seu significado, considerando os aspectos dinâmicos pertinentes à 

singularidade e historicidade de cada um”. (PHILIPPINI, 2004, p. 18).  

Este trabalho tem como base conceitual a Psicologia Analítica, de Carl Gustav Jung, 

cujos conceitos básicos serão apresentados na sessão a seguir. 

 

1.2 – Nas Urdiduras da Abordagem Junguiana 

 

1.2.1 – Jung: o Tecelão 

 

Carl Gustav Jung, o criador da teoria psicológica denominada Psicologia Analítica, 

nasceu em 26 de julho de 1875, em Kesswill, na Suíça. De acordo com Silveira (1997), 
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quando tinha quatro anos, seu pai foi transferido para Klein, nas proximidades de Basiléia, 

local onde Jung fez todos os seus estudos. 

A escolha da carreira foi difícil para ele, pois seu interesse passava pela arqueologia, 

assim como também pelas ciências naturais. Sua escolha foi, no entanto, a medicina, 

especializando-se em psiquiatria. Concluiu o curso em 1900, aos 25 anos de idade. 

Jung deixou a Basiléia e mudou-se para Zurique, dando início à sua carreira de 

médico. Foi como assistente do psiquiatra Eugen Beuler no hospital psiquiátrico Burgholzli, 

ao realizar suas experiências de associações de palavras com pacientes, que Jung descobriu os 

‘complexos’: “agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de afetividade.” (ibdem, p. 

30). A partir daí, no decorrer dos próximos sessenta anos, Jung dedicou-se à descoberta e ao 

aprofundamento de todos os conceitos que compõem a Psicologia Analítica.
Em retrospecto, pode-se ver que os primeiros trinta anos de atividade profissional 
foram profundamente criativos. Durante esses anos, gerou os elementos básicos de 
uma monumental teoria psicológica, assim como abordou importantes questões 
coletivas do seu tempo, mas que não estão isentas de permanente atualidade. Os 
segundos trinta anos [...] foram os anos de aprofundamento e validação de hipóteses 
e intuições anteriores. Ampliou ainda mais suas teorias para incluir estudos de 
história, cultura e religião, e para criar uma ligação essencial com a física moderna. 
(STEIN, 2006, p. 14).

Jung casou-se com Emma Rauschenbach, em 1903, com quem teve cinco filhos. Entre 

1907 e 1912, estabeleceu estreito contato com Freud. Em 1913, após romper os laços com o 

grupo psicanalítico a que pertencia, por divergências teóricas profundas que o separavam de 

Freud, Jung abandonou a carreira universitária e iniciou um processo solitário de autoanálise.

Imagem 18 - Jung

Disponível em: http://www.simplessolucoes.com.br
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 Começava um período de ativação do inconsciente, de intensas experiências 
interiores, de sonhos impressionantes e mesmo de visões. Jung decidiu deixar que as 
imagens do inconsciente emergissem. 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. 
 Foi por meio da interpretação de seus sonhos e experiências internas que 
Jung chegou à descoberta de um centro profundo no inconsciente, centro ordenador 
da vida psíquica e fonte de energia. (SILVEIRA, 1997, p. 16). 
 

 
 Ainda sobre esse período de grandes descobertas internas vivido por Jung, Stein 

afirma que: 
De fato, durante um certo tempo, tornou-se o seu próprio sujeito primordial de 
estudo. Observando cuidadosamente os seus próprios sonhos e desenvolvendo a sua 
técnica de imaginação ativa, encontrou um caminho para penetrar cada vez mais 
profundamente nos espaços mais recônditos e de mais difícil acesso do seu mundo 
interior. Para entender seus pacientes e a si mesmo, desenvolveu um método de 
interpretação que se baseou em estudos comparativos de cultura humana, mito e 
religião; de fato, usou todo e qualquer material proveniente da história do mundo 
que tivesse alguma relação com os processos mentais. Deu a esse método o nome de 
“ampliação”. (STEIN, 2006, p. 14 - 15). 
 
 

 Os anos que se seguiram foram de grande produção teórica com a publicação de vários 

livros. Jung também se dedicou a longas viagens, com o intuito de aprofundar seus 

conhecimentos sobre a alma humana. Dessas viagens, “trouxe a descoberta da significação 

cósmica da consciência” (SILVEIRA, 1997, p. 18). A partir daí, aprofundou seus estudos 

sobre o inconsciente coletivo e os arquétipos. 

Ao buscar na história da humanidade algo que se assemelhasse às suas experiências 

interiores, Jung “fez o surpreendente achado de que o processo pelo qual ele próprio passara 

correspondia ao processo de transformação alquímica”; e desta forma, “a psicologia analítica 

encontrou na alquimia a sua contraparte histórica”. (SILVEIRA, 1997, p. 19). 

Jung possuía uma casa de campo em Bollingen, à beira de um lago, com uma ampla 

estrutura circular, na qual, no decorrer de sua vida, foi realizando várias construções. 

Acrescentou torre, andar e um pátio. Só mais tarde, quando escreveu suas Memórias, é que 

Jung percebeu que essas diferentes partes, construídas no decorrer desses vários anos, 

constituíam um conjunto significativo, que ele entendia como um símbolo da totalidade 

psíquica. 

Nas palavras de Silveira (1997, p. 23), “ainda em Bollingen, Jung trabalhava sobre 

pedra, esculpindo ou cinzelando inscrições, e pintava murais inspirados nas suas imagens 

interiores. Esse lugar era realmente o hábitat ideal para o Velho Sábio.” Jung faleceu na tarde 

do dia 06 de junho de 1961. 
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1.2.2 - A Psique 
 
 De acordo com Diniz (2009), Jung define a Psique como a personalidade total de cada 

indivíduo, que se apresenta em dois níveis: a consciência e o inconsciente, sendo que este se 

subdivide em pessoal e coletivo.  

Silveira (1997) acrescenta que o psiquismo é movido pela “energia psíquica”, também 

denominada “libido”, a qual possibilita que o mesmo funcione em “incessante dinamismo. 

Correntes de energia cruzam-se continuadamente. Tensões diferentes, pólos opostos, 

correntes em progressão e em regressão entretêm movimentos constantes.” (p. 41).  

 
1.2.3 - A Consciência 

 

A consciência está ligada diretamente à história de cada um, abrangendo 

“pensamentos, palavras, lembranças, identidade, sensações, gestos, sentimentos, imagens, 

fantasias” (DINIZ, 2009, p. 23). O “ego”, centro crítico do campo da consciência, possibilita 

que o sujeito se situe no tempo e no espaço, fazendo as adaptações necessárias às relações 

com o meio ao seu redor.  
O ego é um “sujeito” a quem os conteúdos psíquicos são “apresentados”. É como 
um espelho. Além disso, a ligação com o ego é a condição necessária para tornar 
qualquer coisa consciente – um sentimento, um pensamento, uma percepção ou uma 
fantasia. O ego é uma espécie de espelho no qual a psique pode ver-se a si mesma e 
pode tornar-se consciente. O grau em que um conteúdo psíquico é tomado e refletido 
pelo ego é o grau em que se pode afirmar que ele pertence ao domínio da 
consciência. (STEIN, 2006, p. 23). 
 

Cabe também ao ego a tarefa de auxiliar o indivíduo a adaptar-se à realidade e a 

relacionar-se com o mundo. De acordo com a psicologia analítica, existem quatro formas, 

denominadas “funções do ego” que tornam essa adaptação possível: o pensamento, o 

sentimento, a sensação e a intuição; cada uma dessas funções pode ser orientada por uma 

atitude introvertida ou extrovertida.  
Argumentou Jung que o ego tem uma tendência inata, genética, para preferir um 
determinado tipo de combinação de atitude e função, e para confiar secundariamente 
numa outra combinação complementar para equilíbrio, com uma terceira e uma 
quarta ficando menos usadas e, por conseguinte, menos acessíveis e desenvolvidas. 
As combinações constituem o que ele designou por “tipos psicológicos”. (STEIN, 
2006, p. 36). 
 

1.2.4 – O Inconsciente 

 

Diniz (2009) afirma que o inconsciente, “existe a priori e é matriz pré-formadora da 

própria consciência.” (p. 23). É, por isso, bem mais amplo do que ela, abrange todos os 
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conteúdos não conscientes e os herdados dos ancestrais. “O inconsciente é dinâmico, produz 

vários conteúdos, reagrupa outros já existentes e trabalha em uma relação compensatória e 

complementar com a consciência” (p. 24); e, na psicologia junguiana, é subdividido em dois 

níveis: o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. 

 Segundo Silveira (1997), o inconsciente pessoal abrange as camadas mais superficiais 

do inconsciente, e suas fronteiras com o consciente são imprecisas. 
Aí estão incluídas as percepções e impressões subliminares dotadas de carga 
energética insuficiente para atingir o consciente; combinações de idéias ainda 
demasiado fracas e indiferenciadas; traços de acontecimentos ocorridos durante o 
curso da vida e perdidos pela memória consciente; recordações penosas de serem 
lembradas e, sobretudo, grupos de representações carregados de forte potencial 
afetivo, incompatíveis com a atitude consciente (complexos). Acrescenta-se a soma 
das qualidades que nos são inerentes, porém, que nos desagradam e que ocultamos 
de nós próprios, nosso lado negativo, escuro. (SILVEIRA, 1997, p. 63 e 64). 
 

 A autora afirma, ainda, que o inconsciente coletivo, por sua vez, corresponde às 

camadas mais profundas do inconsciente, abrangendo os fundamentos que estruturam a 

psique de todos os homens. Em seu âmago, encontra-se um centro ordenador, denominado 

self (si mesmo), que consiste em uma fonte inesgotável de energia. Os conteúdos que o 

constituem são “impessoais, comuns a todos os homens e transmitem-se por hereditariedade” 

(p. 68). 
No nível do inconsciente coletivo, encontram-se os instintos e os arquétipos – 
formas estruturantes comuns a toda espécie humana, padrões de comportamentos 
coletivos, que se manifestam em motivos mitológicos nas mais diversas culturas e 
são o resultado do depósito de impressões deixadas por certas vivências 
fundamentais, repetidas incontavelmente por meio de milênios. (DINIZ, 2009, p. 
25). 
 

1.2.5 – Os Arquétipos e as Imagens Arquetípicas 

 

 Stein (2006) afirma que os arquétipos consistem em uma “fonte primária de energia e 

padronização psíquica”, e que constituem “a fonte essencial de símbolos psíquicos, os quais 

atraem energia, estruturam-na e levam, em última instância, à criação de civilização e 

cultura.” (p. 81). Já Silveira (1997), destaca que os arquétipos são “possibilidades herdadas 

para representar imagens similares, são formas instintivas de imaginar. São matrizes arcaicas 

onde configurações análogas ou semelhantes tomam forma.” (p. 68).  
Arquétipo é uma espécie de aptidão para reproduzir constantemente as mesmas 
idéias míticas; logo, é possível supor que os arquétipos sejam as impressões 
gravadas pela repetição de reações subjetivas. [...] Os arquétipos são determinados 
apenas quanto à forma e não quanto ao conteúdo, é um elemento vazio e formal em 
si, isto é, uma possibilidade dada a priori da sua apresentação. (JUNG apud 
SANTOS, 2008, p. 43). 
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 Diniz (2009) ressalta que por se tratarem de estruturas vazias, os arquétipos são 

possibilidades de imagem que ganham forma a partir da imagem arquetípica e do símbolo, os 

quais são acessíveis à consciência. A autora afirma ainda que “tais imagens variam conforme 

a época, a etnia e os indivíduos, mas têm sua estrutura preservada, como no caso dos 

arquétipos do Herói, da Grande Mãe, do Pai, da Criança Divina, do Órfão, dos Irmãos 

Inimigos, entre tantos outros.” (p. 26). E completa, afirmando que 
toda a herança espiritual da evolução da humanidade, concentrada no inconsciente 
coletivo, renasce na estrutura do cérebro de cada indivíduo. Os padrões arquetípicos 
esperam o momento de se realizarem na personalidade; são capazes de uma variação 
infinita e dependente da expressão individual, mas exercem uma fascinação 
reforçada pela expectativa tradicional ou cultural. (ibdem, p. 26) 

 

 Santos (2008) afirma que esses padrões arquetípicos costumam expressar-se “nas 

artes, na filosofia, nos mitos, nos contos de fada, nos dogmas, nos ritos religiosos e na 

produção do inconsciente”. (p. 44). Tais padrões são expressos através das imagens 

arquetípicas, também denominadas primordiais, que representam motivos mitológicos, ou 

seja, refletem “os modos universais de experiência e comportamentos humanos que, no 

mínimo, são comuns a todos os povos e tempos.” (p. 45). 

 

1.2.6 – Os Mitos na Abordagem Junguiana 

 

 Segundo Boechat (2008, p. 10), Jung descreveu como ocorre a presença do mito na 

dinâmica entre o consciente e o inconsciente. Enquanto a consciência é regida pelo 

“pensamento dirigido, ou adaptativo, linear” estando o mesmo direcionado para a adaptação à 

realidade externa, o inconsciente é regido pelo “pensamento circular, onírico, ou mitológico” 

e funciona através do “mecanismo associativo de imagens mitológicas”. 

Citando Jung, Silveira (1997) afirma que “os mitos são principalmente fenômenos 

psíquicos que revelam a própria natureza da psique.” (p. 114). Segundo ela, são resultados da 

tendência do inconsciente em projetar em fenômenos do mundo exterior as ocorrências que se 

desdobram de forma invisível no mundo interno. 
A importância dos mitos reside em seu poder de tornar disponível ao indivíduo um 
encontro simbólico consigo mesmo. Quando propomos a vivência de uma história 
ancestral [...], pode-se dizer que, na verdade, trazemos para a contemporaneidade um 
mito arcaico, justamente porque temos esse mito dentro de nós. (DINIZ, 2010, p. 
16). 
 

Silveira (1997) destaca que “os mitos condensam experiências vividas repetidamente 

durante milênios, experiências típicas pelas quais passaram (e ainda passam) os seres 
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humanos. Por isso temas idênticos são encontrados nos lugares mais distantes e diversos.” (p. 

114). 
O mundo do mito precisa ser encarado como tendo extensão idêntica ao mundo da 
psique. Assim, a principal tarefa da psicologia de base arquetípica é de 
(re)mitologizar a consciência e desliteralizá-la, para que possa restaurar a conexão 
com modelos míticos e metafísicos, ou seja, sutis e transcendentes. (HILLMAN 
apud SANTOS, 2008, p. 33). 

 

 Por tratar-se de um conteúdo de grande importância para o presente estudo, outras 

questões referentes aos mitos serão abordadas mais especificamente no capítulo 3.   
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CAPÍTULO 2

OS FIOS

Imagem 19 - Fios

Disponível em http://donachita.blogspot.com

Rocas fiando, fiando, a fiar
O fio do tempo, uma lã a puxar
Rocas fiando, fiando, a fiar
A vida é um fio que se deve cuidar
Rocas fiando, fiando, a tecer
O poncho denso do envelhecer.

Nenito Sarturi/ Sérgio Oliveira/ Miguel Marques

Este capítulo pretende abordar questões referentes aos fios, iniciando com uma 

contextualização histórica, seguida de um levantamento sobre as variedades de fibras que 

darão origem a diferentes fios, com um destaque especial para os fios mais conhecidos. O 

capítulo também relatará sobre algumas técnicas artísticas desenvolvidas a partir do uso de 

fios e ressaltará como algumas delas são utilizadas em Arteterapia enquanto linguagens 
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expressivas. Por fim, serão destacadas histórias que possuem, em seu contexto, questões 

relacionadas com fios. 

 

2.1 – O Fio da História 

 

 O trabalho desenvolvido com fibras e fios é uma das ocupações mais antigas do 

mundo. Inicialmente, o homem construía seus abrigos com varas de madeira entrelaçadas com 

vime, com o qual também preparava a cama em que dormia. Acredita-se que a forma de 

preparação dos fios foi descoberta no período paleolítico, quando pequenos filamentos de 

fibras naturais eram torcidos. A partir daí, a confecção de roupas de algum tipo de material 

tecido fazia parte das atividades femininas, assim como também eram preparadas cordas para 

amarrar e confeccionar redes, armadilhas e cobertas. 
 A mais antiga tessitura foi encontrada na estatueta neolítica de Lespugue, 
datada de 20.000 anos a.C. cuja figura feminina chamada de Vênus usa um 
“avental” de fios torcidos amarrados com uma tira na cintura. Os fios com as 
extremidades desfiadas indicam a sua origem vegetal ou animal, modelo semelhante 
à saia de uma jovem, cuja múmia da Idade de Bronze (14000 a.C.) foi encontrada 
em um tronco de madeira nos pântanos de Dinamarca e que está exposta atualmente 
no Museu Real de Copenhague. (FAUR, 2011). 

  

De acordo com Palma (2011), alguns dados levam a crer que o Egito e a Índia 

constituíram a origem da indústria têxtil. No Egito, as roupas eram feitas de linho e cânhamo, 

tendo o linho sido usado em Anatólia desde 7000 anos a.C. e destinado à confecção de roupas, 

toalhas e faixas para embalsamar múmias.  

Na Índia, o destaque eram os famosos panos para vestimentas. Neste país, a partir de 

escavações arqueológicas, descobriram-se sinais de plantações de algodão e, “sabe-se que os 

primeiros tecidos, também tendo como base o algodão, surgiram igualmente na Índia, 

especialmente na cidade de Dacca, o maior centro produtor do país”1

A lã era o principal material usado na Grécia e no Norte da Europa, onde a tecelagem 

era praticada desde a Idade de Bronze com o uso da lã, do cânhamo, do linho e de outras 

fibras, resultando em tecidos de boa qualidade, como comprovam os achados dos túmulos e 

sítios arqueológicos.  

 

                                                             
1 PALMA, Jorge. Fibras, Fios e Tecidos. Disponível em http://jorgepalma55.tripod.com/fib.html. Acessado em 

16/07/2011. 

 

http://jorgepalma55.tripod.com/fib.html�
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A seda, por sua vez, tem origem na China. Os chineses foram os primeiros a cultivar o 

bicho da seda e a aproveitar o casulo na fiação da seda natural. A seda é, ainda, um dos 

tecidos mais valorizados em toda a parte. “Há notícias de sedas chinesas, com seus desenhos 

de dragões, pássaros e outros animais, que remontam a época da dinastia Han, no século I 

antes de Cristo, e os brocados chineses, alcançaram seu apogeu no século XIV sob a dinastia 

Ming”. 2

Segundo este autor, com as grandes navegações e a chegada a novos territórios, as 

descobertas isoladas se espalharam. “A seda, especialmente, fascinava o mundo. Chegava à 

Espanha, e ganhava a Europa. Aos poucos, grandes centros produtores se firmavam em 

cidades italianas, francesas e inglesas.” Nessa época, os teares ainda eram manuais; o 

primeiro tear mecanizado só foi criado em 1785. 

 

No começo, e durante muito tempo, as fibras eram retiradas apenas das plantas e dos 

animais, porém, com a necessidade de criar o que a natureza não havia criado, o homem 

passou a produzir fibras em laboratório: as fibras químicas artificiais, originadas de matéria-

prima natural vegetal ou animal, recuperadas da natureza; ou sintética, obtida a partir, entre 

outros, do petróleo e do carvão mineral.  

 

2.2 – Fibras e Fios 

 

 Os fios, como os conhecemos, são o resultado da fiação de filamentos longos e 

resistentes: as fibras. As fibras têxteis dividem-se em naturais e não naturais.  

 

2.2.1 – As fibras naturais 

 

As fibras naturais podem ser de origem animal, como a lã e a seda, de origem vegetal, 

como o linho, o algodão e a juta, ou de origem mineral, como o amianto. 

 As fibras naturais diferenciam-se umas das outras quanto à sua origem, à cor, ao brilho 

e ao toque. A fibra do algodão se origina da algodoeira, pode ser branca ou creme pouco 

brilhante e de toque suave. Já a fibra da lã, de origem animal, pode ser extraída de carneiros, 

de cabras, de angorás, de caxemiras, de camelos, de alpacas, de lamas, entre outros. Sua cor 

pode ser branca, preta, amarela, acastanhada ou acinzentada. Algumas podem ser opacas, 

outras, luminosas, e são quentes e suaves ao toque. 

                                                             
2 Ibdem. 
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 A fibra da juta se origina do caule da planta chamada juta. Sua cor é acastanhada e é 

áspera e rugosa ao toque. Já o sisal é retirado das folhas do agave sisalana; pode ser creme ou 

branco, é lustroso e a fibra é dura. O linho tem sua fibra encontrada no caule das plantas que 

possuem esse mesmo nome; sua cor é acinzentada e tem aspecto sedoso. A fibra crua é rugosa 

e a branqueada é macia. 

 A fibra da seda se constitui de filamentos contínuos retirados dos casulos do bicho-da-

seda. Sua cor pode ser branca, creme ou amarelada e é brilhante. É considerada uma fibra 

nobre. Antes de preparada, é áspera ao toque, mas, depois do preparo, é lisa e macia. 

  

2.2.2 – As fibras não naturais 

 

Segundo Barros (2011), as fibras não naturais, também denominadas químicas, são 

manufaturadas, ou seja, são “obtidas através de artifícios ou sínteses químicas feito pelos 

homens, (e) dividem-se em fibras artificiais e sintéticas.” 

 A autora afirma que as fibras artificiais são constituídas por “macromoléculas lineares 

obtidas e fornecidas ao homem pela natureza, onde a matéria prima se encontra pronta na 

natureza, o homem por sua vez através de artifícios químicos, as coloca em condição de uso 

têxtil.” Inicialmente, elas eram de celulose, mas desde 1949 “o homem consegue por meios 

químicos transformar este composto orgânico em uma matéria de consistência viscosa que 

pode ser transformada em filamentos com propriedades têxteis”.3

 Dentre as fibras artificiais, pode-se destacar a viscose, o acetato, a modal e o liocel. 

Destes, destaca-se a viscose, que produz fios macios, brilhantes e sedosos, os quais 

possibilitam grande aplicação em produtos que apresentam toque agradável e com pouca 

possibilidade de causar alergias; “os tecidos produzidos têm caimento mole, e misturado a 

outras fibras têm o poder de torná-las mais suaves”.

 

4

 O acetato foi uma tentativa de imitar as características da seda natural. A fibra de 

Modal revela-se de grande aplicação no vestuário, principalmente de camisaria e blusas, e 

possui qualidades superiores a Viscose, principalmente no quesito durabilidade. Já o liocel é 

uma fibra obtida a partir de árvores cultivadas com esse propósito especificamente, criada a 

 

                                                             
3 Disponível em: BARROS, Izabelle. Fibras Têxteis. Disponível em http://www.modatecavirtual.com.br/.  
Acessado em 18/07/2011. 

 
4 Ibdem. 

http://www.modatecavirtual.com.br/�
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partir das “buscas por uma fibra artificial que fosse menos poluente, ou seja, [...] uma fibra 

que fosse totalmente biodegradável”.5

 Barros afirma que as fibras sintéticas são formadas a partir de macromoléculas 

sintetizadas pelo homem. Dentre elas, pode-se citar a poliamida, o poliéster e o acrílico. 

 

 A poliamida, também conhecida como Nylon, foi a primeira fibra obtida através de 

síntese química, cuja matéria prima é o alcatrão mineral, e continua até hoje sendo uma das 

mais importantes fibras. 

 O poliéster é uma fibra que funciona misturada com outras, possibilitando a criação de 

tecidos leves, arejados, que não esgarçam, e que, após tingidos, não desbotam. Além disso, 

não esticam, amarrotam ou encolhem. 

 O acrílico, por fim, foi criado com a intenção de substituir a lã natural. Sua principal 

qualidade é que os fios produzidos apresentam volume, o que possibilita a criação de peças de 

vestuário com bastante leveza, brilho e maciez. São muito resistentes e não amarrotam. 

 

2.3 – Os Fios mais utilizados 

 

2.3.1 – Linho 

 

Segundo Batt (2010), o linho foi possivelmente a primeira fibra vegetal utilizada na 

fabricação de um tecido. Além da já citada presença nos túmulos egípcios, ele é mencionado 

em diversas passagens do Antigo Testamento, e era considerado como um símbolo de pureza. 

 A planta do linho tem origem na Ásia Ocidental, foi levada para a Europa pelos 

romanos, onde tornou-se o principal produto têxtil durante a Idade Média. Atualmente é 

cultivada em todas as partes do mundo. 

A planta do linho chega a atingir de noventa centímetros a um metro e vinte de altura e 

possui flores brancas ou azuis. Na época da colheita, a planta é arrancada, para facilitar a 

obtenção de fibras mais longas. Após colhidos, os feixes são postos para secar, antes de serem 

imersos em água, processo conhecido como maceração, que ajuda a separar a matéria lenhosa 

das fibras manipuláveis.  

Após a maceração, os feixes são arrumados de forma que a água escorra e eles possam 

secar. Em seguida, eles são tratados: suas fibras são quebradas, os talos são separados das 

fibras e estas são passadas através de uma série de cones metálicos que se tornam cada vez 

                                                             
5 Ibdem. 
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mais finos. Os longos fios são então armazenados em fardos, prontos para serem fiados. Os 

processos de alvejamento, tecelagem e acabamento variam de acordo com o produto final a 

ser produzido, se um tecido grosseiro, ou um tecido delicado.

Imagem 20 – Fios de Linho

Disponível em http://negrelosonline.blogspot.com

De acordo com a autora, há muitas superstições em torno do linho. Sonhar 
com a planta indica um casamento feliz e próspero. Sonhar com fiar linho, 
entretanto, sugere má sorte. Quando florido, o linho pode ser cortado para servir de 
proteção contra bruxarias. Também pode ser tecido com cânticos e encantamentos 
para proteger a pessoa que vier a usar o traje pronto. (BATT, 2010, p. 51).

2.3.2 – Algodão

A Índia e a Etiópia lideraram as primeiras peças tecidas de algodão. Antes conhecido 

como “lã de madeira”, “lã de árvore” e “ouro branco”, o algodão se tornou a fibra mais usada 

do mundo. O algodão cultivado no Egito se tornou mundialmente famoso, por ser 

incrivelmente forte e macio. Às margens do Rio Nilo, o clima e o solo são ideais para essa 

cultura. Assim, o Egito conquistou um capítulo à parte na história dos tecidos.

As sementes do algodoeiro são envolvidas por pêlos que, retirados do caroço, são 

limpos, lavados, secados à sombra, cardados e finalmente fiados. Esses fios têm boa 
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elasticidade, resistência e são fácies de tingir. Podem conter impurezas, mas mesmo assim não 

são desprezados, porque as irregularidades dão originalidade às peças produzidas. Os fios que 

não contém impurezas são mais caros.

Imagem 21 – Fios de algodão para jeans

Disponível em http://tomarequepreste.blogspot.com

Há vários anos agricultores familiares se dedicam à produção de algodão com 

emprego de técnicas de conservação do solo, da biodiversidade e sem a utilização de 

agrotóxicos. Esse esforço resultou na colheita de um algodão ecológico, livre de resíduos 

químicos prejudiciais à saúde. Esse algodão vem sendo usado para produzir fios artesanais 

através de rocas elétricas de pequeno porte. 

2.3.3 – Lã

O fio da lã é obtido a partir da camada fibrosa que cobre o corpo de certos animais herbívoros. 

Os pêlos crescem da epiderme do animal e são mais ou menos finos, curtos e ondulados. A lã 

mais conhecida é a do carneiro, embora existam outros mamíferos, conforme já foi citado 

anteriormente, cuja camada fibrosa tem igual ou maior valor têxtil.

As fibras destes animais diferem de uns para outros, no que se refere ao seu 

comprimento e finura, embora haja outras características que interferem na qualidade dos fios 

que delas resultam.



43

As lãs são classificadas de acordo com a sua forma de obtenção. Sendo assim, há a lã 

virgem, que resulta da tosquia periódica dos animais; a lã de peles, que é extraída das peles 

dos animais abatidos com produtos depilatórios e que possui qualidade inferior à lã virgem; e 

a lã recuperada, que é obtida pela neutralização de fibras de lã que já estavam sob a forma de 

fios ou tecidos.

Imagem 22 – Fios de Lã

Disponível em http://pt.dreamstime.com

O processo de transformação e fiação inicia-se com a tosquia, ou seja, a extração do 

pêlo do animal. Em seguida, é realizada a separação dos vários tipos de fibras. Essas fibras 

são lavadas em água quente, com o objetivo de retirar as impurezas, e secadas. Por fim, as 

fibras passam por um processo de enzimagem, que as torna macias.

A partir destas etapas, as fibras já estão em condições de serem transformadas em fio: 

inicialmente elas são separadas em um conjunto ordenado. Em seguida, são separadas as 

fibras curtas das longas, de forma a se obter fios macios, regulares e de boa elasticidade, que 

resultarão em lãs de melhor qualidade. Após isso, as fibras cardadas e/ou penteadas são 

transformadas em fios, através de estiragem e torção. Esta última etapa, em que dois ou mais 

fios são torcidos, possibilita a obtenção de um novo fio, mais resistente e coeso.
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2.3.4 – Seda

A seda foi criada na China há quase cinco mil anos. De acordo com Batt (2010), os 

chineses mantiveram sigilo quanto à sua produção durante muito tempo, até quando os 

mercadores começaram a levá-la para a Índia e o Oriente Médio. “A Célebre Rota da Seda, ao

longo da qual ela era transportada da China para o Ocidente, prosperou desde a Antiguidade 

até a Idade Média.” (p. 28). 

Imagem 23 – Fios de Seda

Disponível em http://www.comocriarbijuterias.com.br

Na China, além de ser usada como moeda, a seda possuía um status religioso 

especial, e anualmente realizava-se uma cerimônia de culto em homenagem a Lei Tsu, a 

principal deusa da seda. Nessa ocasião a imperatriz, assim como as mulheres dos camponeses, 

cuidava pessoalmente de uma casa de bichos-da-seda.
Quem produz a seda é uma lagarta comum, a larva da mariposa da seda ou 

Bombyx mori. As larvas se alimentam de folhas de amoreira por um período de seis 
a oito semanas, ao longo do qual passam de uma cor verde-maçã para um delicado 
branco puxado para o creme. Então começam a fazer para si uma “casinha de seda”, 
chamada de casulo ou crisálida. No interior do casulo, o bicho-da-seda meneia a 
cabeça continuamente, descrevendo um oito, depositando camadas e mais camadas 
de fio da seda. Nesse estágio, o casulo é mergulhado em água quente ou suspenso 
num vapor escaldante para impedir que a mariposa saia do casulo e destrua a seda.
(BATT, 2010, p. 28 e29).

O fio da seda é feito por meio de dois processos: a bobinagem e a torcedura. Na 

bobinagem, os fios de vários casulos são desenrolados ao mesmo tempo, produzindo, cada 

um, de seiscentos a novecentos metros de fio. Em seguida, a seda é lavada e enrolada em um 
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ilhó. Já na torcedura, vários fios são torcidos juntos, para tornar o fio mais forte. Por fim, a 

seda é fervida com sabão para eliminar uma goma natural, e depois é alvejada ou tingida. 

“Uma vez preparado, o fio pode ser usado para confeccionar diferentes tipos de tecidos de 

seda, como por exemplo, o brocado, o damasco, o veludo e o cetim.” (ibdem, p. 29).

2.4 – Quando os fios tornam-se Arte

2.4.1 – Tecelagem

A tecelagem consiste em criar tecidos através do ato de entrelaçar os fios da urdidura,

que são longitudinais, com os da trama, que são transversais. Há somente duas posições 

possíveis para os fios de trama: ou ele passa por baixo ou passa por cima dos fios de urdume.

Dependendo da forma de como o fio é entrelaçado, é formada a padronagem. A tecelagem 

pode ser realizada de forma artesanal, com a utilização de teares manuais, ou em processo 

industrial, com teares automáticos.

Segundo Batt (2010), embora os primeiros teares existam desde aproximadamente 

6000 a.C, o tear manual simples, usado até os dias atuais, provavelmente existia há milhares 

de anos antes. Segundo ela, “a produção de tecido é tão disseminada, que a maioria das 

culturas tem registros escritos ou orais que dão conta de uma divindade, geralmente uma 

deusa, associada à produção de tecidos.” (p. 6).

Imagem 24 – Macramê

Disponível em http://www.flickr.com/photos/elianarei
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 A deusa padroeira das fiandeiras existiu em várias tradições como a egípcia 
(Ísis), alemã (Holle, Perchta), basca (Mari), lituana (Laima), italiana (Befana), 
eslava (Baba Yaga, Mokosh), japonesa (Amaterassu), grega (Ártemis, Athena), 
nórdica (Frigga), báltica (Saule, Sunna, Rana Neida), além da Rainha das Fadas de 
França, Espanha, Irlanda, Inglaterra. (FAUR, disponível em 
http://www.teiadethea.org.). 

 

 Dentre as formas de tecelagem manual, o macramê não utiliza nenhum tipo de tear ou 

ferramenta, apenas os dedos, que vão cruzando os fios e prendendo-os com nós, formando 

várias formas geométricas, decorativas e franjas  

 

2.4.2 – Bordado 

 

 O bordado é uma técnica em que desenhos e figuras ornamentais são criadas à mão ou 

à máquina sobre um tecido, utilizando para este fim diversos tipos de ferramentas como 

agulhas e diversos tipos de fios. 
O bordado é uma arte milenar, cujos registros históricos remontam à pré-história. O 
bordado ponto cruz era utilizado pelos homens das cavernas na costura das vestes, 
feitas de peles de animais e ao invés de linhas eram usadas fibras vegetais ou tripas 
de animais. Esta técnica é apreciada pelo homem há 30 mil a.C., sendo um fóssil, 
encontrado na Rússia, cujas vestes eram adornadas com grânulos de marfim, uma 
evidência deste fato.6

 
  

 A autora ressalta que há vários tipos de bordado: o bordado liso, no qual quase não se 

nota o relevo; o bordado de relevo de realce, onde o relevo é evidente; o bordado de 

aplicação, onde se utilizam pérolas, lantejoulas e canutilhos; o bordado de contorno, que é 

utilizado para contornar uma figura; e o bordado cheio, quando a figura é toda bordada. 

 Farah cita ainda uma grande variedade de pontos que podem ser utilizados nos 

bordados: os pontos de contorno, como o de haste, o de alinhavo, o ponto atrás e o pequinês; 

os pontos chatos, como o reto, o cheio, o matiz, o chato, o ponto de folha, o pétala, o russo, o 

ponto cruz, entre outros. Há também os pontos de cadeia, como o de margarida, o de cadeia 

torcido e o de elos; e os pontos de nó, dentre eles, os nozinhos franceses, o ponto rococó e o 

ponto coral. 
 
 

                                                             
6 REBOUÇAS apud FARAH, Ana Beatriz Azevedo. Projeto Pessoal: A Arte de Criar e Transformar com 

Linha e Agulha – Costura e Bordado em Arteterapia. Rio de Janeiro: Clínica Pomar, 2010. 
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Imagem 25 – Bordado da Família Dumont

Disponível em http://www.matizesbordadosdumont.com. 

2.4.3 – Costura

Costurar, ou coser, consiste no ato de unir com pontos, através da utilização de agulha 

e linha, ou qualquer outro tipo de fios. Esta arte manual acompanhou a história da 

humanidade e evoluiu de acordo com as necessidades e os hábitos de cada época. 

A costura tornou-se um ofício, que permaneceu como uma arte de especialista, 

passada de geração em geração para homens e mulheres, até a Revolução Industrial. Nesta 

época, a costura ganhou padronização e produção em série, tornando-a mais rápida e 

adequada ao crescente mercado consumidor. 

Mesmo após essa época, a costura também se manteve como uma atividade bastante 

útil para a mulher, já que era um dos poucos trabalhos ao qual ela poderia se dedicar em casa

para complementar a renda da família. Com a invenção da máquina de costura doméstica, os 

trabalhos adquiriram praticidade, mais rapidez e eficiência. 

A costura tornou-se um dos hábitos mais comuns nos círculos femininos e, até pouco 

tempo atrás, meninas eram instruídas de forma que fossem capazes de fazer, com a ajuda das 

mães e irmãs, peças para o seu próprio enxoval de casamento.
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Imagem 26 – Colcha de Retalhos

Disponível em http://vilamulher.terra.com.br    

De acordo com Batt (2010), o patchwork surgiu como uma necessidade. A autora 

afirma que antes de invenção dos teares industriais, os tecidos eram muito caros. Sendo assim, 

sempre que uma roupa se rasgava, era cuidadosamente consertada com o uso de remendos.

Segundo a autora, há provas de que o patchwork era utilizado por civilizações antigas. 

No Antigo Testamento é citada a famosa túnica de José, possivelmente feita com retalhos. Na 

Idade Média, a técnica chegou à Europa, onde as colchas de matelassê, em que são costuradas 

duas camadas de tecido com um material macio no meio, tornaram-se verdadeiras obras de 

arte. Foi nos Estados Unidos, porém, que essa técnica atingiu sua plena expressão. “Lá, as 

colchas eram feitas em grupo, muitas vezes para serem dadas de presente de casamento a um 

jovem casal.” (p.61). 
As diferentes regiões desenvolveram seus padrões e desenhos característicos, muitas 
vezes refletindo as origens étnicas do artesão. A choupana rústica de toras era um 
motivo muito comum: tiras de tecido eram unidas para formar um quadrado, que 
representaria o aconchego do lar. Contudo, não eram apenas os motivos que 
contavam a história. A própria escolha do tecido e o processo de criação de uma 
colcha era um registro da vida do artesão ou da artesã, cuja história era registrada em 
tecido e transmitida de geração em geração. (p. 61).
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2.4.4 – Tricô

Imagem 27 – Tricô

Disponível em http://boamalha.wordpress.com

O tricô é uma técnica que pode ser realizada de forma manual ou através de máquinas. 

Consiste no uso de duas agulhas para entrelaçar o fio de forma organizada, de modo a criar

um tecido denominado malha de tricô. 

Embora outros fios possam ser usados, normalmente o mais comum é a lã. Sendo 

assim, o tricô é com frequência utilizado na confecção de roupas de frio, como blusas, 

cachecóis, ponchos, gorros e sapatinhos, entre outros.

2.4.5 – Crochê

Embora pouco se saiba ao certo sobre sua origem, o crochê consiste em uma técnica

de artesanato realizada com uma agulha especial, que possui um gancho na ponta, e que 

produz um trançado semelhante ao da malha ou da renda. Os trabalhos com essa técnica 

podem ser realizados com qualquer tipo de fio ou material, dependendo da peça a ser criada, 

que pode variar de uma toalha delicada, uma colcha, um casaco, a um tapete resistente. 
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Imagem 28 – Crochê

Disponível em http://www.gratisonline.com.br/como-fazer-croche-passo-a-passo-videos/

2.5 – Os Fios que se fiam em Arteterapia

Em Arteterapia, os fios são usados predominantemente em tecelagens, costuras e 

bordados. Cada uma dessas técnicas apresenta características e indicações muito particulares.

Segundo Philippini (2009), a tecelagem abrange várias ações: tecer, tramar, urdir, 

produzir tessituras, dominar o fio e com ele formar estruturas. Além disso, quem tece, utiliza e 

desenvolve externa e internamente as habilidades de reunir, estruturar, integrar, relacionar, 

ordenar, organizar e desembaraçar. 

Em Arteterapia, esta técnica pode ser realizada com pequenos teares manuais, feitos 

com tiras de madeira ou pedaços de papelão, e pode ser aplicada aos mais variados públicos, 

desde que os teares e as técnicas sejam adequados às especificidades de cada um. Os tipos de 

fios utilizados podem ser bem variados, nas cores, texturas e grossuras. Pode-se utilizar 

barbantes, fitas, tiras de tecidos, de garrafa pet e de papel, cordões, ráfia, entre outros. Nesta 

técnica, “a linha [...] cria seu próprio suporte, desde que saibamos tramá-lo a contento.” 

(PHILIPPINI, 2009, p. 61).
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A autora ressalta ainda o simbolismo contido na prática da tecelagem, onde os fios 

entrelaçados e dando suporte e estrutura uns aos outros, servem como uma metáfora para as 

relações humanas, nas quais “funcionamos em rede, estamos permanentemente em rede, 

interagindo com tudo e todos, sendo influenciados e influenciando.” (ibdem, p. 62).

Imagem 29 – Tecelagem realizada com tear de papelão

Disponível em http://www.tecelagemanual.com.br/papelao.htm

O bordado e a costura, atividades que necessitam do uso da linha e da agulha, “são 

extremamente úteis no processo arteterapêutico. Ensinam sobre a necessidade de cuidado, 

gradualidade, minúcia, atenção e concentração.” (ibdem, p. 64). Ambas as técnicas 

proporcionam a possibilidade de desenvolvimento da paciência, da delicadeza, da lentidão, do 

ritmo harmônico e de ordenação.
O bordado oferece os mesmos benefícios da costura, acrescido das possibilidades de 
experimentação mais intensa e refinada com a cor e a forma. Os mecanismos 
operacionais do bordado em relação à costura são mais complexos, pois cada ponto 
de bordado, com sua forma específica, requer também ritmos e uma sequencia de 
movimentos mais complexos que na costura. (ibdem, p. 67).

Na confecção do bordado, além das linhas próprias para bordar, pode-se utilizar o 

barbante e a lã. Existem agulhas adequadas às diferentes espessuras de fios. Em alguns casos, 

também pode-se fazer uso do bastidor. E a aplicação de miçangas e paetês pode tornar o 

resultado ainda mais atraente e colorido.
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Imagem 30 – Bordado

Disponível em http://www.flickr.com/photos/marimaroca

Já para a costura, os materiais que podem ser utilizados são: as linhas das mais 

variadas cores e marcas, as agulhas, os alfinetes, os pedaços de tecido lisos e estampados, e os 

diversos tipos de aviamentos, como os botões, as sianinhas, as rendas e as passamanarias. 

Imagem 31 - Costura
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Disponível em http://ascriasdaelba.blogspot.com/2009/03/fuxico-yo-yo.html 

 

2.6 – Muitos fios, muitas histórias 

 
Há muito tempo, entre as tramas e urdiduras do mundo, quando rendas e brocados 
enfeitavam a terra, quando o céu do dia era cetim azul e o céu da noite veludo 
escuro... havia um lugar, enfurnado entre os vales e as colinas, onde tecelões e 
artífices de palavras, costureiras e contadoras de histórias davam vida aos tecidos 
dos contos de fadas. (BATT, 2010, p. 6). 

 

 Para concluir este capítulo, e, considerando a grande importância dos fios no decorrer 

da história e para as civilizações humanas, pretende-se ressaltar que foram criadas diversas 

histórias que contêm o uso dos fios em seu contexto narrativo. Dentre elas, pode-se citar “A 

Bela Adormecida”, “Fátima, a Fiandeira”, “Os Cisnes Selvagens”, “Rumpenstünzchen”, 

“Filomena”, “Ananse” e “As filhas de Mínias”. 

 Dentre os contos locais, pode-se destacar “Anaeet”, um conto da Armênia; “O 

Brocado de Seda”, da China; “As Três Fadas”, da Suécia; e “O Casaco de Retalhos”, um 

conto judaico. 

 A famosa escritora Marina Colasanti também se utiliza de fios em suas histórias: “A 

Moça Tecelã”, “Além do Bastidor” e “Fio após Fio”, assim como Ana Maria Machado, em 

sua bela história “Ponto a Ponto”. 

 Da mesma forma como ocorreu com os contos, foram criados vários mitos que 

abordam a utilização de fios em seus enredos. No próximo capítulo, pretende-se relatar quatro 

da Mitologia Grega, e analisar o conteúdo simbólico referente ao uso dos fios abordado em 

cada um deles. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ascriasdaelba.blogspot.com/2009/03/fuxico-yo-yo.html�
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CAPÍTULO 3

MITOS PARA FIAR, DESFIAR, DESAFIAR E CONFIAR

Imagem 32 – A Tecelã

Disponível em http://tempodeteia.blogspot.com

O mais importante do bordado é o avesso,
É o avesso.
O mais importante em mim é o que eu não conheço
O que eu não conheço.
O que de mim aparece
É o que dentro de mim Deus tece.

Jorge Vercillo e J. Veloso

Segundo Brandão (2009), criados desde as culturas primitivas, os mitos são narrações 

de acontecimentos que ocorreram no tempo primordial, sob a influência de entes 

sobrenaturais. Referem-se aos relatos de histórias sobre o início da existência de todas as 

coisas, contam “de que modo algo, que não era, começou a ser”. (p. 37). Nas palavras de 
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Boechat (2008, p. 1): “o mito seria uma roupagem ou um escafandro com o qual o homem das 

sociedades tribais se veste para entrar no mundo exterior.”  

Brandão (2009) ressalta ainda que o mito também consiste em uma representação 

coletiva, transmitida de geração em geração e que relata uma explicação do mundo. “Mito é, 

por conseguinte, a parole, a palavra ‘revelada’, o dito.” (p. 38). 
O mito expressa o mundo e a realidade humana, mas cuja essência é efetivamente 
uma representação coletiva, que chegou até nós através de várias gerações. E, na 
medida em que pretende explicar o mundo e o homem, isto é, a complexidade do 
real, o mito não pode ser lógico: ao revés, é ilógico e irracional. Abre-se como uma 
janela a todos os ventos; presta-se a todas as interpretações. Decifrar o mito é, pois, 
decifrar-se. (p. 38). 

 

Boechat (2008) aborda quatro questões que justificam a importância dos mitos para o 

ser humano: a cosmológica, a metafísica, a sociológica e a psicológica. Sobre a questão 

cosmológica, o autor destaca que o mito “dá sentido à própria ordem do mundo. [...] Os mitos 

têm a função de responder de forma simbólica às questões fundamentais da alma [...] e 

cumprem sua função de atribuir sentido ao mundo.” (p. 1). Já a questão metafísica, refere-se 

ao fato de que é através da mitologia que são satisfeitas as constantes tentativas do homem de 

explicar a essência do mundo, da natureza e dos fenômenos.  

Ao abordar a questão sociológica, o autor afirma que o mito desempenha um papel 

estruturante na sociedade humana e destaca a importância da mitologia na organização do dia-

a-dia das culturas tribais: “Sem o mito, essas sociedades simplesmente não se organizariam. O 

nascimento, a infância, o casamento, a caça e a guerra, o comércio e a morte, todas as 

atividades, enfim, são ritualizadas e mitologizadas para ganharem sentido.” (p. 2). A partir 

dos mitos, as sociedades criaram os seus ritos. 
Através do rito, o homem se incorpora ao mito, beneficiando-se de todas as forças e 
energias que jorraram nas origens. [...] Em resumo: o rito é a práxis do mito. É o 
mito em ação. O mito rememora, o rito comemora. Rememorando os mitos, 
reatualizando-os, renovando-os por meio de certos rituais, o homem torna-se apto a 
repetir o que os deuses e os heróis fizeram ‘nas origens’, porque conhecer os mitos é 
aprender o segredo da origem das coisas. (BRANDÃO, 2009, p. 41). 

 

 Harding (2007) destaca que é possível encontrar muitas semelhanças nos rituais 

criados por diferentes e distantes sociedades primitivas. Segundo ela, 
mitos e rituais [...] representam os processos inconscientes de tribos ou raças 
inteiras. Foram adaptados às necessidades comuns de incontáveis gerações por um 
processo de convencionalização, através do qual os elementos pessoais foram 
eliminados. Ali permanecem os temas gerais comuns a todos os indivíduos do 
grupo. O fato de que mitos e rituais equivalentes sejam surpreendentemente 
similares até em detalhes em culturas de povos bastante separados, indica que 
representavam temas psicológicos gerais que são verdadeiros para a humanidade 
como um todo. (p. 39). 
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A quarta e última questão abordada por Boechat (2008) é a psicológica. De acordo 

com ele, da mesma forma que o homem possui a necessidade de entender o mundo, a natureza 

que o rodeia, e inserir-se na vida social, também precisa entender a si mesmo. Por se tratarem 

de relatos simbólicos que se desdobram em imagens repletas de significado que tratam sobre 

as verdades dos homens de todos os tempos, os mitos possibilitam uma melhor compreensão 

dos processos da psique. Nas palavras do autor, citando o pensamento de Jung: “cada pessoa 

deveria descobrir o seu mito pessoal para compreender seu papel no mundo e seu destino.” (p. 

3). 

Segundo Byington (2009, prefácio), a partir do conceito de ‘arquétipo’ criado por 

Jung, abriu-se a possibilidade de perceber que os mitos apresentam diferentes e variados 

caminhos simbólicos que auxiliam na formação da Consciência Coletiva. 
Os mitos delineiam padrões para a caminhada existencial através da dimensão 
imaginária. Com o recurso da imagem e da fantasia, os mitos abrem para a 
Consciência o acesso direto ao Inconsciente Coletivo. [...] Os mitos, além de 
gerarem padrões de comportamento humano, para vivermos criativamente, 
permanecem através da história como marcos referenciais através dos quais a 
Consciência pode voltar às suas raízes para se revigorar. (p. 9). 

 

  

3.1 – Os Mitos Gregos 

 

A Grécia, apesar de ter sido palco de grandes lutas, invasões bárbaras e ocupações de 

vários povos, em seu território abrigou, na antiguidade, uma nação que possuía grande poder 

de coesão e aglutinação. A cultura local foi enriquecida com as influências egípcia, oriental e 

fenícia. Como conseqüência, esse povo deixou como herança para a humanidade um vasto e 

incomparável patrimônio cultural. 

 Os primeiros mitos gregos eram transmitidos oralmente entre as gerações, em forma 

de poemas, recitados pelos contadores de histórias conhecidos como aedos, nas praças 

públicas para as famílias dos povoados. Segundo Oliveira & Oliveira (2009), porém, os mitos 

passaram a ser relatados através da poesia escrita de Homero e Hesíodo. 
São as Epopéias: Homero nos oferece “Ilíada” e “Odisséia”; Hesíodo 
magistralmente nos presenteia com “Trabalhos e Dias”, “Mito de Prometeu e 
Pandora”, “Mito das Cinco Idades” e “Teogonia”. Essas sagas relatam mitos que nos 
permitem vislumbrar e fantasiar o que os nossos ancestrais vivenciaram como 
também perceber os paralelos com o que vivemos hoje. (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 
2009, p. 14) 
 

 A Teogonia oferece os relatos sobre a origem do cosmo, também denominada 

Cosmogênese, abordando aspectos relativos às forças da natureza, que passaram, 
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posteriormente, a uma antropomorfização, ou seja, os deuses foram humanizados, 

apresentando-se à imagem e semelhança dos homens. 
Para os gregos, as gerações divinas se sucederam em uma sequência distinta entre a 
matrilinhagem e a patrilinhagem, dos deuses ctônicos (do mundo inferior a terra) aos 
celestes (urânicos). Nessas histórias, deuses e heróis buscam marcar suas realizações 
com a integração dos aspectos internos do homem e aqueles externos pertencentes à 
própria natureza, tentando equilibrar essas energias. (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 
2009, p. 14). 

 

 De acordo com esses autores, ao contrário dos mitos do Egito, da Índia e do extremo 

Oriente que, mesmo sendo anteriores aos gregos, chegaram aos dias atuais mantidos em sua 

autenticidade por meio de textos religiosos, “o mito grego perdeu o seu caráter religioso, 

obedecendo aos preceitos estéticos da poesia, da arte figurativa e da literatura erudita em 

documentos profanos.” (ibdem, p. 23). 

 É inegável que os mitos gregos nesta época atual, tanto tempo após sua criação na 

Grécia Antiga, mantêm-se presentes no imaginário coletivo das mais variadas culturas. Seja 

através da literatura ou das artes em geral, personagens como Zeus, Hera, Deméter, Poseidon, 

Atena, Ártemis, Apolo, Dioniso, Afrodite, Hércules, Édipo, entre tantos outros, são 

facilmente reconhecidos em suas histórias maravilhosas.  

Na próxima seção pretende-se destacar desta rica mitologia alguns mitos que abordam 

especificamente o uso de fios por mulheres: as Moiras, Penélope, Aracne e Ariadne. 

 

3.2 – Mitos e Fios 

 

3.2.1 – O Mito das Moiras  

 

As Moiras eram três divindades femininas, fiandeiras, que tinham o poder sobre o 

destino humano em suas dificuldades, alegrias e sofrimentos. Eram elas que concediam ou 

tiravam a vida, atuando diretamente em seu começo, meio e fim. Cada uma delas possuía uma 

função específica, definida de acordo com a etimologia do seu nome.  

A primeira se chamava Cloto, palavra grega originada do verbo “fiar”. Era a fiandeira, 

a que fia. Sua função era segurar o fuso e puxar o fio da vida. Atuava como a deusa dos partos 

e dos nascimentos. 

Láquesis, a segunda Moira, tinha seu nome originado do verbo “sortear”, era a 

sorteadora. Sua tarefa consistia em enrolar o fio da vida e lançar a sorte para definir a 
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quantidade de atribulações que cada um passaria no decorrer da existência. Também era ela 

quem media e determinava o comprimento do fio da vida de cada um.

A terceira Moira era Átropos, cujo nome significa “não voltar”, “afastar”. Era a que 

não voltava atrás, a inflexível. Sua função era cortar o fio da vida, sem jamais retroceder na 

sua decisão.

Imagem 33 – As Moiras

Disponível em: http://sabrinaaprendizdefeiticeira.blogspot.com 

3.2.2 – O Mito de Penélope

Penélope era a esposa de Ulisses, o herói da Odisséia de Homero. Com ele teve um 

filho, Telêmaco. Quando a Guerra de Tróia terminou, Penélope e todos os súditos do reino 

aguardavam ansiosos o retorno do rei. Entretanto, o tempo foi passando e Ulisses não 

regressava ao seu reino. 

Com o passar dos anos, Penélope, que confiava na volta do marido, passou a ser 

cortejada por vários pretendentes, nobres que se instalaram em Ítaca com a pretensão de 

desposar a rainha e com ela dividir o trono. 

Durante anos, Penélope suportou o máximo que pode as pressões dos pretendentes que 

ficaram no castelo aguardando a sua decisão. Por fim, a rainha prometeu que escolheria um 

http://sabrinaaprendizdefeiticeira.blogspot.com/�
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dos candidatos assim que terminasse de tecer a mortalha do seu sogro, que já estava idoso e 

doente. Considerando a proposta razoável, todos concordaram. 

O que ninguém sabia, era que Penélope havia encontrado uma maneira de acalmar os 

ânimos masculinos e protelar o momento da indesejada decisão. Sendo assim, a rainha 

passava o dia inteiro aos olhos dos súditos do reino tecendo, tramando o tecido que serviria ao 

sogro. Porém, durante a noite, desmanchava tudo o que fizera, retardando, desta forma, o 

término do trabalho. Foi assim durante três anos, até que a rainha foi descoberta, denunciada 

por uma de suas serviçais.

Seu filho Telêmaco, na tentativa de socorrer a mãe, saiu em busca do pai, que 

finalmente retornou ao reino com o auxilio da deusa Atena. Ulisses chegou disfarçado de 

mendigo, protegido da hostilidade dos rivais que pretendiam desposar sua Penélope.

Pressionada, sem outra alternativa, e sem reconhecer o marido remoçado e camuflado 

pelos poderes da deusa que o protegia, a rainha deu início às provas que resultariam na 

escolha no novo rei. Com as bênçãos de Atena, Ulisses saiu vitorioso, vingou-se de todos os 

seus rivais, matando-os e, finalmente, retornando aos braços de Penélope.

Imagem 34 - Penélope

Disponível em http://anacamarra.blogspot.com
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3.2.3 – O Mito de Aracne

Imagem 35 - Aracne

Disponível em http://nau.filosofica.zip.net

Atena era a deusa grega que, entre outras atribuições, presidia os trabalhos femininos 

da fiação, da tecelagem e do bordado, sendo por isso também intitulada “Obreira”. 

(BRANDÃO, 2010, p. 27).

Aracne era uma bela jovem, filha do rico tintureiro Ídmon. A moça bordava e tecia 

com tanta perfeição que conquistava a admiração de todos, inclusive das ninfas, que vinham 

dos bosques apenas para admirar o seu trabalho artístico. Era tão competente e habilidosa que 

possuía a honra de ser considerada uma discípula de Atena.

Acontece, porém, que a jovem Aracne era muito audaciosa, e chegou ao ponto de 

desafiar a deusa para uma competição pública. Atena aceitou o desafio, contudo, apareceu à 

moça sob a forma de uma velha senhora e a aconselhou a ser mais moderada, porque os 

deuses não aceitavam concorrência por parte dos mortais. A jovem, arrogante, ultrajou a 

anciã. Então a deusa, melindrada, manifestou-se em toda a sua grandiosidade de imortal e 

declarou aceitar a competição, que consistia na confecção do mais perfeito bordado.

No dia da exposição dos trabalhos, Atena apresentou um deslumbrante bordado no 

qual representava os doze deuses do Olimpo, em toda a sua majestade, em lindos coloridos. 
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Aracne, por sua vez, teceu histórias que se referiam aos casos indecorosos dos deuses, 

principalmente às aventuras amorosas de Zeus.

Atena analisou atentamente todos os detalhes do trabalho de Aracne, porém, embora 

estivesse sendo rigidamente criteriosa em sua avaliação, não encontrou um ponto sequer que 

fosse motivo de reprovação. Estava intocável, perfeito, lindíssimo.

A deusa, profundamente furiosa, não apenas por ter sua arte igualada à de uma simples 

mortal, mas também pelas cenas indecorosas criadas pela jovem, rasgou impiedosamente o 

trabalho da sua rival em pedaços e a feriu. 

Aracne, humilhada e insultada, tentou se enforcar, mas a deusa não permitiu, 

sustentando-a no ar por um tempo e em seguida transformando-a em uma aranha, para que, 

numa terrível punição, tecesse pelo resto da sua vida.

3.2.4 – O Mito de Ariadne

Imagem 36 - Ariadne

Disponível em http://www.biblioteca.templodeapolo.net

Ariadne era filha de Pasífae e Minos, o rei de Creta. O rei tinha uma pendência com 

Posídon, por não ter cumprido uma promessa. O deus vingou-se do rei perjuro, fazendo com 

que sua esposa se apaixonasse fatalmente por um touro e dele concebesse um filho.  Esse filho 
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era uma criatura monstruosa: o Minotauro, metade homem, metade touro, e que se alimentava 

de carne humana. 

O rei Minos pediu a Dédalo, um habilidoso arquiteto, escultor e inventor, que 

construísse um labirinto. O arquiteto oficial do rei ergueu um grandioso palácio, com um 

grande emaranhado de salas, quartos e corredores, que somente seu construtor seria capaz de, 

lá entrando, conseguir encontrar o caminho de retorno. Nesse labirinto, Minos aprisionou o 

Minotauro.  

Houve uma guerra com a cidade de Atenas, que o rei de Creta venceu. Minos, então, 

estabeleceu um acordo com o rei ateniense, no qual de nove em nove anos, sete moças e sete 

rapazes atenienses seriam lançados no labirinto para servirem de pasto ao Minotauro. E assim 

foi feito. Na terceira vez, porém, em que Atenas iria pagar o terrível tributo ao rei Minos, 

Teseu se prontificou para ir junto com as outras treze vítimas. 

A princesa Ariadne, ao encontrar-se com Teseu, apaixonou-se por ele, e, temendo sua 

morte, pediu a Dédalo que a ajudasse a salvar o rapaz. O inventor a aconselhou, então, a 

utilizar um novelo com fio de ouro para servir como um fio condutor durante a empreitada do 

rapaz.  

Quando Teseu entrou no labirinto, Ariadne ficou do lado de fora segurando a ponta do 

fio, e o rapaz ateniense desenrolava o novelo enquanto caminhava. Desta forma, após o 

extermínio do Minotauro, Teseu conseguiu sair a salvo do tortuoso caminho. Em seguida, 

fugiu com seus companheiros e levou Ariadne consigo. 

 

3.3 – Os Fios como Símbolos 

 

 Todos os mitos relatados na seção anterior apresentam, em contextos diversos, o uso 

dos fios. E os fios, citados como um elemento de extrema importância para o desfecho das 

quatro tramas, representam muito mais do que simplesmente um material que permite a 

confecção de belos trabalhos de arte. Eles simbolizam conteúdos específicos. O que se 

pretende nesta seção é abordar alguns desses conteúdos simbólicos. 

No mito das Moiras, “a idéia da vida e da morte é inerente à função de fiar. [...] O fio 

da vida simboliza o destino humano.” (BRANDÃO, 2009, p. 243). Segundo Chevalier e 

Gheerbrant (2006, p. 782), “junto com o fuso, como no caso das Parcas [denominação romana 

das Moiras], a roca simboliza o desenrolar-se dos dias, a existência cujo fio deixará de ser 

tecido, quando a roca se esvaziar. É o tempo contado, que termina inexoravelmente.” 
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Cloto (o passado), Láquesis (o presente), Átropos (o futuro). Elas regulam a vida de 
todo ser vivo com o auxílio de um fio que a primeira fia, a outra enrola e a terceira 
corta. Esse simbolismo revela o caráter irredutível do destino: impiedosamente, as 
Parcas fiam e desfiam o tempo e a vida. O duplo aspecto da existência é, aí, 
manifesto: a necessidade do movimento do nascimento à morte, mostra a 
contingência dos seres. (p. 455). 
 

Já no mito de Penélope, o fio é utilizado como o recurso necessário para a realização 

do estratagema criado pela rainha: é através dele que se torna possível que ela teça e desteça, 

em um ritmo próprio, alternado, atuando conforme sua vontade e apropriando-se dela para 

resistir às pressões externas e prosseguir fiel às suas necessidades internas. 

Chevalier e Gheerbrant (2006) associam o vaivém da lançadeira sobre o bastidor ao 

conceito de sopro dos taoístas:  
Estado de vida, estado de morte, expansão e reabsorção da manifestação. A imagem 
do tecido que se termina durante o dia e é desmanchado à noite (e, aqui, 
reencontramos o mito de Penélope) é utilizada no Rig Veda para simbolizar, ainda 
uma vez, a alternância indefinida da respiração, semelhante à do dia e da noite. (p. 
431). 
 

No mito de Aracne, os fios, ao mesmo tempo em que representam a excelência, 

simbolizam a ousadia, o confronto, o desafio, o descomedimento e a exposição de conteúdos 

sombrios. 
Não resta dúvida de que o desafio feito pela mortal à deusa tem algo de sartriano, 
pois coloca este mundo adiante do outro, subordinando o próprio Olimpo às paixões 
humanas. A aranha, cuja teia hoje em dia pouco ou nada significa, simboliza nessa 
lenda a derrota de um mortal que pretendeu rivalizar com Deus: é a ambição 
demiúrgica punida. (ibdem, p. 71). 

 

No mito de Ariadne, o fio de ouro que ela ofereceu a Teseu “é o agente de ligação do 

retorno à luz”, (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2006, p. 431). Para Brandão (2009, p. 67), 

“representa o auxílio espiritual necessário para vencer a iniquidade”.  
A transformação do eu, que se opera no centro do labirinto e que se afirmará à luz 
do dia no fim da viagem de retorno, no término dessa passagem das trevas à luz, 
marcará a vitória do espiritual sobre o material e, ao mesmo tempo, do eterno sobre 
o perecível, da inteligência sobre o instinto, do saber sobre a violência cega. 
(BRIV, apud CHEVALIER; GHEERBRANT, 2006, p. 532). 

  

 Após esta breve abordagem sobre os conteúdos simbólicos dos fios contidos nos mitos 

relatados, pode-se concluir que, enquanto símbolos, “tecido, fio, tear, instrumentos que 

servem para fiar ou tecer (fuso, roca), são todos eles símbolos do destino. Servem para 

designar tudo o que rege ou intervém no nosso destino. [...] Tecer é criar novas formas.” (p. 

872). “Tecer não significa somente predestinar [...] e reunir realidades diversas [...], mas 

também criar, fazer sair de sua própria substância, exatamente como faz a aranha, que tira de 

si própria a sua teia.” (ELID apud CHEVALIER; GHEERBRANT, 2006, p. 872 ). 
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Segundo esses autores “inúmeras deusas, deusas importantes, trazem na mão fusos e 

rocas e controlam, não somente os nascimentos, mas o decurso dos dias e o encadeamento dos 

atos. [...] Fiandeiras e tecelãs abrem e fecham indefinidamente os ciclos individuais, históricos 

e cósmicos.” (p. 872).   

Com isso, no próximo capítulo pretende-se, então, relatar a experiência de algumas 

mulheres, fiandeiras de suas histórias pessoais que, em processo arteterapêutico, se utilizaram 

de fios para tecer o fio da vida e com ele criar novas formas de ser e estar no mundo. 
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CAPÍTULO 4

FIANDEIRAS QUE FIAM A VIDA

Imagem 37 – Mãos que tecem

Disponível em http://myjournalfootprint.blogspot.com/2009/03/maos-que-tecem.html.

Eu tentei compreender
A costura da vida
Me enrolei pois
A linha era muito comprida
Mas como é que eu vou fazer
Para desenrolar, para desenrolar?

Sérgio Pererê

Neste capítulo serão apresentados depoimentos de mulheres arteterapeutas que se 

dedicaram à pesquisa do uso de fios como possibilidade expressiva em Arteterapia. Em seus 

relatos serão destacados os benefícios terapêuticos identificados por elas no decorrer deste 

trabalho e as contribuições do mesmo em seus processos de individuação.

http://myjournalfootprint.blogspot.com/2009/03/maos-que-tecem.html�
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4.1 – Do fio, fiz meu caminho.

Na apresentação deste estudo monográfico, procurei relatar um pouco sobre a minha 

relação com os fios, que teve início quando eu ainda era bem pequena, no convívio com as 

mulheres da minha família que, em sua maioria, passaram a vida ou parte dela se dedicando a 

fazer arte com fios. 

Durante muito tempo, produzir pequenos trabalhos com fios consistia apenas em uma 

forma de me ocupar, o que me causava grande sensação de bem-estar. Com a Arteterapia, 

porém, no decorrer da Formação Clínica e do Curso de Especialização, pude aprofundar meu 

contato com fios e perceber seu valor terapêutico. Nesta seção apresento o relato da minha 

experiência com fios em Arteterapia, que terá como fio condutor alguns trabalhos plásticos 

realizados neste período de formação profissional. 

Imagem 38 – Fuxicos do Coração

Acervo pessoal da autora

Um dos primeiros trabalhos plásticos que produzi utilizando fios foi esse coração de 

fuxicos, que fazia parte do cenário de uma personagem criada por mim. De acordo com o 

dicionário Michaelis (2011), “fuxicar” significa, entre outras coisas, “remexer, intrigar, 

alinhavar, coser a pontos largos”. Enquanto criava meus “Fuxicos do Coração”, ao mesmo 

tempo em que alinhavava pacientemente os pequenos círculos de tecido dando a eles uma 

nova forma, e, em seguida, escolhendo minuciosamente pequeninas pérolas para bordar e 

compor o detalhe do centro, pude perceber que, dentro de mim, conteúdos do coração se 
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remexiam e começavam a me intrigar, criando possibilidades de reflexão e autoconhecimento, 

que foram inicialmente expressos na seguinte escrita criativa: 
Flores, cores
Amores que vão e vêm.
Sonhos, esperança,
Desejos de criança
Que a gente sempre tem.
         

E assim começou essa jornada interior que teve no trabalho com fios uma rica fonte de 

descobertas. O registro plástico desse caminho, durante o qual tive minhas colegas de turma 

como fieis companheiras, foi feito em outro momento, quando, utilizando pedaços de tecidos 

para costurar e pequenas miçangas para bordar, produzi o trabalho abaixo, repleto de 

conteúdos simbólicos. 

Imagem 39 – Mulheres a Caminho

Acervo pessoal da autora

Ao revisitar essa imagem que criei há alguns anos atrás, continuo identificando que 

este é o meu caminho, mas percebo, hoje, que estas mulheres que seguem juntas, sou eu, que 

sigo de mãos dadas com a minha mãe, com a minha tia, com a minha avó, com a minha outra 

avó e com todas as mulheres de todos os tempos, povos e lugares que nos antecederam e que 

fizeram do uso dos fios uma possibilidade de fiar suas vidas com mais beleza. 

Para mim, este reencontro com minha ancestralidade fiandeira foi uma possibilidade 

numinosa, que me recolocou no fio de minha história pessoal feminina e me realinhou com 

aspectos importantes, como a delicadeza, a sutileza e o cuidado.
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Prosseguindo em minha trajetória com os fios, outro trabalho plástico que foi marcante

em meu processo foi a criação de uma pele para a minha alma, a partir do conto “Pele de 

foca, pele da alma”. Nesta ocasião, escolhi um tecido leve, com bordados florais bastante 

delicados e, bem no centro dele, bordei uma mandala. A cada miçanga bordada, a cada ponto 

firmado, sentia que igualmente, dentro de mim, eu resgatava, reintegrava e firmava minha 

alma no que há de mais inteiro e individual nela.

Imagem 40 – Pele da Alma

Acervo pessoal da autora

Uma das produções mais reveladoras de conteúdos psíquicos que fiz utilizando fios foi 

a confecção de um estandarte, no qual todos os elementos que o compuseram foram 

costurados ou bordados e  retratavam aspectos importantes da minha identidade pessoal e 

cultural. Neste trabalho plástico, pude acessar conteúdos que até então se encontravam 

guardados ou aparentemente “esquecidos” no meu inconsciente. 

Dentre eles, posso destacar uma rede que fiz de crochê e que me remeteu à memória 

afetiva das noites chuvosas da minha infância quando faltava energia elétrica em casa. Nessas 

ocasiões, eu e meu pai ficávamos na varanda, balançando suavemente na rede, e ele cantava a 

música “Chove Chuva” bem baixinho para mim, enquanto esperávamos a chuva passar e a luz 

voltar. Esta recordação me fez muito bem, e me reconectou com a criança acolhida e amada 

que fui.

Curiosamente, incluí nesse estandarte elementos relacionados à cultura indígena, que 

aparentemente não teria muita ligação com a minha identidade pessoal. Intrigada com isso, 
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conversei com familiares e acabei descobrindo que sou descendente de índios por parte do 

meu avô materno, mas que isso nunca havia antes sido comentado porque algumas pessoas da 

família não consideravam este um dado importante. 

Desta forma, sem saber muito bem como e sem a intenção consciente, acabei 

acessando um conteúdo que estava contido na sombra familiar. Para mim foi muito 

significativo poder reverenciar essa minha ancestralidade e reconhecê-la como parte de mim.

Imagem 41 – Meu Estandarte

Acervo pessoal da autora

Ainda no estandarte, outro aspecto importante do fio da minha identidade é a questão 

da religiosidade em sua multiplicidade de formas e expressões, sempre presente em todas as 

fases da minha vida. Enquanto bordava santinhos e imagens recorrentes no decorrer da minha 

caminhada espiritual, em minha tela mental passavam, como em um filme, as grandes 

manifestações populares religiosas: procissões de multidões, rituais sagrados, preces 

evocadas, cantos de várias crenças e danças ritmadas. Aqui, mais uma vez, identifico o

encontro com o numinoso, com o sagrado que há e se move em mim e através de mim.
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Imagem 42 – O Sagrado

Acervo pessoal da autora

Por fim, ainda ressaltando um último aspecto revelado a partir da confecção deste 

estandarte, destaco a imagem que se encontra quase que no centro dele: a noite representada 

com seus ciclos lunares. Naquele momento, eu ainda não sabia que a partir daquela 

representação estava começando uma rica e interessante jornada imagética que, mais uma vez, 

me levaria ao encontro do princípio feminino e seus mistérios. 

Imagem 43 – Os Ciclos Lunares

Acervo pessoal da autora
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A partir dessa primeira imagem associada aos ciclos da Lua, muitas outras foram 

produzidas, normalmente seguidas por escritas detalhadas sobre a que se referia a cena criada. 

Em todas elas, havia mulheres, sozinhas ou em grupo, dançando, realizando rituais ou fazendo 

oferendas. Fartura, fertilidade e prosperidade relacionada à lua cheia. Projetos, sonhos, 

desejos, relacionados à lua crescente. Seca, relacionada à lua minguante. Imagens sombrias 

relacionadas à lua nova. E toda essa produção associada aos meus ciclos internos, aos meus 

momentos de vida, às minhas fases emocionais. 

Com um pouco de pesquisa, descobri que a Lua é uma representação do princípio 

feminino desde os tempos mais primitivos, nas mais diferentes culturas, com a manifestação, 

inclusive,de ritos e mitos próprios. E aqui, os fios me levaram ao surpreendente encontro com 

estes até então para mim desconhecidos conteúdos do inconsciente coletivo.

Imagem 44 – Dança para a Lua Cheia

Acervo pessoal da autora

Prosseguindo nesta jornada imagética, outra produção plástica que fiz utilizando os 

fios realizando a costura de pedaços de tecidos escolhidos a partir da possibilidade de 

aproveitamento de suas estampas, foi a representação de um pescador que havia acabado de 

recolher a sua rede do mar. 

Considerando que o mar é um dos símbolos do inconsciente, recordo-me da pergunta 

que a professora fez em aula, assim que apresentei meu trabalho: “Que conteúdos são estes 

que o pescador recolheu do mar?”. Naquele momento, eu não soube responder objetivamente, 

mas a pergunta ficou me sondando, como um alerta, que me prevenia sobre a importância de 

estar atenta ao que iria aparecer.
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Imagem 45 – O Pescador

Acervo pessoal da autora

Com o tempo, percebi que um dos conteúdos “pescados” do inconsciente a partir do 

uso dos fios, foi uma história que criei, “Veruska, a aranha que andava de fusca”, e que 

ilustrei confeccionando peças de crochê e bordado em ponto cruz. 

Segundo minha história, Veruska era uma aranha que pegava carona no Fusca dos 

habitantes da casa onde tecia a teia em que morava. Ao retornar desses passeios, enquanto 

tecia teias coloridas, ia contando para os insetos que viviam ali perto as histórias de tudo o 

que havia pelo mundo.

Em minhas pesquisas para a realização deste estudo, na busca de mitos relacionados 

ao uso de fios, além do encontro com Aracne na mitologia grega, acabei descobrindo que na 

mitologia africana, há a história de uma aranha, Ananse, que, assim como a minha Veruska, é 

detentora de um baú de histórias e responsável por contá-las pelos quatro cantos do mundo. 

Parece-me que aqui, mais uma vez, o trabalho com os fios me conduziu ao acesso a 

conteúdos do inconsciente coletivo.

Imagem 46 - Veruska

Acervo pessoal da autora
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Para encerrar essa seção e meu relato sobre minha experiência com os fios em 

Arteterapia, apresento o último trabalho plástico que produzi, no decorrer das pesquisas e da 

escrita monográfica, com o objetivo específico de organizar, estruturar e integrar internamente 

os conteúdos abordados no presente estudo.

Nesta produção, eu utilizei placas de EVA como suporte e costurei uma pequena 

colcha de retalhos, onde, no quadrado do centro, representei minha ancestralidade fiandeira. 

Nas quatro pontas, bordei os quatro mitos que serviram de fundamentação arquetípica para 

esse estudo: as Moiras, Penélope, Aracne e Ariadne. Nos quadrados entre os mitos, produzi 

pequenas peças nas linguagens expressivas com a utilização de fios que mais domino: 

bordado, costura, crochê e tecelagem manual.

Imagem 47 – Tecendo o fio da vida

Acervo pessoal da autora

4.2 – E no meio do caminho, o surpreendente encontro com outras Fiandeiras.

Nesta seção serão apresentados os depoimentos de três mulheres, que neste estudo 

serão identificadas como “Fiandeiras”. Cada uma delas cursou a Formação Clínica em 

Arteterapia na Clínica Pomar e, em seu “Projeto Pessoal”, um dos requisitos para a conclusão 

do curso, desenvolveu um trabalho de pesquisa e aprofundamento de linguagens expressivas 



74 

com a utilização de fios. Neste trabalho, além da pesquisa sobre as técnicas escolhidas e da 

contextualização da mesma na prática arteterapêutica, cada Fiandeira criou várias produções 

plásticas utilizando a técnica e relatou sua experiência, descrevendo as etapas do seu processo 

criativo e as conclusões chegadas ao término do mesmo. 

 Como ponto de partida para a coleta de informações, foram realizadas três perguntas: 

“O que levou você a escolher o trabalho com os fios como tema do seu Projeto Pessoal?”; 

“Qual o papel que o trabalho com os fios desempenha na sua vida?”; “Que histórias você 

lembra que tenham relação com o seu trabalho com os fios?”. Cada Fiandeira autorizou tanto 

o uso de seus relatos quanto o de suas imagens neste estudo monográfico. 

 

4.2.1 – A Primeira Fiandeira 

 

 A Primeira Fiandeira que entrevistei foi uma mulher de 66 anos, arteterapeuta, que 

trabalhou em sua pesquisa com tricô, crochê e bordado. 

 Em seu relato, afirmou que escolheu trabalhar com fios pelo fato de ter um vínculo 

afetivo com as linhas, pois as mesmas trazem recordações de quando era criança e via sua 

mãe fazer e ensinar algumas mulheres a fazer tricô. Ela se recordou também que nesses 

momentos essas mulheres se sentavam em torno da mesa e, enquanto tricotavam, contavam 

histórias ou conversavam sobre assuntos que ela não entendia muito bem em seus poucos 

anos de vida. Embora não compreendesse muito bem, ressaltou que sempre tinha uma 

sensação muito boa quando estava entre elas.  

 Ainda no período da infância, a Primeira Fiandeira estudou em um colégio de freiras e 

lá aprendeu desde cedo a usar linha e agulha. Ela disse que a princípio detestava ter que ficar 

sentada bordando, enquanto desejava estar correndo e pulando pelo pátio, mas que este 

aprendizado lhe foi muito útil quando, tempos depois, precisou preparar seu enxoval de 

casamento. Ela relatou que foi muito gratificante ouvir os elogios às suas obras. 

 Segundo ela, foi quando engravidou que sua paixão pelos bordados se tornou plena: 

preparou, orgulhosa, os enxovais dos quatro filhos que teve. Mais tarde, essa atividade 

tornou-se uma fonte de renda, quando passou a fazer enxovais para vender. 

 Sobre os benefícios pessoais obtidos a partir do trabalho com fios, a Primeira 

Fiandeira afirmou que quando está criando, o fascínio é muito grande, que se sente a 

fiandeira, um pouco mágica, um pouco musa e, segundo ela, muito mulher. Assegurou que é 

sempre um desafio à criação e que quem lida com fios conquista o prazer, o direito e a alegria 

de estar consigo e o poder de refletir enquanto conta e reconta os mesmos pontos. Segundo 
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ela, ao mesmo tempo em que está criando, fazendo e inventando seus trabalhos, vai fazendo o 

mesmo com a vida e com os problemas, e que muitas vezes é dessa forma que ela busca e 

encontra a solução para eles.

Por fim, afirmou que trabalhar com os fios e contar suas histórias possibilitou a ela a 

oportunidade de se reencontrar, de achar o “fio da meada” da sua própria história, de acreditar 

mais em si e de crescer.

Imagem 48 - Tricô

Disponível em http://www.cachecol.net.

4.2.2 – A Segunda Fiandeira

A Segunda Fiandeira que entrevistei foi uma mulher de 29 anos, arteterapeuta, que 

trabalhou com bordado e costura.

Ela contou que durante a sua Formação em Arteterapia identificou que teve 

dificuldade em lidar com a costura. Lembrou que em uma das tarefas propostas no decorrer 

do curso muito difícil foi confeccionar a vestimenta de um personagem que tinha criado e que 

ficou muito incomodada com isso, porque se lembrou de todas as mulheres de sua família que 

costuram. Ela afirmou que considerou um absurdo ter encontrado tanta dificuldade para fazer 

uma blusa e uma saia.
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Imagem 49: O Olho

Acervo pessoal da Segunda Fiandeira

Embora durante a formação tenha se esforçado para melhorar sua relação com a linha, 

a agulha e o tecido, sentia que essa linguagem ainda poderia ser trabalhada. Segundo ela, 

quando assistiu ao filme “Colcha de Retalhos” ficou encantada, pois se lembrou de uma 

colcha que sua mãe havia feito para o seu irmão, quando ela era pequena e de como adorava 

dormir com ela. E foi neste momento que a Segunda Fiandeira decidiu trabalhar em seu 

Projeto Pessoal com bordado e costura, na confecção de uma colcha de retalhos.

Imagem 50: O Laço

Acervo pessoal da Segunda Fiandeira         
                                           

Sobre o papel que o trabalho com os fios desempenha em sua vida, a Segunda 

Fiandeira afirmou que o mesmo é muito terapêutico, e que quando terminou seu Projeto 

Pessoal se aventurou pelo crochê e pelo tricô. Ela relatou que percebeu que quando está 
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trabalhando com fios, elabora conteúdos profundos, que muitas vezes não consegue nomear. 

E afirmou que sempre que trabalha com este material, uma sensação agradável de calma e 

tranquilidade vai se instalando e trazendo um enorme bem-estar.

Imagem 51: O Nascer do Sol

Acervo pessoal da Segunda Fiandeira

Sobre seu aprendizado no decorrer da elaboração do seu Projeto Pessoal, a Segunda 

Fiandeira afirmou que aprendeu que o tempo dos materiais precisa ser respeitado, que não 

adianta querer, por exemplo, costurar mais depressa ou colocar uma linha maior para não ter 

que emendá-la, pois, provavelmente, ela vai embolar. Segundo ela, é preciso ir amarrando, 

dando nós para que a linha fique bem presa, para não perder todo o trabalho caso arrebente 

depois de pronta.

Ela afirmou que o resultado nem sempre foi do jeito que imaginou no início e que, 

muitas vezes, na medida em que ia fazendo o trabalho, outras idéias surgiam para resolver os 

imprevistos que apareciam pelo caminho. Ressaltou, ainda, que percebeu que muitas vezes o 

que tinha planejado anteriormente era inviável de executar e que nesses momentos precisou 

fazer novas escolhas, rever o material a ser utilizado e a forma a ser criada, mapeando novas 

estratégias.

Segundo ela, “paciência” é a palavra que resume todos os seus aprendizados em 

relação ao bordado. Concluiu que, se tudo tem seu tempo para acontecer, com o processo 

criativo não é diferente. Percebeu e aprendeu que é preciso deixar a imagem vir no seu tempo, 

planejar sua execução, escolher os materiais e dialogar com eles, sem esquecer-se de estar 

atenta às “notícias” que a sua produção está lhe trazendo.
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Imagem 52: Flor de Lótus

Acervo pessoal da Segunda Fiandeira

Em seu relato, a Segunda Fiandeira destacou que percebeu que algumas imagens se 

referiam a momentos difíceis e foram estas que justamente teve mais dificuldade de terminar. 

Com isso, concluiu que quando há uma dificuldade interna, certamente ela irá se expressar 

externamente. 

Outra de suas observações no decorrer do processo foi a de que em alguns momentos 

estava preparando um quadrado, mas percebia que outro “estava chamando” mais 

intensamente, e que a melhor providência era deixar o que estava fazendo de lado, e trabalhar 

com o outro. Em outros momentos, não tocava em nenhum dos quadrados por dias, até que 

um dia acordava e terminava um deles.

Imagem 53: Yin & Yang

Acervo pessoal da Segunda Fiandeira
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Segundo ela, a sensação que teve ao ver a colcha pronta, com todos os quadrados 

juntos, foi a de ter chegado ao topo de uma montanha com a possibilidade de vislumbrar todo 

o caminho percorrido. A Fiandeira afirmou que ainda não consegue nomear todos os 

sentimentos despertados cada vez que olha para seu trabalho concluído, mas que certamente, 

entre eles, estão a superação e o orgulho por ter conseguido realizá-lo.

Imagem 54 – A Colcha 

Acervo pessoal da Segunda Fiandeira

4.23 – A Terceira Fiandeira

A Terceira Fiandeira que entrevistei foi uma mulher arteterapeuta com 54 anos, que 

trabalhou com bordado e costura. 

Ela iniciou seu relato recordando que sua avó materna bordava e que quando 

completou seis anos, ficava sentada num banquinho ao seu lado, aprendendo também a 
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bordar. Segundo ela, no meio da tarde, sua avó, sua mãe e ela bordavam, e que esta é uma 

lembrança maravilhosa que tem: a do encontro de três mulheres tecendo, cada uma suas 

próprias imagens em fios multicoloridos. Em suas palavras, “uma anciã, uma mulher e uma 

menina bordando, criando e compartilhando linhas, imagens, tesouras, bastidores e histórias 

de fatos e família”.

Imagem 55 – A Árvore

Acervo pessoal da Terceira Fiandeira

Esta Fiandeira afirmou que em sua família as mulheres eram prendadas. Geralmente 

bordavam, costuravam e faziam crochê. Segundo ela, muitas de suas bonecas de pano foram 

feitas por sua mãe, o que lhe permitia a possibilidade de opinar sobre como seria o cabelo, a 

roupa, e outros detalhes. Ela contou que era uma alegria ter bonecas exclusivas.

Mais tarde, quando ia nascer seu primeiro sobrinho, resolveu aprender com uma amiga 

a bordar e costurar com mais capricho, podendo presentear a criança com parte do enxoval. 

Graças a esse novo aprendizado, também pode confeccionar o enxoval dos dois filhos que 

teve e, mais recentemente, o de sua neta.

Segundo ela, quando começou a estudar Arteterapia nunca havia pensado que o 

trabalho com fios, tecidos, rendas e fitas lhe possibilitaria acessar a todas essas lembranças da 

infância, perceber que tudo isso está alinhado à sua história, e que este poderia ser um 
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poderoso recurso terapêutico. Ela afirmou, ainda, que manusear esses materiais proporcionou-

lhe um resgate providencial de sua alma feminina, como um convite ancestral de todas as 

mulheres bordadeiras, costureiras e fiandeiras que lhe antecederam.

Imagem 56 – “Pés para que servem se tenho asas para voar?”

Acervo pessoal da Terceira Fiandeira

Ela afirmou também que o trabalho com os fios lhe lembra relação, compartilhamento, 

aconchego, calma. Gera paciência, gesta tempo. É um processo lento e construtivo, realizado 

no passo a passo. É organizador, estruturador e especialmente feminino. Segundo ela, inspira 

beleza, delicadeza, amor, carinho e cuidado.

Imagem 57 – Aconchego

Acervo pessoal da Terceira Fiandeira
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Em seu relato, ressaltou que quando trabalha com fios, seja costurando, bordando, 

fazendo crochê, ou simplesmente fiando partes de seus trabalhos com tecidos e passando fios, 

sente sua alma feminina realinhada e receptiva à calma, à paciência, à percepção de ritmo, ao

respeito aos ciclos, à espera no tempo das etapas a serem cumpridas, passo a passo, para a 

execução e finalização da obra.

Imagem 58 – Alma Feminina

Acervo pessoal da Terceira Fiandeira

Ela destacou, ainda, que percebeu que em qualquer momento do trabalho com fios 

pode-se parar, desfazer, refazer, usando o mesmo fio que foi desfeito sem parecer que o 

trabalho foi alterado. E que, mesmo depois de desfeito, um fio pode ser reaproveitado em 

outras técnicas, como a tecelagem e a costura. Concluiu, por fim, afirmando que este foi um 

dos materiais plásticos que mais lhe possibilitou expressar, elaborar, desconstruir, reelaborar e 

integrar seus conteúdos psíquicos.

Imagem 59 – A Serpente

Acervo pessoal da Terceira Fiandeira
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

ACABAMENTOS

Imagem 60 – Fios da Vida

Acervo pessoal da Terceira Fiandeira

“Passar os fios,
Unir, dar laços, fazer nós
Bordar, costurar coisas diferentes, enlaçando-as
Compor, construir, recompor, desfiar e realinhar
Fios, linhas, barbantes, cordões 
Cores, texturas, espessuras, relevos, espaços sem fios e
Trançados de fios, caminhos. 
Linhas do destino...
Pelas mãos, passando os fios,
Fui tecendo antigas histórias
E bordando novas.
Costurei e descosturei
Teci e desteci
E descobri que basta puxar um fio para desfazer
E passar um fio para unir, encontrar, atar e enlaçar.”

Terceira Fiandeira.
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 Quando escolhi pesquisar sobre o uso de fios em Arteterapia, fui movida por questões 

muito particulares que eu acreditava serem específicas da minha história pessoal.  

 Inicialmente, as pesquisas bibliográficas foram importantes para a contextualização do 

tema. A seleção e o estudo dos mitos serviram como sustentação teórica e arquetípica, 

comprovando que o uso de fios esteve presente desde os tempos ancestrais. Mas foi no 

encontro com as Fiandeiras que percebi que este tema estava muito além dos meus interesses 

individuais. 

 Foi muito surpreendente entrar em contato com histórias de mulheres tão diferentes de 

mim na idade, no estado civil, no local de origem, mas que ao mesmo tempo tornaram-se tão 

parecidas comigo em suas trajetórias e descobertas quando suas vidas foram contadas tendo 

os fios como “fio condutor”. 

 Percebi, a partir do relato das Fiandeiras, que o trabalho com fios realizado no decorrer 

do processo arteterapêutico, promove, entre outras coisas, o encontro com a ancestralidade 

feminina. Em todos os casos, foram relatadas recordações da infância onde mães, avós, 

mulheres, se reuniam para trabalhar com fios, trocar suas experiências e, muitas vezes, 

compartilhar suas histórias. 

 Observei que o efeito terapêutico obtido a partir do trabalho com fios foi abordado em 

vários momentos, principalmente nas descrições referentes à experimentação das sensações de 

bem-estar, calma e tranquilidade. Além disso, o uso dos fios possibilita que mulheres entrem 

em contato com questões e ações próprias do feminino, associadas ao cuidado, ao 

acolhimento, à paciência, à gestação, aos ciclos e etapas da vida.  

 Constatei também que o trabalho com fios no processo arteterapêutico pode 

possibilitar o encontro com conteúdos simbólicos contidos tanto no inconsciente pessoal 

quanto no coletivo. E que este encontro, além de enriquecer, possibilita o aprofundamento da 

individuação feminina. 

 As narrativas míticas citadas neste estudo foram escolhidas por abordarem o uso de 

fios realizado por mulheres. Percebi que elas contêm representações simbólicas presentes nos 

relatos das Fiandeiras.  

 Quando estas identificaram que suas vidas são como um fio a ser cuidadosamente 

fiado, encontrei vestígios das Moiras. Quando afirmaram ter a oportunidade de tecer e 

destecer a vida, de planejá-la, de tomar decisões mais coerentes com seus movimentos 

internos, identifiquei a presença de Penélope. Quando desafiaram corajosamente suas próprias 

capacidades de criação e realização, associei com a ousadia de Aracne. Quando, por fim, 

relataram suas audaciosas jornadas rumo ao interior do labirinto do inconsciente, percebi que 
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os fios, em seus processos arteterapêuticos, tornaram-se um fio de Ariadne, permitindo o 

retorno seguro desta incursão. 

 Com isso, concluo que, para exercer seu ofício de forma mais aprofundada, é 

importante que o Arteterapeuta se dedique ao estudo tanto dos aspectos específicos referentes 

à materialidade dos fios, quanto de seu potencial arquetípico quando utilizados no setting 

arteterapêutico. 

 Esse breve estudo, em virtude da limitação de tempo, não responde, evidentemente, a 

todas as questões que envolvem o tema. Sendo assim, recomendam-se estudos 

complementares que abordem tanto o trabalho com fios direcionados a outros públicos, 

quanto outras estratégias de produção com essa materialidade plástica.  

 Por fim, visando o aprofundamento do estudo sobre o tema, recomendam-se também a 

pesquisa de outros mitos relacionados aos fios, tanto para uma maior compreensão destes 

enquanto possibilidade terapêutica, quanto para a utilização dos mesmos em Arteterapia como 

estímulos geradores de imagens no decorrer de processos terapêuticos. 
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