
O artigo compara a prática da tecelagem e a mobilização do

inconsciente verificada através de relatos pessoais e sua semelhança

com relatos ouvidos no consultório após a aplicação da técnica

da Calatonia. Explora, além disso, a busca do sentido simbólico e

psicológico do ato de tecer e o tear como símbolo arquetípico e

o inconsciente coletivo. Lendas, mitos, deusas que nos falam

da simbologia do ato de tecer. Ariadne (o mito do Minotauro);

a deusa Hitita; as Parcas ou Moiras. O relacionamento entre o tear

e a quaternidade são discutidos dentro da teoria junguiana.

Um conto tibetano ilustra uma forma de abordagem do mundo das

imagens: técnica da imaginação ativa. Finalmente, o relato de um

sonho de uma tecelã como exemplo da vivência prática do símbolo.
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leitor, assim como trouxe para mim, a oportunidade de uma reflexão e ampliação
da consciência.

SIMBOLISMO E TEORIA JUNGUIANA
Documentos que remontam à arqueologia, evidenciam o aparecimento de objetos
de trabalho de uso próprio do fiar, fusos, e por projeção os tecidos sendo teste-
munhos da técnica milenar da tecelagem (TECELAGEM, 1984). Já desde 2000 a.C.,
encontramos no Oriente próximo, deusas importantes que traziam em suas mãos,
fusos e rocas e estas deusas não só controlavam os nascimentos, como no decurso
dos dias, o encadeamento dos fatos, sendo deusas do destino. Um exemplo é a
grande deusa Hitita, cujo povo na Antigüidade, habitou a Síria setentrional por
volta do ano 1900 aC (CHEVALIER, J.; GHEERBANT, A., 1984).

Em seu livro, J. Servier (1964) faz a seguinte pergunta: "... teria sido o tear, vindo do
Oriente próximo, objeto comum, levado por todas a sucessivas levas de migra n t e s
da Ásia ao Mediterrâneo, encarregado pelos sábios de uma mensagem que daria ao
homem, em termos duráveis os primeiros arcanos do conhecimento do ser?” O tear
é um símbolo arquetípico. Todo arquétipo pertence “ao nosso inconsciente coletivo,
é inato e comum a todo ser humano tem conteúdos e modos de comportamento
que são, cum grano salis os mesmos em todos o indivíduos” (JUNG, C. G., 1991 ) .

Assim, encontramos este símbolo em vários mitos, lendas e contos, que nos falam
sobre a arte de tecer:

As Parcas ou Moiras, filhas da necessidade, eram sereias que, cantando, faziam girar
os fusos. Eram três: Láquesis, o passado; Cloto, o presente e Àtropos, o futuro.
Tinham o poder de regular a vida de todo ser vivo com o fio que a primeira fiava, a
segunda tecia e a terceira cortava. A duração e o tempo dos homens eram assim
dominados por estas deusas, o que envolve por vezes o aspecto impiedoso e duro
da necessidade, essa lei que rege a mudança dos seres de forma contínua e univer-
sal: por isso esta infinita variedade de formas. “O brilhante tecido do mundo se
delineia sobre um fundo de sofrimento humano. Fiandeiras e tecelãs abrem e
fecham indefinidamente os ciclos individuais, históricos e cósmicos” (CHEVALIER, J.;
GHEERBANT, A., 1984).

O MITO DO MINOTAURO (ARIADNE)
Minotauro, monstro com corpo de homem e cabeça de touro, para o qual o rei
Minos mandou construir um Labirinto (palácio do machado de dois gumes), onde
ele o prendeu. Minos o alimentava todos os anos ou a cada três anos (dependendo
da versão do mito), com sete rapazes e sete moças, trazidos a Atenas como tributo.
Teseu, rei de Atenas, quis ser um desses jovens; conseguiu matar o monstro e, graças
ao Fio de Ariadne, voltou à luz. O fio de Ariadne que permite a Teseu retornar à luz,
representa o auxílio espiritual necessário para vencer o monstro...

“O simbolismo do fio é essencialmente o do agente que liga todos os estados da
existência entre si e ao seu Principio” ( C I R L OT, J. E., 1978). “A fim de que seja alcançada a
ligação com o centro principal, às vezes re p re s e n t a d o pelo Sol, é necessário que o fio
seja seguido passo a passo em todas as coisas. O que não pode deixar de evocar o
simbolismo de Ariadne, que é o agente de ligação do retorno à luz” (CHEVALIER, J.;
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“Na África do Norte, nas mais humildes choupanas dos maciços montanhosos, as
donas de casa possuem um tear feito com dois rolos de madeira suspensos por dois
montantes, uma moldura simples. O rolo de cima recebe o nome de céu, o de baixo
representa a terra. Esses quatro pedaços de madeira representam todo o Universo.”
(CHEVALIER, J.; GHEERBRANT, A., 1984)

O tear é um instrumento simples e, entretanto, capaz de mobilizar nosso incons-
ciente, trazendo à consciência uma compreensão profunda do sentido do homem
no Universo. É bem verdade que podemos fazer uso dele para atender nossas neces-
sidades de forma prática ou ainda visando a sobrevivência, mas acredito que algo
mais aconteça enquanto estamos fiando ou tecendo, e este foi o motivo que me
levou a pesquisar sobre o simbolismo e o sentido psicológico do tear.

A primeira experiência que tive com tear foi em 1982, num local fora da cidade,
silencioso, onde as pessoas podiam entrar em contato consigo mesmas, numa
reflexão mais profunda. Esta experiência tocou-me profundamente e, na ocasião,
até escrevi um pequeno artigo para a revista Hermes (1996), cujo título era:
”Tecendo a Vida”.

Algum tempo depois, com mais prática de tecelagem, resolvi formar grupos, pois
queria que outras pessoas pudessem participar desta experiência tão re c o n f o r t a d o ra ,
principalmente para nós que vivemos numa cidade grande com suas múltiplas ofer-
tas, tanto boas quanto incômodas. Ao trabalhar com os grupos fiquei intrigada com
os comentários feitos pelas pessoas ao finalizar o trabalho, que eram:

_Não percebi o tempo passar...
_Fiquei tão envolvida que os barulhos externos cessaram...
_Pude ouvir nitidamente o canto dos pássaros...
_Estou sentindo uma calma, uma tranqüilidade...

Para outras pessoas emergiam recordações ou ainda, ao finalizar seu trabalho,
percebiam certa semelhança com o período que estavam atravessando.
As “dificuldades” também logo aparecem: 

_Minha irritação quando não consigo... 
_Tenho pressa para acabar e ver o fim...
_Estas linhas que se embaraçam...

As respostas sempre confirmavam a importância do trabalho. O mais surpreendente
era a analogia, a semelhança do material que emergia durante o trabalho, com os
relatos que ouvia quando, no consultório, aplicava a técnica da Calatonia. 

Dr. Sandor (1982) nos ensinou que: “o relaxamento é um recondicionamento fisio-
psicológico... as transformações que ocorrem como conseqüência do relaxamento,
fazem com que o indivíduo, mais descontraído, identifique e assimile elementos
próprios para sua evolução. Os conteúdos que estavam potencialmente presentes,
tornam-se, neste momento, conscientes e contribuem para reajustar o intercâmbio
entre consciente e inconsciente, possibilitando ao indivíduo um comportamento
novo e mais adaptado”.

Os relatos e sua analogia com a técnica da calatonia, aguçaram minha curiosidade.
Espero que esta busca do sentido simbólico e psicológico do tecer traga para você,
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GHEERBRANT, A., 1984). Em nossa vida fazemos ligações através de cordões que se
estendem às pessoas, animais, coisas, pensamentos, idéias, crenças... Desde que
nascemos estamos construindo estes cordões, que nos acompanham durante nossa
vida (nossas vidas).Temos consciência destes cordões de ligação?

TECENDO
O tear é construído com quatro pedaços de madeira, onde “o montante de cima
representa o céu e o debaixo representa a terra” (ibid, 1984). Segundo o Dicionário
Junguiano (2002), o quatro ou quaternidade, dentro de uma teoria junguiana repre-
senta a “decomposição de um inteiro em quatro partes, mas também, e ao mesmo
tempo, a composição de um inteiro por meio das relações que ao menos quatro
partes mantém entre si”... “A complexidade ideal é o redondo, o círculo, mas sua
mínima divisão natural é a quaternidade”

Jung (1988) diz que: “aparentemente os antigos já tinham uma intuição disto. A
afirmação de que a alma é quadrada, e que quatro é número de todos os seres
vivos, foi atribuída a Pitágoras por seus alunos; ele provavelmente teve uma impor-
tante visão ou intuição dessa verdade”. Ele assinala ainda que “quatro são as
funções da consciência. É uma qualidade intrínseca da consciência a existência de
quatro elementos, ou quatro diferentes aspectos. É a base indispensável de toda
c o m p re e n s ã o , de todo discernimento”.

No quadrado temos um espaço limitado, símbolo da terra em oposição ao céu (o
redondo), mas, num outro nível, é símbolo do universo criado e é dentro deste
espaço que co-criamos, que tecemos nossas vidas. O movimento circular é livre;
dentro do quadrado encontramos a estabilidade, o parado, que nos dá estrutura e
nos contém. Quando tecemos somos o eixo que se movimenta nas quatro direções.
Criamos um ritmo: céu-terra, direita-esquerda. Este ritmo é monótono e assim pos-
sibilita um ir para dentro, entrar em contato com nosso Self, com o que há de mais
verdadeiro em nós. A monotonia do movimento pode provocar estados alterados de
consciência, facilitando a emergência de conteúdos mais profundos do nosso
inconsciente, que, quando elaborados, promovem uma ampliação da nossa cons-
ciência, possibilitando o processo de individuação, que é a integração cada vez
maior de aspectos do “si mesmo”.

Segundo Chevalier (1984), “O trabalho de tecelagem é um trabalho de criação, um
parto. Quando o tecido está pronto, o tecelão corta os fios que o prendem ao tear
e, ao fazê-lo pronuncia a fórmula de benção que diz a parteira ao cortar o cordão
umbilical do recém-nascido. Tudo se passa como se a tecelagem traduzisse em lin-
guagem simples uma anatomia misteriosa do homem”.

Gostaria de introduzir aqui um conto tibetano a respeito de como a imaginação,
traduzida no ato de tecer, amplia os horizontes da existência.

O QUADRO DE PANO (RESUMO)
Havia uma vez, numa região árida ao pé das montanhas, uma pobre viúva que tinha
três filhos. O maior não prestava para grandes coisas e tampouco o segundo. O
caçula é quem era o filho carinhoso e trabalhador, que sempre procurava ajudar a
mãe no que podia. A mãe ficava tecendo o dia todo, fazendo brotar de seus dedos
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prendem ao tear e ao fazê-lo, pronuncia uma fórmula de benção que a parteira diz
ao cortar o cordão umbilical do recém-nascido”. É como se a tecelagem traduzisse
numa linguagem simples a anatomia misteriosa do homem: símbolos do destino...
(ibid, 1984).

Como exemplo da vivência prática do símbolo, conto aqui um sonho de uma mulher,
uma tecelã, de mais de 60 anos:

“ Vejo minha sobrinha que está grávida. Está de pé sobre uma colina, olhando a paisa-
gem que se desenrola, diante de seus olhos. É um pôr do sol. Está com a mão dire i t a
apoiada sobre seu ventre. Pairando acima de sua cabeça está um tear feito com
fios de ouro”.

Algo está sendo gestado, e com fios de ouro; numa atitude meditativa, ela olha para
o infinito. Assim como as deusas carregavam o fuso em suas mãos, 2000 anos aC,
no sonho há um tear feito com fios de ouro, trata-se, portanto, de um símbolo
arquetípico. Segundo a doutrina hindú, o ouro é a “luz mineral”. Jung transcreve a
bela explicação do alquimista Michael Maier, no Círculo físico-quadrado, para o
qual, como conseqüência dos milhões de rotações em torno da terra (ou inversa-
mente) o sol fiou o ouro nela. O ouro é a imagem da luz solar e, conseqüentemente,
da inteligência divina. O ouro simboliza todo o superior, a glorificação, o quarto esta-
d o , depois do negro (culpa penitência), branco (perdão, inocência), vermelho (subli-
mação, paixão). Tudo o que é ouro ou é feito de ouro pretende transmitir à sua uti-
lidade ou função essa qualidade superior... o ouro constitui também o elemento
essencial do simbolismo do tesouro escondido ou difícil de se encontrar, imagem
dos bens espirituais e da iluminação suprema. Trata-se, portanto, de uma mulher
contemplando a vida em profundidade, uma vez que a ação de tecer representa
fundamentalmente a criação e a vida, principalmente em seus aspectos de conser-
vação e multiplicação ou crescimento.
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flores maravilhosas, pássaros, bichos de todo tipo, levava seus tecidos prontos para
a feira de uma cidade vizinha, recebendo em troca dinheiro suficiente para comprar
comida para ela e para seus filhos. Ficava contente em ter dinheiro para se alimentar
não desejando nada mais que pudesse ser melhor.

Certo dia, a mãe acabando de vender seus tecidos, resolveu dar uma volta pela feira
quando deparou com uma tela pendurada numa loja. Era um quadro que reproduzia
um cenário parecido com o que ela morava só que muito mais bonito. A mãe não
se cansava de admirá-lo e tão apaixonada ficou pela tela que resolveu comprá-la:
teria menos dinheiro para a comida mas compensaria de uma outra vez. Voltando
para casa não parava de olhá-lo, e assim que chegou, chamou seus filhos para
admirá-lo também. Os dois filhos mais velhos a censuraram por ter gastado seu di-
nheiro naquilo ao invés de trazer mais comida para eles, mas o mais jovem elogiou
o quadro e o prazer que sua mãe estava sentindo. A mãe resolveu tecer um bord a d o
exatamente igual ao da tela; teceu durante o dia para poder vender na feira, e à
noite, tecia seu sonho à luz da lamparina. Com muito suor e com muitas lágrimas
de sangue teceu durante anos até que ficou pronto. Tão feliz ficou que resolveu
colocá-lo à luz do sol e pendurou-o na porta de sua casa. Eis que de repente bateu
uma lufada de vento mais forte que levou embora o pano. Correram para pegá-lo,
mas não foi possível e logo sumiu de vista. A mãe ficou desolada, passou a não
comer, não tinha mais ânimo para nada e não queria mais sair da cama. Sentindo
que iria morrer pediu ao seu filho mais velho que fosse em busca do pano. A tare f a
era árdua e os dois filhos mais velhos logo desistiram; coube então ao mais jovem
a tarefa de ir em busca do pano. Passando por várias peripécias conseguiu chegar
no reino das fadas do vento. Encontrou-as bordando um tecido semelhante ao que
sua mãe havia tecido. As fadas estavam terminando o bordado, pediram-lhe que
esperasse mais um pouco. O jovem dormiu um sono profundo. Quando acordou as
fadas não estavam mais ali e só encontrou o pano que fora levado pelo vento.
Voltou com ele imediatamente para sua casa, e ao entregá-lo à sua mãe, esta logo
ficou animada novamente. Levantou-se da cama e foi desenrolá-lo fora de casa
para vê-lo à luz do sol. Ao desenrolar o tecido este foi se estendendo por toda a
paisagem tornando tudo muito mais bonito: sua casa, a horta atrás de casa estava
verdinha, o lago tinha patos. O lugar tornou-se idêntico ao desenho do pano que
ela havia tecido. Sua vida transformou-se completamente, tornando-se muito mais
brilhante e plena.

Este conto nos mostra uma forma de abordarmos o mundo das imagens. Ao tecermos
ou ao desenharmos, pro p o rcionamos um espaço de liberdade para nossa imaginação
sem a qual nos tornamos frios, empobrecidos, nada criamos. Sem a imaginação,
somos áridos, pois todo o criado foi, anteriormente, imaginado por alguém. Todos
os desejos desta pobre mãe estavam contidos dentro deste quadro e, sendo no início
apenas uma idéia, vai se tornando realidade ao trazê-lo para o mundo real, e seus
desejos se concretizam enquanto esta mãe vai tecendo sua vida. “Tecer é um ato de
criação, um parto. É fazer sair de si, de sua própria substância, criar assim como a
aranha tira de si própria sua teia” (CHEVALIER, 1984). Este conto diz respeito, ainda,
à técnica da imaginação ativa, pois estabelece um diálogo entre o mundo cons-
ciente e o inconsciente, a partir do qual, a vida se harmoniza e ganha significado.

Diz uma lenda que quando o tecido está pronto, “o tecelão corta os fios que se
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