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Seu direito à janela – Seu dever para com a árvore 

 

"Aquele que vive em uma casa deve ter direito a olhar por sua janela e desenhar como queira toda a 

parte da parede externa que possa alcançar com o braço, assim será evidente para todo o mundo, à 

distância, que ali vive uma pessoa. 

Nos asfixiamos na cidade às custas da contaminação atmosférica e da falta de oxigênio. A vegetação 

que nos permite viver e respirar está sendo destruída sistematicamente. Nossa existência está 

perdendo dignidade. Passamos por fachadas cinza e estéreis, sem nos dar conta que estamos 

condenados a viver em celas de prisão. 

Se quisermos sobreviver, todos temos que atuar. Cada um de nós deve desenhar seu próprio 

ambiente. Não podemos esperar que as autoridades nos deem permissão. As paredes externas 

pertencem a você tanto quanto sua roupa e o interior de sua casa. Qualquer desenho pessoal é 

melhor do que a morte estéril. Tem o direito de desenhar a seu gosto suas janelas e as paredes 

externas até onde seu braço alcança. Deve ignorar as regras que proíbem ou restringem este direito. 

É seu dever ajudar a vegetação a conseguir seus direitos com todos os meios a seu alcance. 

A natureza deve crescer livremente onde cai a chuva e a neve, o que está branco no inverno deve ser 

verde no verão. Tudo o que corre horizontalmente sob o céu pertence à natureza, nas estradas e nos 

telhados devem se plantar árvores. Deve ser possível respirar de novo o ar do bosque na cidade, A 

relação ente o homem e a árvore deve adquirir proporções religiosas, Assim, finalmente as pessoas 

entenderão a frase - a linha reta é ateia."   

Friedensreich Hundertwasser. 
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RESUMO 

 

 

A pesquisa desenvolve um estudo sobre o processo arteterapêutico, com abordagem 

junguiana, no diálogo com a concepção de “ecologia profunda”. Para estruturar o 

corpus da monografia, utilizou-se a obra do artista Friedensreich Hundertwasser que 

contribui com a sua teoria das “cinco peles” na construção de uma visão ecológica 

sobre as peles relacionais (a epiderme, o vestuário, a moradia, o meio social e o 

planeta) do ser humano com o(s) mundo(s) que o permeiam a níveis psicológicos, 

sociais e ambientais. Dessa forma, investiga-se o percurso arteterapêutico de pré-

adolescentes e adolescentes menores abrigados em casa de acolhimento, sua 

transformação da ideia de pertencimento pessoal e coletivo, e a promoção da 

consciência ecológica através da criatividade. 

 

Palavras-chave: arteterapia – ecologia profunda – Hundertwasser – adolescentes em 

casa de acolhimento – teoria das cinco peles. 
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ABSTRACT 

 

The research develops a study on the art therapeutic process, with Jungian approach, 

in dialogue with the conception of “deep ecology”. To structure the corpus of the 

monograph, the work of artist Friedereinsch Hundertwasser was used, which 

contributes with his theory of the “five skins” in the construction of an ecological view 

on relational skins (the epidermis, clothing, housing, the social environment). And the 

planet) of the human being with the world (s) that permeates it on psychological, social 

and environmental levels. Thus, it investigates the art-therapeutic path of younger 

children housed in a foster home, the transformation of the idea of personal and 

collective belonging, and the promotion of ecological awareness through creativity. 

Key-words: art therapy – deep ecology – Hundertwasser – teenagers in the foster 

home – theory of the five skins. 
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APRESENTAÇÃO 

 
 

isso de querer ser  
exatamente aquilo 

que a gente é 
ainda vai 

nos levar além 
 

Paulo Leminski 
 

 

Imagem 1 – Right to dream  

 

Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/friedensreich-hundertwasser/ 

 

No ano de 2017, iniciei o curso de pós-graduação em Arteterapia da Clínica 

Pomar. Os objetivos para escolher este estudo foram muitos, mas o principal era 

compreender de que maneira poderia, na minha profissão de professora de artes na 

rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, trabalhar a “violência” nas escolas. Mas, 

o curso de pós-graduação em Arteterapia possibilita uma profunda reciclagem da 

nossa consciência perceptiva, provocando o nosso olhar para a dimensão criativa 

presente em nossos afazeres, caminhos e objetos tão cotidianos, ampliando a ideia 

de arte para uma arte-vida. 



14 
 

Ao me deparar com o tema “Ecologia Profunda”, ministrado pela Professora Drª 

Angela Philippini, os projetos “esquecidos” foram resgatados, reavivando o meu 

interesse pelo estudo da relação da arte com a natureza. Na minha graduação em 

artes visuais, meus estudos foram sobre a concepção filosófica do artista alemão 

Joseph Beuys que postulava: “Todos somos artistas”; com isso, afirmava que a 

criatividade é inerente ao ser humano e inspirava-se então nas outras formas de vida 

para as suas criações artísticas. Para Beuys, o que bloqueava o potencial criativo 

humano era sua desconexão com os processos do viver.  

Na pós-graduação em Arteterapia, essa busca por uma relação mais profunda 

da arte com a questão da consciência ecológica me despertou para uma dimensão 

terapêutica da arte. Este é um caminho a ser construído que envolve diferentes 

campos de conhecimentos; uma transdisciplinaridade proposta pela Arteterapia que 

abarcando os processos criativos possibilita um processo de autoconhecimento.  

Desta vez, o artista que escolhi para me ajudar nesta caminhada chama-se 

Friedereinsch Hundertwasser, sua obra será o fio condutor da construção de um 

pensamento da criatividade no processo arteterapêutico a partir da sua teoria das 

cinco peles. O artista Hundertwasser foi chamado pelo teórico e crítico de arte Restany 

(2003) como o “médico da arquitetura”, pois ele desejava criar espaços felizes para 

as pessoas viverem e, para isso, elas e as árvores teriam que participar dessa criação, 

de forma harmoniosa. 

 Com a teoria das cinco peles de Hundertwasser, procuro estruturar um diálogo 

entre as relações existentes entre a arteterapia e a consciência ecológica para 

construirmos casas internas e externas duradouras, resistentes às intempéries, 

saudáveis e felizes. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Vou mostrando como sou 
E vou sendo como posso 

Jogando meu corpo no mundo 
Andando por todos os cantos 

E pela lei natural dos encontros 
Eu deixo e recebo um tanto 

E passo aos olhos nus 
Ou vestidos de lunetas 

Passado, presente 
Participo sendo o mistério do planeta 

 
Antonio Pires e Luis Galvão (Novos Baianos) 

 

 

Imagem 2 – Right to create 

 
Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/friedensreich-hundertwasser/ 

 

A presente monografia desenvolve uma pesquisa sobre o processo 

arteterapêutico, com abordagem junguiana, em diálogo com alguns pressupostos da 

“ecologia profunda”, para tanto, utilizaremos a teoria das cinco peles do artista 

Friedereinsch Hundertwasser que, dentro de uma concepção de uma espiral de 

consciência, define camadas (im) permeáveis de relações do ser humano consigo 

mesmo e com o mundo exterior. São elas, as cinco peles: “epiderme”, “vestuário”, 
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“casa”, “meio social” e “planeta”. Ao mesmo tempo, estudou-se a concepção de “pele” 

pelo autor Didier Anzieu (1988) para aprofundarmos em termos psicológicos os 

valores simbólicos do signo “pele”. 

Assim, o diálogo entre a arteterapia junguiana e alguns pressupostos da 

ecologia profunda nos ajuda a compreender os processos criativos no contexto 

arteterapêutico, possibilitando uma consciência ecológica inserida na proposta de 

reciclagem de percepção e construção de mundos. Ao estabelecer como a 

consciência ecológica proporciona uma diversidade criadora no percurso de 

individuação do cliente, busca-se a validação de uma dimensão autossustentável para 

o seu processo de autoconhecimento.  

Para a pesquisa sobre a ecologia profunda, o livro “A Teia da Vida”, de Fritjof 

Capra (2006), contribui ao explicar a ideia de rede como um novo paradigma de 

pensamento e ético dos sistemas vivos e não vivos. Com a compreensão da rede 

como conceito para a concepção de Teia da Vida, Capra (2006) destaca o indivíduo 

inserido numa visão de mundo que reconhece todos os seres vivos e não vivos como 

membros de uma rede de interdependência. Desta forma, umas das indagações 

referentes ao ofício do arteterapeuta reside em como auxiliar, no processo de 

individuação do cliente, a construção e produção criativa do indivíduo para o 

apoderamento de suas redes relacionais, tendo em vista, a concepção de Teia da 

Vida? 

Configurada em quatro capítulos, a monografia, propõe, paralelamente, 

dialogar com as experiências oriundas do estágio em arteterapia com adolescentes e 

pré-adolescentes abrigados na Casa da Acolhida Frei Carmelo Cox; estas serão 

relatadas e correlacionadas com o intuito de proporcionar reflexões sobre como a 

prática da arteterapia, com suporte teórico da psicologia junguiana, e pressupostos da 

ecologia profunda, podem fundamentar e provocar novos olhares sobre as produções 

subjetivas dos pré-adolescentes e adolescentes em condição de vulnerabilidade 

social. 

O primeiro capítulo apresenta o artista austríaco Hundertwasser e a sua 

trajetória de vida que fundamenta a sua teoria das cinco peles, uma proposta de 

aproximação entre arte e vida que dialoga com processos criativos em práticas do\no 

cotidiano. A arte em comunhão com os processos do viver encontra reflexo e amparo 

na arteterapia junguiana.  
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A obra de Hundertwasser proporciona uma reflexão sobre arte, natureza e 

cultura, em diferentes níveis de atuação do ser humano em que o artista estruturou 

nas cinco peles, intitulando-as como camadas de consciência espiralada. Assim, o 

processo arteterapêutico sob a perspectiva analítica e dialética de camadas de 

consciências, pode vir a contribuir para a percepção do indivíduo na Teia da Vida, 

como ser único e, ao mesmo tempo, o Todo dessa rede relacional.  

O segundo capítulo aborda a arteterapia junguiana tendo como foco a 

importância da criatividade no processo de individuação, principalmente, no que tange 

a ideia de arte-vida, a criação como ato intrínseco ao ser humano bem como a 

validação de práticas cotidianas como dispositivos de – potencialmente - Ser Criativo. 

Como consequência, a finalização se dá pelo destaque à dimensão cósmica do 

processo arteterapêutico, tanto como arteterapeuta quanto pela condição de cliente. 

Já no terceiro capítulo, estuda-se a quarta pele, o meio social e a concepção 

de família e algumas de suas diferentes reconfigurações, que se estabelecem no 

tempo histórico e social da nossa sociedade brasileira em confluência com outros 

lugares e espaços. A quarta pele, o interstício social, como um entre-lugar que se 

apresenta como uma região movediça, dando margem à transformação pelos atores 

sociais em estado de relação; a arteterapia insere-se nesse limbo, fortalecendo a 

criatividade como “respiro” que permite sobreviver àquilo que sufoca a nossa liberdade 

de Ser. 

E, por fim, o quarto capítulo, a questão da moradia, a terceira pele apresentada 

por Hundertwasser, trata do estudo de caso baseado em alguns aspectos da 

experiência de estágio, realizado na Casa Frei Carmelo Cox, onde a partir da diagnose 

traçada, levantou-se a hipótese da falta de pertencimento nesse lugar de 

“acolhimento”. Com isso, indaga-se sobre: a morada da arte, a casa como espaço de 

“ser família”, de cuidado, de pertença e afeto. 
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CAPÍTULO I 

 

A ESPIRAL DA CONSCIÊNCIA DE HUNDERTWASSER E A 

TEIA DA VIDA 

 
 

A diversidade criadora é fator decisivo para o 
desenvolvimento autossustentável. 

 
Angela Philippini 

 

 

Imagem 3 - Irinaland über dem Balkan 

 

Disponível em: http://www.kunsthauswien.com/en/press/museum-hundertwasser/ 

 

O entendimento da arte como poder de cura guia a escrita desta pesquisa 

monográfica, que relaciona o desenvolvimento do potencial criativo presente em toda 

manifestação de vida como uma construção de si; uma autopoiése que se dá e é 

enriquecida pelo contágio de diferentes formas relacionais existentes no mundo, no 

Universo. Com a proposta de trazer a ideia de uma criatividade propulsora e inventiva 

de novos modos de ser e estar no mundo, o mergulho na obra do artista austríaco 

Friedensreich Hundertwasser ilumina um caminho construído a partir da premissa de 

uma “arte-vida”: conexão dos processos criativos com o cotidiano mundano.  
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A trajetória de vida de Hundertwasser pode ser compreendida através da sua 

arte, pois suas imagens constroem uma nova visão de mundo em que os processos 

criativos, a consciência de si e do seu pertencimento ao mundo tornam-se motivos de 

engajamento político, social, ecológico e artístico. Assim, a teoria das cinco peles 

elaborada por Hundertwasser idealiza, de forma poética, o pensar e o fazer/agir 

criativo transformador de mundos. 

 

Imagem 4 - The five skins 

 

Disponível em: https://hundertwasser.com.br/2012/01/09/a-beleza-das-cinco-peles/ 

 

A teoria das cinco peles são camadas de sentido que representadas num 

diagrama em forma de espiral, simbolizando a ideia de permeabilidade, de trânsito e 

correlações entre as peles. A primeira pele seria a epiderme, a pele mais próxima de 

nossa essência; a segunda pele seria a vestimenta que carrega um valor simbólico de 

distinção de classe social e econômica; a terceira pele, a nossa casa; a quarta pele, o 

nosso meio social e cultural que atua na nossa construção identitária (individual e 

social); e por fim, a quinta, a pele planetária. 

A teoria é elaborada a partir da metáfora da pele na relação humana em 

diferentes níveis de consciência intercambiáveis: psicológico, social e ambiental. O 
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órgão “pele”, o maior tanto no tamanho quanto no peso do corpo humano, tem como 

funções a proteção (revestimento), absorção, secreção, regulação hídrica, 

termorregulação, armazenamento e sensibilidade. O austríaco Hundertwasser utiliza 

estas características ao explorar na poética de sua teoria a ideia de troca (de 

ambientes, de experiência, de afetos etc.), enfatizando que a construção do corpo se 

dá pela sua relação com o seu mundo interno e o externo. As cinco peles se 

relacionam tendo a arte como sua matéria e, desta forma, Hundertwasser defende o 

poder da arte na vida cotidiana, afirmando que através da criatividade, o ser humano 

pode estabelecer uma consciência ecológica – uma consciência das cinco peles que 

se comunicam. 

 

Imagem 5 - Self-portrait 

 

Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/friedensreich-hundertwasser 

 

A primeira pele a ser desenvolvida pelo artista, fala sobre a epiderme natural, 

que revela marcas, cicatrizes e tessituras construídas ao longo da nossa efêmera 

existência. Essa pele que nos reveste é biográfica, biológica e existencial. A epiderme 
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consiste em ser “uma zona membranosa mais próxima do EU profundo, aquela que 

encarna a nudez do homem” (RESTANY, 2003, p.20), assim como, também, uma 

barreira psicológica de proteção que irá estabelecer o que fica em contato com a 

superfície (o toque), o que é expelido, rejeitado e o que entra nos poros para ser 

absorvido. A primeira pele é aquela que constitui a própria materialidade de si mesma, 

a sua fisicalidade que permite contatos, trocas e sensações como, também, protege 

e funciona como “um envelope psíquico” (ANZIEU, 1988, p.15). 

O autor Pierre Restany (2003), no seu livro “O poder da arte – Hundertwasser, 

o pintor-rei das cinco peles”, relaciona os processos e fatos da história de vida do 

artista com a sua teoria, destacando a primeira pele como biográfica no sentido de ser 

uma zona processual e que está na dimensão da sensação – a zona da percepção 

tátil. Restany (2003) destaca que a primeira pele de Hundertwasser é a de pintor, 

aquela construída e que revela um corpo criativo nas suas relações e que não esquece 

a sua “nudez”. 

Na primeiridade do contato epitelial, um corpo se apresenta com inscrições, 

marcas e cicatrizes: texturas que se revelam como superfície de uma camada mais 

profunda de contato; uma primeira camada de consciência que possui em seu interior 

outras camadas de significados para o entendimento das relações de, com e entre 

peles. Desta forma, o campo simbólico da pele cujos estados-limites possuem como 

revelações as possíveis flexibilidades nas formas relacionais, pois como explica o 

autor Didier Anzieu (1988): 

[...] uma tarefa urgente, psicologicamente e socialmente, parece ser a de 
reconstruir limites, refazer fronteiras, reconhecer territórios habitáveis e onde 
se possa viver – limites, fronteiras que ao mesmo tempo instituam diferenças 
e permitam mudanças entre as regiões (do psiquismo, do saber, da 
sociedade, da humanidade) assim delimitadas. (p. 23). 
 

Para tanto, a compreensão da pele com toda a sua organicidade – uma matéria 

biológica – é também uma presença imaginária constituída por espaços limites entre 

o Eu psíquico, Eu corporal, Eu realidade e Eu ideal. (ANZIEU, 1988). A pele como 

signo se constitui com os seus estados-limites, possuidora de funções como: a 

proteção da individualidade e o lugar sensível de troca com o outro. (op. cit.). 

A pele é um lugar de sensações em que se imprimem suas vivências; ela 

exterioriza reações de acordo com a sua sensibilidade interna predisposta ou não ao 

contato consigo e com o outro. Evidenciar a pele na sua condição primeira de ser uma 

região de sensibilidades dá visibilidade à fragilidade do encontro bem como à rigidez 
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construída pela nossa biografia particular. A segunda pele reveste essa primeira pele 

como forma de proteção, mas também aflora a sensível construção identitária do 

indivíduo. Hundertwasser reforça nessa relação de primeira e segunda peles, o 

caráter mutante e transformador, tendo em vista, as mudanças que ocorrem em 

diferentes fases de vida humana que influenciam diretamente nas sensibilidades das 

peles, fisicamente e existencialmente. 

A pele em suas marcas, manchas, cicatrizes revela histórias de vida que no 

processo do viver e encontros com outras peles, internaliza sensações, memórias, 

cheiros que constroem uma identidade singular, um modo de ser no mundo. A escolha 

sobre aquilo que é usado para proteger as peles do frio, do atrito, do olhar, vai 

dialogando com a forma de receber essa proteção, ao mesmo passo, que as 

qualidades das vestimentas contam sobre a posição na sociedade.  

 

Imagem 6 - The second skin 

 

Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/friedensreich-hundertwasser 

 

A segunda pele, para Hundertwasser, seria uma próxima camada de 

consciência que contribui para a consolidação da personalidade. Uma camada de 

significado que possui uma evidente posição no meio social, marcada pela distinção 
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de classe econômica e social, e qualitativamente a um tipo de individualidade, de ser 

e estar no mundo.  

A busca por esta individualidade dentro de uma perspectiva criativa e 

consciente é estudada e explorada plasticamente por Hundertwasser: o artista 

costurava seus sapatos, seus casacos de dupla-face, uma reversibilidade das peças, 

mostrando autoria e originalidade na sua vestimenta. O conceito de reversibilidade 

para Hundertwasser traduz a natureza osmótica do segundo nível de consciência. 

(RESTANY, 2003). 

Para Hundertwasser, existem três males da segunda pele: a uniformidade, a 

simetria na confecção e a tirania da moda; o artista afirmava que, “a uniformidade do 

anonimato do vestuário traduz no homem a renúncia ao individualismo, ao orgulho de 

usar uma segunda pele criativa, original e diferente das outras.” (RESTANY, 2003, 

p.38). 

O artista assumia uma postura crítica em relação à sociedade de consumo em 

que o descarte e o conceito de moda, constroem uma indiferença a materialidade e 

aos processos de confecção e distribuição das mercadorias, assim como, corrobora 

para a construção da imagem de si perpassada por modelos referencias 

padronizadores e homogeneizadores condizentes com a lógica do capital.   

Hundertwasser entende a segunda pele com uma estreita ligação com a quarta 

pele que desenvolve a ideia de identidade individual e social: “Na época dos hippies, 

dos skinheads ou dos drag queens, a segunda pele torna-se a maquilagem distintiva 

da quarta pele: sinal de pertencer a um grupo que consolida a sua identidade 

“diferente” pela adopção de uma moda.” (op. cit, p.39). 

Em seguida, na terceira camada de consciência, Hundertwasser problematiza 

a terceira pele que apresenta a questão da moradia, da casa como a pele protetora 

do espaço interno e privado; relacionando-a com a necessidade de (auto)cuidado e 

construção. Hundertwasser desenvolveu um trabalho de arquitetura no continente 

europeu de forma a explorar a sua ideia de que lugares felizes produzem saúde e 

pessoas felizes. De acordo com o autor Restany (2003) “o acto de Hundertwasser vai 

imprimir a marca específica de sua criatividade sobre o fragmento de tecido urbano 

que lhe é confiado sobre a dimensão física e humana do ambiente.” (p.45). 

O arquiteto ou, como definiu Restany, o “especialista do redesign das casas 

doentes” concretizou a integração do meio ambiente natural com a estrutura física de 

uma moradia trazendo soluções para a sua realização inserida numa proposta 
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ecológica na execução de moradias. Além dos pedreiros e ladrilhadores que exerciam 

uma liberdade na composição formal, isto é, possuíam a possibilidade de tomarem 

“[...] iniciativas individuais que estavam ao seu alcance e, tornavam-se criativos.” 

(RESTANY, 2003, p.47); havia o sistema da casa-fossa em que o ciclo da água e 

esgoto foi estruturado junto à “árvore locatária” que era estruturada na moradia para 

complementar esse processo de limpeza dos excrementos humanos e este 

retroalimentar a árvore e a vegetação verde. 

A elaboração de arquiteturas verdes de Hundertwasser implementava um 

princípio de autossustentabilidade; com os telhados verdes das casas em que 

plantações e animais eram integrados ao viver cotidiano dos seres humanos, 

acreditava-se que isto contribua para a “[...] a natureza repintar as paredes... elas 

tornar-se-ão humanas e nós poderemos voltar a viver.” (idem, 2003, p. 44). 

A liberdade de construção do espaço privado dialoga diretamente com o 

espaço interno do indivíduo, ou mesmo, a elaboração da extensão da casa como parte 

de si, uma pele constituinte de seu próprio ser que contribui significativamente para o 

estado de bem-estar do indivíduo. Desta forma, a autonomia no processo de criação 

desta terceira pele se torna primordial para a consolidação de pertencimento e 

reconhecimento de um ser criativo. 

Já a quarta pele, sensibilizará para o meio ambiente que configura papéis 

sociais e culturais; Hundertwasser realizou críticas sobre o conceito de nação e 

reforça a necessidade da atuação do que ele nomeará de “cidadãos do mundo”, ao 

mesmo passo, valorizou as particularidades de cada cultura.  

Em seus trabalhos artísticos, o artista realiza pinturas e projetos gráficos de 

novas bandeiras identitárias de nações e de selos postais, promovendo uma nova 

leitura do lugar, destacando a sua visão sobre a cultura e reelaborando sua relação 

com a sociedade. O autor Restany (2003) destaca que “a geopolítica de 

Hundertwasser repousa na identidade nacional, isto é, sobre o conjunto dos diferentes 

sinais que traduzem a diversidade específica de uma nação.” (p.76) 

A quarta pele, agrega em si, as outras peles como parte da trajetória de vida 

do indivíduo nas suas relações com o mundo que reverberam significativamente na 

sua forma de ser e estar no mundo. Por isso, Hundertwasser aponta a contradição 

existente no processo de aculturamento, ao destacar a importância de um 

posicionamento crítico sobre as manifestações culturais de massa que apagam 
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tradições, mas, também, incentiva que o indivíduo possua a liberdade de reinventar 

mundos e repensar suas culturas. 

 

Imagem 7 - The five seamen 

 

Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/friedensreich-hundertwasser/ 

 

E, por fim, a quinta pele a síntese de todas as camadas/ superfícies em suas 

relações; a conscientização da pele maior abriga a todos dentro das redes relacionais 

interdependentes da Teia da Vida (CAPRA, 2006).  Para Hundertwasser ao elaborar 

a espiral da consciência das cinco peles que reverberam uma na outra trazendo nessa 

relação uma condição ecológica, implicaria na consciência da interdependência 

humana do seu habitat.  

As duas imagens são “rede” e “espiral”; a primeira constrói uma visão de 

ramificações que se encontram em alguns pontos e estão numa configuração espacial 

difusa, a segunda idealiza um caminhar circular que possui camadas interpostas. A 

essência dessas duas imagens está na busca pela “relação” e no “processo”, este 

circunscrito às possibilidades de caminhos a serem construídos sendo um 

“caminhante” a condição primeira e, por isso, processual. 
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Imagem 8 - A peace treaty with nature 

 

Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/friedensreich-hundertwasser/ 

 

A quinta pele trata especificamente de uma mudança de percepção da Vida 

que, a partir de alguns dos pressupostos da ecologia profunda, pretende-se o 

aprofundamento da ideia da pele planetária como aglutinadora das existências 

interdependentes que sofrem com as interferências, mudanças comportamentais, 

humanas e ambientais. 

A percepção ecológica profunda propõe uma nova forma de entender o mundo 

a partir da concepção de redes em que os acontecimentos da Teia da Vida (CAPRA, 

2006) possuem conexões e, desta forma, “[...] reconhece a interdependência 

fundamental de todos os fenômenos, e o fato de que, enquanto indivíduos e 

sociedades, estamos todos encaixados nos processos cíclicos da natureza (e, em 

última análise, somos dependentes desses processos).” (op. cit., p.25).  

A rede é uma metáfora central da ecologia que provoca outra concepção de 

organização social contrária àquela estruturada na hierarquização de poderes; assim, 

com essa mudança, propõe-se um pensamento sistêmico, cuja característica de 

complexidade significa entender que: 
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[...] um sistema passou a significar um todo integrado cujas propriedades 
essenciais surgem das relações entre suas partes, e “pensamento sistêmico”, 
a compreensão de um fenômeno dentro do contexto de um todo maior. Esse 
é, de fato, o significado raiz da palavra “sistema”, que deriva do grego 
synhistanai (“colocar junto”). Entender as coisas sistematicamente significa, 
literalmente, colocá-las dentro de um contexto, estabelecer a natureza de 
suas relações. (CAPRA, 2006, p. 39) 
 

 Considera-se o pensamento sistêmico da ecologia profunda dentro de uma 

visão holística dos processos do viver que busca compreender um todo funcional 

implicando os sujeitos e objetos no ambiente social e natural com conexões vitais em 

que os modelos de vida pautados no patriarcado, no imperialismo, no capitalismo e 

no racismo descartam a vitalidade relacional e criativa dos seres vivos e não vivos; 

estes modelos são estruturas societais de um paradigma de dominação exploratória 

e antiecológica. (ibidem). 

Portanto, a concepção de um “sistema ético radicalmente novo” (ibidem) 

apresenta um ativismo de questionamento, pois 

 
[...] a ecologia profunda faz perguntas profundas a respeito dos próprios 
fundamentos da nossa visão de mundo e do nosso modo de vida modernos, 
científicos, industriais, orientados para o crescimento e materialista. Ela 
questiona todo esse paradigma com base numa perspectiva ecológica: a 
partir da perspectiva de nossos relacionamentos uns com os outros, com as 
gerações futuras e com a teia da vida da qual somos parte. (CAPRA, 2006, 
p.26). 

 
A ecologia profunda é um “estudo das relações que interligam todos os 

membros do Lar Terra” (op. cit., p.43) em que se configura, então, o pensamento 

sistêmico que é “pensamento “contextual”; e uma vez que explicar coisas 

considerando o seu contexto significa explicá-las considerando o seu meio ambiente, 

também podemos dizer que todo pensamento sistêmico é pensamento ambientalista.” 

(ibidem, p. 46-47). 

Para a realização de mudança na maneira de pensar em forma de redes como 

propõe Capra (2006), a ideia de uma Teia da Vida que envolve redes dentro de redes 

com sistemas autopoiéticos que necessitam da relação para se constituir enquanto 

tal. O novo modo de pensar “[...] nos ajudaria a associar a busca de novas estratégias 

e o processo de criação do futuro com o processo de pensar e, consequentemente, 

de perceber o mundo em que vivemos – o todo, esse grande contexto em que a vida 

acontece.” (op. cit., p. 13). 
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Imagem 9 - Green town 

 

Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/friedensreich-hundertwasser/ 

 

Assim, a teoria das cinco peles relaciona-se intimamente com o pensamento 

de uma Teia da Vida em que a percepção de mundo perpassa pelas camadas de 

sentido, de sensibilidades que são ativadas e transformadas pela e na capacidade de 

Criar, de forma profunda consigo e com o outro, inserida numa visão de mundo que 

[...] reconhece o valor inerente da vida não humana. Todos os seres vivos 
são membros de comunidades ecológicas ligadas umas às outras numa rede 
de interdependências. Quando essa percepção ecológica profunda torna-se 
parte da nossa consciência cotidiana, emerge um sistema de ética 
radicalmente novo. (CAPRA, 2006, p. 13). 
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CAPÍTULO II 

 

ARTETERAPIA DE ABORDAGEM JUNGUIANA E A 

CRIATIVIDADE 

 

A percepção de si mesmo dentro do agir é um aspecto 
relevante que distingue a criatividade humana. 

 
Fayga Ostrower 

 

 
Imagem 10 - A Columbus rainy day in India 

 

Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/friedensreich-hundertwasser/ 

 

A Arteterapia é um campo transdisciplinar em que a arte possui um papel 

fundamental de propulsor de estímulos para o encontro de si mesmo(a). Pode-se 

compreender a Arteterapia como “uma ação terapêutica que é abrangente, holística e 

sobretudo transdisciplinar” (PHILIPPINI, 2013, p.11) e “um processo terapêutico que 

resgata técnicas milenares de promoção, prevenção e expansão da saúde.” 

(op.cit.,p.13). No processo arteterapêutico, com abordagem junguiana, a criatividade 

e o mergulho no universo das artes promovem uma condição para a dinâmica da 

psique do cliente favorável ao encontro com seus conteúdos psíquicos.  
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O processo arteterapêutico envolve um conhecimento sobre as modalidades 

expressivas (colagem, desenho, pintura, fotografia etc) e suas possibilidades visando 

uma aplicação de técnicas artísticas que melhor atendem a fase do cliente, a 

experiência do mesmo com a materialidade, e o estágio em que se encontra na 

terapia. Trabalhando com a particularidade de cada cliente, o arteterapeuta 

proporciona caminhos mais construtivos com a realidade psíquica de seu cliente. A 

autora Philippini (2013) destaca a prática da Arteterapia como: 

[...] um processo terapêutico que ocorre por meio da utilização de 
modalidades expressivas. As atividades artísticas utilizadas configurarão 
uma produção simbólica, concretizada, em inúmeras possibilidades plásticas, 
diversas formas, cores, volumes etc. Esta materialidade permite o confronto 
e gradualmente a atribuição de significado às informações provenientes de 
níveis muito profundos da psique, que pouco a pouco serão aprendidas pela 
consciência. (op. cit., p.11) 

 

A teoria e prática da Arteterapia fundamenta-se nos processos de criação do 

indivíduo que através da produção de imagens pode encontrar o visível dentro da 

invisibilidade e vice-versa. Uma relação entre consciente e inconsciente, em que 

“consciência é o que conhecemos e inconsciência é tudo aquilo que ignoramos” 

(STEIN, 2006, p.23). 

 

Imagem 11 - The 30 days fax painting 

 

Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/friedensreich-hundertwasser/ 
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A Arteterapia de abordagem junguiana possui como constructo o universo do 

inconsciente como caminho possível para o autoconhecimento. A criatividade subjaz 

no terreno da inconsciência e a prática do arteterapeuta auxilia o cliente a trazer os 

seus conteúdos psíquicos para o campo da consciência: elaborações internas do 

cliente sobre aquilo que ele está pré-disposto a ver na sua imagem. Pois, conforme 

Stein (2006), “o nosso conhecimento como seres humanos sobre qualquer coisa é 

condicionado pelas capacidades e limitações da nossa consciência.” (p.21) 

No contexto arteterapêutico, o cliente está em contato com a exteriorização de 

suas imagens cujas articulações da gramática visual possuem significados 

particulares e, ao mesmo tempo, universais. Os significados particulares concernem 

às vivências pessoais do cliente, e às atribuições de significados específicos aos 

símbolos que os acompanham pelos (des) afetos; os símbolos, por sua vez, são 

universais com variações culturais, mas que pertencem a história da humanidade.  

De acordo com o fundador da psicologia analítica Carl Gustav Jung, os 

símbolos universais fazem parte do inconsciente coletivo. Uma espécie de DNA 

comum a todos os seres humanos; seriam padrões de comportamento universais, os 

quais o Carl Gustav Jung denominou de arquétipos que pertencem a uma área da 

psique profunda chamada de “inconsciente coletivo”. 

Os arquétipos são “uma fonte primária de energia e padronização psíquica” que 

apresentam “universais psíquicos” (STEIN, 2006, p.23), imagens primordiais que dão 

sentido à experiência humana que residem na camada mais profunda da psique 

humana, o inconsciente coletivo. Existe o inconsciente pessoal que se refere aos 

complexos adquiridos na vida do indivíduo, e há o inconsciente coletivo que é 

“estruturado por padrões e atitudes culturais mais amplo, os quais acabam por 

influenciar as atitudes conscientes do individuo e os complexos mais singulares dentro 

de um contexto de pressupostos culturais inconscientes.” (ibidem, p.50) 

Por complexos, por sua vez, pode-se compreender através das associações 

(palavras, lembranças, pensamentos, imagens etc.) que ativam conteúdos 

inconscientes que geram uma perturbação na consciência. O autor Stein (2006) afirma 

que os complexos:  

 
Agem como instintos na medida em que produzem reações espontâneas em 
determinadas situações ou pessoas, mas não são puramente inatos da 
mesma forma que os instintos são. São, sobretudo, produtos da experiência 
– traumas, interações e padrões familiares, condicionamento cultural. Estes 
combinam-se com alguns elementos inatos, a que Jung deu o nome de 
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imagens arquetípicas para formar o conjunto do complexo em seu todo. Os 
complexos são o que permanece na psique depois que ela digeriu a 
experiência e a reconstituiu em objetos internos. (p.52) 

 

Imagem 12 - Coral flowers 

 

Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/friedensreich-hundertwasser/ 

 

A proposta de trabalhar com modalidades expressivas, em contexto 

terapêutico, compreende a arte num sentido mais amplo em que a criatividade é 

explorada com o intuito de proporcionar o uso total da imaginação humana. Pois, para 

o processo arteterapêutico, o estímulo à criatividade - inerente a todo ser humano - 

desencadeia processos psíquicos que trazem possibilidades de conteúdos simbólicos 

emergirem na consciência do indivíduo. 

O autor Nachmanovitch (1993) defende que a criatividade humana e a sua 

história nos fala da “expressão espontânea, e é muito mais uma história espiritual e 

psicológica do que sobre a técnica de uma ou outra forma de arte”. (p.21), isto é, que 

cada indivíduo possui uma expressão única cujas “forças interiores da criação 

espontânea” nos “falam do lugar de onde a arte vem.” (NACHMANOVITCH, 1993, 

p.21). Sobre a criatividade e os seus processos criativos, a autora Ostrower (2010) 

corrobora para essa concepção do Ser criativo em que o criar e o viver se misturam: 

 
As potencialidades e os processos criativos não se restringem, porém, à arte. 
Em nossa época, as artes visuais são vistas como área privilegiada do fazer 
humano, onde ao indivíduo parece facultada uma liberdade de ação em 
amplitude emocional e intelectual inexistente nos outros campos de atividade 
humana, e unicamente o trabalho artístico é qualificado de criativo. Não nos 
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parece correta essa visão de criatividade. O criar só pode ser visto num 
sentido global, como um agir integrado em um viver humano. De fato, criar e 
viver se interligam. (p.5) 

 
A Arteterapia busca esse lugar da “arte-vida”. A prática da arteterapia provoca 

ao entendimento de que toda ação pode ser praticada como arte, como ofício ou como 

obrigação. O que nos auxilia a perceber no cotidiano quais de nossas ações que 

precisam ser transformadas e reinventadas. Essa busca na arte é uma “porta para 

uma experiência total na vida cotidiana.” (OSTROWER, 2010, p.27). Porém, no 

decorrer de nossa trajetória de vida, encontramos obstáculos/problemas/vivências 

que impedem o fluir da nossa energia psíquica, bloqueando a nossa capacidade de 

transformar, reinventar nossa própria existência.  

No processo arteterapêutico, existe a possibilidade dos clientes irem além com 

uso de suas potencialidades criativas, pois, mais do que eliminar os bloqueios à 

criatividade, é importante que o indivíduo se perceba e compreenda que o seu 

processo criativo é único, “[..] porque as personalidades são diferentes e o processo 

criativo de uma pessoa não é igual ao de outra. [...] Cada um precisa descobrir sua 

própria maneira de penetrar e atravessar esses mistérios essenciais.” 

(NACHMANOVITCH, 1993, p. 22).  

Com desenvolvimento da autonomia do Ser Criativo (op. cit.), fortalecemos 

nossas singularidades; sendo receptores e produtores de imagens, em que todos 

percorrem um caminho único. Este caminho único é chamado de “percurso de 

individuação” por Carl Gustav Jung; a autora Philippini (2013), contribui ao explicar 

como a jornada de individuação, no processo arteterapêutico, é um caminho criativo 

único: 

  
Em Arteterapia, o trajeto é marcado por símbolos particulares que assinalam, 
informam e definem sobre os estágios da jornada de individuação de cada 
um. Este caminho único, compreende as transições e transformações em 
direção a tornar-se um “indivíduo”, aquele que não se divide face às pressões 
externas e que assim procurar viver plenamente, integrando possibilidades e 
talentos, às feridas e faltas psíquicas. O processo arteterapêutico permite que 
simbolicamente e de forma perene, através das atividades expressivas 
diversas, sejam retratadas com precisão as sutis transformações que marcam 
o desenrolar da existência, documentando seus contínuos movimentos do vir 
a ser, que se configuram e materializam conflitos e afetos. Ou seja, o conjunto 
de atos que genericamente pode-se nomear por “fazer terapêutico”, expressa 
a singularidade e identidade criativa de cada um. A descoberta gradual, de 
eventos psíquicos cujo significado antes era obscuro, amplia possibilidades 
de estruturação da personalidade, ativa potencialidades e contribui para a 
construção de modos mais harmônicos de comunicação, interação e “estar 
no mundo. (p. 14). 
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Assim, podemos destacar que a arte na terapia fortalece a criatividade 

praticada e reinventada do dia-a-dia; uma potência de transformar os obstáculos em 

beleza e, como elucida Nachmanovitch (1993), a construir um processo criativo único, 

pois ele: “[...] é um caminho espiritual. E essa aventura fala de nós, de nosso ser mais 

profundo, do criador que existe em cada um de nós, da originalidade, que não significa 

o que todos nós sabemos, mas que é plena e originalmente nós.” (op.cit., p.24). 

A autora Philippini (2013) acredita que através do exercício da criatividade 

pode-se construir e reconstruir a subjetividade e uma maior adaptabilidade com os 

fatores externos, ao mesmo passo que, afirma-se a singularidade de ser, interagir, 

comunicar e estar no mundo.  

As modalidades expressivas funcionam como um instrumento para estimular a 

criatividade, a fim de desbloquear obstáculos que impedem o fluxo natural da criação. 

Desta forma, com a consolidação de um “espaço sagrado de criação”, o indivíduo 

entra em contato com informações guardadas na sombra, no seu inconsciente, e a 

partir da sua produção plástica encontrará símbolos que ajudarão a trazer para o 

campo da sua consciência conteúdos importantes para o seu percurso de 

individuação.  

A sombra é um conceito elaborado por Jung que escapa do controle do ego 

(centro da consciência), isso significa que “quaisquer partes da personalidade que 

normalmente pertenceriam ao ego se tivessem integradas mas foram suprimidas por 

causa de dissonância cognitiva ou emocional, caem na sombra” (STEIN, 2006, p.98). 

O conteúdo da sombra possui “uma qualidade imoral ou, pelo menos, pouco 

recomendável, contendo características da natureza de uma pessoa que são 

contrárias aos costumes e convenções morais da sociedade” (op. cit., p. 98), o que ao 

contrário do ego que se constitui como o centro do campo da consciência sendo 

sujeito de todos os atos conscientes do indivíduo, a sombra “é o lado inconsciente das 

operações intencionais, voluntárias e defensivas do ego.” (ibidem, p.98).  

De acordo com Stein (2006), a linguagem do inconsciente possui 

particularidades na sua forma de se comunicar através de símbolos, fantasias e 

imagens arquetípicas, por isso, a importância de estudos comparativos de culturas 

para a análise e interpretações.  

Sobre os símbolos e sua linguagem metafórica do inconsciente no processo 

arteterapêutico com abordagem junguiana, a autora Philippini (2013) esclarece que:  
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O símbolo tem função integradora e reveladora do eixo de si mesmo – ego 
(eixo ego-self) entre o que é desconhecido (inconsciente individual) e coletivo 
e a consciência. O símbolo aglutina e corporifica a energia psíquica, 
permitindo ao indivíduo entrar em contato com níveis mais profundos e 
desconhecidos do seu próprio ser e crescer com estas descobertas. O 
símbolo constelado com a ajuda dos materiais expressivos dinamiza e facilita 
a estruturação e transformação dos estados emocionais que lhe deram 
origem. (p.18) 

 

Imagem 13 - Green power 

 

Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/friedensreich-hundertwasser/ 

 

Na psicologia analítica de Jung, “[...] todos os acontecimentos da nossa vida, 

tanto interiores quanto exteriores, são simbólicos.” (GRINBERG, 2017, p. 55), e o 

confrontamento com os conteúdos simbólicos vai nos conectar com a linguagem do 

inconsciente que “comunica-se por meio dos sonhos, dos mitos, da linguagem poética, 

da fantasia e das inspirações.” (op. cit., p.101).  

Para realizar a abordagem holística que deve constituir a Arteterapia, cabe ao 

arteterapeuta o estudo de culturas, religiões, mitos, contos de fadas, artes etc., 

objetivando a compreensão do universo arquetípico presente na produção simbólica 

de seus clientes, e assim, situando o contexto histórico do símbolo, poderá propor um 

diálogo com a singularidade, época e trajetória pessoal do cliente.  

Com o resgate de histórias da humanidade, o arteterapeuta pode proporcionar 

aos seus clientes a possibilidade do encontro com temas históricos que reverberam 

na contemporaneidade, e elucidam os mesmos temas que nos atravessam enquanto 
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seres humanos. Esta forma de trabalhar o conteúdo simbólico está inserida no que é 

denominado de processo de amplificação simbólica que  

 
[...] bem desenvolvido integra linguagens plásticas e materiais expressivos 
diversos, e além destes instrumentos, um olhar atento ao “rastreamento 
cultural” na procura de pistas e registros de sentidos arquetípicos e universais 
do símbolo pesquisado em referências diversas: na cultura ancestral, em 
mitos, contos de fadas, lendas, fabulas, manifestações folclóricas, tradições 
religiosas e iniciáticas, história da arte e iconografias de diferentes povos. 
Pesquisa essa complementada pelo olhar em manifestações culturais 
contemporâneas, tais como: fotografias, filmes, vídeos, documentários, 
extratos literários, notícias de diferentes mídias (jornal, TV, Internet), letras de 
música e iconografias contemporâneas.” (PHILIPPINI, 2013, p.17) 

 
O autor Stein (2006) acrescenta que Jung ao desenvolve um método de 

interpretação, o de ampliação, 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.” (p.15) 

Para a compreensão simbólica, o arteterapeuta pode se apropriar do método 

da “ampliação simbólica”, cujo propósito é aumentar a possibilidade de compreensão 

do significado de um símbolo através de seu desdobramento em diversas 

modalidades expressivas (ou mesmo numa única só, caso assim seja o desejo do 

cliente), com a finalidade de apreender as diferentes configurações plásticas e 

expressivas que o símbolo apresenta. Sobre esse contexto, Philippini informa que: 

 
As múltiplas possibilidades expressivas a serem utilizadas no processo 
terapêutico permitiram uma gradual apreensão do significado do conteúdo 
antes inconsciente ao domínio egóico. E o caminho percorrido foi circum-
ambular expressivamente em torno do símbolo, até que ele pudesse tornar-
se presente na consciência. (2013, p.36) 

 
O conteúdo simbólico, inserido na abordagem junguiana, pode ser revisto 

quantas vezes for necessário na infinidade de modalidades expressivas e “o conjunto 

de ações realizadas com esta intenção será denominado “Circum-ambulação”, ou 

seja, caminhar e movimentar-se em volta de um eixo constituído pelo símbolo.” (op. 

cit., p.16-17). 

Desta forma, a Arteterapia ou Terapia através da Arte, propõe-se a deflagrar o 

autoconhecimento com a utilização de modalidades expressivas para que o 

inconsciente possa emergir para o campo da consciência, os conteúdos a serem 

trabalhados no setting arteterapêutico. E, para o fluir do tempo (kairós) no processo 

criativo, é importante que o setting arteterapêutico seja organizado e configurado para 

corroborar para a criação com a exploração de diversos meios expressivos. Pois, é 
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necessário que no percurso de individuação do cliente, o arteterapeuta forneça 

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 inconsciente e consciente. Este processo 
colabora para a compreensão e resolução de estados afetivos conflitivos, 
favorecendo a estruturação e expansão da personalidade através do 
processo criativo. Estes símbolos, presentes nas criações plásticas, poderão 
estar também presentes nas imagens oníricas e até mesmo no próprio corpo, 
através de alterações no funcionamento do organismo, gerando as chamadas 
“doenças criativas” que indicam a urgente necessidade de reflexão e 
transformação de padrões de funcionamento psíquico. (PHILIPPINI, 2013, 
p.15) 

 

 O setting arteterapêutico, um “espaço sagrado de criação”, um “temenos”, um 

“labirinto de afetos e imagens” (op. cit., p. 16), será o lugar da criação espontânea em 

que o inconsciente expressa sua pulsão e a energia psíquica flui no corpo-mente do 

cliente, auxiliando no encontro de si. O setting arteterapêutico “com sua formatação 

de laboratório de alquimista, 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.” 

(ibidem, p.39) 

O território sagrado de criação da Arteterapia situa-se também numa condição 

ambiental elaborada num sentido ecológico. Uma ecologia que reverbera na 

construção de consciência do todo e suas partes relacionais: o universo e suas micro-

realidades (os mundos possíveis). Portanto, trazer para o setting arteterapêutico 

elementos do mundo externo, a natureza, para o seu ambiente criativo colabora para 

uma vivência mais integrada com os ciclos/processos do viver e seus modos de 

existência. Philippini (2013) nos propõe uma reflexão sobre a importância do verde no 

setting arteterapêutico: 

Creio que aproximar a natureza em suas manifestações diversas do setting 
de arteterapia, ou estar em locais onde há mais verde e ar mais puro, 
certamente será um benefício a mais para o processo arteterapêutico. E, se 
isto não é possível, ao menos ter presente no trabalho a consciência 
ecológica, elemento vital ao processo terapêutico, pois informa sobre a 
necessidade do essencial cuidado pessoal, coletivo e de todas as 
manifestações de vida ao nosso redor, e assim estaremos também 
preservando o aspecto holístico que a arteterapia possui. (p.39) 

 

Além de um setting terapêutico adequado, organizado, com a presença do 

“verde” e estimulante, o arteterapeuta e seus estudos diversos, para a compreensão 

da psique humana, deve empenhar-se na sua própria produção plástica. Seu 
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processo criativo é fundamentalmente ético, visto a importância do próprio 

arteterapeuta ser um sujeito criativo (uma prática constante com a arte, bem como 

uma vivência de ateliê) e inserido preferencialmente num processo arteterapêutico, 

em seu percurso de autoconhecimento. 

 

Imagem 14 - It hurts to wait with love if love is somewhere else 

 

Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/friedensreich-hundertwasser/ 

 

O arteterapeuta como sujeito num processo arteterapêutico terá a vivência de 

dialogar com suas imagens internas, fazendo seu percurso de individuação e 

entendendo seu processo, mantendo esse diálogo e o seu processo criativo, 

desenvolvendo sua própria linguagem expressiva. Pois, desta forma, o arteterapeuta 

no acompanhamento com seu cliente irá compreender as fases do percurso de 

individuação da pessoa que acompanha e na prática de ateliê explorar e compreender 

sobre materiais expressivos que atendam melhor às necessidades do seu cliente.  

O arteterapeuta como facilitador de “[...] caminhos expressivos singulares para 

cada cliente e o fluir neste processo vem da prática, experimentação e estudo das 

modalidades expressivas.” (PHILIPPINI, 2013, p.24). Assim, compreende-se que: 

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 do auto desvelar-se 
expressivo do ateliê. Precisará do aprofundamento da pesquisa em sua 
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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 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.” (op.cit., 
p.26) 

 
As imagens apresentadas no setting arteterapêutico estão circundadas pela 

“cultura visual” de nosso tempo, onde as imagens “circulam com muita intensidade 

códigos imagéticos peculiares e trasnacionais. Urge ter clareza que há proposito, 

intenção e ideologias contidas nestas imagens.” (ibidem, p.24) Tendo em vista que 

[...] as imagens que a mídia propõe entram pelos sete buracos de nossa 
cabeça. Então, que seja possível criar meios para identificar o que entra, 
como entra e porque entra, e sobretudo aprender a criar mecanismos de livre 
expressão, fortalecendo a autonomia criativa.” (ibidem, p.25).  
 

Pois, a permissividade, a passividade pela qual recebemos as imagens midiáticas, 

nos falam de uma lógica do consumo em que pessoas podem não se reconhecer 

como potencial criativo nessa cadeia produtiva nem como integrantes (re) ativos 

desse processo.  

Em contrapartida, a arte nos fala de um outro lugar, um lugar de encontro e de 

apropriação de materiais, em que há espaço para o singular, e ao reconhecimento de 

nossas próprias forças: 

Uma sociedade necessita de espaços comunitários de produção e fruição da 
cultura, em particular da arte. Se os meios de comunicação podem 
proporcionar a difusão de experiências, não podem, por outro lado, substituir 
o contato vivo, direto e interativo com a experiência cultural. Não basta 
oferecer possibilidades mais democráticas de consumo, é preciso criar 
oportunidades, espaços e estímulos para a produção, para o fazer. A 
experiência de produzir rompe com a passividade, desenvolve a consciência 
crítica e a solidariedade. Em lugar do simples consumidor, cria o agente, o 
criador consciente, o cidadão. (PHILIPPINI, 2013, p.71) 

 

Na criticidade das imagens, o afeto pode comunicar-se, e configurar “uma rota 

que organiza e ativa o processo criativo singular, religando o mundo interno/externo 

e, por isso, abrindo novas formas de comunicação do mundo interno e a recriação do 

ambiente à sua volta.” (op. cit., p.62).  E, por outro lado, com isso, “a ideia, em síntese, 

é que se deixe por um tempo o turbilhão de imagens alheias, promovido pela mídia, e 

se empregue um tempo na árdua, porém, fascinante e compensadora tarefa de pescar 

suas imagens nas próprias profundezas psíquicas.” (ibidem, p.68)  
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Imagem 15 - Grass for those who cry 

 

Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/friedensreich-hundertwasser/ 

 

Dentro dessa perspectiva da cultura visual e sua influência em seus receptores, 

há a preocupação do trabalho arteterapêutico possuir um cuidado com o seu próprio 

território de criação em que o cliente não será apenas o receptor e sim, também, 

produtor e emissor. Nessa construção o cliente se tornará crítico ao lidar com as 

imagens circuladas pela mídia e desenvolverá uma sensibilidade do olhar 

transformador e (des)(re)velador. O cliente é um sujeito da sua cultura e, como afirma, 

Ostrower (2010, p.5) “a natureza criativa do homem se elabora no contexto cultural. 

Todo indivíduo se desenvolve em uma realidade social, em cujas necessidades e 

valorações culturais moldam os próprios valores de vida.” 

 O arteterapeuta, trabalhando os conteúdos simbólicos de seu cliente através 

de suportes e materiais adequados, estará auxiliando na estruturação e expansão da 

personalidade do cliente em que “o renascimento simbólico se configura através da 

força curativa da arte onde a técnica não sobrepuja o vivencial, mas funciona como 

um veículo de resgate do Ser Criativo, mais fluido na expressão de sua subjetividade.” 

(idem).  

A amplificação simbólica nos ajuda a compreender o símbolo e seus múltiplos 

significados: “O procedimento da amplificação responde de diversas maneiras a uma 
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questão-chave que é proposta ao símbolo: “qual é o seu significado”, e cada 

modalidade expressiva oferece uma parcela de compreensão, com uma característica 

própria, e uma faceta distinta do símbolo observado.” (PHILIPPINI, 2013, p.16). 

 

 

2.1 A DIMENSÃO CÓSMICA DA ARTETERAPIA 

 

Tu não sobreviverás se não amares a árvore como a ti próprio. 
 

                                        Friedensreich Hundertwasser 
 

 

Imagem 16 - The houses are hanging underneath the medows 

 

Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/friedensreich-hundertwasser/ 

 

O campo de conhecimento e atuação da Arteterapia, com abordagem 

junguiana, pressupõe que o arteterapeuta no cuidado de si, na sua busca por estudos, 

cursos e eventos para a sua formação, a frequência da sua prática de ateliê – na 

construção de uma linguagem artística própria -, o confronto com suas imagens no 

seu processo terapêutico, bem como a organização e cuidado com o espaço e 

materiais de criação pessoal e profissional (o setting arteterapêutico), são indicadores 

formadores que contribuem uma visão ecológica da profissão do arteterapeuta. 

A construção de espaço sagrado de criação, o temenos, para o atendimento 

arteterapêutico (o setting), para promover um círculo de proteção, de cuidado e 
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afetividade. A Arteterapeuta Angela Philippini (1999) afirma que o território sagrado 

existe em diferentes culturas como espaço para ritos de conexão com divindades, 

para renovação de forças internas e reverenciar ancestrais; a arteterapia trabalha a 

conexão do cliente com o seu Self, o arquétipo da totalidade, o seu Eu profundo, no 

seu sentido religioso, de religare (de conectar-se com o seu Deus).  

A religião para Carl Jung está na construção pessoal do indivíduo com seu Eu 

profundo; “Com o mito da individuação, [...] alcança as suas raízes mais profundas, 

resgatando a experiência religiosa em seu significado etimológico, do latim re-ligare 

ou “ligar-se novamente”, unindo-se às raízes inconscientes da própria individualidade. 

Essa experiencia seria um encontro com Deus dentro de si.” (GRINBERG,2017, 

p.264) 

Dessa forma, a constituição de um espaço sagrado reverbera fortemente no 

trabalho terapêutico, pois no setting arteterapêutico, o arteterapeuta: 

[...] compartilha a vida em seus movimentos de fuga e encontro, em suas 
mudanças e fluidez, e demanda flexibilidade para acompanhá-lo de forma 
adequada. Que o setting de arteterapia possa funcionar, então, como um 
território sagrado da criação, um espaço acolhedor e flexível no qual, em meio 
às asperezas do cotidiano, abrem-se trilhas de entrada num espaço mítico de 
autodescoberta, lugar de gestar-se em sonhos e projetos. Um temenos onde é 
possível criar e recriar o tempo, tal qual seria o Kairós. Resgatando e 
construindo fontes de proteção e nutrição psíquica. E, então, neste tempo e 
espaço singulares, criações, criadores e criaturas vão poder danças a dança 
de Shiva, celebrando o TODO CRIATIVO que assim poderá viver e se 
multiplicar em arteterapeutas e cliente. (PHILIPPINI, 1999, p.3) 
 

O ato de criação sustenta esse espaço de acolhimento para se autogestar e 

gestar “sonhos e projetos”, trazendo para o entendimento desse temenos, a dimensão 

cósmica da arteterapia que desencadea processos internos no cliente ao entrar em 

contato, na sua consciência, com os arquétipos do inconsciente coletivo, provocando 

um conhecimento de si e do mundo, em suas redes relacionais, ao mesmo tempo. 

Dentro dessa perspectiva de ecologia, em que a alteridade é um convite ao 

diálogo; o código de ética da União Brasileira de Associações de Arteterapia - UBAAT, 

no capítulo um, “Princípios Gerais”, no artigo dois, afirma que “o arteterapeuta não 

deve fazer discriminação em relação a clientes em termos de raça, gênero, cor, 

nacionalidade, idade, orientação sexual, classe social, doenças, deficiências, 

sequelas e necessidades especiais.” Desta forma, podemos validar o processo e 

formação do arteterapeuta como  aquele profissional que compreendendo as 

diferentes manifestações culturais, sociais e religiosas, trabalhará o contexto do 

cliente para que este conecte-se com o seu Eu profundo de maneira a estabelecer 
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uma relação com o Cosmo, o Todo do Universo que engloba as singularidades de 

todos os seres. 
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CAPÍTULO III 

 

O INTERSTÍCIO RELACIONAL: (RE) CONFIGURAÇÕES 

FAMILIARES E COMUNITÁRIAS 

 
 

A harmonia natural se realiza na diversidade. 
 

Friedensreich Hundertwasser 
 

 

Imagem 17 - Sunset 

 

Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/friedensreich-hundertwasser/ 

 

As configurações familiares caminham junto com as mudanças societais, sejam 

elas, os papéis sociais (re) construídos das mulheres na sociedade, a compreensão 

da infância, a desconstrução do modelo patriarcal, as relações homoafetivas, a luta 

do movimento negro etc. São os movimentos e deslocamentos dos sentidos que 

proporcionam uma nova forma de pertencimento e convivialidade nos espaços 

públicos e privados. 
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As questões que permeiam o entendimento social de infância e a família 

configuram, no processo arteterapêutico, um contexto social, histórico e psicológico a 

ser trabalhado conforme a demanda do cliente ou grupo, sob uma perspectiva crítica 

e ecosófica. Tal perspectiva encontra aporte na obra “As três ecologias” do autor Félix 

Guattari (2001), na qual, explicita a necessidade de uma “articulação ético-política [...] 

entre os três registros ecológicos (o do meio ambiente, o das relações sociais e o da 

subjetividade humana” (p. 7). A análise a partir da lógica da ecosofia proposta por 

Guattari, implica na desconstrução de valores e mudança de paradigmas: 

Uma mesma perspectiva ético-politico atravessa as questões do racismo, do 
falocentrismo, dos desastres legados por um urbanismo que se queria 
moderno, de uma criação artística libertada do sistema de mercado, de uma 
pedagogia capaz de inventar seus mediadores sociais etc. Tal problemática, 
no fim das contas, é a da produção de existência humana em novos contextos 
históricos. A ecosofia social consistirá, portanto, em desenvolver práticas 
específicas que tendam a modificar e a reinventar maneiras de ser no seio do 
casal, da família, do contexto urbano, do trabalho etc. Certamente seria 
inconcebível pretender retornar as fórmulas anteriores, correspondentes a 
períodos nos quais, ao mesmo tempo, a densidade das relações sociais mais 
fortes que hoje. A questão será literalmente reconstruir o conjunto das 
modalidades do ser-em-grupo. E não somente pelas intervenções 
“comunicacionais” mas também por mutações existenciais que dizem respeito 
à essência da subjetividade. (Ibidem, p.15-16) 

 

Para Hundertwasser, a essência da subjetividade está inserida num processo 

relacional com o meio social, com os grupos associativos que gerem a vida de uma 

coletividade. A partir das relações (humanas e ambientais), o indivíduo estaria, 

continuamente, construindo sua identidade individual e coletiva. A teoria das cinco 

peles identifica a quarta pele como aquela da identidade social que não se restringe 

ao nível da família, natural ou adquirida, mas aos coletivos. 

Com o sentido ecosófico que elabora uma reconstrução dos modos existencias 

do ser-em-grupo, há em seu bojo a (des) construção do conceito de família, ao pôr 

em conflitos certos entendimentos sobre formas de viver e pertencer à sociedade. No 

processo arteterapêutico, a criatividade possibilita e corrobora novas formas de 

pertencimento existencial. 

Desta forma, apresenta-se a arteterapia com adolescentes e pré-adolescentes, 

em condição de vulnerabilidade social, que apresentam na sua trajetória de vida, uma 

realidade marcada pelas profundas desigualdades: social, econômica, histórica e 

política que caracterizam a sociedade brasileira. Essas desigualdades se refletem na 

configuração de infância e família. 
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Na contemporaneidade, defende-se o tempo da infância como um lugar do 

brincar, cujo desenvolvimento do aprendizado possui particularidades e processos 

significativos pautados na imaginação e criatividade. A arteterapia como um lugar de 

reinvenção, de produção de subjetividade, amplia esse universo infantil propiciando 

possibilidades de reelaboração de vivências significativas. Apesar da visão de mundo 

sobre a realidade hostil, consequência de ser de classes desprivilegiadas, o que 

imbrica modos de resistência e sobrevivência numa sociedade sob a lógica do capital, 

do consumo e da relação midiática. 

 

Imagem 18 - Shadow of Stars 

 

Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/friedensreich-hundertwasser/ 

 

Em seu livro “Infâncias perdidas: o cotidiano nos internatos-prisão”, a autora 

Sônia Altoé (1990), relata a dinâmica do cotidiano de instituições de amparo às 

crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, os internatos para 

crianças pobres, destacando que a vida institucional é caraterizada por 

[...] transferência múltipla de ambiente de vida, rodízio de funcionários, 
atendimento impessoal e despersonalizante, impossibilidade de construir 
laços afetivos significativos, hipoestimulação do desenvolvimento psicomotor, 
fechamento para o mundo exterior, monotonia do cotidiano e pobreza das 
relações sociais.” (p.265).  
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Na década de 80 e 90, conforme analisado por Altoé (1990), entre sete 

instituições públicas: os internatos de menores em que se englobam faixas etárias de 

desenvolvimentos diferenciados, isto é, as casas de internatos são classificadas pela 

idade do indivíduo que é deslocado ao completar determinada idade para instituições 

diferentes ao longo da sua história pessoal. As crianças e adolescentes, em 

internados, são classificadas pelos órgãos oficiais de “carentes”, com a grande maioria 

com pai ou mãe identificado, porém por motivos familiares ou financeiros, são 

internatos; são poucos os que constam como órfãos. Tal realidade é criticada pela 

autora Altoé (1990) ao afirmar que “esse sistema não preserva a criança de carências 

graves, não lhe assegura bom desenvolvimento físico e psíquico, aprendizado escolar 

ou formação profissional, dificultando, além disso, sua inserção no meio social ao ser 

deligada.” (p.267) 

Desta forma, repensar a dinâmica de uma instituição de acolhimento às 

crianças e adolescentes de forma humanizadora, atendendo às demandas individuais, 

pois como afirma Altoé (1990) “O sofrimento fabricado pelo sistema institucional que, 

pela justificativa de resguardar, proteger e educar, torna a vida de milhares de crianças 

brasileiras infâncias desperdiçadas, infâncias perdidas, expropriadas da própria 

possibilidade de futuro.” (p.268) 

 

Imagem 19 - Houses in rain of blood 

 

Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/friedensreich-hundertwasser/ 
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A análise de Sônia Altoé (1990) nos apresenta uma realidade específica e 

representativa de infância, uma infância que desrespeita a individualidade, em que 

“não é dada importância ao estabelecimento de relações afetivas significativas, não é 

notado seu sofrimento ou desejo de ser amada” (p.47). Ressalta-se que, na 

experiência de estágio em arteterapia, foi observado que existem diferentes processos 

e dinâmicas em espaços destinados às crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social, cujos valores e sensibilidades perpassam por construções de 

relações outras que tentam viabilizar a produção de subjetividade, ainda que certas 

caraterísticas pertinentes às estruturas institucionais persistam dentro dos moldes 

destacados por Sônia Altoé (1990).  

O sentido de família e de infância é uma constante reconfiguração que carrega 

preceitos econômicos e políticos e, portanto, passível de interpretações sensíveis na 

articulação do ético-político do ambiental, social e psicológico como nos propõe 

Guattari (1990), a ressignificação de modos de ser e estar no mundo. A ecosofia 

conduz a uma atitude em que o pensamento crítico avalia a realidade dada, e 

irresponsável, dos indivíduos em suas relações consigo mesmo, na alteridade e 

planetária.  

Esta proposta encontra na ideia de Bauman (2003) sobre comunidades, 

alteridade e desigualdades, uma possível reestruturação de encontros e rearranjos de 

grupos sociais, cujos laços transpõem a dos familiares consanguíneos, tendo em 

vista, a comunhão como resistência frente aos poderes capitalistas. O meio social, 

inserido em perspectivas micro e macro, engloba realidades culturais distintas, no 

qual, conflitos e diálogos com a alteridade é o seu corpo teórico e prático das relações 

humanas. 

Para Hundertwasser, essa configuração da quarta pele, implica pensar a ideia 

de nação e o próprio artista teve como proposta a idealização de novas bandeiras 

nacionais para diferentes países, com o intuito de agregar novos valores ao propósito 

de nação. A “Koru flag”, uma bandeira realizada para a Nova Zelândia, carrega valores 

sobre a cultura e a natureza, na construção de uma relação harmoniosa. O nome 

“Koru” pertence à cultura ancestral dos maori da Nova Zelândia, cujo símbolo é o feto 

da samambaia que nessa fase está na forma espiralada; seu significado transmite 

ideias de: renascimento, crescimento, força e paz. Na mesma linha, realizou selos de 

nações distintas para serem encaminhadas; tanto as bandeiras e os selos são 
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trabalhos artísticos que buscam retratar e repensar o meio social em que vivemos de 

forma crítica e criativa. 

 

Imagem 20 - A Koru flag 

 
Disponível em: https://bepartoftheart.co.nz/about/the-project/ 

 
Além da invenção de sentidos outros para agregar a ideia cultural de uma 

nação, Hundertwasser interferiu no seu próprio nome, uma marca que conecta com 

uma árvore genealógica. O seu nome original Friedrich Stowasser foi modificado para 

Friedensreich Regentag Dunkelbunt Hundertwasser. Restany (2003) no explica as 

motivações das mudanças: 

 
“Sto” significa “cem” (Hundert) em russo e em todas as línguas, a água à 
potência cem. Em 1961, ano que passou no Japão, Hundertwasser altera o seu 
nome próprio para Friederich depois para Friedreich. Em 1968, em Veneza, 
onde vive preocupado com o seu barco, faz nova amálgama: Friedensreich 
(reino da paz) Hundertwasser Regentag (dia de chuva) passará a ser o seu 
nome completo. Hundertwasser entre o reino da paz e o dia de chuva, dois 
estados de graça. Mais recentemente um outro nome veio juntar-se aos 
restantes: Dunkelbunt (cores vivas, um pouco tristes, como animadas por um 
clarão vindo das profundezas: reminiscência das flores do herbário da sua 
infância?). (p.16) 
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 Com a inventividade no seu registro civil, o artista abre um caminho para a 

criação de sua própria história que parte do próprio nome, o primeiro reconhecimento 

formal entre os indivíduos. Hundertwasser acrescenta prefixos, sufixos e nomes 

inteiramente novos, para aliar-se ao reconhecimento dos outros de símbolos que 

possuem significados muitos profundos para ele: água, paz e cores. As cores, dizia o 

artista, são melhor vistas em dias de chuva. (RESTANY, 2003).  

Este processo constrói sua biografia existencial de forma extremamente 

criativa; inspira caminhos para se (auto) (re) inventar, pois ao criar nomes com 

referências especiais sobre aquilo que se move na relação com o mundo (seja no 

conhecimento da ancestralidade dos lugares em que se vive, como dos objetos e 

conceitos que trazem significados importantes para si), o seu reconhecimento pelo 

outro segue a mesma lógica construtiva, onde a sua visão de mundo fica clara e 

poética para aqueles que querem enxergar. 

  O barco Regentag de Hundertwasser, onde foi sua moradia por muito tempo, 

foi incorporado no nome completo do artista, pois este lhe possibilitava o encontro 

com diversas culturas e estar em contato com água, a qual lhe proporcionava o prazer 

de ver as cores no estado mais vivo, como acreditava e representava-as 

artisticamente.   

 
Imagem 21 – Regentag on waves of love 

 

Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/friedensreich-hundertwasser/ 
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A visão de mundo do artista é externada pelo seu registro civil que muda a 

forma de pertencer ao mundo através da linhagem consanguínea, Hundertwasser vai 

além ao nomear-se com outros elementos que vão ser ressignificados para 

representar como ele deseja ser conhecido pelo meio social. 

O meio social, a quarta pele, indica que a construção da identidade individual e 

coletiva, possui um caráter mutante e que, a intervenção humana sobre a realidade 

dada possui consequências importantes para o contexto micro e macro da realidade 

planetária. Portanto, o entendimento do meio social, inserido em perspectivas micro e 

macro, por englobar realidades culturais distintas, interage, precisamente, a partir dos 

conflitos e diálogos com a alteridade que é o corpo teórico e prático da quarta pele. 

 
Imagem 22 – Pavilions and Bungalows for Natives and Foreigners 

 
Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/friedensreich-hundertwasser/ 

 

A vivência de Hundertwasser, filho único do pós guerra e judeu, nos apresenta 

caminhos criativos que lhe permitiram construir, descontruir e reconstruir 

“comunidades” com propósitos humanitários, na sua ressignificação com novos 

valores de mundo, dentro de um processo de autoconsciência através da arte, na 



52 
 

busca de uma segurança interna em que o viver em comum se dá no encontro diário 

com a alteridade, não pelo “seguro coletivo contra a incertezas individualmente 

enfrentadas” (BAUMAN, 2003, p.21). Com isso, deseja-se a implementação da 

diversidade no “fazer comunidade”:  

 
A atração da comunidade dos sonhos comunitários se funda na promessa da 
simplificação: levada a seu limite lógico, simplificação quer dizer muita 
mesmice e um mínimo de diversidade. A simplificação oferecida só pode ser 
atingida pela separação das diferenças: reduzindo a probabilidade de que se 
encontrem e estreitando o alcance da comunicação. Esse tipo de unidade 
comunitária se funda na divisão, na segregação e na manutenção das 
distancias. (ibidem, p.132) 

 

A alteridade é uma temática do autor polonês Bauman (2003) que destaca a 

vida contemporânea como “modernidade líquida” em que os laços afetivos são 

fugazes e frágeis. Assim, no seu livro “Comunidade: a busca por segurança no mundo 

atual”, disserta sobre a relação liberdade e segurança no mundo em que a rapidez (da 

comunicação, da informação etc.), a inconstância, o apelo consumista, refletem nas 

relações humanas.  

Para tanto, o autor remonta à ideia de comunidade sob uma perspectiva 

histórica, e como se dá o seu processo de (im) permanências na atualidade. 

Inicialmente, Bauman (2003) ilustra a ideia de comunidade como carregada por 

imagens-sensações em que: 

Ela sugere uma coisa boa: o que quer que “comunidade” signifique, é bom “ter 
uma comunidade”, “estar numa comunidade”. Se alguém se afasta do caminho 
certo, frequentemente explicamos sua conduta reprovável dizendo que “anda 
em má companhia”. Se alguém se sente miserável, sofre muito e se vê 
persistentemente privado de uma vida digna, logo acusamos a sociedade – o 
modo como está organizada e como funciona. As companhias ou a sociedade 
podem ser más; mas não a comunidade. Comunidade, sentimos, é sempre 
uma coisa boa. (p.7) 
 

Ainda que o pensamento de comunidade gere uma condição primeira de 

pertencimento coletivo, ela atenta também para possíveis cerceamentos sociais que 

encarceram individualidades, esmagando singularidades em prol de determinações 

verticais provenientes das relações de poder do âmbito político. Ao mesmo passo que 

oferece proteção e segurança, a comunidade pode significar “perder a liberdade”, uma 

“tensão entre segurança e liberdade”, entre “comunidade e individualidade”. 

(BAUMAN, 2003) 

Para Bauman (id.) a comunidade pressupõe um “entendimento compartilhado” 

e que, por isso, “ela não pode sobreviver ao momento em que o entendimento se torna 

autoconsciente, estridente e vociferante.” (p.17). Com o advento da informática, o 
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fluxo de informações e corpos viajantes atravessam fronteiras, a questão da 

identidade aflora como uma invenção substituta de comunidade, “do lar supostamente 

natural ou do círculo que permanece aconchegante por mais frios que sejam os ventos 

lá fora.” (p.20) 

A comunidade é a consolidação de uma fronteira estabelecida a partir de 

conflitos na busca pela segurança, entretanto, como afirma Bauman (2003): 

 
A promoção da segurança sempre requer o sacrifício da liberdade, enquanto 

esta só pode ser ampliada à custa da segurança. Mas a segurança sem 
liberdade equivale a escravidão (e, além disso, sem uma injeção de liberdade, 
acaba por ser afinal um tipo muito inseguro de segurança); e a liberdade sem 
segurança equivale a estar perdido e abandonado (e, no limite, sem uma 
injeção de segurança, acaba por ser uma liberdade muito pouco livre). Essa 
circunstância provoca nos filósofos uma dor de cabeça sem cura conhecida. 
Ela também torna a vida em comum um conflito sem fim, pois a segurança 
sacrificada em nome da liberdade tende ser a segurança dos outros; e a 
liberdade sacrificada em nome da segurança tende ser a liberdade dos outros. 
(p.24) 

 
Essa discussão sobre a relação da segurança com a liberdade, tipifica casos 

de extrema desigualdades sociais brasileiras, em que o confinamento de indivíduos 

em casas de acolhimento, que ao retirá-los da situação de rua ou mesmo de uma 

condição de extrema pobreza, trazem para as camadas sociais mais abastadas a 

sensação de segurança.  

Desta forma, a comunidade “forçada” que se cria para a proteção dos 

indivíduos amparados pelo Estado, por vezes, sacrificam a singularidade de ser e 

pertencer ao mundo externo. A situação interna, a casa, desenvolve o estar-em-grupo 

entre iguais, em que a liberdade nas relações exteriores à casa, são limitadas e 

escassas. Nessa condição, a importância da arte, do processo criativo como forma de 

liberdade possibilita a produção de subjetividade que expressa a singularidade de 

cada Ser. 

Bauman (2003) convoca como duas tarefas essenciais para o propósito e 

fundação de uma comunidade, valorizando-a como uma construção em que possibilita 

o indivíduo de enfrentar, “mas que não se pode lidar individualmente”: 

 
As duas tarefas que deveriam ser invocadas pela comunidade para enfrentar 
diretamente as patologias da sociedade atomizada de hoje num campo de 
batalha verdadeiramente relevante são a igualdade de recursos necessários 
para transformar o destino dos indivíduos de jure em indivíduos de facto, e 
um seguro coletivo contra incapacidades e infortúnios individuais. (p. 133) 
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Imagem 23 – Crusade of the crossroads 

 

Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/friedensreich-hundertwasser/ 

 
 A comunidade com respeito a individualidade e às diferenças, cujo laços são 

atados por ideais de cidadãos do mundo, conforme acredita Bauman (2003) 

potencializa a co-existência, pois “Todos precisamos ganhar controle sobre as 

condições sob as quais enfrentamos os desafios da vida – mas para a maioria de nós 

esse controle só pode ser obtido coletivamente.” (p.134). Bauman reforça que o 

cumprimento das tarefas “igualdade de recursos” e “seguro coletivo contra infortúnios 

individuais”, viabiliza: 

 
Aqui, na realização de tais tarefas, é que a comunidade mais faz falta; mas 
também aqui reside a chance de que a comunidade venha a se realizar. Se 
vier a existir uma comunidade no mundo dos indivíduos, só poderá ser (e 
precisa sê-lo) uma comunidade tecida em conjunto a partir do 
compartilhamento e do cuidado mútuo; uma comunidade de interesse e 
responsabilidade em relação aos direitos de sermos humanos e igual 
capacidade de agirmos em defesa desses direitos. (op. cit., p.134) 
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CAPÍTULO IV 

 

 A QUALIDADE POÉTICA DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 

 

A mudança de paradigma requer uma expansão não apenas de 
nossas percepções e maneiras de pensar, mas também de nossos 

valores. 
 

Fritjof Capra 

 

 

Imagem 24: Blobs grow in beloved gardens 

 

Disponível em: https://www.wikiart.org/pt/friedensreich-hundertwasser 

 

A teoria das cinco peles de Hundertwasser permite compreender certos 

aspectos da vida cotidiana em diferentes camadas (as peles) de sentido; a terceira 

pele, a moradia, foi uma questão importante para a prática do estágio, realizado numa 

casa de acolhimento para pré-adolescentes e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social. A condição primeira da casa como um espaço de 

convivialidade numa esfera íntima e privada, cujo núcleo se constitui uma família, 

modifica-se ao entendermos a qualidade e dinâmica de uma casa de acolhimento, 
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tendo em vista que os moradores possuem histórias particulares sobre a 

representação de estar em família. 

A casa foi uma questão importante para o processo de autoconhecimento e 

fundamento da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. A construção de sua casa 

em Zurique, sofreu diversas alterações durante a sua vida, refletindo a sua psique; 

conforme Grinberg (2017) Jung iniciou, por volta de 1923, a construção da casa com 

uma torre: 

O projeto inicial consistiria em uma espécie de cabana africana com uma 
lareira no centro e beliches em volta. Correspondia aos sentimentos do 
homem primitivo interior de seu dono. A essa ampla estrutura circular inicial 
foram, posteriormente, acrescentadas uma espécie de uma torre de dois 
andares, uma parte central e, anexa a esta, outra torre mais estreita. Anos 
mais tarde, Jung construiu também um pátio que ligava a casa ao lago; 
finalmente, um andar superior foi adicionado à parte central. O conjunto 
formava uma quaternidade: quatro partes construídas ao longo de doze anos. 
(p.68) 

 

 A relação homem-casa consolidada pela interferência poética no espaço-lar, 

explicita uma vivência cuja estrutura relacional acompanha a qualidade de criação 

daquele que habita na sua moradia com liberdade: 

Quando terminou a construção, jung compreendeu que, em seu conjunto, 
Böllingen representava uma mandala, símbolo da totalidade ou Si-Mesmo: a 
torre principal com lareira significava o lado material, ligado ao reino da Mãe, e 
a outra torre, lugar de meditação onde ninguém entrava sem sua permissão, o 
lado espiritual. O pátio era abertura para natureza, e o andar superior, o eu ou 
centro da consciência desenvolvido durante toda a vida. (ibidem,p.69) 
 

 Esse aspecto da moradia como espaço de criação validando processos 

internos e de convivialidade com os outros, destaca o que Hundertwasser defendia ao 

declarar “O direito à janela”, um manifesto sobre a importância da liberdade formal e 

criativa no lugar de moradia e convivência. A individualidade e o coletivo como 

imperativos relacionais para a construção de “casas felizes”. 

A casa de acolhida Frei Carmelo Cox, situada no bairro de Vila Isabel, zona 

norte da cidade do Rio de Janeiro, é um dos projetos da “Associação Beneficiente 

AMAR: A caminho da Cidadania”, que o descreve, no site da Associação  AMAR 

(http://www.associacaoamar.org.br/portfolio/casadeacolhida/), como um local que 

oferece o “serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes do 

gênero masculino, de 7 a 14 anos, que afastados do convívio familiar, cujas famílias 

ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua 

função de cuidado e proteção.”  
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A Associação AMAR destaca, no seu site institucional (disponível em: 

http://www.associacaoamar.org.br/portfolio/casadeacolhida/), como princípios 

norteadores para o trabalho, categorizado na “linha preventiva”, os seguintes: 

 
[...] preservação dos vínculos familiares; integração em família substituta, 
quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem; 
atendimento personalizado e em pequenos grupos; desenvolvimento de 
atividade em regime de coeducação; não desmembramento de grupo de 
irmãos; evitar sempre que possível, a transferência para outras entidades de 
criança e adolescentes abrigados; participação na comunidade local; 
preparação gradativa para o desligamento e participação de pessoas da 
comunidade no processo educativo. 

 

A proposta da instituição difere dos relatos da autora Sônia Altoé (1990) já que 

as medidas de cuidado e proteção respeitam a consanguinidade, a permanência na 

casa viabilizando vínculos afetivos mais duradouros e o estabelecimento de relações 

extramuros supervisionados pela instituição. O estágio de Arteterapia na casa 

Carmelo foi uma experiência relacional entre “casa-abrigo-arte”, que buscou, dentro 

do processo arteterapêutico, caminhos para a expressão poética, no espaço de 

convívio que pudesse ser autoral e, também, coletiva.  

 
Imagem 25: A vila Hundertwasserhaus, em Viena (Aústria) 

 

Disponível em: https://quantocustaviajar.com/blog/vila-hundertwasserhaus-em-viena/ 

 

A observação da relação dos participantes durante os encontros, com o setting 

arteterapêutico, o espaço de convivialidade e de criação, demonstrou que os laços 
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afetivos e a construção de si através da arte permitem uma presença autoral na casa, 

ao trazer imagens e objetos para permanecerem no lugar de estar e pertencer. 

 

 

4.1 A CASA DA ACOLHIDA FREI CARMELO COX – UMA VIVÊNCIA DA IDEIA DE 

PERTENCIMENTO 

 
 

[...] o pintor-rei reafirmou o objetivo principal da sua acção: proceder 
de forma a que o homem possa livremente exercer, em harmonia com 

a natureza, o seu direito a viver em espaços felizes. 
 

Pierre Restany 

 

 
Imagem 26 - A Casa da Acolhida Frei Carmelo Cox 

 

Disponível em: Acervo pessoal da autora. 

 

O estágio em Arteterapia realizado na casa da acolhida Carmelo Freire Cox, 

com crianças, do sexo masculino, situadas entre a faixa etária dos sete aos 14 anos, 

em condição de vulnerabilidade social, teve início no mês de janeiro do ano 2019. As 

vivências com os meninos proporcionaram um novo olhar sobre a forma como as 

histórias de vida podem ser contadas e sentidas. A linguagem do universo infantil 

possui particularidades que envolvem o lidar com a emoção dentro de 

comportamentos específicos, especialmente, considerando as características das 
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crianças como: a (des) estrutura familiar, a pobreza, em muitos, a vivência passada 

de situação de rua. 

Conforme a autora Vanessa Coutinho (2013), o universo infantil possui 

características precisas referentes ao modo de se comunicar e expressar suas 

emoções. Na arteterapia, o estudo sobre o desenvolvimento infantil contribui para 

entender cada fase da criança e, assim, uma adequação correlacionada à 

possibilidade de realização/ criação de determinadas atividades.  

Coutinho (2013), no processo arteterapêutico ressalta determinadas 

qualidades na relação com a criança, destacando que a “arte tem origem nas 

brincadeiras” (p.15) e que a percepção da comunicação não verbal é de extrema 

importância aprender sobre o “[...] jeito de as crianças falarem, da forma como atuam 

no mundo, e como experimentam suas vivências afetivas.”(p.14). Desta forma, 

Coutinho (2013) afirma que o arteterapeuta: 

[...] precisa apurar sua capacidade de compreender mensagens que lhe 
cheguem por meio das modalidades não verbais de comunicação. A postura, 
a forma de caminhar ou sentar-se, o olhar, o tom da voz, um certo “ritmo” dos 
movimentos que pareça diferente... Tudo isso pode revelar-se um código bem 
mais rico do que palavras. (p. 17-18) 
 

Dessa forma, a atenção sobre a forma como os meninos circulavam, 

comunicavam-se e portavam-se entre si, com os educadores nos mostravam a 

maneira como  eles encontravam de expressar naquele espaço de habitação; ainda 

que houvesse, um padrão geral de comportamento, havia particularidades que se 

destacavam, e nos ajudavam a entender a forma de expressão de cada um deles.  

No primeiro ciclo do estágio, no diagnóstico, destacamos no perfil inicial do 

grupo o uso da violência física e verbal para o enfrentamento com os seus pares, 

quando se instaurava um conflito e, a indiferença ao integrante novo na casa. Os 

conflitos nos encontros se davam, inicialmente, por disputas pelos materiais, pelo 

lugar a se sentar e pela recusa em arrumar o espaço. Entretanto, naquele recorte 

temporal, eles são uma família, ou seja, um agrupamento de ligações afetivas que 

vivem numa mesma casa, cuja tutela é do Estado. 

Durante os encontros do estágio, pode-se observar a entrada e saída constante 

de moradores, por motivos diversos como: adoção, evasão e reintegração familiar. 

Assim, compreende-se que a convivialidade tinha o caráter de permanente 

construção, no sentido de pertencimento ao espaço e, para os moradores novos uma 

busca de conquista de território. Uma dinâmica instável determinante para as formas 
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relacionais do espaço, ao mesmo passo que possuíam autonomia para circular pela 

casa, assumindo responsabilidades de cuidado ao lugar, existiam as disputas de 

território que instauravam conflitos e brigas físicas. 

 
Imagem 27: Arquitetura de Hundertwasser 

 

Disponível em: https://quantocustaviajar.com/blog/vila-hundertwasserhaus-em-viena/ 

 
No processo arteterapêutico, construiu-se a hipótese da falta de pertencimento 

ao lugar, à casa. Buscou-se, então, o desenvolvimento do trabalho da ideia de 

pertencimento no espaço, na qualidade de casa de acolhimento, explorando caminhos 

outros para a construção de vínculos afetivos. Indagou-se, as criações possíveis que 

colaborariam para a intervenção de um espaço coletivo que pudesse apresentar as 

individualidades das crianças e a relação deles entre si, de forma criativa. Pois, a casa 

na sua condição de impermanência estabelece outras formas de estar e pertencer, 

uma pele territorial, as fronteiras-cicatrizes marcadas pela ausência da família. 

Considerando a característica de ser um local habitado por vinte meninos no 

total, cujas relações são interrompidas por motivos diversos, a preocupação centrou-

se em proposições que viabilizassem a esses meninos a condição de serem sujeitos 

criativos que ao estarem na casa se reconhecem, que a princípio, habitar significa 

marcar territórios para assegurar permanência e posições relacionais entre eles 

mesmos. 

A importância da consolidação de um espaço próprio para os encontros, de 

forma improvisada no refeitório da casa, foi marcada por certos rituais que facilitaram 
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o entendimento do processo arteterapêutico: como a arrumação da mesa onde 

apresentava-se os materiais, bem como a presença da mascote, o coelho de pelúcia 

chamado Godofredo, a organização das mesas, serem chamados para entrar no 

espaço de criação e o momento da roda. A partir da sensibilização, de forma lúdica, 

inicial do grupo, aos poucos, eles perceberam que a atividade artística daria início. A 

sequência dos procedimentos amortecia, aos poucos, a ansiedade de grupo para 

entender, de fato, o que era a Arteterapia.  

 

Imagem 28 - O Godofredo, a mascote do grupo 

 

Acervo pessoal da autora 

 

No estágio, as atividades realizadas com os meninos, revelaram questões que 

puderam ser trabalhadas no coletivo; a família era um tema recorrente e surgiu 

materializada em diversas modalidades expressivas: colagem, bordado, construção 

com sucata, desenho etc. A temática “família” desencadeou um processo muito rico, 

no terceiro ciclo - “autogestivo” -, que foi a realização dos “filhos de Godofredo”. Além 

de ter sido a primeira demanda do grupo ao serem questionados o que gostariam de 

realizar no próximo encontro, a tarefa persistiu durante alguns encontros. Inicialmente, 

entregamos materiais de sucata para a construção dos coelhos. Na finalização, o 

grupo decidiu que deveriam ser bonecos que eles pudessem abraçar. E, assim, teve 

início da elaboração da confecção dos “filhos de Godofredo”, como coelhos de pano 

que foram pintados, costurados e receberam cheiros e nomes. Os coelhos foram 



62 
 

levados pelos meninos na promessa de que iriam “cuidar direitinho”, estabelecendo 

uma relação de cuidado e afeto. 

 

Imagem 29 – A temática “família” presente no bordado em tela 

 

Acervo pessoal da autora 

 

Imagem 30 – Um dos filhos de Godofredo 

 

Acervo pessoal da autora 
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Imagem 31 – A costura no processo de confecção dos filhos de Godofredo 

 

Acervo pessoal da autora 

 

Imagem 32: A família Godofredo 

 

Acervo pessoal da autora 

 

A relação de cuidado foi percebida também com o espaço de criação, ora 

espaço de alimentação, ora de criar com arte. As atividades com alimentos foram as 

mais repetidas e demandadas pelos participantes. O setting/ refeitório carregou a 

simbologia de nutrição, trazendo em seu bojo o arquétipo da Grande Mãe, aquela que 
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cuida, alimenta e nutre seus filhos. O aspecto negativo da Grande Mãe é a 

insaciedade, ou a constelação da “mãe devoradora”. O arquétipo da mãe carrega a 

ideia de nutrição e alimentação, as atividades realizadas com alimentos na Casa 

foram requisitadas com entusiasmo no ciclo “autogestivo”. 

 

Imagem 33 – A utilização de alimentos no setting arteterapêutico 

 

Acervo pessoal da autora 

 

Imagem 34 – O bordado em tela com a presença da temática “alimento” 

 

Acervo pessoal da autora 
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Uma atividade que partiu da observação comportamental dos meninos em 

relação ao aspecto de “doação”, de receberem “alguma coisa”, expressas nas frases 

como: “O que vocês trouxeram pra gente hoje? Comida? Roupa? Brinquedo?”. Os 

meninos da casa Carmelo, recebiam doações de roupas usadas e, logo no início dos 

nossos encontros, eles solicitavam para nós, os estagiários, se podíamos dar “roupas” 

e “comidas”. Essas falas e atitudes de “pedir” chamaram muito atenção e, assim, 

elaboramos uma atividade no segundo ciclo dos “estímulos geradores”, na qual eles 

seriam os autores de suas camisas.  

Hundertwasser pensa a segunda pele como aquela que se relaciona 

diretamente com a primeira e encarna o estado civil. A segunda pele, o vestuário, está 

imbricada com a sua posição e condição na sociedade e, portanto, o artista 

reivindicava a autoria nas suas peças de roupa. 

 

Imagem 35 e 36 - As camisetas estampadas com os desenhos dos participantes 

  

Acervo pessoal da autora 

 

No processo arteterapêutico, pode-se compreender as imagens que 

acompanhavam cada participante e temáticas que faziam parte daquele grupo 

específico. Ao decorrer dos encontros, alinhamentos na condução do processo 

evidenciaram uma dinâmica ímpar do processo criativo do grupo. No afloramento 

dessa dinâmica, os vínculos afetivos com o espaço, com os estagiários e com o grupo 
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enquanto tal foi sendo consolidada. Uma criança que não fazia parte do grupo de 

arteterapia quis adentrar no setting arteterapêutico, um dos participantes falou: “Cara, 

esse é o nosso momento, da arteterapia, é só para o grupo que ficou, respeita!”.  

 

Imagem 37 - Os participantes com suas camisetas  

 

Acervo pessoal da autora 

 

Os encontros da Arteterapia promoveram uma possibilidade de estreitamento 

de vínculos afetivos com os integrantes do grupo, a afinidade e reconhecimento de 

seus pares foi fundamental para a concretização das rodas de conversa em que as 

imagens puderam dialogar com o grupo. No setting arteterapêutico foi construída uma 

morada da arte, em que o cuidado consigo e com o outro possibilitou afeto familiar 

entre “desconhecidos”.  

Por fim, com o processo de desapego para a finalização dos encontros, 

entregamos os mini-ateliers, caixas individuais com materiais diversos, para incentivá-

los a continuar suas criações, bem como uma biblioteca portátil (uma caixa 

personalizada com as mãos impressas dos meninos) com livros cheios de ilustrações 

para uma pesquisa de imagens e palavras. A palavra “atelier’ é de origem francesa 

cujo significado é “casa de artista”; atelier, uma morada da arte que se abre a cada 

encontro do autoconhecimento ao conhecimento de mundo (s). 
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4.2 A CONSCIÊNCIA PLANETÁRIA, A MORADA DA ARTE E O MITO DO 

CUIDADO 

 

A lei da natureza é a lei da arte: a do jogo aleatório da 
criatividade espontânea. 

 
Friedereinsch Hundertwasser 

 

 

Imagem 38 – Arquitetura de Hundertwasser 

 

Disponível em: http://obviousmag.org/alcova_moderna/2015/05/hundertwasserhouse---conjunto-

habitacional-com.html 

 

“Certo dia, ao atravessar o rio, Cuidado viu um pedaço de barro. Logo teve uma 

ideia inspirada. Tomou um pouco do barro e começou a dar-lhe forma. Enquanto 

contemplava o que havia feito, apareceu Júpiter. Cuidado pediu-lhe que soprasse 

espírito nele. O que Júpiter fez de bom grado. Quando, porém, Cuidado quis dar um 

nome à criatura que havia moldado, Júpiter o proibiu. Exigiu que fossem imposto o 

seu nome. 

Enquanto Júpiter e o Cuidado discutiam, surgiu, de repente, a Terra. Quis 

também ela conferir o seu nome à criatura, pois fora feita de barro, material do corpo 

da Terra. Originou-se então uma discussão generalizada. De comum acordo pediram 

a Saturno que funcionasse como árbitro. Este tomou a seguinte decisão que pareceu 

justa: 
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- Você, Júpiter, deu-lhe o espírito; receberá, pois, de volta este espírito por ocasião da 

morte dessa criatura. Você, Terra, deu-lhe corpo; receberá, portanto, também de volta 

o seu corpo quando essa criatura morrer. Mas como você, Cuidado, foi quem, por 

primeiro, moldou a criatura, ficará sob seus cuidados enquanto ela viver. E uma vez 

que entre vocês há acalorada discussão acerca do nome, decido eu: esta criatura será 

chamada Homem, isto é, feita de húmus, que significa terra fértil”. (BOFF, 2000, p.46-

47) 

 O teólogo Leonardo Boff (2000) ao recontar o mito do Cuidado que fala da 

origem do Homem, em seu livro “Saber cuidar: ética do humano – compaixão pela 

terra”, apresenta a ideia de relação de cuidado e criação da formação humana a partir 

da relação da Terra (a matéria), Júpiter (o espírito), Saturno (a razão) e Cuidado (a 

criação). O mito elabora uma concepção de Vida: 

Explicando: os mitos representam a emergência de imagens das grandes 
experiências, de sonhos e temores (arquétipos) que a humanidade elaborou 
historicamente em seu longo processo de individualização. Eles emergem na 
consciência das pessoas e das coletividades. Conhecem metamorfoses que 
desdobram virtualidades escondidas, garantindo-lhes atualidade histórica. 
Eles ajudam a entender a universalidade de certas experiências e apontam 
para as várias travessias que caracterizam a aventura humana. (op. cit., p.58) 

 

Dessa forma, com a proposta de revitalizar um aspecto histórico e cultural, a 

inspiração da formação humana está na sua materialidade, sendo representada pelo 

elemento Terra, cuja simbologia remete à fertilidade, ao nascimento e criação de 

ímpeto ativo – a ação em potencial. Nessa sustentação, o “corpo-húmus” é idealizado 

pelo Cuidado, a proteção e amparo da criação, e com o sopro de Júpiter, o ar é a sua 

alma, o ser, então, pode seguir no seu propósito de estar em movimento. A origem 

humana fala de um corpo-espírito cuja essência é feita pelo ato de criar; a criação é o 

impulso para a sua vida e permanência.  

Portanto, a morada do “corpo-húmus” é a arte, em seu sentido amplo, 

significando toda a ação humana de expressar conceitos, imaginação e técnica. A 

criatividade é imbuída na relação de cuidado com o Ser, mediado pelo seu espírito e 

razão. Analisando pela ótica da psicologia analítica, o eixo inconsciente e consciente 

da psique humana, expressa uma dinâmica pautada na ação pela qual o impulso para 

a vida e sua permanência (o Cuidado) é expressa na criatividade do Ser, a sua 

essência.  

A visão da formação humana através do mito de origem ilumina a dimensão 

ecológica na percepção do corpo como uma construção a partir de todos os elementos 
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que constituem a Vida, em matéria e espiritualidade. A Teia da Vida tece as relações 

entre seres vivos ou não, numa rede constituída de resíduos arcaicos que contam 

uma história planetária. 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Com a experiência de estágio em arteterapia de abordagem junguiana, na Casa 

de Acolhida Frei Carmelo Cox, com crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social, constatou-se a importância do processo criativo na formação 

humana para o estabelecimento do fortalecimento de Si e da relação com o Outro. A 

teoria das cinco peles do artista Hundertwasser constrói um entendimento do ato de 

criar de forma harmoniosa com o nosso ambiente de viver, estar e pertencer com 

outros seres vivos ou não-vivos. O apelo social, ambiental e psicológico da obra de 

Hundertwasser solidifica na formação do arteterapeuta uma visão ecológica sobre a 

condição humana. 

A importância de estabelecer uma visão de mundo em comunhão com valores 

e princípios pautados na Teia da Vida, na interdependência de vidas com 

interferências recíprocas para a autopoiése, a construção de Si que é enriquecida pelo 

contágio com o Outro, a diferença. Portanto, a diferença nos coloca em movimento, 

no potencial de criação. A experiência de nos tornarmos indivíduos está 

intrinsecamente conectada com a percepção de um mundo ecosófico.  

A Arteterapia possibilita a construção da jornada de individuação sedimentada 

na consciência planetária, viabilizando a Vida em comum de forma mais harmoniosa, 

respeitosa e cuidadosa. O Cuidado na relação permite o movimento da criação que 

apresenta imagens preciosas sobre a nossa história pessoal e coletiva, fazendo que 

a rede se amplie e continue tecendo linhas e fios autopoiéticos. 

Recomenda-se uma ampliação de investigação prática e teórica de processos 

arteterapêuticos, de abordagem junguiana, em diferentes cronologias e contextos, 

para que possam contribuir criativamente para o processo de individuação do cliente, 

proporcionando a apropriação de suas redes relacionais, pelas quais, o indivíduo 

poderá reconhecer a interdependência dos seres vivos e não vivos como membros da 

Teia da Vida. 
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