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PROJETO DE PESQUISA 

(APTD2018G) 

PESQUISADOR(A): Ricardo Barbosa 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Luiz Eduardo Valiengo Berni 

TÍTULO: COACHING TRANSPESSOAL PARA PROFISSIONAIS INSATISFEITOS 
OU EM TRANSIÇÃO DE CARREIRA. 

SUBTÍTULO: Estudo Participativo de Caso no Curso Saberes Tradicionais e Teorias 
Integrativas em Coaching Transpessoal 

 
EIXO DE PESQUISA: Técnica Transpessoal 
 

INTRODUÇÃO:  

A) PROBLEMA: Satisfação no trabalho é um tema fundamental e recorrente na 
contemporaneidade. A promessa de realização profissional, compartilhada por 
muitos desde a universidade, nem sempre é factível como sonhada. Assim, 
profissionais que querem planejar suas carreiras de maneira minimamente 
coerente recorrem diferentes planos de ação (A, B, etc.) buscando a tão esperada 
realização, que muitas vezes é postergada, e postergada em função de momentos 
macroeconômicos e de outras conjunturas que retardam essa tão esperada 
realização.  Neste cenário encontram-se profissionais que depois de longa 
trajetória profissional, bem-sucedida, se veem desempregados em busca de 
novas oportunidades, e outros que apesar de estarem empregados, e bem 
colocados sentem-se insatisfeitos com as limitações que vivenciam no ambiente 
organizacional. O Coaching tem se apresentado como uma técnica que visa 
ajudar profissionais nessas condições, a encontrarem um novo rumo 
profissional. Muitas pessoas recorrem aos cursos de formação em Coaching 
buscando uma dupla inserção: ao passarem pelo processo formativo tornar-se-ão 
qualificados para atuarem neste novo e promissor mercado; ou encontrarão 
novos rumos para sua atuação profissional. Como aluno de um desses curso de 
formação, observei em mim mesmo, e em colegas um processo de 
transformação que seria importante ser relatado por meio do Estudo de Caso, 
trazendo os detalhes desse processo de transformação realizado durante a 
realização de imersão no Curso de Especialização Saberes Tradicionais e 
Teorias Integrativas em Coaching Transpessoal. Essa investigação encontra 
respaldo científico nos fundamentos transdisciplinares do curso, que preconizam 
a não superatividade entre sujeito e objeto, bem como na perspectiva da pesquisa 
participante.  
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B) OBJETIVOS: Relatar em profundidade o processo de transformação pessoal 

ocorrido em um grupo de participantes do Curso Saberes Tradicionais e Teorias 
Integrativas em Coaching Transpessoal; 
 
 

C) HIPÓTESE DE TRABALHO: Espera-se com esse trabalho, evidenciar a 
influência que o coaching transpessoal, a partir do curso em tela, na tomada de 
decisões e adoção de estratégias em momentos de transição de carreira e revisão 
do posicionamento profissional.  

METODOLOGIA 

1ª Etapa – Descrição da Transição de Carreira e Insatisfação Profissional - Levantamentos 
Bibliográfico da situação no mundo organizacional; 

2ª Etapa – Descrição da Estrutura e Fundamentos do Curso Saberes Tradicionais e Teorias 
Integrativas em Coaching Transpessoal 

3ª Etapa – Planejamento do Estudo de Caso propriamente dito 

a. Submissão da proposta para Parecer Ético (Parecerista Ad Hoc); 
b. Apresentação da proposta à pessoa que será estudada 

4ª Etapa - Levantamento de dados 

 Carta de Intensão 

 Análise das Autoavaliações 

 Levantamento da Biografia Escrita 

 Entrevista com a pessoa estudada 

5ª Etapa – Analise dos Dados 

6ª Etapa – Produção do Relatório (Artigo) 
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CRONOGRAMA 

DATA FASE OBSERVAÇÃO 
2018 – jun Elaboração do Projeto  
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2018 – jul 1ª Etapa / 2ª Etapa  
2018 – Ago 2ª Etapa  
2018 – Set 2ª / 3ª Etapa  
2018 – out 3ª Etapa  
2018 – nov 3ª/ 4ª Etapa  
2018 – dez 4ª Etapa  
2019 – jan 4ª /5ª Etapa  
2019 – fev 5ª Etapa  
2019 – mar Parecer Ad Hoc  
2019 – abr Revisão final  
2019 – mai Gráfica  
2019 - junh Lançamento do livro  
   

 

 


