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PROJETO DE PESQUISA 

(APTD2018D) 

PESQUISADORES: Celine Claro, José Carlos Ribeiro  

ORIENTADOR: Prof. Dr. Luiz Eduardo Valiengo Berni 

TÍTULO:  INDIVIDUAÇÃO EM PERSPECTIVA 

SUBTÍTULO: Os Tipos Psicológicos de Jung pelo diálogo entre Mandalas e 

Insights Discovery no Jogo do Autoconhecimento 

EIXO DE PESQUISA: Técnica Transpessoal 

INTRODUÇÃO:  

A) PROBLEMA:  

Durante o Curso Saberes Tradicionais e Teorias Integrativas em Coaching 

Transpessoal, no Módulo IX, Disciplina Práticas Tradicionais Aplicadas à Saúde 

e Educação, houve uma Oficina de Mandalas e Processos de Individuação. O 

grupo de alunos se sentiu altamente mobilizado pelo trabalho. Como proposta de 

fixação dos conhecimentos adquiridos no módulo, foi solicitado um trabalho de 

grupo que era, a partir de uma Ficha de Sistematização de Conteúdos, fazer um 

resumo das técnicas apresentadas de modo que elas pudessem ser replicadas na 

prática profissional. Durante esta atividade, o grupo de pesquisadores que 

apresenta a presente proposta, envolveu-se tão profundamente com a atividade e, 

transcendendo o que havia sido solicitado começou, intuitivamente, a desenhar 

uma abordagem de aplicação da técnica com os próprios membros do grupo 

numa atividade lúdica de autoconhecimento, que pareceu ampliar, e muito, o 

escopo do que havia sido solicitado como tarefa. Intrigados com o resultado 

obtidos, resolveram estudar mais a fundo o que aconteceu, fato que dá origem à 

presente proposta. Assim, socializando os conhecimentos já adquiridos no curso, 

e outros, começaram a perceber relações entre as Mandalas, que sondam 

aspectos do Inconsciente e os Tipos Psicológicos que se dirigem à consciência, 

ambos contribuindo para o processo de individuação. Assim, motivados pelos 
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primeiros resultados que lhes pareceram promissores, surgiu a problemática que 

em resumo traz o seguinte: Como a abordagem junguiana fundamenta-se no 

processo de individuação e, considerando que tal processo é favorecido tanto 

pelo uso das mandalas que revelam aspectos do inconsciente, quanto pelo da 

tipificação da consciência (tipos psicológicos) haveria uma interação entre esses 

elementos que pudesse ser apresentada de forma lúdica? O uso de mandalas 

(Jung) e do insight Discovery (Lothian) poderia elucidar melhor essa nova 

técnica intuída pelo grupo? Este é, portanto, o campo que se pretende investigar 

nessa pesquisa. 

 

B) OBJETIVOS:  

Encontrar relações dialógicas entre a técnica dos mandalas de Jung e a técnica 

de Insights Discovery de Lothian, de modo a construir uma abordagem lúdica 

que favoreça o processo de individuação. 

 

C) HIPÓTESE DE TRABALHO:  

Existe uma relação positiva, que favorece o processo de individuação entre a 

técnica dos mandalas e a técnica de insights Discovery que dialoga  num 

processo lúdico e que leva ao autoconhecimento, favorecendo o processo de 

individuação.  

METODOLOGIA: 

Trata-se de uma pesquisa exploratória do tipo participante. 

Etapa 1: Fichamento das obras referenciadas 

Etapa 2: Levantamento Conceitual  

 O processo de individuação 

 Os tipos psicológicos 

 A técnica de Mandalas Terapêuticos   

 A técnica Insights Discovery 
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Etapa 3: Proposta do Diálogo  

 Cruzamento dos dados em busca de fundamentar da técnica “jogo do 

autoconhecimento lúdico” 

 Auto-aplicação da técnica “jogo do autoconhecimento lúdico” 

 Análise dos dados e Resultados 

 Elaboração de relatório 
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CRONOGRAMA: 

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

 


