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PROJETO DE PESQUISA 

(APTD2018E) 

 

PESQUISADORES: Adriana Nasciutti Abdala e Ana Maria de Queiroz 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Luiz Eduardo Valiengo Berni 

TÍTULO:  Oficina de Mandalas como Coadjuvante na Recuperação de Dependência 

Química em Adolescentes 

SUBTÍTULO:  Relato da intervenção com pacientes em desintoxicação em Serviço de 

Saúde Pública oferecido no Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS) Clemente 

Ferreira em Lins - SP. 

EIXO DA PESQUISA:   Técnicas Transpessoais 

 

1 INTRODUÇÃO:  

 

A) PROBLEMA 

Na contemporaneidade, as estruturas sociais sofreram profundas mudanças e, 

consequentemente, mudaram as formas de viver e se relacionar.  Temos observado 

mudanças nas relações familiares e  de trabalho, impactando nossos comportamentos.  

Os adolescentes, especificamente, têm a necessidade de formar sua personalidade 

e firmarem-se como indivíduos.  Muitos, ao buscarem o reconhecimento como indivíduos 

e não encontrando abertura para o seu desenvolvimento nas estruturas sociais mais 

próximas, como a família, a escola, a igreja, tornam-se vulneráveis ao uso de substâncias 

psicoativas.  

Segundo levantamentos epidemiológicos, é na passagem da infância para a 

adolescência que se inicia o uso de álcool e outras drogas. Sendo as emoções e os 

sentimentos associados a intenso sofrimento psíquico, como depressão, culpa, ansiedade 

exagerada e baixa autoestima, os fatores mais importantes que desencadeiam o uso das 

drogas pelos adolescentes (MARQUES e CRUZ, 2000). 

Em relação ao tratamento, segundo Marques e Cruz (2000, p.35), "A identificação 

do adolescente de risco em função do uso de álcool ou drogas e a definição do melhor 

tratamento ainda são assuntos bastante complexos e alvo de muitas discussões." 

Um trabalho realizado no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em pacientes com transtornos 
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alimentares utilizando Oficinas de Mandalas para fins terapêuticos mostrou que as 

pacientes tiveram inúmeros benefícios, como  

reconhecimento de estados internos, reorganização de 
pensamentos disfuncionais, aquietamento da mente, catarses 
integrativas, elaboração de conteúdos inconscientes, 
potencialização da experiência de metavolores e coping positivo, 
estimulação de apoio e suporte grupal e melhora do bem-estar.  
Estes benefícios ampliam a visão de saúde do paciente e 
possibilitam uma reorientação dos propósitos de vida em direção 
a um funcionamento psicológico mais integrado e saudável. 
(SPLENDORE at al., 2014, p.443) 

 

Os benefícios encontrados por Splendore at al. (2014) são almejados nas terapias 

empregadas em pacientes em processo de desintoxicação química.  Este projeto visa 

realizar oficinas de Mandalas com esses jovens e verificar a eficácia da terapia com 

Mandalas em seu tratamento. 

Segundo Jung, a Mandala é uma representação gráfica do Self, sendo um potente 

instrumento de autoconhecimento.  A aplicação dessa técnica no Serviço Público de 

Saúde em um Centro de Atenção Integral à Saúde do interior do Estado de São Paulo 

poderia ajudar os adolescentes em tratamento na percepção de seu mundo interior, 

estimular o autodesenvolvimento e contribuir para sua saúde psíquica. 

 

B) OBJETIVOS: 

 

Aplicar a técnica "Mandalas Terapêuticas" em adolescentes em tratamento na 

Unidade de Dependência Química, do Centro de Atenção Integral à Saúde Clemente 

Ferreira na cidade de Lins - SP visando avaliar o potencial da técnica como recurso 

terapêutico coadjuvante no tratamento da dependência química.   

 

C) HIPÓTESE DE TRABALHO:  

 

A elaboração de Mandalas contribui para o autoconhecimento e o processo de 

individuação em adolescentes na faixa etária de 12 a 17 anos, usuários de substâncias 

químicas internados para desintoxicação em serviço público de saúde. 

Os adolescentes em situação de vulnerabilidade transferem o desenvolvimento do 

eixo Ego-Self para o eixo Ego-Drogas, passando a se relacionar com as drogas e deixando 

de se relacionar com o seu Eu Interior.  A elaboração de Mandalas estabelece um 
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relacionamento do Ego com o Self (Eu Interior) favorecendo o processo de 

autoconhecimento. 

 

2 MÉTODO 

 

Trata-se de uma intervenção experimental, qualitativa, em unidade de saúde 

pública tendo como público alvo adolescentes do sexo masculino, com idade entre 12 a 

17 anos, 11 meses e 29 dias, em tratamento para desintoxicação química e que não 

estejam sob Ordem Judicial.   

A intervenção constará de Oficinas de Mandalas a serem realizadas com os 

adolescentes supracitados no período de agosto à novembro de 2018, nas dependências do 

Centro de Atenção Integral à Saúde (CAIS) Clemente Ferreira em Lins - SP. 

 

ETAPA I – AVALIAÇÃO PRELIMINAR 

 

1 – Levantamento de dados para a caracterização do serviço de desintoxicação química. 

Elaboração do Projeto de Pesquisa. 

2 – Parecer Ético sobre o projeto em três níveis: 

a) Avaliação do Orientador; 

b) Avaliação Ad Hoc na área da Saúde (Comitê de Ética).   

c) Avaliação do Comitê de Ética institucional da Unidade de Saúde; 

3 - Preparar Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) para que a(o) 

responsável legal do adolescente permita a sua participação nas oficinas de Mandalas 

(documento que explica aos responsáveis pelo adolescente a proposta da intervenção); 

4 - Apresentação da proposta completa ao gestor da unidade de saúde local, tendo como 

referência os resultados obtidos nas Oficinas de Mandalas para fins terapêuticos no 

Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo.  

 

ETAPA II – INTERVENÇÃO 

 

1 – Aprofundar o levantamento teórico sobre a fase do Desenvolvimento Humano 

conhecida como adolescência na perspectiva Junguiana/ Biográfica Rudolf Steiner; 
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2- Aprofundar o conhecimento do quadro local, mediante entrevista com equipe de saúde 

que acompanha os adolescentes, para compreensão das nuances do caso; 

3 - A partir do aprofundamento na problemática local, apresentar a proposta aos 

adolescentes; 

4 – Aplicar as quatro técnicas de Mandala conforme detalhamento anexo; 

5 – Realizar avaliação preliminar mediante entrevista com os adolescentes; 

6 - Realizar avaliação final mediante entrevista com os adolescentes. 

 

Observações:  

1 - Para que o processo seja fidedignamente documentado, as oficinas serão registradas 

através de filmagens e fotografias.  As imagens deverão preservar a privacidade dos 

sujeitos envolvidos.  

2 - Os materiais que serão utilizados na Oficina de Mandalas serão fornecidos pelas 

pesquisadoras.  Assim, não haverá custos para Unidade de Saúde Pública, tampouco para 

os participantes. 

 

ETAPA III – ANÁLISE DOS DADOS 

 

1 - Elaboração de um relatório com os dados obtidos durante a intervenção; 

2 - Análise dos dados tendo como referência a abordagem junguiana; 

3 - Elaboração do artigo para publicação. 
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CRONOGRAMA 

DATA FASE OBSERVAÇÃO 

2018 – jun Elaboração do Projeto  

2018 – jul Avaliação Preliminar  

2018 – ago Avaliação Preliminar / Intervenção  

2018 – set Intervenção  

2018 – out Intervenção  

2018 – nov Intervenção / Análise de dados  

2018 – dez Análise de dados  

2019 – jan Análise de dados / Elaboração do artigo  

2019 – fev Elaboração do artigo  

2019 – mar Parecer Ad Hoc  

2019 – abr Revisão final  

2019 – mai Gráfica  

2019 - jun Lançamento do livro  

 


