
 

 

FACULDADE ISULPAR 

INSTITUTO SUPERIOR DO LITORAL DO PARANÁ 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROGRAMAÇÃO 

NEUROLINGUÍSTICA: EDUCAÇÃO SISTÊMICA PARA  A 

QUALIDADE DE VIDA 

 

 

 

 

 

JEFERSON LANDOLFI TEIXEIRA DE CARVALHO 

 

 

 

 

 

RESSIGNIFICAÇÃO EM PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA, 

INDIVIDUAÇÃO EM JUNG: UM DIÁLOGO POSSÍVEL 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2016 



 

 

JEFERSON LANDOLFI TEIXEIRA DE CARVALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSIGNIFICAÇÃO EM PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA, 

INDIVIDUAÇÃO EM JUNG: UM DIÁLOGO POSSÍVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2016 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 

disciplina de Metodologia Científica como requisito 

parcial para obtenção do título de Especialista no 

Curso de Pós Graduação em Programação 

Neurolinguística, educação sistêmica para a 

qualidade de vida oferecida pela Faculdade 

ISULPAR. 

Orientador (a): Vânia Lúcia Slaviero 



 

 

 

RESSIGNIFICAÇÃO EM PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA, 

INDIVIDUAÇÃO EM JUNG: UM DIÁLOGO POSSÍVEL 

Jeferson Landolfi Teixeira de Carvalho
1
 

 

 

RESUMO 
Atualmente áreas voltadas à estudos dehumanas caminham para o desenvolvimento de conceitos 
multidisciplinares, no qual tenta-se uma aproximação das reflexões em favor do autoconhecimento e 
da auto realização do ser humano. Inserido neste contexto, o presente artigo tem por objetivo 
estreitar o diálogo entre dois conceitos importantes: o primeiro deles – ressignificação - advém da 
Programação neurolinguística, o segundo – individuação - da Psicologia Analítica. A ressignificação 
tem como objetivo alterar o significado anteriormente dado a um aspecto ou fato da vida. 
Individuação, por sua vez, preconiza que este processo propõe levar o sujeito ao encontro de si 
mesmo, despindo o Self dos falsos invólucros da persona. Os resultados desta pesquisa mostram 
interações congruentes entre os dois conceitos, tendo em vista suas dimensões de profundidade e 
eficácia no desenvolvimento humano. 
 
 

PALAVRAS CHAVES: Programação Neurolinguística (PNL); Psicologia Analítica; 
Interdisciplinaridade. 

 

 

ABSTRACT  
Nowadays, areas with focus in human area studys go towards the development of multidisciplinary 
concepts, in which attempts to approximate reflections in favor of self-knowledge and self-realization 
of human creatures. In this context, this article aims to narrow the dialogue between two important 
concepts: the first of them - resignification – is a concept from NLP; the second one - individuation - of 
Analytical Psychology. Resignification aims to change the meaning previously given to a fact of life. 
Individuation, on the other hand, say that this process proposes to take the subject to the encounter of 
itself, divesting Self from person's false casings. Results of this research show congruent interactions 
between the two concepts, considering its dimensions of depth and effectiveness in human 
development. 
 

KEY WORDS: Neurolinguistic programming; Analytical Psychology; Interdisciplinarity. 
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INTRODUÇÃO  

 

A velocidade da terra é constante desde a sua criação. Os dias e as noites 

nos últimos milhões de anos tem a mesma duração, o dia tem vinte e quatro horas, a 

hora tem sessenta minutos, os minutos tem sessenta segundos, e esta invariável 

permanece redundantemente invariável. "Assim também é a vida, o momento 

seguinte, nasce do momento atual" (OSHO, 2002). 

No entanto, o ser humano, absorvido pelo desenvolvimento tecnológico, corre cada 

vez mais, tem cada vez mais pressa, sua vida é tomada por uma velocidade que o 

leva a viver entre a angústia do passado e a ansiedade pelo futuro, corre atrás das 

coisas, da realização material, do sucesso pessoal e financeiro, quase sempre se 

percebe vivendo um vazio existencial, ou uma existência sem sentido. Mas a 

questão incomoda A humanidade à bastante tempo, segundo Teofrasto (sec. III AC) 

apud Giannetti (2008) "o tempo é gasto a um preço altíssimo". 

A comunicação e seu desenvolvimento vertiginoso coloca o ser humano em contato 

com o mundo  e seus acontecimentos de uma forma instantânea, através dos 

computadores, tablets e smartphones nos comunicamos com qualquer pessoa em 

qualquer canto do mundo, basta que exista um sinal de internet. A comunicação se 

estabelece e se propaga, tanto quanto a solidão, estamos todos numa solidão e 

numa multidão ao mesmo tempo (BAUMAN, 2003). 

Aumenta o número de homens e mulheres insatisfeitos consigo mesmos, cresce o 

número de distúrbios psicossomáticos, sobem os números do consumo de 

antidepressivos e ansiolíticos, todos os dias novas descobertas de doenças 

psicossomáticas, fruto de uma sociedade que vive centrada no hedonismo, no 

individualismo e no consumismo. Na era da comunicação, o ser humano se torna 

incomunicável, não na comunicação superfícies e periférica, mas na comunicação 

profunda, consigo e com o outro em profundidade. 

PNL é a epistemologia de retorno àquilo que perde - um estado de graça também 

que se pode pensar que a PNL é mais que um conjunto de técnicas, segundo 

O'Connor (2015) "é uma forma de pensar, uma mentalidade baseada na 

curiosidade, exploração e divertimento". Para  tanto, se faz o desafio de mergulhar 

nas  ferramentas que podem proporcionar o alcance deste desenvolvimento. O 
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homem tem como vocação fundamental ser feliz. A PNL  proporciona com seu 

pilares e pressupostos as ferramentas necessárias para esta tarefa fundamental. 

Por uma outra via, a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, no apresenta um 

caminho e um olhar que percebe o seu humano em sua totalidade. Toda a 

estruturação do esquema da da personalidade em Jung, leva o sujeito a um olhar 

para sua regiões de sombra e de luz, " não nos tornamos iluminados por 

imaginarmos figuras de luz, diz Jung,  mas por nos tornarmos conscientes da 

escuridão” (JUNG, 1985). O processo de individuação, que é meta final do processo 

leva o sujeito ao encontro de sua essência, seu dons, sua identidade, sua 

originalidade.  

Com base nisto, este artigo tem por objetivo estabelecer um diálogo entre estes dois 

conceitos importantes. A ressignificação tendo como base os conceitos da PNL, e a 

individuação baseados no arcabouço teórico da psicologia analítica, que muito vem 

contribuindo para o desenvolvimento da sociedade. 

 Considera-se, que em face de que se vive um tempo em que se procura 

romper as barreiras do fundamentalismo, o diálogo intercultural e multidisciplinar 

pode acrescentar novos aspectos ao desenvolvimento desociedade moderna. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 Como já citado anteriormente, espera-se neste artigo realizar a aproximação 

de dois conceitos provenientes de áreas de conhecimento distintas:  ressignificação 

(utilizado na PNL) e processo de individuação  (conceito da psicologia jungiana).  

PNL é um sistema de conhecimentos que se propõe a revolucionar os métodos de 

comunicação e desenvolvimento.  Processo de individuação, por sua vez, se trata do 

conceito fundante  da psicologia de Jung. 

 

A PNL 

 

A PNL surgiu em  meados da década de 70. Seus conceitos primordiais foram 

elaborados por Richard Bandler e John Grinder, que mantinham entre si uma 

relação de ensino-aprendizagem, Bandler era matemático e estudante de psicologia 
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e Grinder professor de linguística. Segundo Zaib e Chagas (2012) ambos se  

aprofundaram nos estudos de três importantes terapeutas da época: Milton Erickson, 

ligado a hipnoterapia, Fritz Pearls, criador da Gestalt Terapia e Virgínia Sátira, 

terapeuta familiar. Tais terapeutas inspiraram Bandler e Grinder  na concepção das  

primeiras técnicas baseadas na modelagem dos padrões de linguagem e 

comportamento, frutos da observação dos padrões de comunicação verbal e não 

verbal. 

De acordo com Richard Bandler, a Programação Neurolingüística é um processo 

educacional sobre como usar melhor o nosso cérebro. A definição da PNL passa 

pela análise dos seguintes termos: programação; sistema nervoso e linguagem 

(SLAVIERO, 2016).  O sistema nervoso humano se diferencia do sistema nervoso 

dos demais animais em função de sua capacidade de criar realidades subjetivas, de 

aprender os sinais sensitivos e culturais, simbolizando, transformando estes dados 

em conhecimento, com capacidade de transmitir e receber continuamente 

informações, num fluxo contínuo, constituindo o que se pode chamar de consciência. 

Segundo Pinker (1998) a consciência é tipicamente definida como construção de um 

modelo interno do mundo que contém o eu, que origina então, de acordo com 

O´Connor (2015), um sistema de crenças e valores, que colaboram firmemente para 

a criação do sistema emocional. O conhecimento de si, ou o autoconhecimento 

provém do olhar da consciência sobre si mesmo, criando significados. 

Concomitantemente  ao aparecimento da consciência, por conta do desenvolvimento 

do sistema nervoso central. A capacidade de comunicação aflora no ser humano, 

como forma de estabelecer trocas, contato e relações. A comunicação verbal ou não 

verbal se estabelece como forma de interação entre os indivíduos.  A partir destes 

elementos se estabelecem padrões de comportamento e comunicação que regem a 

interação entre os seres humanos. 

A Programação Neurolinguística visa, portanto, o desenvolvimento e a mudança, 

com um olhar primeiro para si, depois para o outro. Ou seja, "trabalha a si mesmo 

para poder ajudar alguém de forma eficaz" (O'CONNOR, 2015). Preconiza também 

a necessidade de "ser congruente e harmônico, sem auto sabotagem". 

Segundo Zaib e Chagas (2012), a partir dos estudos e modelagens destes três  

personagem citados acima, a PNL apontou seu desenvolvimento em duas direções: 

a modelagem, capaz de identificar padrões de estratégias mentais de pessoas bem 
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sucedidas em qualquer área, e a comunicação, canal de interação entre os 

indivíduos e o mundo, que compreende padrões verbais e não verbais não 

específicos. 

A PNL pode ser comparada a uma caixa de ferramentas, cujo objetivos são o 
auto conhecimento, o autodesenvolvimento, a transformação e a mudança. 
Desenvolver suas aptidões para mudar a si mesmo, transformando-se na 
pessoa que você quer é fundamental para antes de influenciar o ambiente a 
sua volta. A PNL mais do que um conjunto de técnicas e procedimentos, é 
uma nova filosofia de vida, que se incorporada ao seu dia a dia, com 
comprometimento e condicionamento nos possibilita colher dela os melhores 
resultados (ZAIB e CHAGAS, 2012, p.20). 
 

 
Estruturalmente, a filosofia orientadora da PNL se fundamenta em alguns pilares: 

seus princípios básicos e seus pressupostos, vistos como axiomas. Seu pilar  

fundamental é, em primeiro lugar, o próprio sujeito. O ser humano é parte 

imprescindível e indispensável do processo,  pois é a partir dele que as experiências 

e práticas ganham credibilidade e eficácia. A ação da PNL no sujeito , tanto será 

maior quanto for seu comprometimento e congruência. A congruência se dá quando 

há coerência entre palavras e  atitudes, entre crenças, metas e valores.  

Pode-se pensar que o segundo pilar venha a compor-se dos treze pressupostos que 

podem servir, não como verdade absoluta, mas como princípios  éticos que poder 

dar um norte para a vida. A seguir, o Raport que tem sua origem no termo francês 

rapporter que significa "trazer de volta", indica também uma forma de criar uma 

ligação de sintonia e empatia com outra pessoa, tem como base alguns 

comportamentos como compreender e respeitar a forma como o outro vê o mundo, 

falar a língua do outro.  

O Raport bem feito empresta qualidade à relação e resulta em confiança e 

reciprocidade. Depois destes três passos pensa-se em resultados, pois supõe-se na 

PNL que o sujeito possua uma habilidade básica de saber o que quer e almeja 

alcançar como resultado. Segundo. O'Connor (2015), "a busca do resultado contém 

três elementos básicos: conhecimento da situação atual, da situação desejada e da 

estratégia para consegui-la". 

Feedback, termo da língua inglesa que significar realimentar, na psicologia significa 

retroação ou devolutiva, na PNL o conceito é parecido, no sentido de que é o próprio 

sujeito que avalia e revê se as estratégias utilizadas estão levando-o a atingir sua 

metas. Nesta direção se faz necessário um certo rigor consigo mesmo, observando 
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se seus sentidos (ver, ouvir, sentir) lhe dão a devolutiva do que foi objetivado num 

feedback direto. Por último temos a flexibilidade, percebe-se que as maiores 

dificuldade pessoais se dão quando o sujeito é extremamente  rígido consigo 

mesmo. Ser rigoroso no exame do próprio comportamento, não significa rigidez, se 

algo não está funcionando, busca-se novas estratégias para alcançar o resultado, 

mas a falta de flexibilidade estreita a visão do sujeito de si mesmo e retarda 

sobremaneira o crescimento. 

Como apoio aos pilares fundamentais da PNL, existem pressupostos que indicam as 

crenças e princípios importantes para o desenvolvimento do ser humano. São eles: 

1) As pessoas respondem à sua experiência, não a realidade em si. Ou seja, o mapa 

não é o território, cada pessoa tem a sua própria percepção do mundo. Em função 

disso, reflete-se, a partir daí, a importância de se respeitar os valores e as crenças 

dos outros; 2) Ter uma possibilidade de escolha é melhor do que não ter opção. A 

amplitude das escolhas melhora o repertório e as possibilidades, de si e dos outros. 

Neste sentido, a liberdade é um valor que soma ao processo de desenvolvimento. 

Parafraseando Blander apudSlaviero(2016) "a PNL não é só terapia, nem lida só 

com relacionamentos, PNL é liberdade"; 3) As pessoas fazem a melhor escolha que 

podem no momento. Sob qualquer aspecto, a pessoa fará a melhor escolha 

segundo sua possibilidade ou mapa mental, pois ela escolhe a partir de seu interior, 

o qual não conhecemos o conteúdo, nem sua  intencionalidade; 4) Todas as 

pessoas funcionam perfeitamente. O pré julgamento não é um bom companheiro, 

ninguém é certo ou errado, mas  os comportamentos mais erráticos tiveram no seu 

princípios um intenção positiva; 5) Todas as ações tem um propósito, ou seja, não 

existem ações despropositadas, mesmo que seja fruto de um padrão insconsciente; 

6) Todo comportamento possui uma intenção positiva. Uma pessoa não é seu 

comportamento, às vezes o comportamento não identifica a intencionalidade, mas 

tem como fundo alguma estratégia positiva que traga benefício para si. 7) A mente 

inconsciente contrabalança a consciente, ela não é maliciosa. A mente é constituída 

pelo inconsciente e consciente, grande parte dos conteúdos são inconsciente e 

irrompem na consciência na medida em que é necessário algum recurso não 

disponível na consciência, aparece como mecanismo de defesa e proteção 

proporcionando a homeostase e equilíbrio da mente como um todo. 8) O significado 

da comunicação não é simplesmente aquilo que o indivíduo pretende, mas também 
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a resposta que ele obtém. A comunicação é um processo complexo, no qual  o 

sujeito é responsável per sua emissão. A resposta do outro nem sempre estará no 

escript desejado. Também é necessário observar como esta comunicação é 

recebida, para poder ajusta-lá mais adequadamente, assim também como, respeitar 

o modelo do outro e os recursos verbais ou não que ele utiliza para responder nos 

ajuda a entender os ruídos da comunicação; 9) O ser humano tem dentro de si todos 

os recursos de que necessita ou então pode criá-lo. No pensamento de Erickson, 

"todo sujeito tem dentro de si todos os recursos necessários para resolver  as 

questões que se apresentam". Para isso, a atenção às necessidades de mudança 

são fundamentais. Ninguém na sua normalidade mental é desprovido de recursos ou 

possibilidades; 10) Mente e corpo formam um só sistema, são expressões diferentes 

da mesma pessoa. O ser humano é dotado de aspectos físicos, sensoriais, 

emocionais, sociais, mentais, psicológicos e espirituais. Todos o conteúdo interno, 

consciente ou inconsciente interfere no sistema, afetando o todo; 11) Processamos 

todas as informações através dos sentidos. Os sentidos são as portas e as janelas 

do conhecimento, num fluxo de informações que constroem o self e a subjetividade. 

Nem sempre é possível estar com os sentidos aguçados e em sintonia fina com os 

acontecimentos, gerando, muitas vezes, distorções na percepção da realidade; 12) 

Modelar desempenho bem sucedido leva a excelência. A modelação é pedra de 

toque para desenvolvimento pessoal. Como cada ser humano é único e irrepetível, 

modelar não significa se tornar clone do outro, mas apreender do outro; 13) Se 

quiser compreender, aja. A aquisição dos conhecimentos fundamentais passa pela 

experiência. É nela que se sente o gosto e o resultado, assim como a criança que, 

primeiramente aprende a falar e depois conhece as regras, que aprende a caminhar 

tropeçando, levantando e caminhado. No fazer se constrói o ser. 

Este conjunto de pilares e pressupostos estabelecem a base sólida por onde se 

pode caminhar na PNL. A partir de tais pressupostos, existem vários outros 

desdobramentos que dão suporte e consistência às experiências que se propõem 

viver. A menção sobre estes aspectos até aqui, se faz necessário, pois são 

fundamentais para a compreensão do recorte que pretende-se fazer. Um olhar mais 

detido então sobre a ressignificação, que exige para a implementação de sua pratica 

a imersão em todos os pilares e pressupostos. 
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Ressignificação, termo que remete a significado, tem na sua origem a noção de 

signo. Trata-se de uma referencia que representa, simboliza e indica algo ou alguma 

coisa. Já o significado indica um conteúdo do signo. "O Signo então é simbólico por 

sua capacidade de evocação"(FERREIRA, 2001). "É também uma possibilidade de 

referencia de um objeto ou acontecimento presente a um objeto ou acontecimento 

não presente" (ABBAGNANO, 2007). "Ressignificar trata-se então de mudar o filtro 

pelo qual percebemos os acontecimentos".(O'CONNOR, 2015). 

A ressignificação na PNL pode ter como sinônimos "Remodelagem" (BANDLER E 

GRINDER, 1982) ou "Reenquadramento" (O´CONNOR, 2015) e tem duas formas 

principais: de contexto ou de conteúdo. A ressignificação de contexto implica em 

levar o sujeito à reavaliar a realidade que ele está que por si só irá mudar o 

significado. Segundo O'Connor (2015), "muda-se de contexto com a seguinte 

pergunta: Em que contexto este comportamento teria valor?" 

A ressignificação de conteúdo tem relação com as reações que a pessoa tem com 

os acontecimentos que a atingem, e reage de uma forma desproporcionada ou que 

causa mal estar a si mesmo, gerando um comportamento que causa mal a si 

mesmo. Ambos os tipos de ressignificação oferecem "a possibilidade de flexibilizar o 

pensamento, para que se possa perceber os acontecimentos sobre uma ótica 

diferente" (O´CONNOR, 2015). 

Na utilização da ressignificação, as metáforas tem um papel preponderante, pois 

seus significados podem conduzir o sujeito à percepções e sensações que muitas 

vezes as palavras não permitem expressar, abrem portas na alma e no coração. De 

acordo com Slaviero (2015), "dentro de cada metáfora está embutida uma 

sabedoria, que é construída pela experiência do ser humano, sempre única". A 

metáfora, por sua abrangência e possibilidades de comunicação subjetiva, abrange 

figuras de linguagem, histórias, comparações e parábolas, assim podemos intuir que 

a metáfora aponta para além de si mesma. 

Existe um caminho que pode-se percorrer que se chama a ressignificação em seis  

passos, que são os seguintes: 1) identificação do problema; 2) estabelecimento  de 

comunicação com a parte responsável pelo comportamento; 3) estabelecimento da 

intenção positiva da parte e separação do comportamento indesejado; 4) pedido à 

sua parte criativa que gere novos meios de satisfazer a intenção positiva; 5) 

obtenção da concordância da parte original de que ela usará uma ou mais destas 
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escolhas em vez do comportamento original; 6) verificação da ecologia 

(O´CONNOR, 2015).Em  seguida, o texto abordará o conteúdo sobre o processo de 

individuação que está contido na abordagem psicológica junguiana. 

 

Processo de Individuação 

 

O médico e psicoterapeuta Carl Gustav Jung nasceu na Suíça em 26 de julho de 

1875 (GRINBERG,1997). Depois de graduar-se em medicina, trabalhando num 

hospital psiquiátrico, interessou-se pelos fenômenos mentais, mais notadamente 

pela psicose. Depois de vários anos de estudo, entrou em contato com Sigmund 

Freud, e desenvolveram várias atividades e estudos conjuntamente. Em um 

determinado momento, como resultado de seus estudos, começou a desenvolver 

uma outra abordagem psicológica que vinha contrapor o dogma freudiano, 

ocasionando o rompimento entre ambos (GRINBERG, 1997). 

A psicologia analítica ou profunda de Carl Jung propõe no seu âmago como fim e 

como meio, o processo de individuação. Este se trata de um conceito central, mas 

que também se mistura e se apóia em outros conceitos fundamentais da psicologia 

analítica.Individuar-se é um processo que leva um indivíduo a retornar à sua 

originalidade, o trabalho de Jung ensina ainda que: o homem precisa tornar-se um 

ser completo para tornar-se inteiro (DUNNE, 2012). Seu objetivo final é a integração 

da consciência com o inconsciente: a identidade pessoal se livra das roupas da 

persona, realizando a integração ego-self (GRINBERG, 1997). 

A psicologia analítica apresenta contribuições importantes na reflexão sobre a 

existência humana, buscando compreender o homem na sua totalidade. É 

considerada psicodinâmica, pois possui uma base que busca o movimento. Seu 

corpo teórico foi concebido a partir de estudos profundos, mas, sobretudo a partir da 

experimentação, pessoal, e isso se dá com tal intensidade que Jung (JUNG, 2006a). 

Ao final de sua existência afirma: “Minha vida é a história de um inconsciente que se 

realizou”. (JUNG, 2006a p. 31). A partir de suas próprias experiências e estudos 

construiu o corpo teórico de sua obra. A partir de então, Jung pode estabelecer uma 

série de conceitos e estruturas que tem por finalidade facilitar didaticamente sua 

compreensão, mas, na realidade, "não há uma psique compartimentada, ela é um 
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todo, que age e reage sobre si, a partir da energia psíquica, que estabelece uma 

relação de equivalência e constância"(JUNG, 2013). 

As estruturas principais da psique pensadas por Jung são: o inconsciente coletivo e 

o inconsciente pessoal, arquétipos, o Self e o ego, complexos, sombra, anima 

eanimus,  o inconsciente coletivo é recheado de arquétipos, estruturas que contem 

em si a matriz do desenvolvimento, mas vazias de conteúdo, é anterior a existência 

dos complexos. Os arquétipos são estruturas que contem em si a matriz do 

desenvolvimento, sua origem é decorrente das impressões superpostas deixadas 

por vivências fundamentais comuns a todos os seres humanos, durante séculos ou 

milênios de existência. "Mas também são vazias de conteúdo. É um conjunto de 

possibilidades"(JUNG, 2003). 

O arquétipo funciona como um núcleo de concentração de energia psíquica; quando 

esta energia, em estado potencial, atualiza-se e toma forma, temos uma imagem 

arquetípica.Caracteriza-se também por uma polaridade, que encontra nos seus 

opostos os instintos e a alma, expressando aspectos positivos e negativos da 

experiência humana coletiva. Nesta estrutura se constituem os complexos, que são 

basicamente formados por imagens de situações psíquicas, mas que tem relação 

também com as vivências pessoais. Cada novo sujeito possui então na sua mente, 

armazenado, desde o nascer, informações relativas a todo o passado da 

humanidade. Tais conteúdos são expressos através da constelação dos arquétipos, 

que é a entrada em atividade de um arquétipo, fazendo-se presente no cenário 

psíquico, através das imagens arquetípicas (JUNG, 2006b). 

O arquétipo possui em si um potencial de imaginação que é de base filogenética, 

mas a ação imaginadora é ontogenética, e se expressa através das imagens 

arquetípicas.A imagem é, portanto, o elo entre os arquétipos, os complexos e o ego. 

Os arquétipos estruturantes da psique são: Ego, Persona, Sombra Animus e Anima 

e o Self. O Selfé o centro e toda a extensão da psique, arquétipo da imagem de 

Deus, de um todo ao qual o indivíduo pertence. "O Self traz a noção de sentido da 

vida, organizador, centralizador e compensador da psique. Nele contem tanto a 

consciência como a inconsciência"(JUNG, 2006b). 

O inconsciente pessoal é formado por conteúdos esquecidos, subliminares e pelos 

complexos, que podem ser pensados como uma junção de idéias, imagens e 

pensamentos, ligados entre si por emoção, em torno de um núcleo.Os complexos 
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que estão mais perto do Ego, são mais conscientes e atuando com menor 

autonomia, os mais distantes, portanto mais inconscientes são chamados de 

complexos autônomos. Estabelecendo uma ponte entre os complexos e o Ego, está 

a função transcendente (JUNG, 2000). 

O Ego, arquétipo da consciência, sem conteúdo, tem em si o potencial de 

identidade, e seu desenvolvimento se dá pela atualização permanente,, construindo 

o complexo do Ego pela historia de vida do sujeito. Tudo o que existe no Ego é a 

consciência. Este se relaciona com o mundo externo através de uma função 

psíquica chamada persona, função de adaptação. Através do complexo do Ego se 

mantém uma relação com os ambientes externo e interno, que se traduzem em 

atitudes de introversão e extroversão que são atributos da consciência. Estes são os 

dois movimentos energéticos na psique humana. A emoção é o outro nome da 

energia psíquica (JUNG, 2000). 

As funções psíquicas, são as instâncias que operam e agem, podendo ser 

classificadas em racionais e irracionais, as primeiras porque sofrem elaboração, as 

segundas, estão na ordem da percepção. São elas o pensamento (razão, intelecto), 

sentimento (possuem julgamento valorativo) chamadas de racionais, sensação (que 

vem dos 5 sentidos, ligados ao corpo e a intuição (ligada ao sexto sentido, á 

percepção da ordem inconsciente) as irracionais (JUNG, 2000). 

A junção das atitudes e as funções resultam em oito tipos psicológicos, sendo as 

funções posicionadas em função superior e inferior, secundaria e terciária, sendo a 

secundaria a função auxiliar da função principal. As primeiras se relacionam com a 

consciência e as outras com as estruturas do inconsciente. Isso caracteriza a 

dinâmica da persona e da consciência e sua relação com as estruturas de mais 

profundidade (JUNG, 1991). 

A sombra é o arquétipo que reúne em torno de si, alguns elementos danosos, 

potenciais não desenvolvidos, ou aspectos não reconhecidos de si mesmo, por 

exemplo, aquilo que sou, mas não reconheço. A anima e o animus são os aspectos 

femininos no homem e o masculino na mulher, com os quais é necessário ter uma 

relação compensatória. Estabelecer um diálogo profícuo entre o Ego e o Selfé o 

próprio processo de individuação.Este processo se efetiva, na medida em que o Ego 

vai tomando consciência de sua própria natureza, toma consciência do Si-mesmo e 

se relaciona com ele, revitalizando a comunicação no eixo ego-Self (GRINBERG, 
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1997). Toda esta estruturação nos permite compreender melhor o processo de 

individuação que é tão caro no pensamento junguiano. 

A meta da individuação não é nada menos que despir o Si-mesmo dos invólucros 

falsos da persona de um lado e do poder sugestivo das imagens primordiais do outro 

esse outro lado, as influências do inconsciente coletivo, nos faz perceber movendo-

nos num obscuro mundo interior, de compreensão muito mais difícil do que a 

psicologia da persona (JUNG, 2003, § 269). 

Esta insatisfação é a mola que impulsiona a encontrar seu próprio caminho e 

destino. Está é a mola do processo de individuação, a insatisfação que gera 

desinstalação. Emprestar sentido a existência, exige mais do que viver seguindo 

apenas os apelos da sociedade moderna. Épreciso mais. Épreciso um olhar mais 

exigente para a existência, segundo Jung (2006a), é preciso verificar se ela, a 

pessoa, está ou não ligada a algo infinito. Esta é a poderosa pergunta da vida: se se 

compreende e se sente que nesta vida já temos um vinculo com o infinito, os 

desejos e as  atitudes sofrem uma transformação. Numa análise final só se vale 

alguma coisa por causa essencial que se personifica, e se não se personifica isso a 

vida será desperdiçada (JUNG, 2006a). Neste sentido, a individuação estabelece um 

caminho de contato e retorno ao essencial, um desalojamento pessoal, uma 

desinstalação, uma retirada estratégica da zona de conforto, para percorrer novos e 

desafiadores caminhos. É preciso atenção as fases da vida que apresentam novas 

exigências. A individuação, de fato, arranca a pessoa do conformismo pessoal, da 

estagnação. Esta insatisfação é a mola que impulsiona a encontrar seu próprio 

caminho e destino. Está é a mola do processo de individuação, a insatisfação que 

gera desinstalação.O processo de individuação deve ser visto como algo que tem 

um início, mas não tem fim. Procura-se desenvolver todo o potencial que a cada ser 

humano foi permitido conter ou possuir, cabe então a cada um desenvolver ao 

máximo aquilo que lhe foi dado. Trata-se de um caminho árduo, mas inerente ao ser 

humano. Para Jung (2006b), todo homem tende a realizar aquilo que ele é em 

potencial, o que nos remete a idéia que o homem nasce potencia, o ego se 

desenvolve, assim como toda a estrutura da pisque, a partir do si-mesmo. Num 

primeiro momento ele o ego está num estado indiferenciado, no qual a consciência 

ainda não emergiu. O estado indiferenciado caracteriza-se pela ausência de 

consciência. A partir desta reflexão, pode-se pensar metaforicamente que o ser 
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humano é semelhante a uma semente, que contém em si todo o potencial para 

tornar-se uma árvore, mas ainda não o é. Depende fundamentalmente que sejam 

liberados e ativados seus potenciais. Com efeito, pode-se analisar uma semente de 

qualquer natureza, que percebe-se que o seu núcleo contem todas as 

características que farão dela uma árvore frondosa ou não, pois a forma de 

desenvolvimento dependerá das condições climáticas e de nutrientes próprios para 

seu desenvolvimento, mas certamente será uma árvore com características 

únicas.Esta idéia da semente introduz outra questão; pode uma semente de goiaba 

produzir uma bananeira? Certamente que não, sementes de goiaba produzem 

goiabeiras, claro. Dentre todos os animais, apenas o homem é dotado destes 

potenciais arquetípicos capaz de transformá-los num sujeito em condições de 

desenvolver consciência. De acordo com Pinker (1998), consciência é, muito 

simplesmente, o estado de conhecimento e entendimento de eventos externos e 

internos. É o estar desperto e atento, observando e registrando o que acontece no 

mundo em torno e dentro de cada ser humano. A consciência é como um quarto 

cuja quatro paredes cercam o conteúdo psíquico que temporariamente o ocupa, a 

consciência precede o ego. Essa consciência ampliada, não é mais então um novelo 

egoísta de desejos, temores, esperanças e ambições de caráter pessoal, que deve 

ser sempre compensado ou corrigido por aspectos inconscientes, se tornará um 

função de relação com o mundo dos objetos, colocando o indivíduo numa comunhão 

incondicional, obrigatória e indissolúvel com o mundo. 

A individuação é o processo de formação e particularização do ser individual e, em 

especial, é o desenvolvimento do indivíduo psicológico como ser distinto do 

conjunto, da psicologia coletiva. É, portanto, um processo de diferenciação que 

objetiva o desenvolvimento da personalidade individual. É uma necessidade natural; 

e uma coibição dela por meio de regulamentos, preponderante ou até 

exclusivamente de ordem coletiva, traria prejuízos para a atividade vital do indivíduo. 

É óbvio que um grupo social constituído de indivíduos deformados não pode ser 

uma instituição saudável e capaz de sobreviver por muito tempo, pois só a 

sociedade que consegue preservar sua coesão interna e seus valores coletivos, num 

máximo de liberdade do indivíduo, tem direito à vitalidade duradoura. Uma vez que o 

indivíduo não é um ser único, mas pressupõe também um relacionamento coletivo 
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para sua existência, "também o processo de individuação não leva ao isolamento, 

mas a um relacionamento coletivo mais intenso e mais abrangente" (JUNG, 1991). 

A individuação não é algo que ocorre passivamente (GRINBERG, 1997), exige a 

colaboração ativa do ego consciente, que deve buscá-la e conquistá-la com 

empenho, engajamento, paciência e coragem. A Integração total ego-Self, a 

individuação plena,  pode ser vista como um ideal de perfeição, impossível de ser 

alcançada, deve ser buscada como meta, num processo contínuo, circumbulatório, 

que requer a presença de ritos simbólicos, metafóricos. Vale sempre ressaltar que 

este processo é continuo e que cada etapa da vida vai apresentando suas 

exigências, para que se retome seguidamente significados e sentido. 

 

Dialogo Entre os Dois Conceitos  

 

Estas conceitos, nascidos de leitos diferentes, de experiências culturais e épocas 

distintas, tem no seu âmago uma preocupação básica, estabelecer pontes para o 

indivíduo alcançar uma realização pessoal plena, que dependa apenas de sua 

caminhada, de suas escolhas e decisões pessoais. É claro que o ser humano é fruto 

da cultura e do meio no qual está inserido. O sofrimento atinge todos os seres 

humanos, mais notadamente mundo ocidental, devido aos apelos frenéticos do 

sistema na direção do materialismo, do consumismo, do mundo das posses e  das 

aparências, como se o ter e o parecer fossem sinônimos de realização humana. Não 

obstante, não são poucos os seres humanos que encerram sua existência sentindo 

o gosto do vazio existencial e a sensação de uma vida sem sentido.  

A PNL tem apresentado propostas que objetivam levar o ser humano a se livrar das 

amarras emocionais, e dos sistemas de crenças, que sinalizam uma espécie de 

escravidão, que impedem o homen de cumprir seu papel fundamental que é ser livre 

e feliz, Richard Blandler, diz que a PNL não é só terapia, nem lida só com 

relacionamentos, PNL é sobretudo liberdade. O processo de individuação propõe o 

mesmo objetivo, na medida em que convida o sujeito a corajosamente despir o Si-

mesmo dos invólucros falsos da persona (JUNG, 2003). 

A ressignificação interage com este conceito, na medida em que se propõe a lançar 

um olhar mais verdadeiro para as questões de fundo que ela trabalha, através do 

auto conhecimento, iluminando e conhecendo o conteúdo a ser ressignificado, 
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(BANDLE E GRINDER, 1986) buscando através das escolhas do sujeito, alterar o 

conteúdo e o contexto das questões mais problemáticas. Aqui se tem duas palavras 

chave: escolha, que significa posicionamento, postura, atitude e auto conhecimento, 

que se refere a um olhar corajosos carinhoso em direção a si mesmo. Grinberg 

(1997), afirma que "sem sombra de dúvida a individuação exige a colaboração ativa 

do sujeito, que consciente de sua problematizações deve buscá-la e conquista-lá 

com empenho, comprometimento, paciência e coragem". 

Mas aonde buscar os recursos para construir em si mesmo esta dimensão de 

liberdade interior, autônoma e fruto destas escolhas fundamentais? Erickson nos 

alerta para que todos osrecursos necessários para resolver nossas problemáticas 

internas estão dentro do ser humano.  Para isto, é necessário, no entanto, o auto 

conhecimento. Jung (2006)  auxilia afirmando que só o que homem é,tem o dom de 

curar-lo Diz ainda: “não sou o que acontece comigo, mas o que escolhi ser”. 

Continuando, a vida é como um oceano, se não enfiar a cabeça não se sabe a 

profundidade, o que corrobora com a afirmação de Slaviero (2015): acessando os 

recursos internos tem-se a chave para tornar os seres humanos mais felizes. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados da presente pesquisa permitem que se façam as seguintes 

conclusões: a possibilidade de utilizar estes dois conceitos é válida, na medida que é 

possível transitar entre as ideias principais que constroem estes conceitos. 

Os pilares básicos da PNL, que tornam o sujeito, o elemento primordial do processo, 

solicita  a ele que se estabeleça um bom Raport consigo e com outro, ainda, tendo 

como atitude básica uma postura de perseverança proporciona ao indivíduo obter 

um auto conhecimento de si e de suas possibilidades. Conclui-se também que a 

estrutura de personalidade em Jung, leva o indivíduo a pesquisar dentro de si os 

aspectos de luz e de sombras que permeiam seu interior levando ao mesmo objetivo 

que é o conhecimento  de si. Olhar para os elementos que compõe a persona, 

identifica-los a partir dos tipos psicológicos, projetam indubitavelmente para o exame 

de sua vida ou existência. 
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Viver certamente é a primeira e fundamental vocação e missão do ser humano, mas 

não se trata apenas de uma existência biológica. A vida do ser humano requer ser 

preenchida de razão e sentido. O homem é um ser de cuidado, requer cuidado, 

talvez o mais dependente dos animais quando nasce, demora a obter sua 

autonomia. Neste período de formação de consciência, mas também do seu 

inconsciente pessoal, recebe toda a carga de informações que vai fazendo-o 

descobrir-se enquanto ser humano. 

A busca de autonomia é uma constante, nasce-se num estado de a-nomia, nomia 

significa "lei" enquanto "a" é a negação. como ser de cuidado passa-se ao estado de 

hetero-nomia, no qual a lei vem do outro, a busca fundamental é da autonomia, ou 

seja, a lei vem de mim mesmo. Esta lei da qual se fala , trata-se tão somente, das 

escolhas que fazemos é que determinam o rumo da auto realização ou não.Há 

alguns pressupostos da PNL, que preconizam que sempre se faz as melhores 

escolhas possíveis e que também é melhor ter opções do que não tê-las, isto 

autoriza a concluir que a busca de autonomia é uma constante. 

É neste crescimento que também os aspectos de estruturação psíquica, o  

desenvolvimento emocional, e a interação com a sociedade vão se estabelecendo. 

Nesta carga de toda sorte de informações e aquisições, é também o momento da 

apreensão de aprendizados importantes como aqueles que envolvem a dimensão do 

cuidado proporcionando a formação de uma memória afetiva. "Nascemos originais, 

na reflexão de Jung, e morreremos cópias". 

Com efeito, boa parte das influências que se recebe leva o indivíduo a ter padrões 

de comportamento similares a muitos grupos, a psicologia de massas é capaz de 

explicar este fenômeno, assim como também quandose apresenta comportamentos 

que se considera inadequados e sem relação com a realidade que  apresenta no 

momento. Percebe-se que muitas das reações são reflexos da história, pessoal de 

cada um, a  memória afetiva que muitas vezes se reflete negativamente no presente. 

Mas há um momento em que a consciência produz alguns questionamentos 

emblemáticos: Quem sou eu? Para que viver? Que sentido tem a vida? O que é a 

vida, a morte? Em meio a estes questionamentos, se pergunta: quais as saídas? 

Quais as respostas, por onde se deve caminhar para ser feliz? Afinal o que é 

felicidade? 
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A construção do caminho que leva a felicidade, passa pelo cuidado dos  cuidadores 

com as crianças, pelos processo educacionais, pela forma como se é inseridona 

sociedade.  Por isso se faz necessário um cuidado maior com aqueles pequenos 

que nascem, vivem e querem ser felizes. A inserção, nos projetos pedagógicos, dos 

conceitos ligados a PNL, certamente serviria como um cuidado preventivo, que 

poderia proporcionar um desenvolvimento mais humanizado e realizador as nossos 

pequenos. Existem iniciativas neste sentido. 

A respostas à aquelas perguntas fundamentais, proporcionam que o sujeito se lance 

a procura de saídas para suas angústias mais importantes, quem procura encontra a 

felicidade não chega automaticamente, ela depende de unicamente das escolhas. 

não se torna um ser humano feliz da noite para o dia, mas graças a um trabalho 

paciente, realizado dia após dia. A felicidade se constrói, o que exige tempo e 

esforço. Para se tornarum indivíduo feliz , é necessário mudar a si mesmo. 

Mudança significa desinstalação, sair da zona de conforto, a ressignificação se 

apresenta como meio, para ir deixando pelo caminho, os significados que 

atrapalham a realização pessoal do ser humano, com a segurança de que as 

pessoas possuem os recursos que necessitam para mudarem,  mudar para 

encontrar a si mesmo, e isso significa fazer o processo de individuação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



18 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. 5° Ed. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 
2007. 

 
BANDLER, R. Sapos em príncipes: programação neurolinguística. São Paulo: 
Ed. Summus, 1982. 

 
BANDLER, R. Ressignificando: programação neurolinguística e a 
transformação do significado. São Paulo: Ed. Summus, 1986. 
 
DUNNE, C. Carl Jung: Curador ferido de almas. São Paulo: Alaúde Editorial, 
2012. 

 
FERREIRA, A.B.H. Mini Aurelio Sec. XXI, o Mimi dicionário da língua 
portuguesa. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 2001. 

 
GIANNETTI, E. O livro das citações: um breviário de ideias replicantes. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2008. 

 
GRINBERG, L.P. Jung: o homem criativo. São Paulo: FTD, 1997. 
 
JUNG, C.G.  Fundamentos de psicología analítica. 12° Ed. Petrópolis: Vozes, 
1985. 

 
JUNG, C.G.  Tipos Psicológicos. O. C, VOL. VI.  Petrópolis: Vozes, 1991. 
 
JUNG, C.G.  O Desenvolvimento da Personalidade. 7° Ed, O. C, VOL. XVII.  
Petrópolis: Vozes, 1999. 

 
JUNG, C.G.  A Natureza da Psique. 5° Ed, O. C. Vol. VIII/2. Petrópolis: Vozes; 
2000. 

 
JUNG, C.G. O Eu e o Inconsciente.  17° Ed, VOL. VII/2. Petrópolis: Vozes, 2003. 
 
JUNG, C.G.  Memórias, Sonhos e Reflexões. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira, 
2006a. 
 
JUNG, C.G. Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. 4° Ed, O. C. Vol. IX/1. 
Petrópolis: Vozes; 2006b. 

 
JUNG, C.G.  A energia psíquica. 14° Ed, VOL. VIII/1. Petrópolis: Vozes, 2013. 

 
O'CONNOR, J. Manual de programação neurolinguística: PNL, um guia prático 
para alcançar os resultados que você quer. Rio de Janeiro: Ed. Qualitymark, 
2015. 

 
OSHO, Aprendendo a silenciar a mente. Rio de Janeiro: Ed. Sextante, 2002. 



19 

 

 
PINKER, S. Como a mente funciona. 2° Ed. São Paulo: Copanhia das Letras, 
1998. 

 
SLAVIERO, V.L. A cura pelas metáforas: como libertar conflitos, superar 
desafios e encontrar a serenidade utilizando as metáforas.Curitiba: Ed. Appris, 
2015. 
 
SLAVIERO, V.L. Módulo: Programação neurolinguística sistêmica, linha do 
tempo. Alinhando a história de vida e tecnologia avançada.Curitiba: Instituto 
Nacional de Bem com a Vida, 2016. No prelo. 

 
ZAIB, J., CHAGAS M.J. PNL: teoria, técnica e ferramentas da programação 
neurolinguista. Rio de Janeiro: Ed. Wak Editora, 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabalho apresentado dia 21 de dezembro de 2016, no Curso de Especialização em 
Programação Neorolinguística pela Faculdade ISULPAR, Paraná; pelo aluno Jeferson 
Landolfi Teixeira de Carvalho 
Coordenadora: Vania Lucia Slavieiro 


