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A GRANDE RODA DA MANDALA 
 
Resumo: O processo de desenvolvimento da psique, descrito pela psicologia 
analítica foi formulado por Jung para designar o devir da personalidade. . 
Simbolicamente, o processo de individuação, se dá num movimento 
circumabulatório cujo objetivo é o desenvolvimento da personalidade individual 
através da diferenciação da psique coletiva. Para Jung, o ser humano nasce com 
uma estrutura psíquica herdada, os arquétipos, que contêm em si o germe do 
potencial de individuação. Inspirada no modelo junguiano de desenvolvimento 
da personalidade, Joan Kellogg, uma das pioneiras da arteterapia nos EUA, 
desenvolveu em 1970, o conceito da Grande Roda (Great Round). Na Grande 
Roda, estão representados doze estágios arquetípicos, além da dimensão 
transpessoal, que simbolizam estágios significativos de um processo contínuo 
de desenvolvimento psicológico. Sua extensa pesquisa sobre o uso terapêutico 
das mandalas foi o germe para o posterior desenvolvimento do MARI®(Mandala 
Assesment Research Instrument), Baseado em conceitos da psicologia 
junguiana, o MARI® oferece uma representação visual da psique num dado 
momento e, segundo Kellogg, pode ser utilizado para acessar material 
inconsciente acrescentando riqueza ao diálogo terapêutico. Através do MARI® 
é possível compreender visualmente o processo de individuação como uma 
espiral cíclica e contínua, onde o movimento circular se desenha. Os ciclos 
podem ser vividos uma vez e inúmeras vezes, dentro do Grande Roda da vida. 
  
Objetivo: Apresentar algumas possibilidades de trabalho com a utilização do 
MARI® Mandala em trabalhos teóricos e experiências clínicas. 
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