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“Não te fizemos nem celeste nem terreno, nem 

mortal nem imortal, a fim de que tu, árbitro e 

soberano artífice de ti mesmo, te configurasses 

na forma que tivesses seguramente escolhido. 

Poderás degenerar até aos seres que são as 

bestas, poderás regenerar-te até às realidades 

superiores que são divinas – tudo por decisão 

do teu ânimo”  

 

Pico della Mirandola 

(apud AGUIAR, 2005, p. 8.). 
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RESUMO  

 

A presente pesquisa caracteriza-se por um estudo empírico, descritivo, de abordagem 

qualitativa, na área das Ciências Sociais Aplicadas e Humanas. É realizada no âmbito do 

curso de Graduação em Administração, da Faculdade Antonio Meneghetti, Rio Grande do 

Sul. O tema desta pesquisa é a formação humanista proposta pelo Hotel Capo Zorial, através 

da práxis do trabalho cotidiana e suas contribuições pedagógicas para a formação integral de 

jovens profissionais na contemporaneidade. O estudo do Humanismo possibilita a retomada 

do conhecimento clássico formalizado por séculos pelas civilizações acerca do que é o 

humano, imprescindíveis aos estudos e ao desenvolvimento da ciência, assim como aplicação 

de seus preceitos e valores na sociedade atual. O Humanismo é um tema que pode e deve ser 

retomado pelas organizações, na contemporaneidade. Visto que é necessária a valorização dos 

indivíduos como pessoas, além de técnicos ou instrumentos unicamente operativos dentro das 

empresas, o entendimento do ser humano torna-se fundamental para o sucesso, eficiência e 

funcionalidade corporativos. Com essa premissa, esta pesquisa investiga como a formação 

humanista proposta pelo Hotel Capo Zorial, na práxis do trabalho cotidiano, contribui 

pedagogicamente para a formação integral de jovens profissionais na contemporaneidade, 

através da identificação de experiências de formação integral de jovens realizadas por meio do 

trabalho e compreensão de fundamentos humanistas e sua relevância pessoal e profissional 

para os jovens em formação nessa empresa. Participaram da pesquisa 13 sujeitos que 

trabalharam ou trabalham atualmente no Hotel Capo Zorial. Estes responderam a um 

questionário previamente elaborado pelo pesquisador, com questões qualitativas, abertas, e/ou 

responderam as mesmas por meio de entrevista gravada e posteriormente transcrita. Para a 

formalização dos resultados desta pesquisa, este estudo realizou a Análise de Conteúdo. Com 

a análise e discussão dos resultados, respondemos ao problema desta pesquisa. Concluímos 

que a formação proposta pelo Hotel Capo Zorial culmina em formação pessoal e profissional 

através do Trabalho, Formação Cultural, Arte de Saber Servir, Arte, Ambiente & Estética, 

Estilo de Vida e Estética como Ética. 

Palavras-chave: Humanismo; Cultura Humanista; Formação Pessoal e Profissional; 

Formação de Jovens; Ontopsicologia.   
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ABSTRACT 

 

The present research is characterized by an empirical, descriptive, qualitative approach in the 

area of Applied Social Sciences and Humanities. The theme of this research is the humanist 

formation proposed by the Hotel Capo Zorial, through the praxis of daily work and its 

pedagogical contributions to the integral formation of Young professionals in the 

contemporary world. The study of Humanism enables the resumption of the classical 

knowledge formalized by civilizations over what is human, essential to the studies and 

development of science, as well as the application of its precepts and values in today's society. 

Humanism is a theme that can and should be taken up by organizations in the contemporary 

world. Since it is necessary to value individuals as individuals, as well as technicians or 

instruments that are solely operative within companies, human understanding becomes 

fundamental to corporate success, efficiency and functionality. With this premise, this 

research investigates how the humanistic formation proposed by the Hotel Capo Zorial, in the 

praxis of daily work, contributes pedagogically to the integral formation of young 

professionals in the contemporary world, through the identification of experiences of integral 

formation of young people through work And understanding of humanistic foundations and 

their personal and professional relevance for young people in training in this company. 

Participated in the research 13 subjects who worked or currently work in Hotel Capo Zorial. 

They answered a questionnaire previously elaborated by the researcher, with qualitative 

questions, opened, and / or answered them by means of interview recorded and later 

transcribed. For the formalization of the results of this research, this study carried out the 

Content Analysis. With the analysis and discussion of the results, we answered the problem of 

this research. We conclude that the training offered by Hotel Capo Zorial culminates in 

personal and professional training through Work, Cultural Training, Art of Knowing Serve, 

Art, Environment & Aesthetics, Lifestyle and Aesthetics as Ethics. 

Keywords: Humanism; Humanist Culture; Personal and Professional Training; Youth 

Formation; Ontopsychology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa é motivada a partir de minha experiência pessoal e profissional. Há 

quatro anos, decidi sair de minha cidade natal para iniciar um curso de graduação em 

Administração na Faculdade Antonio Meneghetti (AMF), localizada no Centro Internacional 

de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Conjuntamente com a vinda a esse local, 

iniciei o trabalho no Hotel Capo Zorial (HCZ). Essa decisão reforça continuamente meus 

valores pessoais e profissionais, como indivíduo, como pessoa, como ser humano. Não 

poderia introduzir esta pesquisa, omitindo essas palavras. Sem dúvida, realizar esta pesquisa 

significa muito para mim – principalmente pela abordagem dos assuntos aqui tratados 

necessitarem de coerência e responsabilidade na prática cotidiana de minha vida. 

Podemos dizer que os jovens estão e sempre estiveram cercados de possibilidades. 

Para o jovem, a vida ainda não é um resultado, mas uma possibilidade. Pode realizar tanto, 

pode passar por tantos cursos de graduação, de formação acadêmica, pode perpassar por 

tantas atividades profissionais, mas, no final, fica a questão: é também a autorrealização uma 

possibilidade no meio social? De fato, a Administração, sendo uma Ciência Social Aplicada, 

enquadra-se perfeitamente na preocupação com a sociedade, com suas organizações, e, sendo 

as organizações compostas por pessoas, é imprescindível que essa Ciência se preocupe 

também com esses, com sua sanidade, com suas produções e com sua realização humana. 

Talvez, nos meios científico e social, não haja a preocupação com a autorrealização 

individual. Ou, talvez, essa esteja sendo somente subestimada pelos organismos científicos e 

sociais na atualidade. Esse não foi e não está sendo o meu caso, pois diversas são as 

possibilidades, através do estudo e prática cotidiana, de autoconhecimento, de realização 

pessoal e profissional, que podem ser aperfeiçoadas a cada momento. 

Essa realização ocorre a partir do momento em que os setores acadêmicos e sociais se 

preocupam na formação e valorização de cada indivíduo como seres humanos (únicos), 

reforçando a sua identidade, suas forças, incentivando a realização de todas as suas 

possibilidades. Isso é sustentado através de um conhecimento que permeia por séculos a nossa 

humanidade: a Cultura Humanista.  

Uma precisão terminológica que temos, de início, que fazer, é o que significa o 

termo Humanismo. Humanismo provém dos termos paideia (em grego) e humanitas (em 

latim), que denotam a capacidade de formar o homem verdadeiro, o homem na sua forma 

genuína e perfeita (JAEGER, 2003). 
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 Conforme afirma Meneghetti (2014, p. 49), o Humanismo engloba “a análise e o 

estudo dos textos do passado que representam a cultura humana, o homem em si e por si, para 

selecionar inteligência providencial ao momento contemporâneo: os humanistas criam, 

formalizam, identificam e especificam o homem para o homem”. Nesse contexto, surgem 

inúmeros questionamentos acerca de como retomar o conhecimento que representa a Cultura 

Humanista na contemporaneidade e, ainda, como aplicá-lo na formação integral (pessoal e 

profissional) de jovens que ofereçam um serviço adequado às pessoas, nos mais diversos 

setores profissionais/sociais. 

Nesse sentido, podemos dizer que o Humanismo, representante da cultura humana em 

si, está presente em tantas formalizações de diversas sociedades e que, sendo um 

conhecimento partícipe da evolução do homem, registra sua origem e essência, sendo 

indispensável conhecê-lo e aplicá-lo, em favorecimento de si próprio, como valor humano 

(para si mesmo) e para o benefício social. A partir dessa premissa, emergem interrogações 

sobre quais modos são eficientes para o ensino e aplicação do conhecimento da Cultura 

Humanista no mundo contemporâneo. Ainda, como os jovens hodiernos podem obter e 

construir esse conhecimento, aplicando-o em seu desenvolvimento e crescimento pessoal e 

profissional? 

Com base na formação humanista, emerge o problema desta pesquisa: Como a 

formação humanista proposta pelo Hotel Capo Zorial, na práxis do trabalho cotidiano, 

contribui pedagogicamente para a formação integral de jovens profissionais na 

contemporaneidade? 

 Esta pesquisa científica tem como lócus o Hotel Capo Zorial, localizado no Centro 

Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, Distrito do Município de São 

João do Polêsine – RS, Brasil. Como premissa a sua realização, buscamos uma descrição do 

Hotel como Centro Humanista de Formação, desde o início de sua construção, no ano de 

1997, e início das suas atividades ao público, no ano de 2000, até a atualidade (FUNDAÇÃO 

ANTONIO MENEGHETTI, 2016). Como algumas das questões norteadoras deste estudo, 

visamos identificar exemplos, experiências, técnicas e métodos aplicados no HCZ em prol do 

desenvolvimento humanista de jovens profissionais, verificando os resultados pessoais e 

profissionais obtidos. 

Dessa forma, o objetivo geral desta pesquisa é investigar como a formação 

humanista proposta pelo Hotel Capo Zorial, na práxis do trabalho cotidiano, contribui 

pedagogicamente para a formação integral de jovens profissionais na 

contemporaneidade. 
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 Acompanhando o objetivo geral, delineamos os seguintes objetivos específicos para 

esta pesquisa: 

- Identificar experiências de formação integral de jovens realizadas por meio do 

trabalho no Hotel Capo Zorial, desde o início de suas atividades no Centro Internacional de 

Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro; 

- Analisar qual o sentido do trabalho para os jovens profissionais, em formação no 

Hotel Capo Zorial; 

- Compreender como os fundamentos humanistas vivenciados, experenciados e 

apreendidos na ação prática, através do Hotel Capo Zorial, têm relevância pessoal e 

profissional para os jovens em formação nessa empresa. 

 A partir da busca incessante pelo conhecimento de si mesmo, com o objetivo da 

descoberta de sua própria essência, o homem realiza diversas manifestações científicas e 

artísticas na sua história. No entanto, é facilmente percebível que hoje se vive uma crise de 

valores na sociedade contemporânea e que o saber clássico permanece, de algum modo, em 

voga para uma parcela notável da sociedade.  

Verificamos que a Cultura Humanista é um importante elo entre o conhecimento dos 

valores clássicos e sua aplicação no mercado de trabalho atual, por possibilitar o 

desenvolvimento da própria pessoa, da própria identidade, entendida como: 

 

[...] aquilo que o ser humano é neste lugar, o modo que o ser é aqui. É o 

procedimento por meio do qual se individua uma substância ou essência, para além 

da sua fenomenologia. Através da análise da identidade, extrai-se a espécie que 

tipifica aquele modo de existir e a distingue das outras (MENEGHETTI, 2010, p. 

33). 

 

 A partir do momento em que o conhecimento de si mesmo é aplicado no próprio 

ambiente e contexto de vida individual e profissional, pode gerar inúmeros benefícios, tanto 

para o próprio indivíduo quanto ao contexto social. Conforme sustenta Meneghetti, “é 

importante que o indivíduo seja funcional a si mesmo e seja realizado no próprio ecossistema” 

(2010, p. 33). A adequação coerente das escolhas de cada ser humano ao seu contexto, da 

própria identidade ao seu ambiente, torna as escolhas individuais saudáveis, úteis e funcionais 

para cada indivíduo, e, consequentemente, para o seu espaço profissional e social. 

A relevância do estudo do Humanismo é identificada por possibilitar a retomada ao 

conhecimento clássico formalizado por séculos pelas civilizações acerca do que é o humano, 

imprescindíveis aos estudos e ao desenvolvimento da ciência. Tendo-se em vista que na 

contemporaneidade é necessária a valorização dos indivíduos como pessoas, além de técnicos 
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ou instrumentos unicamente operativos dentro das empresas, o entendimento do ser humano 

torna-se fundamental para o sucesso, eficiência e funcionalidade corporativos. A partir do 

momento em que é possível transformar o homem mais funcional e operativo a si mesmo, este 

se faz também mais funcional ao seu contexto econômico e social, viabilizando maiores 

resultados à própria empresa e sociedade. 

 Essa pesquisa, metodologicamente, apresenta-se como uma pesquisa qualitativa, de 

cunho descritivo. Os sujeitos participantes da pesquisa são profissionais que realizaram uma 

etapa de sua formação profissional no Hotel Capo Zorial (em anos anteriores), bem como 

jovens colaboradores que estão atualmente realizando atividade profissional e de formação 

nessa empresa. Elaboramos um questionário, previamente, com questões qualitativas e 

abertas, para a coleta das informações. Importante salientar que alguns participantes 

responderam estas perguntas por meio de entrevista, com o roteiro norteador deste 

questionário, que foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas. Para a análise das 

informações coletadas, utilizamos a ferramenta de Análise de Conteúdo. 

 Este trabalho está organizado estruturalmente da seguinte forma: 1) Introdução; 2) 

Fundamentação Teórica com a apresentação e discussão dos principais constructos e 

conceitos teóricos que orientam as ideias científicas de nosso estudo, tendo por base o viés da 

Ciência Ontopsicológica e da Administração; 3) Método; 4) Discussão e Resultados (com a 

apresentação da análise realizada, tomando por base a relação entre as categorias teóricas e a 

emergência das categorias empíricas na produção dos resultados desta pesquisa; 5) 

Considerações Finais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 Neste capítulo apresentamos nossa fundamentação teórica, de acordo com o tema 

desta pesquisa, estruturada de forma a subsidiar e responder os objetivos propostos nesta 

pesquisa. 

 

2.1 O Humanismo e a Cultura Humanista 

 

Na história da humanidade, diversas foram as manifestações que buscaram a 

retomada dos reais valores do homem, aqueles que ultrapassam os mitos, opiniões da 

sociedade e almejam o descobrimento do ser humano embasado ao homem terreno – a 

palavra homem tem sua origem, conforme destaca Meneghetti (2011), da palavra em latim 

húmus, terra. Desde a Grécia Antiga, é ressaltado esse interesse em colher a essência do 

homem através da ciência, da sua própria realidade que acontece exclusivamente no seu 

aqui e agora. As diversas produções humanas com os valores humanistas interessam-se no 

desenvolvimento das capacidades máximas possíveis do homem, resgatando, segundo 

Schaeffer et al. (2011), “o homem que sabe fazer, o homem que quer se comunicar com 

outro homem, que quer desenvolver todas as suas possibilidades (p. 40)”.  

A amplitude do Humanismo, segundo Mirandola (1463-1494), envolve: 

 

A promoção da ideia de homem, a exaltação da dignidade humana, uma visão 

otimista da humanidade e da criação no seu conjunto, o esforço para criar uma arte 

de viver fundada na descoberta da liberdade e dignidade humanas (RUSS, 1975, 

apud AGUIAR, 2005, p. 7).  

 

 

As manifestações do Humanismo dividem-se historicamente, distinguindo-se segundo 

o período e local de acontecimentos. Iniciam-se na época dos gregos e romanos, com o 

Humanismo Clássico, perpassando pelo período do Renascimento (por volta do séc. XIV e 

XV), caracterizando o Humanismo Histórico. Além desses, há o Humanismo Perene, 

entendido como o que sempre existiu na história das diversas culturas, que valoriza o 

desenvolvimento da identidade do homem, por como projetada pela natureza, vista como 

instrumento em benefício do próprio indivíduo e da sociedade em que está inserido. Isto é, na 

lógica do Humanismo, o homem é o início, o meio e o fim do motivo da existência. Se não 

compreendermos o homem, se nossas ciências, nosso conhecimento, nossa sociedade e nossos 

tempos históricos não compreenderem o homem, nada terá sentido. 
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Verificamos que o Humanismo tem seu início com a civilização grega, a partir do 

surgimento do conceito daimon, uma espécie de entidade, gênio, inferior a um deus, mas 

superior ao homem. Sócrates
1
 menciona esse conceito como uma espécie de “deus interior” 

(MENEGHETTI, 2014), relativizando, assim, uma cultura que acreditava que as ações do ser 

humano eram guiadas e escolhidas exclusivamente por deuses externos.  

 

 

Imagem 1: Estátua de Zeus em seu Trono 

 

Fonte
2
:  

 

Percebemos que até então, na história humana, as pessoas entendiam que suas vidas 

eram reguladas exclusivamente por entidades divinas, por deuses externos que controlavam e 

                                                           
1
 469 – 399 a.C. Cf. MENEGHETTI, A. Do Humanismo Histórico ao Humanismo Perene. 3.ed. Recanto 

Maestro: Ontopsicológica, 2014, p. 31. 

 
2
http://www.shutterstock.com/pic-51296746/stock-photo-high-olympic-god-zeus-on-throne.html. 

http://www.mundodosfilosofos.com.br/zeus.htm 

 

http://www.shutterstock.com/pic-51296746/stock-photo-high-olympic-god-zeus-on-throne.html
http://www.mundodosfilosofos.com.br/zeus.htm


19 
 

decidiam a vida dos mortais. Segundo os gregos antigos os deuses habitavam o Topo do 

Monte Olimpo
3
.  

De acordo com Schaefer et al. (2011), “os gregos analisavam o mover-se da vida do 

homem, mas com um grande limite, acreditavam que o homem era marionete dos deuses e, 

como tal, pouco autônomo ao realizar o seu destino” (p. 39). Assim, Sócrates salienta a 

presença de um guia, pela primeira vez interior ao indivíduo, capaz de orientá-lo. Destaca, 

com pioneirismo, um poder autônomo do próprio homem.  

Nesse sentido, podemos dizer que foi Sócrates quem introduziu a suposição científica 

humanista em nossa cultura. Meneghetti (2014) aponta que ele falava do dáimon (do grego, 

δαίμων), sustentando que suas ações e obediência às leis da cidade eram devidas e guiadas 

segundo o aconselhamento desse seu guia interior. Além de Sócrates, muitos buscaram 

explicar esse conceito. Alguns o caracterizaram como um demônio, um deus, ou até mesmo 

um espírito. 

Segundo o Dicionário de Filosofia, esse termo origina a palavra, em português, 

demônio, “(do latim, daemon, do grego, daimon: gênio bom ou mau). Na filosofia grega, 

gênio (espírito) bom ou mau, inferior a um deus, mas superior ao homem: o demônio de 

Sócrates era um gênio que lhe inspirava e dava conselhos” (JAPIASSÚ & MARCONDES, 

c1989, p. 67).  Meneghetti (2014) menciona que o sentido desse conceito tem relação com a 

palavra razão (do latim, ratio), que significa medida, confronto. O que confronta tem 

implícito um critério mensurador – a mente (do latim, mensurare). A partir da evidência da 

razão humana, esse poder de confronto, de mensuração, passa a ser visto como uma 

capacidade intrínseca do ser humano.  

Observamos, a partir do surgimento desse termo, que o homem terreno possui, 

também, capacidades intelectivas. Para Meneghetti (2014), “o homem tem esse princípio que 

deriva do intelecto, que é um termo geral do ato espiritual do homem. Mais precisamente, o 

intelecto é a mente quando se aplica e configura e confronta segundo um critério, uma lógica 

(racionalidade)” (p. 32). Segundo a ordem da racionalidade, é atribuída ao homem a sua 

capacidade de realizar, sendo ele o próprio artífice, construtor da sua realidade.  

Para Meneghetti (2014), Sócrates descobre a consciência racional. Sendo assim, é 

possível dizer que o homem possui em si uma ordenação. Percebemos que ele mesmo é capaz 

                                                           
3
 Acesso: http://www.suapesquisa.com/musicacultura/deuses_gregos.htm 
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de realizar, que não necessita esperar pela decisão de um dos deuses acreditados pela cultura 

do povo (nesse caso, grego), para ordenar a própria vida. 

Após Sócrates, para sustentar o Humanismo Clássico em nossa história, destacamos 

Publio Terêncio Afro
4
 como um grande artista de teatro e comediógrafo romano. A partir dele 

e de seus tragediógrafos (Ésquilo, Eurípides, Tucídides, Xenofonte etc.), os gregos puderam 

visualizar como se moviam as realidades do homem – “mas o limite deles era que o ser 

humano, em substância, permanecia marionete dos deuses, não tinha a autonomia do homo 

faber fortunae suae (homem construtor da própria fortuna” (MENEGHETTI, 2014. p. 33). 

Somente a partir das obras de Terêncio é que se pode verificar o humanismo baseado nesse 

princípio, em que começa a aparecer o desencadeamento do Humanismo Clássico.  

A máxima de Terêncio, que, conforme sustenta Meneghetti, “pode ser considerada o 

fundamento sistemático do Humanismo geral Clássico, é “homo sum, humani nihil a me 

alienum puto
5
 – isto é, sou homem e tudo o que é humano sou eu, eu – enquanto homem – sou 

todo o humano” (2014, p. 33). Assim, por sermos homens, devemos representar o todo, o 

humano, não estamos à parte da humanidade; na mesma medida em que somos eu – homem, 

somos também o tu – homem.  

Somos o humano em sua totalidade e por isso, sendo humano, sou responsável por 

tudo o que sou eu, por tudo o que é humano. Nesse sentido, Meneghetti (2014) vê e considera 

o dever da responsabilidade, de contribuir, de auxiliar.  “Essa é uma frase que supera mesmo 

o amor, isto é, não sou eu que escolho amar e ajudar o outro: a inferioridade do outro dá 

vergonha também a mim se não o ajudo, porque, em qualquer lugar eu sou, em qualquer 

modo sou sempre também o outro (MENEGHETTI, 2014, p. 34). Enquanto seres humanos, 

não é uma opção a ajuda ao outro, é uma ordem intrínseca nossa, uma ordem que faz parte da 

nossa própria substância – assim como respiramos, por sermos homens, somos responsáveis 

por todo o homem, que sou o eu humano, que é o tu humano.  

Os estoicos foram os responsáveis por levar esse conhecimento à Roma, a um local 

onde havia mais pessoas, mais riqueza. No contato com a sociedade Romana, esse 

pensamento assume um posicionamento diverso. Segundo o estoicismo, “o homem é – por 

inteligência – o expoente máximo da natureza” (MENEGHETTI, 2014, p. 34). Observamos 

que, a partir da difusão do conhecimento pelos estoicos, a natureza do homem passa a ser 

considerada. Se a partir de Terêncio o eu é visto como humano, responsável pelo outro – 

                                                           
4
 195/185 - 159 a.C. Cf. MENEGHETTI, A. Do Humanismo Histórico ao Humanismo Perene. 3.ed. Recanto 

Maestro: Ontopsicológica, 2014, p. 33. 
5
 Tradução literal: sou humano e não considero nada do que é humano estranho a mim. Cf. MENEGHETTI, A. 

Do Humanismo Histórico ao Humanismo Perene. 3.ed. Recanto Maestro: Ontopsicológica, 2014, p. 33. 
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humano, que não é alheio a mim, podemos dizer que os estoicos se indagam acerca de qual é 

a natureza desse humano, e que o ser humano significa apoiar-se no critério da inteligência da 

natureza.  

Os estoicos destacam que “o direito de natureza, mesmo se fenomenologicamente se 

exprime no aqui e agora, baseia-se na razão, no critério de confrontar e medir do homem, 

sobre uma racionalidade atemporal, fora do tempo e espaço (MENEGHETTI, 2014, p. 35). 

No que tange esse direito, o ser humano tem, por natureza, um direito que não é aquele 

instituído pela sociedade, pela política – ou seja, é antes dessas formalizações da sociedade. 

Meneghetti (2014) explica que também os animais possuem, em seu instinto, um direito que 

respeitam. Uma abelha defende o seu mel se o tentamos apanhar – no mesmo sentido que, se a 

abelha tenta comer o mel que temos em uma colher, essa foge se a expulsarmos. Antes da 

política, da burocracia, do tempo e espaço, há um direito de natureza. 

Os cosmopolitas estoicos, responsáveis por unir a filosofia grega àquela romana 

formalizaram o conceito da sacralidade do homem. Dentre os vários ideais, eles que 

formalizaram aquele pelo qual “o homem deve ser para qualquer outro homem algo de sacro” 

(MENEGHETTI, 2014, p. 36), sendo os primeiros a formular o conceito de humanitas.  

 Dentre os humanistas clássicos, destacamos, por fim, mas não com menos 

importância, Pelágio, que sustentava a ideia de que o homem é capaz da sua realização. Para 

Meneghetti, “no âmbito do humanismo, Pelágio deve ser considerado um humanista para 

todos os efeitos, enquanto introduz um conceito fundamental, ou seja, que o homem é capaz 

de operar o bem” (2014, p. 37).  

Após a formalização do Humanismo Clássico, o Humanismo Histórico é aquele 

baseado nos documentos disponíveis na atualidade que constituem as nossas verdades 

modernas. “O Humanismo Histórico é aquele encontrado em documentos e textos escritos, 

portanto da época e dos autores dos quais parte a racionalidade histórica da concepção de 

humanismo. Esse é um fenômeno exclusivamente italiano” (MENEGHETTI, 2014, p. 40). A 

concepção histórica do humanismo se deve à alta influência de diversos povos e raças na 

Itália que conviviam e mantiveram as suas específicas singularidades.  

Segundo Meneghetti (2014), na Itália desenvolveram-se sobretudo cinco culturas, que 

registraram o movimento do Humanismo Histórico, de 1000 a 1500/1600, sendo elas: 1) 

Milão, onde era operante Leonardo da Vinci; 2) Veneza, onde o soberano era Ticiano 

Vecellio; 3) Florença, “a joia de todos os artistas e gênios” (MENEGHETTI, 2014, p. 42); 4) 

Roma, onde há o desenvolvimento da forma de arte, cultura, música etc. a partir do papado e; 



22 
 

5) Reino de Nápoles, que desenvolve sua específica singularidade de um modo mais barroco, 

mais espanhol (ibid.). 

O Humanismo Histórico teve sua sede documentada em Florença e seu período de 

ouro vai de 1300 a 1450. “Nasce como um movimento laico, baseado sobre o indivíduo como 

pessoa, isto é, titula-se por lei de natureza e reconhecimento da sociedade” (MENEGHETTI, 

2014, p. 43). Os grandes mestres do artesanato e da arte, grandes exemplos de humanistas, 

detentores de uma cultura de alta especificidade na história da humanidade, mestres na 

escultura, na pintura, na arquitetura etc. formaram-se no interior de pequenas corporações (das 

italianas, maestranze) que existiam no interior das Comunas italianas. Essas corporações eram 

formadas por ferreiros, carpinteiros, cozinheiros, cardadores de lã, sapateiros, escultores, 

agricultores etc. que tinham o objetivo de defender a própria liberdade, da própria Comuna 

(MENEGHETTI, 2014). Essa organização política sustenta a pluralidade cultural italiana. 

Devido às comunas manterem-se independentes umas das outras, garantiram a formação de 

diversos modos de fazer, diversas formações de mão-de-obra, diversos modos para garantir a 

liberdade do próprio espaço, visto que eram formadas por povos de diferentes origens. 

Além das Comunas, a organização política italiana era constituída pelos podestades, 

que eram uma espécie de prefeito e, depois, formaram-se as Senhorias, que, segundo 

Meneghetti, “eram uma forma de oligarquia social” (2014, p. 45). Dentre essa organização 

política, destacam-se os Médici, em Florença.  

Imagem 2: Brasão da Família Médici. 

 
Fonte: Vide nota de rodapé

6 

                                                           
6
 http://www.firenze-online.com/artisti-toscani/famiglia-medici.php. Famiglia de Medici Firenze. 
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 Sendo assim, o Humanismo Histórico nasce do modo de confronto, da racionalidade 

dos cidadãos locais.  

 

Portanto, o Humanismo nasce como racionalidade política do cidadão que participa 

da centralidade do poder do governo local. Não havia aprovações do Papa ou do 

Imperador: tudo era localmente autônomo e centrado na administração da cidade 

(MENEGHETTI, 2014, p. 46). 

  

 Além disso, o desenvolvimento das cidades italianas proporcionou o surgimento da 

burguesia cívica, que foi um fenômeno relacionado à passagem das aldeias e vilarejos 

medievais à cidade. Isso decorre em virtude de habitantes desses centros começarem a se 

beneficiar de um bem-estar econômico maior em relação aos agricultores dos campos 

circunstantes, adquirirem influência e poder crescentes e chegarem a ocupar, assim, cargos 

administrativos e públicos (MENEGHETTI, 2014).  

 Meneghetti aponta que esse tipo de gestão da cidade assemelha-se ao modo de 

administração da antiga pólis de Atenas, mas que a estrutura organizativa das cidades italianas 

era superior e que as corporações se assemelham aos nossos sindicatos atuais. No entanto, 

enquanto as estruturas sindicais modernas dependem da aprovação do Parlamento do Estado, 

do Governo, as corporações representavam democracias locais verdadeiramente autônomas. 

“Essa democracia, verdadeiramente forte, era feita em nome do homem, da pessoa, portanto 

do conjunto dos indivíduos livres, participantes por território da própria cidade e da sua 

economia, exercitavam por si, em modo direto, a sua intervenção e serviço em todos os 

aspectos” (MENEGHETTI, 2014, p. 47-48). Essa forma de democracia revela uma das 

manifestações históricas do humanismo. As organizações das cidades italianas eram formadas 

por homens que se preocupavam com a sua específica realidade, na sua estrutura organizativa, 

onde podiam agir com liberdade e exercitar o seu modo de intervir. 

 Para Meneghetti (2014), toda a cultura anterior se preocupava e era baseada segundo 

um conceito documental bíblico–religioso (documentação sacrae litterae). “Sacras porque a 

Bíblia, os Evangelhos, as Cartas dos Apóstolos, as filosofias escritas pelos primeiros Pais da 

Igreja [...] dava fundamento e autoridade ao governo da Igreja de Roma” (MENEGHETTI, 

2014, p. 48). O Humanismo, no entanto, é fundado sobre a documentação deixada escrita pela 

própria humanidade, do tempo dos babilônicos aos egípcios, dos gregos aos romanos etc. (as 

humanae litterae). Para Meneghetti, as humanae litterae são entendidas como “a análise e o 
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estudo dos textos do passado que representam a cultura humana, o homem em si e por si, para 

selecionar inteligência providencial ao momento contemporâneo” (2014, p. 49). 

De base laica, podemos considerar São Francisco de Assis como aquele que, segundo 

Meneghetti, “alcança a apoteose do direito de natureza: chama irmão e irmãs de modo igual 

todas as criaturas, da água às árvores, às estrelas etc. e considera a todos como a si mesmo, 

com um único pai, um único, altíssimo senhor” (2014, p. 49). Juntamente com o 

franciscanismo, surgem também as irmandades, que eram “corporações eclesiásticas formadas 

por fiéis predominantemente laicos que se unem ao escopo de dedicar-se à vida cristã por 

meio de obras de caridade e uma rígida disciplina” (MENEGHETTI, 2014, p. 50).  

Meneghetti (2014) destaca que, no período do Humanismo, surge a primeira 

universidade do mundo ocidental, a de Bolonha (1088). “Nas primeiras grandes 

universidades, que produziam eminentes doutores, eram os estudantes que escolhiam e 

pagavam os professores” (MENEGHETTI, 2014, p. 50). Dessa atitude, em que o jovem 

pagava o próprio estudo, desenvolveu-se uma ciência superior, que gerou e transmitiu à 

sociedade os escritos de grandes doutores, como Tomás de Aquino. Essa ciência superior se 

deve ao fato de os jovens terem um senso crítico mais natural e, por isso, saberem distinguir 

quem é o melhor professor, o melhor mestre. Ainda, salientamos que  

 

Isso significa que o jovem que paga a própria cultura se responsabiliza: fá-lo para 

não ser objeto de outros e paga o que escolheu, que o identifica, não o que o torna 

massa. Por isso, pagar para si cultura escolhida é uma oportunidade e uma 

capacidade que, depois, produz privilégio de si mesmo no mundo (MENEGHETTI, 

2014, p. 51).  

 

 

A Cultura Humanista, portanto, tem como valor a responsabilidade e a importância de 

pagar pela cultura que escolhemos, que nos identifica, que não nos torna massa. A cultura que 

escolhemos, portanto, produzem resultados para nós mesmos.  

No período do Humanismo existiram também as Comédias. Para Meneghetti 

“entende-se, por comédia, a história do homem, assim como em âmbito teatral a comédia 

coloca em cena o comportamento do indivíduo, de uma certa sociedade etc.” (2014, p. 51). 

Desse modo, surge a obra Divina Comedia, de Dante Alighieri, que permanece ainda hoje a 

obra do gênio humano (MENEGHETTI, 2014).  

Dentre as suas diferentes manifestações, podemos considerar o Humanismo Civil 

quando os expoentes de testemunhos humanistas foram “burocratas que trabalhavam 

ativamente no interior de suas realidades políticas” (MENEGHETTI, 2014, p. 53). Meneghetti 

(2014) enfatiza, entre tantos, Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, Pogio Bracciollini, Alfonso 
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de Aragão, Giannozzo Manetti, Lorenzo Valla, Matteo Palmieri, Giovanni Pontano, 

sobressaindo-se, entre eles, Marsílio Ficino e Pico della Mirandola. Em substância, conforme 

afirma Meneghetti, “a vida política do Humanismo era ginásio - recordando um termo antigo 

[...], da habilidade, da virtude combativa, da excelência marcial: o valor não é algo que está 

no céu, mas algo que se gera e age na práxis da civitas humana” (2014, p. 55). 

O Humanismo Histórico-Civil florentino-italiano é, conforme sustenta Meneghetti, “o 

período mais alto que a história viveu para a cultura humanista, encorajava uma atividade 

social em liberdade e dignidade do homem” (2014, p. 56). Esse período tem grande relevância 

por promover o desenvolvimento dos valores do Humanismo Histórico-Civil, que são: 1) a 

Vida ativa; 2) a Socialidade; 3) Liberdade e; 4) Dignidade do homem. 

A Vida ativa traz o conceito de que tem valor quem opera de modo ativo, “que realiza 

a ação em conformidade com aquela intencionalidade de natureza intrínseca ao projeto em 

situação” (ibid.). A vida prevê em cada indivíduo um próprio modo de ser, um próprio valor 

intrínseco, que deve ser manifestado, através do fazer cotidiano. Se os seres humanos 

permanecerem passivos e não operarem na sua história, não desenvolvem o seu projeto 

previsto pela natureza, que é próprio e exclusivo. 

A Socialidade envolve o indivíduo como um ser social que deve fazer evolução em 

conjunto com os outros, também estes empenhados em caminhar para construir a dignidade. 

Este valor não engloba o assistencialismo, entendido como caridade, mas de responsabilidade; 

“O valor da socialidade contém os conceitos profundos de política, civitas, portanto o 

indivíduo não é só homem (a humanidade em sentido geral) e pessoa (ser individuado), mas 

também cidadão. (MENEGHETTI, 2014, p. 58). Nesse sentido, o autor entende o conceito de 

cidadania como “o que é o Estado, quais são os direitos e deveres, qual é o modo – segundo 

possibilidades práticas – para tornar melhor a sociedade, qual é o valor da família, da pátria 

etc.” (ibid.). Conforme sustenta o autor, a responsabilidade é primordial, pois é o meio com 

que se possibilita que as pessoas desenvolvam o valor de si mesmas – o assistencialismo não 

pode substituir a responsabilidade (ibid.). 

A Liberdade é um valor humanista fundamental. “Para os humanistas é um direito da 

comunidade matar qualquer um que, com o poder do qual dispõe, age contra os interesses da 

coletividade” (ibid.). Aqui, o autor entende como fundamental eliminar o tirano, quem agisse 

contra os interesses coletivos. Sustenta que a liberdade que a natureza oferece a cada homem 

deve ser resguardada, mantida, defendida (ibid.). Os interesses da coletividade, os interesses 

da pessoa e do cidadão devem ser baseados pelos interesses da humanidade, que preveem a 

vida aliada à sua premissa de liberdade oferecida pela natureza. 
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A Dignidade do homem, por fim, mas não menos importante, é o fundamento a todos 

os outros. No Humanismo histórico-civil, os autores falam da dignidade como  

 

[...] o dever de respeito, sacralidade, transcendência, superioridade que todo homem 

tem defronte a um outro homem ou a uma outra autoridade qualquer. O homem 

resulta grande especialmente pelas suas realizações, por aquilo que faz, não por 

aquilo que pensa. Ele cria continuamente novas realidades (também a si mesmo), 

portanto é um “segundo criador” (MENEGHETTI, 2014, p. 59). 

 

 Podemos caracterizar o Renascimento como um advento posterior ao Humanismo. 

Para Meneghetti (2014), o Renascimento pode ser considerado uma consequência, um fruto 

do Humanismo. Como diz Meneghetti,“o Renascimento explode e mostra os frutos da 

semente humanista: nasce uma civilização complexa, o “coletivo” da civilização do homem” 

(2014, p. 68). A partir desse período, observamos que o conhecimento formalizado através do 

Humanismo passa a ser formalizado na sociedade, principalmente através dos meios 

acadêmicos. 

De acordo com Meneghetti (2014), é a partir do Renascimento que são difundidos a 

arte, a filosofia, a medicina, o direito, a política, a economia para o mundo até então 

conhecido. Essa difusão do conhecimento, que marca o início da Cultura Humanista 

Renascentista, é facilitado pelo nascimento dos primeiros livros impressos na Itália e 

assinalamento do fim do Império Romano do Oriente. Ainda, conforme sustenta o autor 

(2014), nesse período do Renascimento grandes escritos das humanae litterae são levados à 

Itália – principalmente à Florença, trazidos por grandes letrados, filósofos, bibliotecários do 

movimento grego-cristão, que passaram a ensinar e repassar a sua cultura aos italianos. 

Nesse contexto, Meneghetti (2014) aponta que os intelectuais das Senhorias passam a 

aprender uma nova ideologia, além daquela Católica, mas a cultura do homem laico, isto é, do 

homem sem mitos. Para Houaiss & Villar (2009), o termo laico pode ser definido como “que 

ou aquele que não pertence ao clero nem a uma ordem religiosa” (2009, p. 1150). A partir do 

Renascimento, são propagadas a cultura baseada no próprio homem e de uma ideologia 

diferente daquela até então majoritária naquela civilização. 

Simultaneamente a propagação dessa nova ideologia, podemos destacar a importância 

de Platão e Aristóteles. “Nesses anos, não se fala mais de Cristo e dos santos, mas da primeira 

racionalidade do homem [...]” (MENEGHETTI, 2014, p. 70). A principal diferença entre 

esses dois autores, conforme sustenta o autor, é que “para Platão, quando o homem estuda e 

compreende [...] reconquista a pureza de ideias que já viveu antes de nascer neste planeta” 

(ibid.).  Enquanto que, para o autor (2014), Aristóteles entende que o homem, através do seu 
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processo racional, depois das observações sobre os fatos, que passa a descobrir as essências e 

princípios do universo.  

A partir desse olhar fundado sobre a ciência e produções científicas do homem, 

Meneghetti (2014) ressalta a importância de Bernardino Telesio, Galileu Galilei, Tomás 

Campanela, Descartes dentre os que iniciaram o percurso racional da ciência, que culminou 

em diversos segmentos da ciência que responsabilizam e engrandecem o homem. “Ciência 

significa dar evidência concreta ao que pensamos, vemos, procurando formular a lei de 

comportamento daquele objeto, situação, elemento etc” (MENEGHETTI, 2014, p. 71-72). 

Também conforme o autor, as formas de arte, literatura, poesia apresentam, a partir de então, 

um humanismo que redescobre o mundo clássico apresentando um novo sujeito. Apresenta o 

sujeito de uma nova humanidade – cuja tem intrínseco o valor da autonomia operativa (ibid.). 

Baseando-se nesse critério, Meneghetti (2014) afirma que o valor da autonomia 

operativa é baseada no conceito grego de aretè. Esse conceito traz consigo o sentido de 

virtude cívica – que pode ser definido como “o elemento-base no qual devia individuar-se e 

exaltar-se o homem, portanto uma virtude do fazer, construir, definir, criar” (MENEGHETTI, 

2014, p. 72). Nesse sentido, no homem é reforçada a importância de realizar. Um sujeito 

capaz de realizar e, através da sua realização, formalizar com êxito a sua existência, a sua 

excelência. 

Nesse âmbito, podemos destacar que: 

 

Segundo os humanistas [...], o homem é bom por natureza: pode ser arruinado em 

seguida, mas no princípio da sua natividade é intacto. Além disso, é uma entidade 

espiritual, portanto é transcendente nos seus modos de fazer e resulta superior em 

relação aos outros seres viventes. Através da atividade artística e do trabalho, o 

homem pode desenvolver a própria criatividade, permanecendo, de qualquer modo 

conexo, através da natureza, com a ordem eterna e imanente da vida 

(MENEGHETTI, 2014. p. 73). 

 

Através do fazer, do trabalho, das suas manifestações artísticas, do desenvolvimento 

da própria criatividade, portanto, permanecendo ligado à ordem da vida, é que o homem 

permanece ligado também à própria essência. Segundo Meneghetti (2014), apesar de 

considerar o homem transcendente em seus modos de fazer, coligado ao mundo-da-vida, o 

Humanismo não considera a imortalidade humana. Não a descarta e também não a sustenta. 

Meneghetti (2014) exprime que somente a partir do hoje, através desta existência, que o 

homem é capaz de agir como co-criador na existência. A lógica do Humanismo, segundo o 

autor, implica a responsabilidade de fazer aqui, não de esperar o além. Além disso, o homem 
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sempre tem o escopo a si mesmo, tem liberdade, unicidade, tendo-as salvaguardadas pelos 

princípios humanistas (ibid.). 

Para a Cultura Humanista Renascentista, não basta a esperança, as respostas concretas 

não são respaldadas na espera, mas no aqui-agora, no hoje. Isso denota o sentido responsável 

do homem em sua existência. É necessária a tomada responsável do homem pela própria vida. 

“A tarefa fundamental que o homem deve cumprir é, segundo os humanistas, a 

autorrealização, na qual é fundamental a felicidade individual e a possibilidade de gozar das 

próprias capacidades” (MENEGHETTI, 2014, p. 75). Através da ação do homem no seu aqui 

e agora, ele pode desenvolver o seu êxito, de acordo com o que é capaz de realizar e construir 

com o objetivo da própria autorrealização.  

Podemos considerar que o Renascimento se caracteriza por concretizar um 

Humanismo que ressalta o homem, cuja cultura deve ser respeitada, porém também 

relativizada. Pico della Mirandola, conforme sustenta Meneghetti, considerava que “em cada 

cultura do homem houvesse uma parte de verdadeiro, algo que pudesse interessar a todos e 

melhorar a cultura de cada um” (PICO DELLA MIRANDOLA citado por MENEGHETTI, 

2014, p. 76). Nesse período do Humanismo, o homem é visto como um ser perfectível. O 

homem “não somente é criado de um certo modo, mas em seguida, se toma a estrada justa, 

pode crescer e aperfeiçoar-se” (MENEGHETTI, 2014, p. 77). É importante que o homem veja 

e corresponda em modo operativo ao próprio aperfeiçoamento para a sustentação de seus 

valores para a sustentação à visão otimista em relação à vida, ao alcance dos próprios 

resultados acompanhados de autorrealização, decorrente do ato das próprias capacidades de 

realizar, das próprias escolhas. O resultado que o homem tem em sua existência decorre 

daquilo que ele mesmo faz para si, do que constrói para si mesmo – faber fortunae suae – 

continuamente. 
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Imagem 3: Criação de Adão, Michelangelo Buonarroti, detalhe do afresco da abóbada da Capela Sistina, 

Palácios Vaticanos, Cidade do Vaticano (1536-1541). 

 
Fonte: Vide nota de rodapé

7  
 

Podemos considerar, no que diz respeito à Cultura Humanista em suas diferentes 

abordagens que, “os principais valores do Humanismo Clássico são a filantropia (amor pelo 

antropos), a autonomia (a capacidade de responder bem às próprias necessidades, o ócio e o 

negócio (o momento de regeneração da mente e a atividade pública)” (SCHAEFER et al.., 

2011, p. 39). Essa visão do homem, entretanto, quando parte da análise dos textos do passado, 

incluso o valor da autonomia operativa, e este período passa a ser visto especificamente como 

o Humanismo Histórico.  

O Humanismo Histórico, baseado na documentação dos textos que registram a história 

da humanidade, em suas diversas manifestações documentais, foi um movimento baseado no 

homem, em contrapartida à cultura religiosa predominante naquela época. “Com o termo 

Humanismo Histórico, entendemos um fenômeno que compreende pouco mais de um século, 

entre 1300 e 1450, em que floresce, sobretudo na Itália, um movimento laico, baseado no 

indivíduo como pessoa” (SCHAEFER et al., 2011, p. 40). Verificamos que esse está ligado 

também a um momento de formação e organização política italiana. Através das diversas 

raízes culturais que formaram a Itália, através de grandes cientistas e desenvolvimento da 

primeira universidade do mundo, pôde-se evidenciar o valor das humanae literae.  

A partir do Humanismo, documentado e formalizado pela sociedade, observamos que 

o mesmo teve sua propagação a partir das manifestações do Renascimento, formalizando, 

                                                           
7 
https://www.google.com.br/search?q=cria%C3%A7%C3%A3o+de+ad%C3%A3o+michelangelo&sa=N&biw=1

366&bih=651&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0ahUKEwiHnY25peXPAhVIH5AKHYLyArY4ChCwBA

ga&dpr=1#imgrc=ucgpXIc2yIXeJM%3ª. Acessado em 17 de outubro de 2016.  
 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicy_LhpeXPAhUCi5AKHRGRDWAQjRwIBw&url=http://noticias.universia.com.br/tempo-livre/noticia/2012/08/22/960448/conheca-criaco-ado-michelangelo-buonarroti.html&psig=AFQjCNHv3H7_3YzRM6RXKSwSqlYEZGMbng&ust=1476912426659028
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assim, o Humanismo Renascentista. Schaefer et al. (2011), afirmam que esse período “é um 

momento muito rico de produção humana, na escultura, na pintura, na poesia, no teatro; todas 

as artes estiveram presentes neste período de ápice da capacidade humana de refletir e de 

fazer [...]” (SCHAEFER et al., 2011, p. 42). Essa fase culminou na propagação dos valores do 

homem que sabe relativizar a própria cultura, usando-a em seu benefício. A ideia de que o 

homem é capaz de operar o bem, sendo ele o responsável por seus resultados e que pode obter 

um resultado otimista em relação à própria existência – ou seja, é possível a autorrealização, 

através da responsabilidade do agir do homem. 

Damos destaque, ainda, a um modo de formação e educação extraordinário. Em 

conformidade com os ideais humanistas, as bottegas renascentistas tiveram grande destaque. 

Garcia, apud Schaefer et al. (2011), diz que essas eram corporações de ofício, e que a 

formação dos jovens no período renascentista acontecia por meio dessas organizações. 

“Naquela época, qualquer um que tivesse talento deveria necessariamente aprender a técnica 

até que ela fosse consumada” (GARCIA, apud SCHAEFER et al., 2011, p. 47). Os autores 

sustentam ainda que essas corporações eram formadas por aprendizes, companheiros e 

mestres, sendo esta uma figura altamente respeitada. O mestre objetivava transmitir o 

conhecimento para formar alguém maior do que ele. Através do trabalho, os jovens tinham a 

oportunidade de aprimorar o próprio talento e ter um futuro promissor. Além de aprender as 

técnicas e habilidades do mestre, os jovens ajudavam nas tarefas de manutenção da bottega, 

como a limpeza e conservação do local e tudo o que se fizesse necessário. Era um tempo no 

qual estudava-se mais, trabalhava-se mais, crescia-se mais.  

 

2.1 Formação Humanista de Jovens nos Centros Internacionais Ecobiológicos e 

de Educação 

 

A Ontopsicologia analisa o valor positivo e criativo presente em cada ser humano. 

Ela é a lógica do homem real, sadio, responsável e artífice positivo de bem estar e 

socialidade (MENEGHETTI, 2015). Deste ponto de partida, é possível levar adiante a 

formação e realização de personalidades criativas que possam dar uma contribuição à 

evolução do contexto social e civil. A Ontopsicologia afirma a filosofia humanista da vida, 

que compreende a saúde psíquica, a tensão ao aperfeiçoamento, ao êxito, assim como os 

valores existenciais, o potencial positivo do homem e o seu grande futuro. 

http://www.ontopsicologia.org.br/ontopsicologia/definicao
http://www.ontopsicologia.org.br/ontopsicologia/definicao
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A Ontopsicologia é a ciência que fez descobertas simples sobre como se opera o 

conhecimento com reversibilidade, ela vai além da visão dualista cartesiana, inaugurando 

um novo paradigma em prol do desenvolvimento de uma ciência autenticamente humana, 

em prol do humano
8
. 

“A Ontopsicologia não é psicologia; é ciência epistêmica com critério 

interdisciplinar que afronta o problema crítico do conhecimento e da causalidade física. 

Sendo conhecimento ontológico, a Ontopsicologia pode ser aplicada em diversos setores 

do saber humano” (MENEGHETTI, 2015, p. 22). “A Ontopsicologia é uma ciência 

fundamental que investiga e compreende o nexo ontológico, seja ele do fenômeno seja do 

processo” (ibid., p. 23). 

A diferença entre a Ontopsicologia e todas as demais ciências e áreas de 

conhecimento “é que a ciência ontopsicológica examina dentro da coisa, ou seja, busca 

sempre as coisas como são, não como foram ensinadas ou aprendidas” (MENEGHETTI, 

2014, p. 113)
9
. 

 Observamos que, tendo por bases científicas e com o respaldo dos valores 

Humanistas, a Ontopsicologia é, segundo Meneghetti, “o estudo dos comportamentos 

psíquicos em primeira causalidade, incluída a compreensão do ser, [...], trata-se de partir do 

real fato antropológico e não da cultura ou das suas reflexões” (MENEGHETTI, 2014, p. 

12). Podemos entendê-la, conforme sustenta Meneghetti (2014), como a psicologia do ser. 

Propõe-se em restituir o conhecimento elementar do homem ao homem, de modo que, 

consciente de si mesmo, este possa operar em conformidade com a sua essência, que é 

humana e que, ligada ao mundo-da-vida, pode ser atuada em prol do desenvolvimento de 

todas as próprias capacidades e gerar realização, individual e integral.  

 

Fundamentalmente, a Ontopsicologia analisa o valor positivo e criativo presente 

em cada ser humano. Desse ponto de partida, é possível levar adiante uma 

pesquisa com a intenção de formalizar uma estratégia orientada em direção ao  

training e à realização de personalidades criativas que possam dar uma 

contribuição à evolução do contexto social e civil (MENEGHETTI, 2014, p. 12) . 

 

 

Desse modo, a Ontopsicologia é uma ciência, que entende o homem segundo os 

valores humanistas, e o estimula à própria realização, através dos valores elementares e 

singulares de cada ser humano. Entende o homem como criativo, com personalidade 

                                                           
8
 Página do Curso de Bacharelado em Ontopsicologia, website www.faculdadeam.edu.br, Faculdade Antonio 

Meneghetti.  
9
 Cf. http://www.faculdadeam.edu.br/graduacao/bacharelado-em-ontopsicologia. Bacharelado em 

Ontopsicologia. Acessado em 15 de outubro de 2016. 

http://www.ontopsicologia.org.br/ontopsicologia/definicao
http://onto.net.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal#Descobertas
http://www.faculdadeam.edu.br/
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singular que, se conscientizada e operada, favorece a realização individual e torna-se 

instrumento e serviço à sociedade. A partir da realização dos próprios possíveis 

individuais, quando a possibilidade natural de cada ser humano se torna real na história, há 

também o desenvolvimento do outro, do ambiente, da sociedade, das organizações sociais. 

 Antonio Meneghetti (1936-2013), cientista italiano de rara formação, foi fundador e 

expressão máxima da Ciência Ontopsicológica. Sua busca científica, acadêmica e filosófica 

sempre foi o problema crítico do conhecimento. A partir dela nasce a sua experimentação 

clínica de mais de 10 anos de pesquisa no âmbito da racionalidade humana, as descobertas 

formalizadas pela Ontopsicologia e os Centros de Formação criados em vários países do 

mundo. A crise das ciências, já anunciada por E. Husserl em 1935, é contínua, e o problema 

existencial acerca da possibilidade da nossa razão conhecer ou não com exatidão ainda está 

em aberto. A Ontopsicologia nasce como hipótese resolutiva ao problema crítico do 

conhecimento. Se quem faz ciência é um homem, então é inexorável que este seja exato, 

correspondente às premissas lógicas da vida, para assegurar-se como operador de ciência e de 

sociedade. Portanto a Ontopsicologia se preocupa com o nexo ontológico, em como reportar a 

consciência do homem à reversibilidade com a realidade. Seu escopo sempre foi definir e 

abrir o significado, a presença do critério ontológico na existência, ou seja, responder à 

pergunta: “o homem pode saber o ser que é?”. Esse foi o problema constante de Antonio 

Meneghetti
10

. 

 Pautada nessa ciência, a Associação Internacional de Ontopsicologia (AIO)
11

 cria e 

promove, em diversas partes do mundo, Centros de Formação Humanista. Conforme 

sustentam Schaefer et al., em relação a esses centros, “junto à atividade de construção ou 

reconstrução do ecossistema local, o principal objetivo é o desenvolvimento de um polo 

educativo e cultural” (2011, p. 76). Partindo dessa premissa, podemos verificar que as práticas 

ecobiológicas e de formação são desenvolvidas, conforme salientam Schaefer et al. (2011), 

através de diversos projetos no mundo, destacando-se, na Itália, Lizori, criado em 1975, na 

região da Umbria, e Marudo, fundado em 2001, na região da Lombardia; Lizari, situado na 

Letônia, onde opera desde 2005. Na Rússia, existem Bernia, em São Petersburgo, e Niotan, 

                                                           
10

 Cf. http://antoniomeneghetti.org.br/home/ 
11 AIO é uma organização não governamental (ONG) com caráter consultivo especial junto ao Conselho 

Econômico e Social (ECOSOC) da Organização das Nações Unidas (ONU). Cf. SCHAEFER, R., Petry, A., 

Barbieri, J. & AZEVEDO, E. (Orgs.). Identidade Jovem: a formação humanista de jovens como garantia de 

sustentabilidade, identidade e protagonismo civil (p. 66-67). PRONAC nº 098244/Associação Brasileira de 

Ontopsicologia. Recanto Maestro: Associação Brasileira de Ontopsicologia, 2011. 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4389372U2
http://onto.net.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal
http://www.ontopsicologia.org.br/ontopsicologia/definicao
http://www.fundacaoantoniomeneghetti.org.br/quem-somos/ontopsicologia
http://www.ontopsicologia.org.br/ontopsicologia/definicao
http://faculdadeam.yco.com.br/AMF/Antonio-Meneghetti
http://faculdadeam.yco.com.br/AMF/Antonio-Meneghetti
http://antoniomeneghetti.org.br/home/
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em Ekaterinburgo, criados respectivamente nos anos de 2000 e 2004. Diostan, também na 

Federação Russa e Vitolga – próximo a Kiev, na Ucrânia. No Brasil, destaca-se o Centro 

Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, localizado no Distrito Recanto 

Maestro, no Rio Grande do Sul – fundado em 1988 (Fundação Antonio Meneghetti, 2016). 
 

Imagem 4: Niotan, Russia 

 
Fonte: Revista Identidade Jovem, ABO 

 

 

 

Imagem 5: Lizari, Letônia 

 
Fonte: Revista Identidade Jovem, ABO 
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Imagem 6: Lizori, Itália    

 
Fonte: Revista Identidade Jovem, ABO 

 

 

 

 

 

Imagem 7: Recanto Maestro, Brasil 

 
Fonte: Revista Identidade Jovem, ABO 
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Imagem 8: Bernia, Rússia 

 
Fonte: Revista Identidade Jovem, ABO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 9: Marudo, Itália 

 
Fonte: Revista Identidade Jovem, ABO 

 

Conforme afirmam Schaefer et al. (2011), a estrutura básica dos centros está pautada 

em três pilares, que são (1) a mente arquiteta dos projetos – o Professor Antonio Meneghetti; 

(2) o investimento empresarial de homens líderes e (3) a força-motriz dos jovens. “A 
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formação humanista proposta pela Escola Ontopsicológica nos centros internacionais abrange 

o ambiente, a formação prática e a formação personológica, com atividades relacionadas aos 

instrumentos de intervenção da Ciência Ontopsicológica” (SHAEFER ET AL., 2011, p. 80). 

Essa base educativo-cultural é responsável pela formação dos jovens de forma integral. 

Desse modo, podemos destacar o ambiente como imprescindível para o 

desenvolvimento humano. Através da relação com o próprio ambiente, através do 

aprimoramento do próprio ecoambiente, o indivíduo aprimora também a si mesmo. Schaefer 

et al. (2011), além de destacarem que existem lugares particularmente vitais e que somos 

estimulados pelo ecoambiente que habitamos, expõem que a relação com o ambiente deve 

acontecer de modo ativo, de modo prático (construir e cuidar da horta, podar as árvores, 

construir ou reformar casas). Desse modo, há o favorecimento da intimidade consigo mesmo e 

com a vida. Segundo Meneghetti, “é preciso saber trabalhar a terra, saber contatá-la, semear, 

tocar, porque a terra nos oferece a primeira forma de pedagogia”. Na relação com o ambiente, 

com a terra, o homem se relaciona com os seus modos mais elementares, com sua própria 

substância e operando em seu ambiente, construindo-o, tornando-o melhor, também ele 

mesmo cresce e se desenvolve. 

Juntamente com o convívio ativo com o ambiente, através da sua construção e 

aprimoramento, os jovens são estimulados ao contato com diversas tarefas nos centros, sendo 

expostos à formação prática. Schaefer et al. salientam que “os jovens participam das 

atividades dos centros por meio de diversos trabalhos [...], iniciam fazendo pequenas tarefas 

caseiras ou rotineiras: limpeza geral, auxílio na cozinha, jardinagem, carpintaria” (2011, p. 

82). Por meio desses afazeres, partindo das ações cotidianas mais simples, os jovens têm a 

oportunidade de aprender a fazer a manutenção de si próprio, do seu pequeno espaço, 

crescerem como pessoas civis e descobrirem quais são os seus pontos-força. Essas pequenas 

atividades objetivam: 1) ensinar ao jovem coisas elementares do próprio existir e que são 

fundamentais para iniciar uma autonomia; 2) introduzir os jovens às responsabilidades civis 

cotidianas e; 3) iniciar uma experimentação sobre suas tendências, seus maiores interesses, 

suas inclinações naturais. “Essa trajetória dá ao jovem uma visão do todo e prepara para uma 

futura capacidade de gestão, pois saberá como avaliar, orientar e conduzir quando chegar o 

seu momento de liderar” (SCHAEFER et al., 2011, p. 82).  

É imprescindível que a formação perpasse por um processo prático, pelo qual se 

apreenda o bê-á-bá da profissão; é necessário, ainda, que o jovem saiba organizar a própria 

vida de modo superior, que sustente a sua virtude possível e que essa seja desenvolvida 



37 
 

através das atividades do seu dia-a-dia, das pequenas às grandes, das pessoais às profissionais, 

para se tornar uma pessoa e um profissional integral.  

Esse processo é não só demostrado, mas vivido nas empresas que se localizam nos 

Centros de Formação.  

 

O mercado de trabalho está repleto de diplomados que não sabem o á-bê-cê prático 

da própria profissão [...]. Neste ponto, as empresas localizadas no interior dos 

centros têm um importante papel, pois incentivam e viabilizam este que é um dos 

principais aspectos dessa formação (SCHAEFER et al., 2011, p. 82). 

 

Através do trabalho, é possível apreender a própria cultura de valor, é necessário que o 

jovem seja humilde para aprender da base e construir a própria vida alicerçada nos valores 

humanos. “Para quem está na estrada justa do próprio desenvolvimento, a atividade laboral é 

prazerosa e enriquecedora” (SCHAEFER et al., 2011, p. 83). O cotidiano nos Centros de 

Formação expõe-nos que seja necessário o fazer, o praticar as próprias capacidades, em cada 

momento, sustentando os valores otimistas, humanistas, em relação à própria vida.  

E por fim, mas não menos fundamental, além da importância do ambiente e da 

formação prática ao jovem, é relevante sua formação personológica e cultural nos centros. 

“Em paralelo a essa formação prática, tem-se a formação da personalidade integral do jovem, 

por meio da Cultura Humanista e da metodologia ontopsicológica” (2011, p. 84). Conforme 

sustentam Schaefer et al. (2011), o jovem é constantemente estimulado para adquirir a cultura 

específica da sua profissão, através dos cursos que são proporcionados nos centros e, também, 

a buscarem uma cultura geral. O jovem é incentivado a viajar para outros países e isso o 

auxilia na relativização de aspectos da própria cultura. “Da convivência de valor com outras 

culturas, aprende-se a relativizar tantos absolutos da própria monocultura” (SCHAEFER et 

al., 2011, p. 85).  

Os centros abordam diferentes meios e instrumentos para a formação da personalidade 

integral nos jovens, pautados na Ciência Ontopsicológica. “Junto à construção desses 

conhecimentos que constituem instrumentos à racionalidade, são realizados seminários de 

formação ontopsicológica que são ao jovem a direção na busca pela própria identidade” 

(SCHAEFER et al., 2011, p. 84). Esses seminários são acompanhados, conforme sustenta o 

autor, pela utilização dos instrumentos da Ontopsicologia, escolha de professores e instrutores 

capazes no campo profissional e maduros pessoalmente e meritocracia como política 

constante. 
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A formação dos jovens perpassa por atitudes pessoais, pelo fazer, pela própria 

responsabilidade individual. Carotenuto (2013) indica que a prática para a aprendizagem nos 

primeiros trinta anos de vida para atingir a arte de viver é 1) observar o máximo possível sem 

investir-se jamais totalmente em nenhuma escolha; 2) estudar seriamente os manuais de 

cultura geral e conseguir dois diplomas de graduação ou ter um conhecimento total da história 

da filosofia; 3) aprender atividades artesanais – como garçom, vendedor, alfaiate etc.; 4) ter 

experiência fideísta/religiosa; 5) viver provisoriamente e em trânsito a amizade, o amor, o 

sexo; 6) jamais errar contra as leis do Estado; 7) fazer cada coisa, pesquisa, relação, estudo, 

trabalho como dever do momento de transição e como ganho mental; 8) simular os acordos 

com chefes, parentes e prepostos, mesmo se limitados, e aprender os vários estereótipos que 

os humanos usam na sua gestão cotidiana; 9) vigiar continuamente para não trair o próprio 

íntimo e; 10) ser a si mesmo sem jamais trair-se por outro (aprender a dialética da dupla 

moral). 

Assim como as bottegas italianas, os Centros Internacionais Ecobiológicos e de 

Educação têm em si o mesmo ideal – o de formação da inteligência do homem através de um 

ambiente saudável e estético, em que o jovem possa aprender, através da formação prática, 

com pessoas de valor, o ofício superior, artístico, de si mesmo, para aplicação saudável no seu 

contexto. 

 

2.3 A Responsabilidade como pilar central na Formação Humanista de Jovens 

 

 Como preceito à formação de jovens, destacamos a função da pedagogia no processo 

formativo responsável, o epicentro para a Formação Humanista de Jovens. De acordo com 

Meneghetti (2015), a responsabilidade é o ponto principal da Pedagogia Ontopsicológica. É 

necessário assumir a responsabilidade por si mesmo, por suas ações profissionais e por todas 

as suas ações no contexto social. Meneghetti (2014) explica que pedagogia vem do latim ago 

(e significa fazer, acompanhar), isto é, a arte de como coadjuvar ou evolver o indivíduo à 

realização, seja ele criança, adolescente, jovem ou adulto. Meneghetti diz que “o escopo 

prático é educar o sujeito a fazer e a saber si mesmo: fazer uma pedagogia de si mesmo como 

pessoa líder no mundo, educar um Eu lógico histórico com capacidades e condutas 

vencedoras” (2014, p. 14). A pedagogia está aliada aos valores humanistas por entender o 

homem possível de autorrealização, com capacidade para vencer, e nesta lógica, cada um de 

nós é responsável pela própria autorrealização. Sendo assim, a responsabilidade, mais que 
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escolha, vontade, livre arbítrio, é premissa para a realização do sujeito, em conformidade a 

seu projeto de natureza, que deve ser atuado na história, no contexto social. Das escolhas 

responsáveis, inteligentes, coerentes e em conformidade à própria identidade, é possível a 

realização histórica, tendo a responsabilidade ôntica como fundamento da responsabilidade 

pessoal, que por fim, se faz também fundamento da responsabilidade social. Portanto, falamos 

de uma “responsabilidade radical” (MENEGHETTI, 2014, p. 124). A Ontopsicologia é o 

primeiro fundamento para viver bem e esse viver bem significa realizar bem a mim mesmo, 

resolver os meus problemas, ter êxito nos meus projetos, panejar em modo a ter um resultado 

infalível, adivinhar sempre o ponto da minha vida, porque tenho somente essa vida – sou só 

eu
12

. Aqui, está o sentido da realização, possível ao homem. 

Nesse sentido, é necessário que a pedagogia exerça um papel de responsabilização do 

jovem frente à sua existência, fazendo-o tomar conta e responder em primeira pessoa pela 

própria vida pessoal e circunstância social. A palavra responsabilidade tem sua origem no 

termo em latim respondere (MENEGHETTI, 2011), demostrando por si a necessidade do 

indivíduo em responder, dar respostas às exigências pessoais e sociais, enquanto pessoa, 

enquanto profissional, sempre com o escopo pedagógico a si mesmo, à própria realização e as 

ações no contexto social. Nesse contexto, podemos fazer a seguinte definição: 

 

Jovem é quem tem íntegro o potencial de poder dar evolução biológica, funcional, 

estética, carismática e, portanto, de liderança como “top líder”. Não pode ser 

circunscrito em uma idade precisa: tanto pode ser quinze quanto quarenta e cinco 

anos. “Íntegro” o potencial, no sentido que neste indivíduo existe uma relação ainda 

ativa entre Em Si ôntico e Eu lógico-histórico. “Jovem” é aquele que tem ainda a 

atividade, a iniciação do próprio princípio causal: o Em Si ôntico, ou seja, algo ainda 

mais precioso do que aquilo que se entende como alma: é a capacidade iniciática ao 

fazer em progresso, em sucesso, em evolução sobre todos os pontos de vista. O 

“jovem” tem uma técnica que é capaz de formalizar o élan vital, o jato do que a vida, 

no principiar-se, expõe como próprio escopo e investimento (MENEGHETTI, 

2005a, p. 343 apud WAZLAWICK, 2014 p. 13). 

 

 

Essa função pedagógica de evolver o indivíduo à realização (MENEGHETTI, 2014), 

passa pelo seu processo de responsabilização, pois, mesmo se ajudado por outros ou pela sua 

circunstância, somente ele pode responder por si mesmo, pela própria realização integral – 

somente ele é o responsável. Meneghetti afirma que o conceito responsabilidade é a “situação 

psicológica na qual o sujeito é necessitado a responder ou existencialmente, ou juridicamente, 

ou moralmente” (2008, p. 243). As respostas, os resultados, a autorrealização pode ser 

alcançada pelo jovem. Essa possibilidade torna-se concreta, portanto, a partir do momento em 

                                                           
12

 Cf. Conferência realizada por Antonio Meneghetti, em Vitolga, 2010. 
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que ele mesmo torna-se responsável, responde por si mesmo pelas suas exigências, das mais 

simples necessidades rotineiras às mais complexas tarefas profissionais. A partir do momento 

em que assume e responde pela própria existência com distinção, momento após momento, 

dia após dia, e dá respostas às exigências congruentes à própria identidade – a partir do 

momento em que o sujeito decide vencer e responde com coerência ao que essa decisão 

implica, a possibilidade de vencer e se realizar torna-se possível. 

  

A responsabilidade é a postura ética que se requer do sujeito a partir de um dado fato 

e/ou situação histórica, em um contexto situado, no qual esta é a resposta adequada 

para que se mantenha sua integridade – de acordo com sua identidade – e para que 

se resolva a demanda no contexto social (WAZLAWICK, 2011, p. 402). 

 

 

As respostas já estão, portanto, em nós mesmos – em nossa própria identidade. É 

necessário sermos responsáveis acerca das atitudes do nosso cotidiano, sejam elas pessoais ou 

profissionais, para nos tornarmos pessoas realizadas integralmente. Mais do que acreditar em 

nós mesmos, é necessária a atitude em coerência com a nossa essência, com nossa vida, que é 

única, individual, criativa, distinta, humana. E ainda, sem esquecer, que tanto a 

responsabilidade, quanto a realização de si mesmo, são um compromisso e um exercício 

cotidiano. 
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3 MÉTODO 

 

3.1 Delineamento da Pesquisa 

 

 O presente estudo é compreendido como uma pesquisa de caráter qualitativo, de cunho 

descritivo.  

 A pesquisa qualitativa é um tipo de pesquisa frequentemente utilizado nas Ciências 

Humanas e nas Ciências Sociais Aplicadas, que possui como principal objetivo o estudo e a 

investigação dos significados e dos sentidos de determinados fenômenos para um sujeito, para 

um grupo, e/ou para uma coletividade. 

 No que tange à pesquisa descritiva, Gil (2010), afirma que 

As pesquisas descritivas têm como objetivo a descrição das características de 

determinada população. Podem ser elaboradas também com a finalidade de 

identificar possíveis relações entre variáveis. São em grande número as pesquisas 

que podem ser classificadas como descritivas e a maioria das que são realizadas com 

objetivos profissionais provavelmente se enquadra nesta categoria (GIL, 2010, p. 

27). 

 

 Após a apresentação do tipo de pesquisa aqui realizado, no próximo item 

apresentaremos o lócus de pesquisa. 

 

3.2. Lócus de Pesquisa 

 

Esta pesquisa conta com a participação de colaboradores que fizeram e fazem parte, 

atualmente, do quadro de colaboradores do Hotel Capo Zorial, localizado no Centro de Arte e 

Cultura Humanista Recanto Maestro, no município de São João do Polêsine, no Rio Grande 

do Sul, Brasil. 

“Hotel de excelência com sólida tradição em sediar eventos corporativos e festas, o 

Capo Zorial está localizado entre as montanhas da Quarta Colônia de Imigração do Rio 

Grande do Sul. Decorado por obras de arte originais de Antonio Meneghetti, o 

estabelecimento é uma síntese da receita de sucesso que compõe o Recanto Maestro: natureza, 

arte, cultura, ciência e negócios convivem em harmonia neste espaço. O apreço pela arte de 

bem servir aos hóspedes é um resultado do compromisso em seguir os famosos padrões de 

qualidade Relais & Chateaux, os quais permeiam os melhores hotéis do mundo. Uma 

atmosfera exclusiva, oferecendo privacidade, conforto e tranquilidade, para uma experiência 

de hospedagem única. Piscina com borda infinita e incrível vista para o bucólico Vale Vêneto, 
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quartos todos com vista para a paisagem estonteante da região, sala de jogos, área de lazer 

para crianças, espaço para convenções, restaurante internacional e local para apresentação 

musical estão à disposição dos hóspedes de todo o Brasil e exterior que circulam pelos 

corredores e salões acolhedores do Capo Zorial. Um espaço imperdível!” (FUNDAÇÃO 

ANTONIO MENEGHETTI, 2016, p. 77). 

 

Imagem 10: Vista da piscina do Hotel Capo Zorial 

 

Fonte: Acervo HCZ 

 

 

O Hotel Capo Zorial é uma obra do Acadêmico Professor Antonio Meneghetti. Por 

isso, um local que carrega consigo suas premissas pedagógicas. Nesse contexto, destacamos o 

trabalho de Any Regina Rothmann, empresária e gestora na edificação dessa organização. 

Sua construção iniciou-se no ano de 1997 e suas atividades ao público, no ano de 2000 

(FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI, 2016). Conta com trinta e cinco apartamentos, 

categorias Double ou Single, com capacidade para acomodação de setenta pessoas.  
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Imagem 11: Foto interna do apartamento Double do HCZ 

       
Fonte: http://www.hotelcapozorial.com.br/pt/#work-nav 

 

 

Imagem 12: Foto panorâmica do HCZ 

 
Fonte: Acervo do HCZ. 

 

 

 

http://www.hotelcapozorial.com.br/pt/#work-nav
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3.3. Sujeitos Participantes da Pesquisa 

 

Os sujeitos participantes desta pesquisa são pessoas que já realizaram ou realizam 

atividades profissionais no hotel. Os sujeitos são apresentados, considerando os aspectos de 

sexo, idade, nível de escolaridade, função desempenhada e tempo de trabalho no hotel, assim 

como a profissão atual de cada sujeito. 

 

Tabela 1 – Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

Nº Sexo Idade Nível de 

Escolaridade 

Função no 

HCZ 

Tempo 

de 

Trabalho 

HCZ 

Profissão atual 

1 Masculino 26 a 40  

anos 

Superior completo Garçom 

Limpeza 

Organização 

eventos 

 

3 anos Professor 

universitário / 

Coordenador  

Editor 

Responsável por 

gestão e 

manutenção de 

acervo 

2 Feminino Acima de 

40 anos 

Médio completo Cozinheira 4 anos Cozinheira 

3 Feminino 14 a 26 

anos 

Superior completo Limpeza 

Recepcionista 

Garçonete 

Organização 

eventos 

Cozinheira 

4,5 anos Auxiliar 

Administrativo 

4 Feminino 26 a 40 

anos 

Superior completo Limpeza 

Garçonete 

5 anos Empresária 

5 Feminino 26 a 40 

anos 

Superior completo Limpeza 

Garçonete 

Períodos 

de final 

dos anos 

2011 e 

2013 

Gestão de 

Projetos 

6 Feminino 26 a 40 

anos 

Superior completo Camareira 

Garçonete 

Recepcionista 

2 anos Empresária 

7 Feminino 26 a 40 

anos 

Superior completo Limpeza 

Garçonete 

Recepcionista 

Períodos 

de final 

de ano 

Assessora 

Imprensa 

Gestora Projetos 

Professora 

universitária 

8 Masculino 14 a 26 

anos 

Superior completo Garçom Nove 

meses 

Secretário 

Executivo 

9 Feminino 14 a 26 

anos 

Superior incompleto Garçonete 

Recepcionista 

1 ano  Atendimento 

Recepcionista 
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Organização/

Limpeza 

Compras 

Financeira 

 

10 Feminino 26 a 40 

anos 

Superior completo Limpeza 

Recepcionista 

Períodos 

de finais 

dos anos 

2005, 

2006, 

2007, 

2008 e 

2009 

Financeira 

Professora 

universitária 

Coordenadora  

Pesquisadora 

11 Masculino 14 a 26 

anos 

Superior incompleto Limpeza 

Garçom 

Recepcionista 

Jardinagem 

4 anos Gestor 

operacional e de 

eventos 

Financeiro 

 

12 Feminino Acima de 

40 anos 

Superior completo Organização  

Limpeza 

Atendimento 

ao cliente 

Cozinheira 

Jardinagem 

 

 

17 anos Empresária  

Administradora  

Professora 

universitária 

 

13 Feminino Acima de 

40 anos 

Médio incompleto Limpeza 

Organização 

de flores 

Trabalhos de 

cozinha 

8 anos Camareira 

Fonte: Elaboração dos dados coletados nesta pesquisa. 

  

Do total de participantes da pesquisa, 10 (76,92%) sujeitos são do sexo feminino, 

enquanto 03 (23,07%) são do sexo masculino.  

 Em relação à idade, temos que 04 sujeitos estão na faixa de idade entre os 14 e 26 anos 

de idade, perfazendo 30,76% dos participantes da pesquisa. Entre a faixa de idade que 

compreende 26 e 40 anos de idade, temos 06 participantes, o que corresponde a 46,15% dos 

participantes. E acima dos 40 anos de idade temos 03 participantes, o que corresponde a 

23,07% dos participantes. 

 Em relação ao nível de escolaridade, convém salientar que 09 sujeitos possuem curso 

superior completo, o que caracteriza que 69,23% dos participantes concluíram seu curso de 

graduação; 02 do total possui curso superior incompleto, ou seja, 15,38%; 01 possui nível 

médio completo (7,69%); e ainda 01 possui nível médio incompleto (7,69%).   
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3.4 Procedimentos de Coleta de Informações 

 

 Para a Coleta de Informações desta pesquisa, elaboramos um Questionário Qualitativo 

com perguntas abertas (e/ou Roteiro de Entrevista) para que possamos conhecer e nos 

aproximar dos significados e sentidos produzidos/construídos pelos sujeitos participantes da 

pesquisa, orientados pelo Problema de Pesquisa e Objetivo Geral deste trabalho. Dez pessoas 

responderam no formato de questionário e três pessoas responderam no formato de entrevista, 

devido ao tempo disponível para suas respostas e participação nesta pesquisa. Para os que 

responderam no formato de entrevista, todo o áudio foi gravado e imediatamente procedemos 

a transcrição do material de fala, para termos o texto escrito para a realização da análise. O 

Questionário Qualitativo (Roteiro de Entrevista), previamente elaborado, aqui segue: 
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Faculdade Antonio Meneghetti - AMF 

 Nº ___

  

Data ___/___/2016 

Caro(a) Senhor(a) participante, 

  

Este questionário é parte de uma Pesquisa para o Trabalho de Conclusão de Curso. 

Interessa-se em identificar aspectos profissionais e pessoais aprendidos no Hotel Capo Zorial. 

Objetiva verificar a influência que o trabalho no hotel causou/causa na vida de seus 

colaboradores e identificar os fundamentos humanistas aplicados no Hotel Capo Zorial que 

podem contribuir como fontes pedagógicas para a formação do jovem na contemporaneidade. 

Gostaria de ressaltar que sua participação é de fundamental importância para o êxito desse 

trabalho, comprometendo-me em manter o sigilo de sua identidade.  

Obrigado, desde já! 

 

1. Em que faixa etária você se encontra atualmente? 

(   ) 14 a 26 anos; 

(    )26 a 40 anos; 

(    )acima de 40 anos; 

2. Qual sua função profissional atual? Em que setor/área você trabalha? 

 

 

 

3. Qual função você desempenhou/desempenha no Hotel Capo Zorial? 

 

 

 

4. Quanto tempo você trabalhou/ Há quanto tempo trabalha no HCZ? 

 

 

 

 

5. Na sua opinião, o trabalho no Hotel Capo Zorial contibuiu/contribui para sua 

formação cultural? O que é cultura para você? 

 

 

 

 

6. Há locais/ situações /em que você percebe a arte no Hotel Capo Zorial? Se há, quais? 
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7. Você percebe elementos artísticos na arquitetura do Hotel Capo Zorial? Se sim, de que 

forma?  

 

 

 

 

8. De que forma você descreve o ambiente do Hotel Capo Zorial? 

 

 

 

 

9. Qual o valor do trabalho para você? O que significa o trabalho em sua vida? 

 

 

 

 

10. O que significa para você o slogan “excelência na arte de saber servir”? 

 

 

 

 

11. Quais técnicas de trabalho/serviço você aprendeu/aprende no HCZ? 

 

 

 

 

12. De que forma o trabalho no hotel contribuiu/contribui em sua formação profissional? 

 

 

 

 

13. O trabalho no hotel contribuiu/contribui para sua postura profissional atual? Se sim, de 

que forma? 

 

 

 

 

 

14. Você acredita que o tempo de trabalho no HCZ auxiliou nos resultados que você tem 

hoje na sua vida profissional? Por quê? 

 

 

 

 

15. Que hábitos pessoais positivos e funcionais você adquiriu a partir do trabalho no 

HCZ? 
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16. De que forma você descreve o serviço aprendido no Hotel Capo Zorial? 

 

 

 

 

 

17. Se você puder resumir em uma palavra, qual a sensação que lhe vem quando lembras 

de seu percurso de formação e trabalho no Hotel Capo Zorial? 

 

 

 

 

18. Se você puder resumir em uma palavra, o que mais aprendeu no Hotel Capo Zorial, 

qual seria esta palavra? 

 

 

 

 

19. Visualize todos os locais e espaços externos e internos do Hotel Capo Zorial e 

responda: qual a imagem (como se fosse uma fotografia), que você mais gosta (que 

lhe toca mais) do Hotel Capo Zorial? 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Procedimento de Análise de Informações 

 

Após a coleta das informações, foi realizada primeiramente a organização das 

informações obtidas, sendo utilizada a ferramenta da Análise do Conteúdo para interpretação 

e considerações acerca deste trabalho, de acordo com Bardin (2006, apud Mozzato e 

Grzybovski, 2011). 

Para tanto, realizamos uma transcrição detalhada de alta qualidade do material verbal 

em cada entrevista gravada e também várias leituras e releituras do material escrito conforme 

respondido nos questionários. Procedemos a várias leituras do material, buscando as 

categorias previamente apontadas. As categorias teóricas que orientam o trabalho se tornaram 

uma lente teórica segundo a qual passamos a olhar, ler, escutar e entender as narrativas dos 

participantes. A lente teórica associada à pesquisa exploratória permitiu que pudéssemos estar 

atentos para as categorias emergentes das próprias narrativas, que nasciam delas, e também 
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queriam nos contar e apontar algo nestas trajetórias. Trabalhamos então com as categorias 

construídas a partir da interpretação do conteúdo construído pelos sujeitos participantes da 

pesquisa. Com as categorias relacionadas, acompanhadas das respostas dos participantes, 

ordenamos o texto inicial (dos participantes) de modo a construir um texto onde pudéssemos 

visualizar os significados e sentidos expressos nas narrativas que os jovens e demais 

participantes constroem sobre sua história de relação com o Hotel Capo Zorial.  

Salientamos que este texto se firmou na reconstrução dos acontecimentos a partir da 

perspectiva dos participantes tão diretamente quanto possível, como nos orienta a análise de 

conteúdo.  Por meio dos questionários respondidos e das entrevistas, do duplo movimento 

entre teoria e dados empíricos, no vai-e-vem entre dedução e indução, podemos colher os 

significados e os sentidos expressos na narrativa que os jovens constroem sobre sua história 

vivida e experenciada no percurso de trabalho no HCZ.   

Segundo Mozzato e Grzybovski (2011), “no campo da produção científica de 

Administração, há crescente interesse pela análise de conteúdo como técnica para análise de 

dados que, nos últimos anos, vem tendo destaque entre os métodos qualitativos, ganhando 

legitimidade” (2011, p. 732). Cabe salientar que, por mais que muitos autores utilizem a 

análise de conteúdo, toma-se base a conceituação de Bardin, que refere a “um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 2006 apud MOZZATO E GRZYBOVSKI, 

2011). 

 3.6 Procedimentos Éticos 

 

Como esta pesquisa abrange informações pessoais, da empresa, além de produção 

visual, foram respeitados os aspectos de propriedade autoral e de imagem. Utilizamos o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (autorização), de acordo com os procedimentos 

do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, para o desenvolvimento deste trabalho 

por parte da empresa e dos sujeitos participantes da pesquisa (vide Anexo 1).  
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4 DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

 Para a formalização dos resultados desta pesquisa, por se tratar de metodologia 

qualitativa aqui empregada, realizamos, após a leitura e releitura de todo material coletado por 

meio dos questionários respondidos, bem como por meio das entrevistas 

realizadas/transcritas, a elaboração de categorias teórico-empíricas que serão neste momento 

apresentadas.  

 

4.1 Formação Cultural 

 

Analisando as respostas dos jovens em formação no Hotel Capo Zorial, verificamos 

que a formação cultural ocorre a partir da vivência de experiências pelo jovem, em que, 

através do contato com diferentes situações, pode aprender novos modos de agir, pode 

aprender a fazer mais o seu trabalho e de um modo novo, diferente. Nesse contexto, 

evidenciamos que a realidade em que os jovens em formação enfrentam no HCZ os propicia 

uma formação de cultura geral. Tal informação se confirma através dos seguintes conteúdos: 

 

“...Cultura geral sim. Desde alimentos, por exemplo, se você estava servindo, você 

acompanhava a produção, você tinha que comprar, cheguei a fazer compras 

também, indo à Camobi para comprar, para fazer as compras de um determinado 

evento de final de ano...” (S.1). 

 

 

Verificamos que os jovens em formação vivenciam na prática diversos processos 

dentro da organização, o que os estimula ao conhecimento de mais áreas e funções da 

empresa. Essa formação de conhecimento, desenvolvida através da prática cotidiana, condiz 

com a proposta pedagógica dos centros ecobiológicos e de educação nesta pesquisa descritos, 

pois:  

 
“...Você acabava desenvolvendo um pouco de conhecimento de tudo” (S.1). 

 

 

Nesse sentido, Schaefer et al. destacam que “os jovens participam das atividades dos 

centros por meio de diversos trabalhos [...], iniciam fazendo pequenas tarefas caseiras ou 

rotineiras: limpeza geral, auxílio na cozinha, jardinagem, carpintaria” (2011, p. 82). 

Verificamos que os jovens são instigados a conhecerem mais, a contatarem diferentes 

situações através do trabalho, o que vai permitindo construir a cultura geral de conhecimento 
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daquilo que aprender, começam a se apropriar deste conhecimento, e o utilizam 

continuamente em seu trabalho também 

Como contribuição à sua formação cultural, os jovens são possibilitados ao contato 

com pessoas de diferentes nacionalidades, com um mundo internacional, com o qual 

aprendem muito. Essa vivência, confirmada pelo seguinte discurso, faz com que o jovem 

desenvolva novos modos de relação, coincidentes com as expectativas de cada cliente, 

respeitando a sua cultura, sua língua, seu modo de agir, em coerência com as necessidades 

específicas de cada cliente.  

 

“...No HCZ tive a oportunidade sempre de me relacionar e atender diversas pessoas 

e clientes das mais diversas culturas (entre as quais, italiana, brasileira, russa, letã, 

ucraniana, cazaquistã, inglesa, francesa, Argélia etc)...” (S.10).  

 

 

Esse contato com a cultura internacional exige que o jovem busque uma postura 

correta, adequando seu modo de agir de acordo com a cultura específica e expectativas de 

cada cliente, desenvolvendo sua experiência nas relações diplomáticas, bem como 

desenvolvendo constantemente o seu profissionalismo 

Acompanhando a adequação do modo de relação com diversos clientes, de diversos 

países, com bagagens culturais diferentes, visualizamos que os jovens têm a oportunidade de 

aprender também outros idiomas. 

 

“...trabalhando no HCZ, tive oportunidade de reforçar este aprendizado e 

desenvolver fluência da língua...” (S.11).  

 

 

Desse modo, é evidente que os jovens aprendem outros modos de ser, saber e fazer e 

têm a oportunidade de relativizarem a própria cultura, superar tantos estereótipos e 

desenvolver a si mesmo integralmente, pois, conforme verificamos em Meneghetti (2010), ‘da 

convivência de valor com outras culturas, aprende-se a relativizar tantos absolutos da própria 

monocultura, e isto permite um crescimento de formação cultural sobremaneira, que 

certamente estes jovens levarão para toda sua vida, como aprendizado pessoal e profissional..  

É importante destacarmos que, nesse processo de formação cultural, a 

responsabilidade exerce um papel fundamental. Aqui, destacamos a seguinte informação: 

 

“... cultura e conhecimento estão vinculados à responsabilidade que você tem, 

perante a ti e perante à empresa” (S. 12).   
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A palavra responsabilidade tem sua origem no termo em latim respondere 

(MENEGHETTI, 2011). À medida que o jovem responde por suas tarefas cotidianas, ele 

proporciona a si mesmo a própria formação integral, resgatando também sua própria 

identidade. Nesse sentido, damos destaque a valorização da identidade de cada sujeito, visto 

que essa é uma das funções da Cultura Humanista (MENEGHETTI, 2010). Este ponto é 

evidenciado por meioda seguinte informação: 

 

“...seu ambiente instiga a cada um de nós, colaboradores, a buscarmos a formação 

de conhecimentos e habilidades (...) que valorizem, principalmente, a cultura da 

nossa própria identidade (...) através do trabalho aqui nos colocamos em prova, 

testamos as nossas próprias capacidades, aprendemos a resgatar a nossa própria 

força...” (S.11) 

 

 

A partir do momento em que o jovem testa as suas capacidades com responsabilidade 

e vivencia a cultura nacional e também a internacional, relativizando seus estereótipos, 

contribui para a própria construção pessoal e profissional, pois desta maneira possui maior 

conhecimento e maior bagagem de modelos de comportamento com os quais lançar mão para 

resolver situações de trabalho no dia a dia 

 

“...esquecer todos aqueles (...) teus estereótipos passados para construir uma coisa 

diferente. Então, inevitavelmente, isso é cultura, se construir acima de tudo é 

cultura” (S.12). 

 

Neste ponto, podemos verificar, então, que através da vivência de diferentes 

realidades, que inclui a formação da cultura geral, perpassando pela experiência da cultura 

internacional e relativização dos estereótipos, junto do trabalho e da responsabilidade, o 

jovem constrói-se continuamente de forma pessoal e profissional, e este é um ambiente que o 

provoca e o instiga a todo dia aprender coisas novas em sua área de interesse. Depois, ele 

deve ser responsável por este aprendizado, dia a dia, e mantendo-se atualizado e fazendo 

aumentar ainda mais o seu nível de conhecimento cultural.  

 

4.2 Trabalho 

 

Após verificarmos todas as respostas para este estudo, destacamos as informações em 

relação à categoria trabalho. Aqui verificamos que a visão de trabalho para os sujeitos 

participantes desta pesquisa pode ser definida por não significar somente fonte de autonomia 
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econômica ou autossustento, mas também como fonte de liberdade, oportunidade e 

responsabilidade.  

 

“...trabalho é o modo eu você gratifica essa tua vida, ou seja, como tu dás 

dignidade a essa vida que tu tens, então trabalho é tudo. Antes de tudo, te dá a 

liberdade, te dá o autossustento, te dá a liberdade, te dá a oportunidade, te dá, 

sobremaneira, a responsabilidade, que abre um universo maravilhoso que é a 

autoconstrução tua, do contexto e do ambiente...” (S.12). 

 

De acordo com a fundamentação teórica deste estudo, Meneghetti destaca (2014) que 

o Humanismo é baseado sobre as obras construídas e deixadas pelo próprio homem, como 

legado, valorizando o homem, a sua realidade, a sua capacidade de fazer, construir-se e 

construir o seu ambiente e seu contexto, de modo ativo (vida ativa – tem valor aquele que faz, 

que produz), de modo sociável, com liberdade e com a dignidade do homem, acima de tudo. 

Verificamos que isso é possibilitado através da práxis cotidiana do trabalho no HCZ, pois: 

 

“...cada dia que você trabalha, e se você trabalha com afinco, se você não faz 

aquilo por dinheiro, por passar o tempo ou pra enganar a si próprio, você aprende, 

você adquire cultura, você adquire conhecimento, você se constrói enquanto que 

você constrói o local...” (S.12). 

 

Assim, por meio da sua atividade, por meio do trabalho, verificamos que o homem 

constrói as coisas e enquanto as constrói, constrói também a si mesmo (MENEGHETTI, 

2010). Esta é uma relação dialética contínua na ação e na práxis de trabalho no HCZ, e que 

bem retrata os conceitos e premissas da formação humanista de jovens no Centro 

Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro: construir-se por meio de suas 

próprias ações. E que estas estejam de acordo com sua identidade.  

 

“...valor é aquilo que fica...” (S.9). 

 

Nesse sentido, visando caracterizar o trabalho no HCZ, podemos identificar que os 

sujeitos participantes deste estudo perpassaram ou perpassam pelas seguintes práticas, aqui  

listadas: 

 

Quadro 1: Técnicas de trabalho aprendidas no HCZ 

Técnicas de Trabalho Aprendidas no HCZ 

- organização de uma mesa; 
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- colocar uma mesa; 

- servir uma mesa; 

- recepção aos clientes; 

- secretaria; 

- cobrança; 

- prestação de contas; 

- organização evento; 

- decoração; 

- logística de evento; 

- limpeza; 

- temática de evento; 

- trabalho em equipe; 

- fazer sucos no espremedor; 

- polir louças; 

- organizar mesas para café da manhã, almoço e jantar; 

- garçom; 

- segurar uma bandeja; 

- relacionar-se com o outro; 

- ser educado; 

- ser honesto; 

- manter a postura; 

- ser ágil; 

- ser responsável; 

- lavar pratos; 

- gerir pessoas; 

- idioma italiano; 

- cozinhar; 

- jardinagem; 

- limpeza da piscina; 

- limpeza de canteiros. 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 Dessa forma, tomando por base todas as ações aprendidas pelos jovens e 

desenvolvidas pelos mesmos, seja enquanto trabalharam no HCZ, seja os que atualmente 

estão em atividades profissionais nesta empresa, verificamos que estas compõem uma base de 

pequenos detalhes e ações no saber fazer, que vão, aos poucos formando uma grande 

experiência, compondo e integrando a “maleta de ferramentas e instrumentos” necessários 

para a ação profissional, seja ela em continuidade do próprio Hotel (e devem aperfeiçoá-las no 

dia a dia), seja para o desempenho de tantas atividades, tarefas e profissões que o aprendê-las 

durante o período no HCZ foi muito importante para o desenvolvimento de tantas 

competências e habilidades profissionais.  

 Esta empresa, é sem dúvida, uma Escola Viva, que se destaca com a formação pelo 

trabalho muito responsável dos jovens/seus colaboradores. Aqui o discurso não basta, aqui 

precisa-se provar e demonstrar com resultados de trabalho, com fatos de saber fazer, de saber 

fazer continuamente e melhor a cada dia. Portanto, os resultados desta categoria demonstram 

que se aprende a fazer muito, e que se forma pela prática, assim como bem colocado no pilar 

da formação prática, em nossa fundamentação teórica, como proposta do Centro 

Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro.  
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4.2.1 O trabalho como meio de autossustento 
 

 O trabalho é entendido, em um primeiro momento, como fonte de autossustento. A 

partir do trabalho, é possível o jovem criar os próprios meios para a própria autonomia. O 

trabalho aqui evidenciado é uma fonte de valores humanistas, proporciona ao sujeito a 

possibilidade de agir e construir a própria realidade. Está conexo ao valor humanista da vida 

ativa, conforme sustentado por Meneghetti (2014). O trabalho é o instrumento, o meio dessa 

construção, e também o próprio resultado desta construção. O trabalho é: 

 

“...fonte de autossustento (...) autonomia econômica, (...), psicológica, social, 

jurídica...” (S.1). 

 

 A partir de pequenas tarefas cotidianas, até mesmo com atividades que podem ser 

consideradas simples, como a limpeza, organização de ambientes, jardinagem ou serviço de 

restaurante, o jovem pode construir as próprias bases de autonomia. Aqui ressaltamos 

formação prática, cuja Schaefer et al. (2011) destacam como um dos pontos fundamentais 

aliados à formação humanista proposta pela Escola Ontopsicológica. 

 

4.2.2 O trabalho como fonte de liberdade 

 

Além de ser uma fonte para o jovem conseguir suprir as próprias necessidades e 

garantir a sua autonomia econômica, reforçando suas autonomias psicológica, social, jurídica, 

o trabalho é também considerado um meio para a obtenção de um grande valor humano –

conforme ressalta Meneghetti (2014), a  liberdade (2014), como em uma das frases de nossos 

sujeitos de pesquisa 

 

“.... trabalho é tudo. Antes de tudo, te dá a liberdade...” (S.12). 

  

Liberdade de ação, liberdade de construir-se, liberdade para poder ser e atuar no 

contexto social e fazer história da própria identidade, do próprio potencial de vida que se é. 

Liberdade esta que vem e está coligada com a responsabilidade, e que o trabalho também 

permite construir, Liberdade que dá possibilidade de ação, a partir do momento em que se 
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sabe (saber/conhecer) e em que se quer (vontade). Assim como o lema da FOIL (Formação 

Ontopsicológica Interdisciplinar Liderística), que perpassa a formação pelo trabalho também 

no HCZ, ou seja, “Você quer? Você pode, se souber!”
13

 

 

4.2.2 O trabalho como forma de oportunidade à responsabilidade 

 

 Podemos entender o trabalho, segundo verificamos nessa pesquisa, como a 

possibilidade de responsabilidade ao jovem. A responsabilidade é uma oportunidade para o 

jovem testar, expor as próprias capacidades, enquanto responde por determinada tarefa, 

situação.  

 Sobre as experiências de trabalho e a visão de trabalho aprendida no Hotel Capo 

Zorial, um dos participantes da pesquisa respondeu: 

 

“...ao meu ver o trabalho é uma grande, talvez a mais importante ferramenta para 

desenvolver essa responsabilidade individual de construir a si mesmo...” (S.5). 

 

Nesse sentido, o jovem pode desenvolver as próprias capacidades, através da sua 

responsabilidade coerente, pode resgatar a lógica, conforme sustenta Meneghetti (2015), do 

homem real, sadio, responsável e artífice positivo de bem-estar e socialidade. Através do 

trabalho, é possível desenvolver a própria realização.  

 

“O trabalho é tudo! É a possibilidade maior de me realizar...” (S.10). 

  

Analisando as respostas de cada um dos sujeitos participantes deste estudo, no que 

diz respeito ao aprendizado que obtiveram no Hotel Capo Zorial, verificamos as seguintes 

subcategorias fundamentais, em nossa concepção, como produto e produtor da ação de 

trabalho: 

Quadro 2: Aprendizado obtido no HCZ 

Aprendizado obtido no HCZ 

- Humildade;  

- Responsabilidade;  

- Disciplina; 

- Saber servir;  

- Força; 

- Relacionamento; 

                                                           
13

 “Vuoi? Puòi... Se lo sai!”. Acesso: http://www.foil.it 
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- Valorização; 

- Saber fazer; 

- Coerência;  

- Ser pessoa; 

- Sabedoria; 
Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 Portanto, considerando a formação humanista de jovens, de recursos e de capital 

humano para nossa sociedade atual e futura, se temos uma empresa que prima por este tipo de 

formação e de desenvolvimento de pessoas, que engloba: a humildade, a responsabilidade, a 

disciplina, o saber servir, a força, o relacionamento, a valorização, o saber fazer, a 

coerência, o ser pessoa e a sabedoria, temos, de fato, uma nova proposta de formação de 

jovens na contemporaneidade que precisa se replicada. E esta só é possível por meio da lógica 

e da aplicação da Metodologia Ontopsicológica. 

 É a formação de criar um “humanismo do trabalho”
14

, que exalta a liberdade do 

homem, a sua criatividade e os seus dotes intelectuais e morais, conforme bem destacado e 

implementado por Meneghetti em todas as empresas construídas por ele nos Centros de 

Formação Educacionais e Culturais Ecobiológicos ao redor do mundo. 

 Muitas vezes o jovem, no momento em que vive estas atividades, pode até não se dar 

conta do que está vivenciando, do grande aprendizado e da distinção que está desenvolvendo 

para sua carreira profissional. Mas é importante, e verificamos, que a grande maioria dos 

sujeitos participantes da pesquisa possui consciência a respeito destes aspectos de formação, 

que os permite de terem o próprio local de trabalho e a própria atividade exercida como um 

meio fundamental de desenvolvimento da postura de responsabilidade (da lógica e das ações 

de responsabilidade), além dos demais pontos destacados acima.  

 

 

4.3 Arte de Saber Servir 

 

 O Hotel Capo Zorial carrega em seu slogan “Excelência na arte de servir”, a grande 

missão desta empresa de não somente atender as necessidades do cliente, mas fazê-lo de 

modo superior. Essa superioridade é expressa através de um serviço que seja excelente, 

superior, caracterizando seu alto-padrão de atendimento. Seu serviço é expresso com 

superioridade em seu próprio slogan, por isso é definido como arte: a arte de saber sevir. 

Neste sentido, um dos sujeitos da pesquisa respondeu: 

                                                           
14

 Conforme desenvolvido pela Metodologia FOIL.  
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“...quando a gente leva esse saber servir a um estado de arte, significa que a gente 

está chegando num estágio superior...” (S.1) 

 

 O HCZ vende a arte! Não somente o apartamento para hospedagem ou alimentação, 

mas tudo isso como meio para oferecer arte, a arte de saber servir. Assim como os humanistas 

no período do Renascimento ressaltaram o humano, realizando diversas obras e manifestações 

artísticas (MENEGHETTI, 2014), o HCZ busca oferecer um serviço que excelente, é arte. 

 Conforme sustenta Meneghetti, “diz-se líder aquele que sabe servir” (2009, p.8). 

Nesse sentido, identificamos que esse saber servir com arte não somente é um produto 

ofertado aos clientes do HCZ, mas é um conceito de liderança. E aqui um de nossos 

sujeitos de pesquisa responde e tem a evidência: 

 

“...porque a visão de liderança do Professor Antonio Meneghetti é daquele que 

melhor sabe servir...” (S.1). 

 

O pressuposto de serviço do HCZ busca formar o jovem, e mais que isto, formar no 

jovem a liderança. Tem em seus princípios os fundamentos de formar o humano, formar a 

liderança, como meio de oferecer seu objeto, seu serviço, de forma artística, superior.  

 Verificamos como ponto fundamental para o exercício do serviço no dia-a-dia do 

Hotel Capo Zorial a humildade. Não é possível o desenvolvimento de arte se não houver 

humildade, aqui entendida como o querer aprender sempre mais. Identificamos esse aspecto 

nas seguintes respostas de nossos participantes de pesquisa: 

 

“...humildade, eu digo que, isso eu aprendi a ter, porque era uma parte, quase uma 

premissa (...) de aproveitar essa oportunidade...” (S. 12). 

 

“...é ter humildade e uma capacidade criativa de saber dar...” (S. 3). 

 

Essa busca incessante de aperfeiçoamento do homem é identificada na filosofia do 

HCZ, na sua premissa de formação de jovens. 

 

“...a disposição da empresa Capo Zorial é buscar jovens (...), no despertar de 

talentos, de potencialidades...” (S. 12). 

 

Para oferecer algo excelente, algo superior, é necessário, antes de tudo, o 

desenvolvimento excelente de si mesmo. O homem “não somente é criado de um certo modo, 

mas em seguida, se toma a estrada justa, pode crescer e aperfeiçoar-se” (MENEGHETTI, 

2014, p. 77). A Arte de Saber Servir engloba a perspectiva do homem capaz de aprender, 
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capaz de realizar ações superiores, capaz de realizar as suas capacidades. E arte por quê, 

também? Arte, como dizia o Acadêmico Professor Antonio Meneghetti, porque temos que nos 

tornar, durante o percurso de nossa formação histórica, temos de nos construir como um 

projeto de arte do ser! Ou seja, fazermo-nos como arte, construirmos nossa vida com arte. 

Mas não qualquer arte, e sim arte entendida na acepção mais profunda de estética, de ordem, 

de belo, de proporção. Para isto, é necessário uma longa estrada... porém, se o jovem inicia 

um percurso de formação e já se dá conta deste diferencial, suas ações, certamente, terão 

novos direcionamentos e possibilidades. Esta será uma sensibilidade estética que orientará 

uma postura ética.  

 

4.4. Arte, Ambiente & estética 

 

 A arte tem em si o sentido da excelência e de valores superiores. O Humanismo 

acredita no homem e carrega consigo a ideia de que ele é capaz, que pode se autorrealizar 

com sua própria obra (MENEGHETTI, 2014). Sendo assim, a arte é entendida aqui como uma 

das manifestações superiores do homem. Assim como nesta frase: 

“...o Hotel Capo Zorial é o coração de Recanto Maestro, é local onde, ainda hoje, 

pulsa...(...) é o ponto central e a arte..” (S. 12). 

 

Verificamos que, à medida que se entra em contato com essas manifestações do 

homem, como a arte, impulsionamo-nos a fazer mais, a acreditar que o ser humano é capaz de 

realizar mais, realizar o belo, de construir-se e construir o ambiente de modo superior e 

diferente, e aqui começamos a ter exemplos de alta moralidade, de estilo de vida também. 

Verificamos que essa obra superior, artística, impulsiona quem está no Hotel Capo Zorial de 

diferentes maneiras, pois: 

 

“...estar hospedada ali fazia-me retomar o contato comigo mesma, com minha 

identidade, com minha interioridade..”. (S. 10). 

 

O ambiente do Hotel Capo Zorial é aqui entendido como um local saudável, estético, 

prazeroso, de ordem. Assim como destacam Schaefer et al. (2011), existem lugares 

particularmente vitais no mundo, onde há estímulo pelo ecoambiente habitado. Identificamos 

que esse ambiente, no que tange o HCZ, engloba uma diversidade de elementos naturais, 

como o lago, o jardim, o modo como as plantas estão dispostas, sua jardinagem, a 

gastronomia, o vinho, o fogo na lareira, os aromas e os sabores, entre tantos outros. Elementos 
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que contribuem para o sentido diferente que o ambiente proporciona às pessoas, através de 

sua beleza. Este 

 

“...é um local que me regenera...” (S. 10). 

 

 Além dos elementos naturais, destaca-se a arquitetura do hotel. No que diz respeito a 

esse aspecto, ressalvamos seguinte afirmação: 

 

“...isso foi idealizado e construído por Antonio Meneghetti, então, por si só, 

partindo da sua arquitetura, já é arte...” (S.12). 

 

 A arquitetura, portanto, assim como os quadros OntoArte, presentes nos apartamentos 

do HCZ, e seu ambiente recordam-nos constantemente que o HCZ é uma obra viva de 

Antonio Meneghetti.  

 

“...tudo é arte dentro do HCZ...” (S.3). 

 

“...literalmente, ele é arte...” (S.13). 

 

Esses elementos marcam a presença viva dos valores humanistas no mundo 

contemporâneo, impulsionando sempre os seus colaboradores, clientes, parceiros, a serem 

mais, a verem que o ser humano pode construir de modo ótimo e único – impulsionando essa 

construção contínua do humano que existe em cada pessoa. 

 

 4.5 Estilo de Vida e Estética como Ética 
 

 Recebemos continuamente inúmeros resultadosdo que fazemos e também constituímos 

e somos constituídos pelo ambiente no qual nos encontramos .  

A natureza já e perfeita e nos coloca na ocasião de nos fazermos perfeitos. Portanto, 

no âmbito do nosso trabalho e das relações cotidianas, sempre devemos procurar 

melhorarmos a nós mesmos e as coisas que temos, porque enquanto as melhoramos, 

elas nos geram em um horizonte superior. Enquanto você ajuda as coisas, as coisas 

ajudam você, enquanto você faz as coisas, as coisas fazem você: é uma relação 

metabólica em que o sujeito realiza coisas e essas realizam o sujeito 

(MENEGHETTI, 1999, P. 242-243). 

 

Percebemos essa relação dialética no Hotel Capo Zorial à medida que a arte, 

arquitetura, seu ambiente e modo de serviço estimulam a fazer e a ser mais, em concordância 

com o estímulo humanista que prevê a ideia de que o homem é capaz (MENEGHETTI, 2014), 
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e é capaz de ser, saber e fazer, é capaz de ter vida sadia, produtiva e realizada. Desse modo, 

estar trabalhando no Hotel Capo Zorial representa mais do que um simples trabalho para 

autossustento, exige uma postura coerente, viva – em concordância com a própria identidade. 

Uma postura responsável, antes de tudo, consigo mesmo, e com o valor da vida que se é  

Aqui podemos identificar alguns resultados da formação e do trabalho no Hotel Capo 

Zorial, para os jovens que ali trabalharam e hoje trabalham: 

 

“...Contribuiu a ter uma postura de responsabilidade...” (S. 6). 

 

 Identificamos que a práxis no HCZ exige a responsabilidade cotidiana. O HCZ é uma 

obra que resgata os valores de formação do homem integral (formação pessoal e profissional). 

Desse modo, identificamos que a vivência dos jovens em formação nesse local exige 

respostas também integrais. Oportuniza que o jovem desenvolva mais competências, 

habilidades e atitudes, que possa usufruir também desse aprendizado em benefício de sua vida 

no momento aqui-agora e da sua vida em seu todo, tal como podemos identificar em pequenos 

detalhes de formação & resultado apresentados pelos jovens: 

 

  “...me fez ser mais educado e humilde comigo e com as pessoas...” (S. 8). 

“...tudo que aprendi no hotel uso na minha vida...” (S. 4). 

“...me ensinou humildade, paciência e perseverança...” (S. 7). 

Portanto, a vivência, a experiência e o trabalho nesta empresa possibilita o 

desenvolvimento de um estilo de vida, a partir do ambiente, contexto que engloba a sua arte e 

estética e todas as suas informações de formação. Sendo um ambiente saudável, incentiva os 

jovens a crescerem, conhecerem, estudarem, aprimorarem a técnica, trabalharem muito, a 

cuidarem e se preocuparem com a estética, fazendo sempre o melhor de si mesmo e com o 

trabalho realizado na empresa em que se encontram, de modo geral, de modo completo. 

 

“...me proporcionou vários motivos de incentivo...” (S. 2). 

 

 Na medida em que os jovens têm a oportunidade de viver um ambiente sadio, em uma 

natureza que resgata a saúde, o bem-estar – em uma relação ativa com o ambiente 

transformam o ambiente e tem a oportunidade de transformarem a própria realidade.  
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“...o trabalho no HCZ que me proporcionou (...) me sustentar, ser humilde (...), 

viajar ao exterior...” (S.11). 

 

Essas inúmeras oportunidades propiciadas pelo trabalho no Hotel, a relação com 

pessoas de valor, fazem com que também o modo de vida de cada um aperfeiçoe-se, tal como 

podemos aqui verificar: 

 
“..amor pela vida, a relação (...), aprender sempre, humildade, reconhecer erros 

mas (...) imediatamente agir...” (S. 12). 

 

 Podemos destacar que tantas ações, hábitos foram e são desenvolvidos a partir do 

trabalho no HCZ, além dos já citados nesse estudo: 

 

Quadro 3: Hábitos desenvolvidos a partir do trabalho no HCZ 

Hábitos desenvolvidos a partir do trabalho no HCZ 

- Organização; 

- Limpeza; 

- Acordar cedo; 

- Cultivar jardim e plantas; 

- Estar atento aos detalhes; 

- Preocupação com a estética; 

- Olhar o todo; 

- Antecipar-se; 

- Deixar ambiente organizado; 

- Fazer um café; 

- Ter foco no trabalho; 

- Estar inteiro aqui e agora; 

- Relacionar-se com os demais; 

- Relacionar-se consigo mesmo; 

- Sempre estar em movimento, na ação; 

- Manter as coisas organizadas e limpas; 

- Disciplina; 

- Ética; 

- Estética; 

- Vontade de fazer; 

- Parar de pensar fixamente em problemas; 

- Focar no trabalho; 
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- Arrumar a si mesmo melhor (estética); 

- Arrumar a cama melhor; 

- Acordar mais cedo; 

- Dormir menos; 

- Amor pela vida; 

- Melhor relação objetiva; 

- Melhor relação subjetiva; 

- Aprender sempre; 

- Humildade; 

- Reconhecer erros; 

- Colocar-se na ação. 

Fonte: Dados coletados na pesquisaPortanto, aqui encontramos, a partir do discurso dos sujeitos 

estudados, aspectos de vida, de modo maior em âmbito pessoal, porém, que imediatamente se 

revertem como um saber fazer a mais e melhor em âmbito profissional.  

 São conhecimentos, são posturas, são detalhes do miricismo cotidiano que compõem 

uma nova forma mentis (mentalidade), que ajudam a construir um novo estilo de vida (que dá 

forças no dia a dia, para ser e fazer mais), e que convergem na construção de uma postura 

ética e estética diante da vida, diante de si mesmo, dos outros, do trabalho e do mundo, de 

uma postura est(ética) – de modo amalgamado. 

 Nesse sentido, podemos esquematizar a formação representada & analisada pelos 

jovens, em seu percurso no Hotel Capo Zorial – e a partir das categorias de análise e 

empíricas deste estudo, do seguinte modo: 
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Imagem 13: A formação representada & analisada pelos jovens, em seu percurso no HCZ

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

 

4.6 O HCZ visto (e sentido) pelos jovens em formação 
 

A partir da análise das respostas dos sujeitos participantes desta pesquisa, 

identificamos as seguintes palavras, que expressam a sensação do percurso de formação e 

trabalho no Hotel Capo Zorial: 

 

Quadro 4: Sensação do percurso de formação e trabalho no HCZ 

Sensação do Percurso de Formação e Trabalho no HCZ 

- Aprendizado; 

- Satisfação; 

- Realização e gratidão; 

- Formação; 



66 
 

- Refinamento; 

- Escola; 

-Desenvolvimento; 

- Orgulho; 

- Escola Viva; 

- Superação. 

Fonte: Dados coletados na pesquisa 

 Ou seja, solicitados a responderem em apenas uma palavra o que a formação no Hotel 

Capo Zorial representou e representa para cada um deles, estas foram as palavras-chave. 

Conseguimos identificar que são palavras que carregam em si um mundo de significados & 

sentidos a cada um dos jovens em formação nesta empresa viva de Cultura Humanista – mas 

uma Cultura Humanista posta para o homem de nosso tempo, para a contemporaneidade e 

para ajudar a formar de modo melhor, mais completo, integral, o jovem na 

contemporaneidade.  

 A partir das respostas acima, quando solicitado para descreverem uma imagem que 

remete ao Hotel Capo Zorial (Hotel Capo Zorial visto e sentido pelos jovens em formação) 

diversas foram as descrições de locais preferidos a cada sujeito participante. Ilustramos abaixo 

as imagens descritas: 

 

 

 

 

Imagem 14:Imagem dos Sujeitos Participantes 1, 5,7 e 12 

o  

Fonte: Foto feita pelo autor  
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Imagem 15: Imagem do Sujeito Participante 2 

 
Fonte: Acervo do HCZ 

 

 

Imagem 16:Imagem do Sujeito Participante 3 

 
Fonte: Foto feita pelo autor 
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Imagem 17: Imagem do Sujeito Participante 4 

 
Fonte: Foto feita pelo autor 

 

 

 

Imagem 18: Imagem do Sujeito Participante 6 

 
Fonte: Foto feita pelo autor 
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Imagem 19: Imagem do Sujeito Participante 8 

 
Fonte: Foto feita pelo autor 

 

 

 

Imagem 20: Imagem do Sujeito Participante 9 

 
Fonte: Foto feita pelo autor 
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Imagem 21: Imagem do Sujeito Participante 10 

 
Fonte: Acervo do HCZ 

 

 

 

 

 

 

Imagem 22: Imagem do Sujeito Participante 11 

 
Fonte: Foto feita pelo autor 
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Imagem 23: Imagem do Sujeito Participante 13 

 
Fonte: Foto feita pelo autor 

 

A partir das respostas dos jovens, em relação às imagens que remetem ao Hotel Capo Zorial –

verificamos que o ambiente do Hotel representa para cada um deles imagens que tem algum 

sentido, que mais gostam e que os tocam. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O problema de pesquisa, bem como o objetivo geral, foi investigar como a formação 

humanista proposta pelo Hotel Capo Zorial, na práxis do trabalho cotidiano, contribui 

pedagogicamente para a formação integral de jovens profissionais na contemporaneidade. 

Identificamos que, através de práticas cotidianas, os jovens são formados pessoal e 

profissionalmente. Há o desenvolvimento de valores que resultam em transformação prática 

na vida dos jovens em formação, como visto na análise e discussão dos resultados na 

pesquisa. 

Em relação aos objetivos específicos da pesquisa, através da identificação de 

experiências de formação integral de jovens realizadas por meio do trabalho no Hotel Capo 

Zorial, concluímos que o trabalho para esses jovens não significa somente um modo de suprir 

suas necessidades econômicas, mas que tem um valor de garantia à sua autonomia, seja ela 

social, psicológica ou jurídica. Ainda, uma garantia de oportunidades, responsabilidade e 

liberdade. 

 Além do trabalho, como fonte pedagógica humanista proposta pelo HCZ, 

identificamos a Formação Cultural do jovem, em que pode aprender diversos modos de fazer, 

diversos processos, aprender com a internacionalização viva presente no hotel, relativizando a 

própria cultura e descobrindo novos modos de fazer e de ser, aprendendo e atualizando-se 

sempre. 

Relacionando o objetivo específico de compreender como os fundamentos humanistas 

vivenciados, experenciados e apreendidos na ação prática, através do Hotel Capo Zorial, têm 

relevância pessoal e profissional para os jovens em formação nessa empresa, verificamos que 

a pedagogia proposta pelo HCZ garante ao jovem resultados tanto pessoais quanto 

profissionais – fazem a excelência de si mesmos à medida que constroem a excelência das 

suas atividades cotidianas, do serviço. Ressaltamos que as experiências vividas pelos jovens 

em formação no HCZ culminaram em aspectos positivos e funcionais em suas vidas pessoais 

e profissionais, em hábitos que agregaram em seu estilo de vida e estética, ou seja, em hábitos 

que denotam e ressaltam o homem, no sentido Humanista, capaz de operar com arte, de ser 

excelente, de ser o artificie responsável por si mesmo. 

Em relação ao objetivo específico de analisar qual o sentido do trabalho para os jovens 

profissionais, em formação no Hotel Capo Zorial, percebemos que o trabalho resulta em 

valores de responsabilidade, oportunidade, autonomia e liberdade. Através do convívio com a 

Arte presente no HCZ, em seus modos de serviço e ambiente, e pela possibilidade de 
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aprendizado geral e específico, os jovens em formação no Hotel Capo Zorial têm a 

oportunidade de construírem-se integralmente como pessoas, como profissionais, como seres 

humanos – com a lógica de restituir a humanidade ao ser humano, intensificando a Cultura 

Humanista em todas as suas ações.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

                                                             
 

Faculdade Antonio Meneghetti-AMF 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, declaro que fui informado(a), a 

respeito do objetivo geral da pesquisa intitulada “FORMAÇÃO HUMANISTA DE JOVENS NA 

CONTEMPORANEIDADE E HOTEL CAPO ZORIAL”, que é o de identificar os fundamentos 

humanistas aplicados no Hotel Capo Zorial que podem contribuir como fontes pedagógicas 

para a formação do jovem na contemporaneidade. Fui igualmente informado(a) que minha 

participação nesta pesquisa será realizada por meio de respostas a um questionário individual, 

registrado por meio escrito. Estou também ciente: 

 

 De que existem dois pesquisadores responsáveis por esta investigação: Samuel Augusto 

Carminatti, aluno da AMF, e Patrícia Wazlawick, professora da AMF; 

 De que será garantido o direito de sigilo de meu nome e/ou de meu(s) dependente(s) e 

colaboradores, sendo que em nenhum momento, nem em materiais publicados ou na 

apresentação oral desta pesquisa, tais identidades serão reveladas, se assim eu desejar; 

 De que não existe nenhum risco potencial para mim e/ou dependente(s) e colaboradores; 

 A pesquisa não apresenta riscos físicos, morais ou qualquer tipo de constrangimento; 

 De que se eu tiver alguma dúvida em relação ao estudo, como questões de procedimentos, 

riscos, benefícios ou qualquer pergunta, eu tenho direito de obter respostas; 

 De que não há obrigatoriedade de participar desta investigação e mesmo depois de iniciada 

posso desistir sem ser penalizado(a) de forma alguma. E que caso desista o material coletado 

até o momento a meu respeito ou colaboradores não será utilizado; 

 De que os benefícios recebidos serão em termos de produção de conhecimentos acerca de 

Identificar os fundamentos humanistas aplicados no Hotel Capo Zorial que podem 

contribuir como fontes pedagógicas para a formação do jovem na contemporaneidade 

 De meu direito de acesso às informações coletadas e aos resultados obtidos; 

 De minha responsabilidade em não falsear as informações e de meu compromisso com o sigilo 

das informações coletadas nesta investigação; 

 Sendo minha participação totalmente voluntária, estou ciente de que durante ou após esta 

investigação, não terei direito a nenhum tipo de remuneração ou outros benefícios, bem como 

não terei nenhum tipo de despesas ou prejuízos de qualquer outra ordem. 

Considerando-me livre e esclarecido(a), consinto em participar da pesquisa proposta, resguardando 

ao/aos autor (a/res) do projeto, propriedade intelectual das informações geradas e expressando 

concordância com a divulgação pública dos resultados. O presente documento está em conformidade 

com a Resolução 466/2012-CNS/MS de 12 de dezembro de 2012. Será assinado em duas vias, de igual 

teor, ficando uma em poder do participante da pesquisa e outra em poder do(s) pesquisador(es). 
 

Local e data:__________________________________________________________________ 

Nome do participante: __________________________________________________________ 

Assinatura do participante:_______________________________________________________ 

Nome do(s) pesquisador(es) responsável(eis): ________________________________________ 
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Assinatura do(s) pesquisador(es) responsável(eis):_____________________________________ 

Telefone do(s) pesquisador(es) responsável(eis):______________________________________ 

 

Endereço para contato: Faculdade Antonio Meneghetti-AMF 
Estrada Recanto Maestro, nº 338 |Distrito Recanto Maestro – Restinga Sêca, RS/Brasil 

Tel. (55) 3289-1141 / 3289-1139 
E-mail: amf@faculdadeam.edu.br | www.faculdadeantoniomeneghetti.edu.br 
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