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RESUMO 

 
 
A presente pesquisa tem como objetivo compreender os significados e sentidos da 
formação continuada de professores do Ensino Superior que usam o método 
ontopsicológico para sua formação. A fundamentação teórica do estudo apresenta, 
inicialmente, o pensamento complexo que representa, na concepção dos autores 
consultados, o paradigma emergente à educação contemporânea. Na sequência 
discorre-se sobre a formação de professores do ensino superior com base em 
Nóvoa (1995, 2002, 2009); Schön (1995, 2000); Alarcão (1996); Marcelo García 
(1999); Veiga (2009); Imbernón (2006) e Behrens (2006, 2009, 2011). O respaldo 
epistemológico do estudo baseia-se nos pressupostos da Ontopsicologia que 
também representa uma novidade no contexto acadêmico, do ensino, pesquisa, 
extensão e inovação. Para este fim, tomam por base as obras do formalizador desse 
pensamento, principalmente os textos revistos e reeditados recentemente: 
Meneghetti (2002, 2004a, 2006b, 2007c, 2010, 2012a, 2013a). A metodologia 
utilizada para a investigação é de abordagem qualitativa e de cunho da 
fenomenologia hermenêutica. Fazem parte do estudo seis professores que utilizam o 
método ontopsicológico como formação pessoal e prática docente, pertencentes a 
uma instituição de Ensino Superior do interior do Rio Grande do Sul. Os dados são 
provenientes de entrevista narrativa e o número de participantes delimitado por 
inclusão progressiva - saturação. Para a representação dos aspectos investigados 
se elaboram dez mapas conceituais e se selecionam os trechos mais 
representativos do discurso dos participantes. Os dados apontam que o motivo 
básico que os levou à formação no método em estudo, se relaciona à busca 
existencial. Evidenciam a dimensão pessoal do professor como base para a 
qualidade do seu trabalho. Ao se depararem com o conhecimento ontopsicológico, 
encontram a novidade das três descobertas: campo semântico; monitor de deflexão 
e Em Si ôntico. Constata-se que a aplicabilidade do método permite ao professor 
ampliar a consciência de si mesmo e compreender a dinâmica da aula por meio da 
leitura de campo semântico. Isto torna a gestão do ensino mais prática, pois 
distingue aquilo que traz crescimento e o que leva os sujeitos à decadência. Os 
participantes também desenvolvem estudo contínuo em suas áreas de 
conhecimento e no método ontopsicológico; revisão crítica contínua da consciência 
ou do Eu lógico-histórico com aplicação dos instrumentos de análise diagnóstica, 
próprios do método. Esses aspectos confirmam a aplicação prática da teoria e 
demonstram seu caráter interdisciplinar. Portanto, conclui-se que os significados e 
sentidos atribuídos à formação continuada de professores que utilizam o método 
ontopsicológico estão relacionados a valores ontológicos que fundamentam a base 
epistemológica para a atuação ética em todas as esferas da vida: pessoal, 
profissional e social e que, para auxiliar na formação do outro, primeiro é preciso 
formar a si próprio para que se torne um professor preciso na ação pedagógica. 
 
Palavras-chave: Ensino Superior. Formação continuada. Método ontopsicológico. 
Pensamento complexo. Mapas conceituais. 
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RESUMEN 
 

 
Esta investigación tiene por objetivo comprender los significados y sentidos de la 
formación continuada de profesores de la Enseñanza Superior que usan el método 
ontopsicológico en su formación. La fundamentación teórica del estudio presenta, 
inicialmente, el pensamiento complejo que representa, en la concepción de los 
autores consultados, el paradigma emergente a la educación contemporánea. En la 
secuencia se discurre sobre la formación de profesores de la enseñanza superior 
basados en  Nóvoa (1995, 2002, 2009); Schön (1995, 2000); Alarcão (1996); 
Marcelo García (1999); Veiga (2009); Imbernón (2006) y Behrens (2006, 2009, 
2011). El respaldo epistemológico del estudio se basa en los presupuestos de la 
Ontopsicología que también representa una novedad en el contexto académico de la 
enseñanza, investigación, extensión e innovación. Para esto, han sido usadas como 
base las obras del formalizador de ese pensamiento, principalmente los textos 
revistos y reeditados recientemente: Meneghetti (2002, 2004a, 2006b, 2007c, 2010, 
2012a, 2013a). La metodología utilizada para la investigación es la de abordaje 
cualitativo y de cuño de la fenomenología hermenéutica. Hacen parte del estudio 
seis profesores que utilizan el método ontopsicológico como formación personal y 
práctica docente, pertenecientes a una institución de Enseñanza Superior del interior 
del Rio Grande do Sul. Los datos son provenientes de entrevista narrativa y el 
número de participantes delimitado por inclusión progresiva - saturación. Para la 
representación de los aspectos investigados se elaboraron diez mapas conceptuales 
y se seleccionaron las partes más representativas del discurso de los participantes. 
Los datos indican que el motivo básico que los llevó a la formación en el método en 
estudio, se relaciona con la búsqueda existencial. Evidencian la dimensión personal 
del profesor como base para la cualidad de su trabajo. Al encontrarse ante el 
conocimiento ontopsicológico, encontraron la novedad de los tres descubrimientos: 
Campo Semántico; Monitor de Deflexión y En Si óntico. Se constató que la 
aplicabilidad del método le permite al profesor ampliar la conciencia de sí mismo y 
comprender la dinámica de la lección a través de la lectura de Campo Semántico. 
Eso hace que la gestión de la enseñanza sea más práctica, ya que distingue lo que 
trae crecimiento y lo que lleva a los sujetos a la decadencia. Los participantes 
también desarrollan estudio continuo en sus áreas de conocimiento y en el método 
ontopsicológico; revisión crítica continua de la conciencia o del Yo lógico-histórico 
con aplicación de los instrumentos de análisis diagnóstico, característicos del 
método. Estos aspectos confirman la aplicación práctica de la teoría y demuestran 
su carácter interdisciplinar. Por lo tanto, se llega a la conclusión que los significados 
y sentidos atribuidos a la formación continuada de profesores que usan el método 
ontopsicológico están relacionados con valores ontológicos que fundamentan la 
base epistemológica para la actuación ética en todas las esferas de la vida: 
personal, profesional y social y que, para auxiliar en la formación del otro, primero es 
necesario formarse a sí mismo para volverse un profesor preciso en la acción 
pedagógica. 
 
 
Palavras-claves: Enseñanza Superior. Formación continuada. Método 
ontopsicológico. Pensamiento complejo. Mapas conceptuales. 
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ABSTRACT 

 
This research aims to understand the meanings and senses of continuing education 
for teachers of higher education that use Ontopsychological method for their 
fostering. The theoretical study initially presents complex thinking, which is, according 
to the authors consulted, the emerging paradigm of contemporary education . 
Following we approach the fostering of teachers in higher education based on Nóvoa 
(1995, 2002, 2009), Schön (1995, 2000); Alarcão (1996); Marcelo García (1999), 
Veiga (2009), Imbernon (2006) and Behrens (2006, 2009, 2011). Epistemologically, 
the support of this study is based on the assumptions of Ontopsychology which also 
represents a novelty in the academic context of teaching, research, extension and 
innovation. To this end, we take as a basis the works in which this thought is 
formalized, especially the ones revised and reissued recently: Meneghetti (2002, 
2004a, 2006b, 2007c, 2010, 2012a, 2013a). The methodology used for the research 
is a qualitative one with approach and nature of hermeneutic phenomenology. Take 
part of this research six teachers who use the Ontopsychological method as personal 
training and teaching practice, belonging to an institution of higher education in the 
interior of Rio Grande do Sul. Data was collected from narrative interview and the 
number of participants defined by inclusion of progressive-saturation. For the 
representation of the aspects investigated, we have elaborated ten concept maps 
and selected the most representative parts of the speech of participants. The data 
indicates that the basic motive that led to the fostering in the method under study is 
related to the existential quest. They highlight the personal dimension of the teacher 
as the basis for the quality of their work. When faced with the ontopsychological 
knowledge, they faced three findings: Semantic Field; Monitor of Deflection and Ontic 
In Sé. It was found that the applicability of the method allows the teacher to raise 
awareness of himself and understand the dynamics of the class by reading the 
Semantic Field. This makes management education a more practical thing, because 
it is possible to distinguish what brings growth and what leads the subject to decay. 
Participants also develop ongoing study in their areas of knowledge and in the 
ontopsychological method; continuous critical review of conscience and of their Self-
Logical Being with application of diagnostic tools for analysis from this method. These 
aspects confirm the practical application of theory and demonstrate its 
interdisciplinary character. Therefore, it is concluded that the significance and 
meanings attributed to the continuing education of teachers who use the 
Ontopsychological method are related to the ontological values underlying an 
epistemological basis for ethical behavior in all spheres of life: personal, professional 
and social, and that to assist in the fostering of another, you must first train yourself 
so that one becomes a precise teacher in the pedagogical action. 

 
Keywords: Higher Education. Continuing education. Ontopsychological Method. 
Complex thought. Conceptual maps. 
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INTRODUÇÃO 
 

A única certeza que se pode levar adiante é 
mensurável pelo sujeito em situação que atua o 
próprio pleno. 

(MENEGHETTI, 2013a, p.44) 

 

As transformações sociais e tecnológicas geradas no decorrer, 

especialmente, do último século, exigem cada vez mais dos seres humanos. A 

construção dos instrumentos e a (re)elaboração de novos materiais, a elaboração e 

adequação de contextos na vida em sociedade requerem novas formas de ser e 

proceder. Esses aspectos se relacionam também aos processos educativos e à 

formação dos profissionais da educação.  

Autores como Nóvoa (1995, 2002, 2009); Schön (1995, 2000); Alarcão (1996); 

Marcelo García (1999); Veiga (2009); Imbernón (2006) e Behrens (2006, 2009, 

2011) têm se dedicado nos últimos tempos, à temática da formação docente. Assim, 

desenvolvem em diferentes níveis de ensino, contextos e enfoques, as pesquisas 

referentes à produção no campo da formação continuada de professores. Para 

enfrentar os desafios impostos pela demanda da sociedade do conhecimento, o 

processo contínuo de formação ao longo da vida, diferencia o profissional docente. 

Na busca pela melhoria de sua profissão, o professor se qualifica e, no dia-a-dia, ao 

resignificar suas práticas, se dignifica. 

Desde o início da carreira docente, a autora deste estudo procura uma 

formação contínua e diversificada do saber para reforçar os aspectos de cunho  

pessoal e profissional. Esta busca mostra que, apesar de todas as transformações 

impostas pela sociedade do conhecimento, se está em busca de algo mais profundo 

que satisfaça as necessidades ontológicas do ser humano. 

A experiência como docente do Ensino Superior há 26 anos, permite observar 

que o contexto atual requer do professor a constante revisão do seu fazer para que, 

por meio da sua prática educativa, mobilize as ações de seus alunos e atinja o bem 

comum.  

Em vista disso, “a mudança nos comportamentos humanos é lenta e não 

acompanha a metamorfose social.” (SPANHOL, 2011a, p. 8128). Para que essas 
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mudanças ocorram são necessárias transformações na atuação profissional dos 

docentes.  

Nóvoa (2009, p.15), declara ser “impossível separar as dimensões pessoais e 

profissionais. Que ensinamos aquilo que somos e que, naquilo que somos se 

encontra muito daquilo que ensinamos.” Acrescenta que, cabe aos “professores se 

prepararem para um trabalho sobre si próprio, para um trabalho de auto-reflexão e 

de auto-análise.” (NÓVOA, 2009, p.15). 

Nesta direção, Spanhol (2011a) reflete sobre a formação de professores e 

aponta para a necessidade da exatidão1 da pessoa do professor. Esta exatidão 

compreende a ação do professor enquanto educador e pesquisador. Para ele 

alcançar esta dimensão, é preciso que compreenda primeiro, que os valores que o 

constroem enquanto pessoa, o formam como profissional. 

Um dos aspectos de relevância da presente pesquisa é a possibilidade de 

contribuir para a educação de modo geral e, como propósito especial, na formação 

continuada daqueles que preparam futuros profissionais. 

Outro ponto que torna o estudo em foco relevante, se relaciona à proposição 

de uma análise da natureza dos significados e sentidos descritos pelos professores 

de Ensino Superior que empregam os pressupostos do método ontopsicológico para 

sua formação e em suas práticas docentes. Os resultados desta pesquisa se 

constituirão em uma contribuição importante para o avanço nos estudos sobre 

formação continuada de professores, e em fonte de novas pesquisas. 

O presente trabalho está organizado em cinco capítulos. Inicia com a  

introdução na qual se apresentam as motivações da proposta, a relevância do 

estudo e a estrutura da tese. 

O primeiro capítulo  aborda os antecedentes gerais e específicos que dirigem 

o leitor à temática do estudo e ao contexto da situação investigada. Essa seção faz 

uma retrospectiva internacional e brasileira do Ensino Superior e discute o seu novo 

paradigma. Na sequência, apresenta o tema “formação continuada de professores” e 

aborda investigações recentes acerca do tema. Na segunda seção, a qual fecha o 

capítulo, descreve-se a problemática da pesquisa, apresenta-se a questão 

orientadora e os objetivos da proposta. 

                                                
1	  O	  termo	  exatidão	  será	  apresentada	  no	  capitulo	  II.	  
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O segundo capítulo se dedica ao marco teórico, composto pelos pressupostos 

teóricos do método ontopsicológico. Tendo em vista a contemporaneidade deste 

conhecimento, se fez necessário apresentar o fundador e a cátedra da 

Ontopsicologia, criada recentemente na Universidade Estatal de São Petersburgo. A 

seguir, se disponibilizam os princípios básicos da Ontopsicologia: campo semântico, 

monitor de deflexão e Em Si ôntico. Para o fechamento do capítulo discorre-se sobre 

os pressupostos do método ontopsicológico e premissas de um pesquisador exato. 

O terceiro capítulo descreve o marco metodológico adotado para o estudo. 

Parte do enfoque epistemológico e tipo de pesquisa seguindo com a indicação dos 

participantes, instrumentos e procedimentos.  

No quarto capítulo se apresentam e se analisam os resultados da pesquisa na 

perspectiva da formação continuada de professores de Ensino Superior segundo o 

método ontopsicológico, com ênfase no trabalho empírico e nos significados e 

sentidos para os profissionais docentes universitários. 

Por último, o quinto capítulo se refere às conclusões do estudo, onde se 

apresentam sugestões e recomendações na tentativa de ampliar o conhecimento 

sobre o tema. 

O ineditismo desta pesquisa está em apontar uma novidade para a formação 

continuada de professores de Ensino Superior: o método ontopsicológico. O qual  

possibilita a ampliação da consciência e confere ao profissional a condição de 

pesquisador exato. As reflexões do estudo nos permitem abrir um novo conceito 

para a formação continuada de professores: Professor preciso na ação. 
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CAPÍTULO I - ANTECEDENTES E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 
 

 Aprender é mudar posturas. (PLATÃO) 

 

Este capítulo está organizado em duas seções. A primeira trata dos 

antecedentes e expõe uma breve retrospectiva histórica do Ensino Superior no 

mundo e no Brasil. Para estes escritos empregam-se como referência básica dois 

conceituados autores brasileiros. Na sequência, se abordam os temas do novo 

paradigma na Educação e a formação de professores. Conclui-se a seção com 

investigações referentes ao tema da formação continuada de professores. A 

segunda seção apresenta o problema e os objetivos orientadores da pesquisa. 

 

1.1 ANTECEDENTES DO ENSINO SUPERIOR 

 

Parte-se do pressuposto de que o Ensino Superior se relaciona à criação da 

universidade, que, como instituição social, é um legado da Idade Média. Nasceu 

com as catedrais e se espalhou rapidamente pelos diversos países da Europa.  

Desempenha desde seu surgimento, um importante papel social e, à medida 

em que a sociedade muda, as instituições também se transformam, adquirem novas 

formas e novas funções, segundo as condições locais e regionais.  

Rossato (1998) aponta a capacidade de adaptação e mudança dessas 

instituições de Ensino Superior como a principal causa da sua sobrevivência e 

relevância ao longo da trajetória histórica. Para os propósitos deste estudo, dedica-

se uma abordagem concisa da história do Ensino Superior em nível mundial e 

nacional. 

 

1.1.1 Retrospectiva no plano internacional 

 

Nos século XI e XII surgiram as primeiras universidades no sul da Europa, 

mais precisamente na Península Itálica. Já naquele período as universidades 

estavam diretamente atreladas à Igreja para ministrar a educação teológica. Deste 

modo, a Igreja estabeleceu praticamente um monopólio sobre o ensino, visto que 

todas as formas de educação laica desapareceram. No entanto, a universidade 
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medieval não fazia pesquisa e nem se dedicava especialmente, à preparação 

profissional. Direcionava-se, contudo, à cultura geral da época, que compreendia 

conhecimentos em Teologia, Filosofia e Artes. (BERTOLIN, 2007). 
 Os estudos de Rossato (1998) apontam que atualmente existe um certo 

consenso, aceitando-se Bolonha como a primeira instituição que atingiu plenamente 

o estatuto de universidade. Essa cidade se caracterizava como universidade dos 

estudantes pela sua iniciativa de organização em grandes nações: os citramontanos 

(italianos) e os ultramontanos (não italianos). Outras universidades, nos séculos  XII 

e XIII, seguiram esse modelo. 

Além de Bolonha, também Paris foi pioneira na constituição da universidade. 

Segundo o mesmo autor, a primeira é a mais antiga e, a segunda, a mais importante 

pois se tornou modelo para as outras instituições. Naquele mesmo período, 

nasceram mais duas importantes universidades: Oxford e Montpellier. 

 O século XIII foi chamado o “Século das Universidades”, consolidando o 

prestígio de Bolonha e Paris, bem como o fortalecimento de Oxford. Naquele século 

nasceram também as universidades espanholas, especialmente as ligadas aos reis 

católicos e reconhecidas pelo Papa. Em 1290 foi criada a Universidade de Lisboa, a 

qual foi transferida em 1308, para Coimbra. Elas foram relevantes para o Brasil 

Colônia, pois era para lá que os pais abastados enviavam seus filhos. (ROSSATO, 

1998). 

 No século XIV surgiram universidades de grande prestígio na Europa Central, 

como Heidelberger, na Alemanha, em Viena e em Praga. O aumento de 

universidades nos séculos XV e XVI conduziu a uma regionalização desconhecida 

anteriormente. A novidade do século XV se refere à expansão da universidade a 

outros países, além da Europa. Com a conquista de Constantinopla pelos turcos, 

muitos sábios fugiram para o ocidente; estabeleceu-se em Istambul, em 1453, a 

primeira universidade fora do continente europeu (ROSSATO, 1998). 

 As universidades medievais apresentavam os seguintes elementos comuns: 

licença de ensinar em toda cristandade, atribuição de grau, privilégios reconhecidos 

aos estudantes, uniformidade de organização, método próprio, caráter internacional, 

ensino de disciplinas superiores (Teologia, Direito, Medicina, Artes Liberais) e 

autonomia para se emancipar da Igreja. Os três graus que as universidades 

conferiam eram:  licença de ensinar, de onde se originaria a Licenciatura; o 

Bacharelado e o Doutorado. (CUNHA, 1986). 



25 
 
 A grande expansão das universidades na Península Ibérica e no Império 

Germânico ocorreu entre 1474 e 1620. No século XVIII, na maioria das 

universidades europeias, os professores estavam desocupados, ensinando 

fracamente um currículo medieval sem muita relevância para a vida moderna o que 

caracterizava as universidades como moribundas. (CUNHA, 1986). 
  Assim, a universidade permanecia conservadora e fechada ao mundo do 

trabalho. A preparação para o emprego era um aspecto secundário na atividade 

universitária e o ensino tornava-se uma educação destinada aos jovens de famílias 

nobres e abastadas que formavam a elite da época. (CUNHA, 1986). 
 Em 1750 foi criada a Universidade de Moscou, na Rússia e em 1837, a 

Universidade de Atenas, na Grécia, berço da cultura ocidental. Na segunda metade 

do século XIX e no século XX surgiram universidades nas numerosas colônias da 

África, Ásia e Austrália. Na América, foi fundada a Universidade de Santo Domingo, 

em 1538, confiada à Ordem dos Dominicanos. (CUNHA, 1986). 
 Os modelos das universidades da América Hispânica surgiram em 1551 com 

a fundação das universidades de San Marcos, em Lima, no Peru e, a universidade 

do México. As novas universidades complementavam os colégios trazidos para a 

América. Elas se destinavam aos filhos da nobreza e dos senhores da terra, mas 

também aos nativos. (CUNHA, 1986). 
 No século XVII as universidades da América Latina acompanharam o 

processo de ocupação do território. Em 1636, foi fundada a universidade de Harvard, 

a mais conhecida da América Inglesa. (ROSSATO, 1998). 
 Acontecimentos marcantes para as universidade ocorreram no século XVIII. 

Segundo Rossato (1998, p.75) “desencadeado pelo processo emancipacionista nas 

colônias; iniciou-se a laicização do ensino e manteve-se a criação de novas 

universidades.” Esse autor declara que no final do século XVIII havia na América 

Latina 19 universidades e 20, nos Estados Unidos. Somente dois grandes países 

não tinham constituído suas universidades: Canadá, que o faria no século XIX, e 

Brasil, o último, que somente no século XX, teria suas primeiras universidades. 

 
1.1.2 Retrospectiva do ensino superior no Brasil 
 
 O histórico da educação brasileira contempla cinco períodos conhecidos 

como: Jesuítico, Pombalino, Ensino Superior no Império, na Primeira República e na 
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Era Vargas (ROSSATO, 1998). A este estudo interessam os dados referentes aos 

três últimos períodos quando começou a se delinear a universidade brasileira. 

 O período jesuítico ocorreu no Brasil Colônia, (1500-1808) sob a 

responsabilidade dos colégios dirigidos pelos jesuítas, que se assemelhavam às 

universidades implantadas na América Hispânica.  

 O período pombalino, denominado assim pelas reformas propostas pelo 

Marqês de Pombal, ocorreu de 1760 a 1808. Foi decorrente das práticas com ênfase 

nas relações econômicas anglo-portuguesa, expulsando os jesuítas que tinham por 

objetivo servir interesses da fé, contrários aos interesses de Pombal que eram de 

uma escola para servir aos interesses do Estado. 

 Com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 1808, criaram-se 

então cursos e academias destinados a formar burocratas para o Estado. As 

primeiras unidades do novo Ensino Superior apareceram em forma de aulas e 

cadeiras. Essas eram unidades extremamente simples: constituíam-se em um 

professor que com seus próprios meios (livros, instrumentos, etc.) ensinava a seus 

alunos em locais improvisados. Apenas mais tarde surgiram as escolas, academias, 

faculdades e unidades de Ensino Superior com direção especializada, programas 

sistematizados e organizados conforme uma seriação preestabelecida. (ROSSATO, 

1998). 
 Naquela mesma época apareceram as primeiras cadeiras de Anatomia e de 

Cirurgia, que serviram de embrião às faculdades de Medicina e de Farmácia, criadas 

posteriormente. Na sequência, desenvolveu-se o ensino de Engenharia, Direito e 

Agricultura. No período de 1816 – 1818 foram criadas a  Escola Real de Belas Artes; 

cadeiras de Economia Política, Matemática Superior, Química, História, Desenho e 

Música. De acordo com Rossato (1998), os currículos e a maioria dos livros dessas 

escolas superiores eram calcados em modelos franceses. 

 De 1808 a 1889, no Período Imperial do Brasil, o projeto de criação de uma 

universidade encontrava adversários ferrenhos, especialmente, os positivistas que 

apresentavam  argumentos como: 

 
A universidade é uma coisa obsoleta e o Brasil, como país novo, não pode 
querer voltar atrás para construir a universidade; deve manter suas escolas 
especiais, porque o ensino tem de entrar em fase de especialização 
profunda”[...] “a universidade seria ainda uma iniciativa contrária à liberdade 
de ensino que pregavam, ainda mais porque, sob controle direto do 
imperador, seria previsível o predomínio das doutrinas católicas. (CUNHA, 
1986, p. 137 - 138). 
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 No período da Primeira República (1889 -1930) surgiram os primeiros 

estabelecimentos de Ensino Superior no Brasil com o nome de Universidade. A 

primeira apareceu no Rio de Janeiro, em 1920 e, a de Minas Gerais, em 1927. 

Naquele período, o rol de cursos se ampliou e o número de escolas superiores se 

elevou para 27: 9 na área da saúde (Medicina, Obstetrícia, Odontologia e Farmácia); 

8 de Direito; 4 de Engenharia; 3 de Economia e 3 de Agronomia. (ROSSATO, 1998). 

 A política de Ensino Superior do Brasil, a partir de 1928 entendeu que era 

necessário diversificar o tipo de universidade no país. Portanto, cada instituição 

deveria se organizar conforme suas condições de localização e peculiaridades, bem 

como, os cursos e as pesquisas que pretendiam oferecer e desenvolver, 

respectivamente. Contudo, previa a uniformização do preparo fundamental para a 

matrícula dos estudantes. As universidades deveriam dispor de autonomia integral, 

garantida pela renda de um patrimônio inalienável, intransferível, doado pelos 

governos federal e estadual ou por particulares. (CUNHA, 1986). 

 No período entre 1930 – 1952, conhecido como a Era Vargas, havia no início, 

apenas três Universidades: a do Rio de Janeiro, criada em 1920; a de Minas Gerais, 

de 1927 e a Escola de Engenharia de Porto Alegre, criada em 1896, porém esta 

última, sem o nome de Universidade. (ROSSATO, 1998). 

 De acordo com o mesmo autor, um decreto denominado Estatuto das 

Universidades Brasileiras, de 1931, estabeleceu os padrões de organização do 

Ensino Superior em todo o país, em duas formas: a universidade e o instituto 

isolado; a primeira, poderia ser oficial ou livre. A oficial seria aquela mantida pelo 

governo federal ou pelo estadual e a universidade livre, sustentada  por fundações 

ou associações particulares. 
 Deste modo, em 1934, surgiu  a Universidade de São Paulo (USP), com o 

escopo inicial de superar o simples agrupamento de Faculdades. A partir de 1946 

nasceram as universidades particulares, com destaque para a atuação da Igreja 

Católica, com a Pontifícia Universidade do Rio de Janeiro (PUCRJ) e a Pontifícia 

Universidade de São Paulo (PUCSP). Em 1948 acrescentaram a Pontifícia 

Universidade Católica de Porto Alegre (PUCRS), com o mesmo padrão das 

anteriores. (ROSSATO, 1998). 

 A expressiva aceleração das universidades brasileiras ocorreu depois de 

1960, atingindo diretamente a classe média urbana que buscava, por meio do 

diploma, uma forma de manter o seu status social ou para alcançar um lugar 
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qualificado no mercado de trabalho. Naquele ano, um grupo de intelectuais liderados 

por Darcy Ribeiro, fundou a Universidade de Brasília (UNB). Em 1968, aconteceu a 

reforma universitária brasileira. No entanto, nas palavras de Demo (1997) os 

objetivos daquela reforma não foram estimuladores com relação ao processo de 

transformação e mudança. 

 A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº9.394/96 

foi sancionada em 1996. Ela apresenta avanços incontestáveis: conduz o sistema 

educacional brasileiro a  transformações significativas e age também na base da 

pesquisa e na dimensão política da educação. (DEMO, 1997). 

 Em relação ao número de Instituições de Ensino Superior do Brasil, dados do 

Ministério da Educação (MEC), publicados no Relatório do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), indicam que o país tem: 

94 Universidades Federais; 84 Estaduais; 67 Municipais e 2.069 Privadas, 

totalizando 2.314 Instituições em todo país. (BRASIL, 2010).  

 Com a reforma do ensino brasileiro que ocorreu na década de 1990, as 

instituições de Ensino Superior se organizaram em três categorias: Universidades, 

Centros Universitários e Faculdades Isoladas. Quanto ao tamanho, as Instituições de 

Ensino Superior (IES) são classificadas em: pequenas, até mil alunos; médias, de 

mil a dez mil alunos e, grandes, acima de dez mil alunos. (BRASIL, 2010). 

 Com a criação tardia ou “temporã” da universidade brasileira, como Cunha 

(1986) a denomina, ela surgiu com reflexos e marcas europeias, pois, os países 

importantes da Europa foram pioneiros em implantar essas instituições. Dessa 

forma, o início das transformações no Ensino Superior brasileiro, coincide também 

com a influência positivista na política educacional.  

 Os informações apuradas neste estudo mostram que em pouco mais de 90 

anos de história da educação superior brasileira, houve um crescimento 

extraordinário em termos de número de instituições e de matrículas de alunos. Além 

disso, indica a prevalência do Ensino Superior pago desenvolvido em instituições 

privadas. 

 As mudanças que ocorreram na estrutura organizacional e na expansão das 

instituições de Ensino Superior se interpretam como decorrentes das necessidades 

sociais, mas também, como mudança no modo de pensar e conceber o mundo. 

Assim, novas formas de pensar conduzem à quebra e ao surgimento de um novo 

paradigma que se reflete principalmente, na educação, como se discute a seguir. 
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1.1.3 Novo paradigma e a educação2 

 

Durante um longo período histórico a cultura foi dominada pelo modelo 

mecanicista cartesiano, com implicações em toda a sociedade ocidental (CAPRA, 

1996). No entanto, esse paradigma está retrocedendo e dá espaço a um modelo 

sistêmico, pois, não é mais possível ver os fatos e os problemas que atingem a 

humanidade de forma isolada. “Desde o surgimento da mecânica quântica, a ideia 

da mera simplificação tornou-se, por conseguinte, insustentável, abrindo à ciência 

um mundo de uma riqueza insuspeitada”. (TESCAROLO, 2005, p. 20). 

Cada situação interfere na outra e os processos se entrelaçam. Ao simples 

mover de cada folha, por exemplo, outras ações ocorrem como consequência desta 

e assim, sucessivamente: “[...] problemas precisam ser vistos, exatamente, como 

diferentes facetas de uma única crise, que é, em grande medida, uma crise de 

percepção”. (CAPRA, 1996, p. 23). 

As teorias da relatividade e quântica “implicam a necessidade de olhar o 

mundo como um todo indiviso” (MORAES, 1997, p.70).  Esse fato se evidencia nas 

colocações de Capra (1996, p. 24) quando afirma que “as novas concepções da 

física tem gerado uma profunda mudança em nossas visões de mundo; da visão de 

mundo mecanicista de Descartes e de Newton para uma visão holística, ecológica”. 

Caminhar para uma mudança de paradigmas requer da humanidade, 

transformações que nem sempre são de aceitação unânime, ou  em um mesmo 

momento, pois, “[...] requer uma expansão não apenas de nossas percepções e 

maneiras de pensar, mas também de nossos valores” (CAPRA, 1996, p. 27). 

Segundo este autor, “a mudança de paradigma na ciência, em seu nível mais 

profundo, implica uma mudança da física para as ciências da vida” (CAPRA, 1996, p. 

29). 

Também no livro, “As conexões ocultas: ciência para uma vida sustentável”, 

Capra (2002, p.13) se propõe “a aplicar também ao domínio social a nova 

compreensão da vida que nasceu da teoria da complexidade”. 

Ao tratar o tema da complexidade, Tescarolo (2005, p. 55), por sua vez, 

defende que ela “constitui uma categoria lógica e ontológica”. Descreve as 

                                                
2Este texto, na sua íntegra, faz parte de um artigo publicado em 2011, no X Congresso Nacional de 

Educação  - EDUCERE. (SPANHOL, 2011a). 
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propriedades gerais dos sistemas complexos: entropia, enação e teleologia. Em 

relação à teleologia, o autor argumenta que a “reflexão sobre a propriedade 

teleológica dos sistemas complexos nos reporta à questão das finalidades na 

educação”. Essa ideia se vincula “a princípios e valores – e a ética que os critica – 

que regem as experiências pessoais em sociedade, com seus interesses e 

aspirações, sofrimento e prazer”. (TESCAROLO, 2005, p.76). 

A chegada do tão esperado século XXI acarretou desconforto para aqueles 

que ainda não haviam percebido que tudo muda constantemente e que os seres 

humanos fazem parte dessas mudanças. Não só enquanto seres passivos que 

sofrem os processos de mudanças, mas também enquanto agentes desses 

processos. Somente o homem pode ajudar ao homem. E, ao pensar desse modo, 

entende-se que a educação é o instrumento para compreender as inúmeras 

situações com as quais a humanidade se depara nos dias atuais. 

Os estudos na área da educação acompanharam o percurso característico 

das ciências naturais e físicas. Trataram-se os fenômenos educativos como se 

pudessem ser isolados e alcançados em laboratórios. Segundo Lüdke e André 

(1986, p. 3) “durante muito tempo se acreditou na possibilidade de decompor os 

fenômenos educacionais em suas variáveis básicas, cujo estudo analítico, e se 

possível quantitativo, levaria ao conhecimento total desses fenômenos”. Outra 

característica marcante dessa compreensão “era a crença numa perfeita separação 

entre sujeito de pesquisa, e o pesquisador, e seu objeto de estudo”. (LÜDKE e 

ANDRÉ, 1986, p.4). 

A separação entre sujeito e objeto desdobrou-se em polaridades excludentes 

com as quais se aprendeu a pensar e a conceber as coisas, a natureza, a educação 

e o próprio ser humano de forma isolada. Os sinais de falência desse paradigma 

forçaram o surgimento do novo paradigma científico, ancorado numa racionalidade 

complexa e interdisciplinar, denominado paradigma da complexidade, ou “teoria da 

complexidade”. Ela representa a possibilidade de se encontrar caminhos para o 

desenvolvimento da humanidade de forma mais sustentável, justa e solidária.  

Behrens (1999, p.105) declara que a denominação “paradigma emergente” é 

atribuída a Boaventura Santos (1989)3 e, posteriormente, referendada por outros 

                                                
3Sobre o paradigma emergente, cf.  SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução a uma ciência pós-

moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1989. 
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autores. Ao tratar o tema: a busca de um novo paradigma da complexidade na 

educação superior, Behrens (2006, p. 20) defende que “o paradigma inovador que 

acompanha a Sociedade do Conhecimento exige mudanças profundas no que se 

refere à visão de mundo, de homem, de tempo, de espaço, entre outras”. Acrescenta 

que a mudança afeta “especialmente a Educação Superior”. 

Esse fato implica numa postura ética dos envolvidos no processo 

educacional, comprometidos com o futuro da humanidade em relação à dignidade 

humana e à sustentabilidade ecológica. Assim, concebe-se que “a sociedade do 

conhecimento demanda repensar a educação superior, e, em especial, a prática 

pedagógica dos professores” (BEHRENS, 2006 p. 29). Nesse sentido, propõe que as 

dimensões que precisam compor a educação do século XXI devem contemplar ”uma 

visão ampla e holística e com abrangência critica e reflexiva”. (BEHRENS, 2006, p. 

30). 

Na explicitação sobre o paradigma da complexidade, Morin, Ciurana e Motta 

(2003, p. 43) referem-se à palavra complexidade “como um tanto ambígua”. 

Discutem o termo a partir do Latim, Espanhol e do Francês. A etimologia da palavra 

complexidade “é de origem latina, provém de complectere, cuja raiz plectere significa 

traçar, elencar. Remete ao trabalho de construção de cestas que consiste em 

entrelaçar um círculo, unindo o princípio com o final de pequenos ramos” (MORIN, 

CIURANA, MOTTA, 2003, p. 43). Esta analogia reforça o significado original do 

termo complexus, que significa o que tece junto. Todavia, é a Pascal (1623-1662) 

que se atribui o primado sobre a abordagem do paradigma da complexidade. Pascal, 

citado por Morin (1999, p. 115), escreveu: “todas as coisas sendo causadas e 

causadoras, ligadas e ligantes, mediatas e imediatas, tudo se relacionando por uma 

ligação natural e insensível que liga os mais afastados e os mais diferentes, eu 

considero impossível conhecer as partes sem conhecer o todo assim como conhecer 

o todo sem conhecer as partes”.  

Morin (1996) afirma que há complexidade onde quer que se produza um 

emaranhamento de ações, de interações, de retroações. Defende que há uma outra 

complexidade que provém da existência de fenômenos aleatórios e, empiricamente, 

agrega incertezas ao pensamento. Seu argumento é que, “no que concerne à 

complexidade, há um pólo empírico e um pólo lógico, e a complexidade aparece 

quando há simultaneamente dificuldades empíricas e dificuldades lógicas”. (MORIN, 

1996, p. 274). 
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A ideia de um polo empírico e um polo lógico, subjacentes à complexidade, 

fundamenta-se, igualmente, no pensamento de Pascal, que diz: “todas as coisas são 

ajudadas e ajudantes, todas as coisas são mediatas e imediatas, e todas estão 

ligadas entre si por um laço que conecta umas às outras, inclusive as mais 

distanciadas”. (PASCAL apud MORIN, 1996, p. 274). 

A partir dessas considerações, duas observações são possíveis. Na primeira, 

se as coisas são “ajudadas e ajudantes”, significa que, ao se fazer as coisas, as 

coisas também fazem porque na medida em que faz as coisas, o indivíduo se realiza 

e se constitui como pessoa. Na segunda observação, tudo tem relação e nada está 

isolado no universo. Desta maneira, ações praticadas no âmbito restrito das casas 

podem ter repercussão no todo. 

Morin (2002, p.14) afirma “os indivíduos produzem a sociedade mas, [...] a 

sociedade, com sua cultura e linguagem retroage sobre os indivíduos. Somos 

produtos e produtores ao mesmo tempo”. Conforme explica este autor, o 

fundamento da causalidade complexa permite juntar fenômenos em contraposição 

ao pensamento clássico de uma causalidade linear. 

Nesta perspectiva, “complexidade é um tecido de elementos heterogêneos 

inseparavelmente associados, que apresentam a relação paradoxal entre o uno e o 

múltiplo” (MORIN, CIURANA, MOTTA, 2003, p. 44). Complexidade é, então, a rede 

de eventos, ações, interações, retroações, acasos do mundo fenomênico e se 

apresenta sob o aspecto perturbador da perplexidade, da desordem, da 

ambiguidade, da incerteza. O surgimento da complexidade nas ciências permitiu 

reorientar esse termo o que tornou necessário reformular a própria dinâmica do 

conhecimento. Assim, o pensamento complexo tenta religar o que o pensamento 

disciplinar separou. Neste sentido, a teoria da complexidade se identifica como 

fundamento teórico às questões educacionais de caráter interdisciplinar.  

A compreensão do termo complexidade na área educacional se justifica 

porque os fatos e os objetos do conhecimento não podem mais ser pensados e 

analisados com os recursos mentais pautados no pensamento de linearidade.  

De acordo com Gonzáles-Gaudino (2005), o pensamento complexo 

representa uma das mais recentes contribuições para a reformulação das fronteiras 

e dos objetos de estudo das disciplinas científicas. O pensamento complexo 

“destruiu os mitos da acumulação progressiva e depurada do conhecimento 
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científico, da inviolabilidade do sujeito humano, da ordem logocêntrica do mundo e 

das verdades universais”. (GONZÁLEZ-GAUDINO, 2005, p. 130). 

É preciso considerar que o homem pode ser entendido como um sistema 

aberto, de relações e interações. Então, a preocupação com uma educação que 

envolve uma consciência planetária requer a participação ativa de toda a sociedade. 

Essa inquietação global com a humanidade se vislumbra em diversos segmentos.  

O relatório da UNESCO, coordenado por Delors (2001) apresenta os quatro 

pilares para educação do século XXI: “aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a conviver e aprender a ser”. Eles servem de parâmetros para o 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem na contemporaneidade, em que 

“[...] uma educação só pode ser viável se for uma educação integral do ser humano. 

Uma educação que se dirige à totalidade aberta do ser humano e não apenas a um 

de seus componentes”. (WERTHEIN, 2002, p.11).  

“Aprender a ser“ é apontado como princípio fundamental e a educação tem a 

missão de trabalhar para o desenvolvimento total da pessoa integrando espírito e 

corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal e 

espiritualidade. Essa incumbência comporta preparar “[...] para elaborar 

pensamentos autônomos e críticos e para formar os seus próprios juízos de valor, de 

modo a poder decidir, por si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da 

vida”. (DELORS, 2001, p. 99). 

A aprendizagem deve ser contínua ao longo da vida. Com os constantes 

progressos da sociedade há uma exigência de atualização dos saberes, que ao se 

penetrarem, se enriquecem. A UNESCO entende ainda que a educação, nesse 

sentido, deve ultrapassar esses objetivos, pois “Deve fazer com que cada indivíduo 

saiba conduzir o seu destino, num mundo onde a rapidez das mudanças se conjuga 

com o fenômeno da globalização para modificar a relação que homens e mulheres 

mantêm com o espaço e o tempo”. (DELORS, 2001, p.105). 

Arroyo (2008, p. 9) esclarece que “trabalhar com a educação é tratar de um 

dos ofícios mais perenes da formação de espécie humana.” E, que os docentes se 

orientam por “saberes e artes aprendidas desde o berço da história cultural e social”.  

No artigo “Aprendizagem e conhecimento: conexões planetárias”, Darós e 

Tescarolo (2007, p.113) salientam que “cabe à escola, mediante uma aprendizagem 

transformadora e em colaboração estreita, com as demais instâncias da sociedade, 
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criar e alimentar essa nova consciência planetária, que deve resultar na promoção 

de um desenvolvimento sustentável e integrado”. 

Considera-se que se vive a transição do paradigma cartesiano ao complexo, 

e, esta compreensão é fundamental para se repensar a dimensão humana na 

educação atual e apontar caminhos para esta ação. 

 

1.1.4 Formação de professores 

 
Muitos são os desafios no início do século XXI no âmbito educacional. Agir 

sobre a diversidade cultural e social dos alunos tornou-se papel importante para 

contribuir de forma significativa na compreensão das transformações sociais. Deste 

modo, não basta ensinar conteúdos, mas, atualmente, se exige da instituição de 

ensino também a função de educar e cuidar. 

Neste contexto, segundo Boff, (2000, p.102) “colocar cuidado em tudo” reflete 

a busca por um ser humano eticamente comprometido e responsável com a sua vida 

e com a vida do planeta. Esse ato requer da Educação a busca por uma pedagogia 

que favoreça o equilíbrio como sugerido por Gasque e Tescarolo (2008). 

A ênfase desta pesquisa se atrela àqueles professores que preparam outros 

profissionais, ou seja, os professores de Ensino Superior. A universidade é o espaço 

que forma profissionais e tem como objetivo principal “o permanente exercício da 

crítica, que se sustenta na pesquisa, no ensino e na extensão” (ALMEIDA E 

PIMENTA, 2011, p. 21). E, para ser um professor de Ensino Superior no Brasil, a  

LDB 9394/96 (BRASIL,1996) estabelece como requisitos, a formação de Pós-

Graduação de Mestrado e Doutorado. 

Behrens (2003); Masetto (2005); Zabalza (2004; 2006) e Veiga (2009) 

compreendem que a Pós-Graduação stricto- sensu é uma parte da formação para o 

exercício da docência no Ensino Superior, pois, também são exigidas competências 

especificas. 

Outros autores como Cunha, (2007; 2010a); Pimenta; Anastasiou (2002) 

consideram que Mestrado e Doutorado, atualmente, não são mais suficientes para 

enfrentar as demandas da realidade das universidades em uma sociedade em 

transformação constante, visto que os professores com formação stricto- sensu 

dedicam-se mais à pesquisa do que ao ensino. 
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As considerações das autoras conduz ao questionamento: que outra 

formação o momento atual requer? 

Em relação ao professor, o desafio está em realizar uma constante reflexão 

sobre sua ação docente. É necessário que ele reveja frequentemente, o seu 

conhecimento teórico, a metodologia e as práticas pedagógicas empregadas para 

ensinar. Ainda, Marcelo García (1995), salienta a importância de enfatizar o aspecto 

continuum ao modo de conceber a formação de professores. Comprometer-se com 

essa ação requer do profissional a capacidade de promover a novidade, em si e nos 

seus alunos. 

No item 1.3, abordado anteriormente, ao considerar o paradigma da 

complexidade, evidencia-se o pensamento de autores como Capra (1996); Morin; 

Ciurana; Motta (2003) e González-Gaudino, (2005). Eles argumentam que a 

crescente demanda de informações provoca os professores a mudanças no seu 

modo de agir na prática pedagógica. Esse fato possibilita a inovação e oportuniza ao 

professor estabelecer um novo perfil profissional com mais autonomia e criatividade.  

Não é possível pensar ou produzir escrita de constituição docente, sem 

compreender, que desde o início, ela se transforma em um campo de formação 

profissional intenso e rico para ser mapeado. O processo de formação de 

professores deveria começar quando da inserção na Academia ou nos cursos de 

Magistério como outrora, os quais eram o cenário formador de docentes. A formação 

enquanto continuidade, é uma ação dinâmica que se refere à formação inicial e à 

formação contínua ao longo da vida. Nelas se insere o desenvolvimento do 

profissional que busca ampliar seus conhecimentos aliados à melhoria de suas 

competências e atitudes para o exercício da vida profissional como professor. 

Um modo de conceituar a formação de professores é viável a partir do 

significado atribuído à formação de professores como consta nesta citação: 

 
[...] a área de conhecimentos, investigação e de propostas teóricas e 
práticas que, no âmbito da Didática e da Organização Escolar, estuda os 
processos através dos quais os professores – em formação ou em exercício 
– se implicam individualmente ou em equipa, em experiências de 
aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os seus 
conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite intervir 
profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da 
escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos 
recebem. (MARCELO GARCIA, 1999, p.26). 
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 Marcelo García (1999), preconiza oito princípios para a formação de 

professores. O primeiro, relativo à formação contínua e permanente. O segundo 

remete àquela formação que estimula o processo de mudanças e inovação que, 

possivelmente se reflete na melhoria do ensino. O terceiro princípio posiciona a 

escola como o locus formativo e considera a relação entre os processos de 

formação e o desenvolvimento organizacional da instituição.  

O mesmo autor explica que, além de dominar os conteúdos é necessário 

saber ensinar e, neste aspecto encontra-se o quarto princípio no qual defende que é 

preciso integrar os conteúdos curriculares e a formação pedagógica. A unicidade 

entre teoria e prática se expressa no quinto princípio. O sexto, refere-se à 

necessidade de compatibilizar o tipo de atuação exigida ao docente, com a formação 

recebida. No sétimo destaca a relevância de conceber o professor como um ser 

único com características e necessidade distintas. Oportunizar ao professor o 

questionamento sobre suas crenças e atuação profissional compreende o oitavo 

princípio. 

Este profissional precisa ter muito claro em sua prática pedagógica, que ser 

professor se fundamenta em uma trajetória social, com caminhada individual. Não se 

constrói um professor do dia para a noite, pois, tornar-se professor exige um 

processo contínuo, erigido por vários fragmentos de uma história pessoal e de 

relações com seus pares e semelhantes inseridos em um contexto. 

Os programas de formação de professores se orientam por diferentes 

abordagens: tradicionais, centrados em competências, personalistas ou orientados 

para a investigação (ZEICHNER 1983). Estas concepções variam de acordo com as 

orientações da ciência, da visão de homem, de sociedade, de mundo e de 

educação.  

Segundo Behrens (2006, 2009), o modo de conceber a formação de 

professores, se relaciona diretamente às funções da escola, exigidas pela 

sociedade. Com o advento do tecnicismo, a formação dos professores se resumia a 

cursos, numa perspectiva clássica e tradicional, denominados treinamentos, 

capacitação ou reciclagem. Essa visão reducionista imperou por um longo período e 

deixou marcas na formação dos profissionais da educação. Sua  prática se concebia 

em “saber fazer” e a competência pedagógica ficava circunscrita ao domínio do 

conteúdo e habilidades. O professor era o centro do processo de ensino e o modelo 
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atendia às demandas da época. Segundo Behrens (2007, p. 4), “[...] no modelo 

conservador, acreditava-se que o saber-fazer podia garantir o saber-ensinar”. 

A partir da segunda metade da década de 1990 surgiram outras concepções 

que consideraram outros aspectos para o avanço da carreira docente. A formação 

continuada naquela época adquiriu uma nova conotação com a mudança de uma 

visão conservadora para uma perspectiva inovadora na educação (BEHRENS 2006, 

2009). Uma das ações que se pretendia ao incentivar e promover a formação 

docente continuada, era de que o projeto profissional fosse sempre somado ao 

projeto pessoal do docente. 

A nova concepção da formação continuada envolvia uma visão sistêmica que 

implicava em mudança na forma de ser, pensar e agir dos indivíduos e das 

instituições que preparavam profissionais. Esta visão, segundo Behrens (2006), 

compreende o paradigma da complexidade ou emergente, fundado em uma 

educação reflexiva e transformadora, sustentado na concepção da totalidade e 

interconectado por múltiplas abordagens (CAPRA, 2002; MORIN, 2004). 

A mudança no modo de agir e repensar a formação continuada dos docentes 

considera o contexto social e as exigências da sociedade contemporânea: 

 
O contexto em que trabalha o magistério tornou-se complexo e 
diversificado. Hoje a profissão já não é mais a transmissão de um 
conhecimento acadêmico ou a transformação do conhecimento 
comum do aluno em um conhecimento acadêmico. A profissão 
exerce outras funções: motivação luta contra a exclusão social, 
participação, animação, relações com a comunidade [...] E é claro 
que tudo isso requer uma nova formação: inicial e permanente. 
(IMBERNÓN, 2006, p.14). 
 

Devido a esse advento da atuação profissional exigir dos docentes uma 

constante reflexão sobre seus saberes e práticas, há de se repensar objetivamente 

um profissional que invista e tenha total acesso à formação permanente, em caráter 

inicial ou continuado. 

Vários autores estudam e discutem a formação inicial e ou continuada dos 

profissionais da educação. Entre eles, citam-se: Marcelo García, (1995, 1999); 

Veiga, (2009); Rodrigues, (2006); Formosinho, (2009); Esteves, (2009); Alarcão 

(1996); Pimenta (2000); Nóvoa (1995, 2002, 2009); Behrens, (2003, 2009, 2011).  

Rodrigues (2006, p. 34) conceitua a formação continuada como: 
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O conjunto diversificado de atividades realizadas de forma sistemática ao 
longo da vida docente e articuladas com as situações de trabalho que visam 
não só dotar o professor de conhecimentos, capacidades, atitudes e valores 
adequados ao exercício das tarefas profissionais em ordem à melhoria da 
qualidade da educação proporcionada aos educandos, como pretendem 
possibilitar-lhe os meios de apropriação do conhecimento produzido no 
decorrer de sua experiência profissional, responsável e autônoma, das 
decisões em Educação. 

 

Para enfrentar os desafios da docência, Nóvoa (1995), parte da premissa de 

que a formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva e, desta postura se 

originem meios que promovam um pensamento autônomo, que fortalecerão e 

facilitarão as dinâmicas de auto formação, compartilhada  com seus pares de 

atuação profissional. 

Convém ressaltar o que Imbernón (2006) postula como a capacidade de 

intervir de maneira dinâmica para dinamizar diariamente a função de docente, seja 

no que diz respeito ao ambiente de sala de aula, seja na escola em sua essência. 

Isto requer do professor, então, que a formação continuada, proponha uma reflexão 

que suscite a tomada de consciência e leve a repensar. Assim, o fruto dessa 

reflexão constante, o reconhecimento e o envolvimento no locus de ação onde esse 

docente está inserido, prevê  conhecer e reconhecer o espaço em que atua na área 

da educação. É formar permanentemente o profissional para atuar no ensino e 

aprendizagem dinâmicos, em uma sociedade que evolui quase que na velocidade da 

luz. Por esta razão, o desafio da formação continuada precisa fazer parte do 

cotidiano dos professores e da instituição.  

Segundo Nóvoa (2002, p.61), esse desafio implica em conceber a escola 

como espaço educativo “onde trabalhar e formar não sejam atividades distintas.” 

Portanto, segundo Candau (2003), para a escola tornar-se efetivamente o locus de 

formação e construir uma nova perspectiva de formação continuada, convém que o 

professor adote uma prática reflexiva frente ao processo educativo, visto que o 

“estar” na escola não garante a formação adequada aos desafios da atualidade.  

No momento em que a escola compreende seu papel na formação continuada 

de seus professores, torna-se plausível que esse processo de se formar 

continuamente esteja centrado não somente na figura profissional do professor, mas 

também, de certa forma, em sua experiência enquanto pessoa. Deste modo, o papel 

da escola enquanto lócus de formação continuada e como um espaço com “trabalho 
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centrado na pessoa do professor e na sua experiência é particularmente relevante”. 

(NÓVOA 1995, p.26). 

É válido ressaltar que tal formação demanda um investimento pessoal, um 

trabalho livre e criativo e também um aspecto de total relevância: a construção de 

projetos próprios que possibilitem a construção e o desenvolvimento de uma 

identidade enquanto pessoa e que se reflita em sua identidade profissional.  

Nesse sentido, segundo Nias apud Nóvoa (1995, p.25) “O professor é pessoa. 

E uma parte importante da pessoa é o professor.”  

Um projeto de formação continuada para Nóvoa (2002), se compõe de cinco 

indicações às quais denomina de “teses”, como seguem: a) articular a ação 

pedagógica dos docentes com a realidade das escolas, partindo de problemas reais; 

b) apoiar a apropriação pelos pares, por meio da troca de experiências no processar 

de formação: c) fundamentar-se numa perspectiva reflexiva na qual estejam 

articuladas a investigação, a prática pedagógica e a formação; d) envolver os 

participantes na organização do programa desde a concepção, passando pelo 

desenvolvimento até a avaliação do processo; e) saber aproveitar as práticas que 

ocorrem na escola e que compreendem ideias inovadoras. 

André (2010, p. 275) aponta que “o conceito de desenvolvimento profissional 

docente”, a partir de 2008 aparece nos textos de Nóvoa, Imbernón e Marcelo “em 

substituição ao de formação inicial e continuada”, no entanto salienta que “deve-se 

ter em mente sua amplitude e, portanto, assumir todas as consequências que essa 

opção acarreta.” 

O constante processo de mudança e inovação presentes na sociedade do 

conhecimento requerem a urgência de um novo perfil do profissional da educação 

capaz de repensar suas práticas, um repensar como um profissional protagonista 

responsável, como propõe Meneghetti (2010).  

A etimologia da palavra protagonista compreende duas outras palavras: do 

grego prõtos, significa primeiro, principal e agõnistês, competidor, lutador (CUNHA, 

2010, p. 527). Neste sentido, deduz-se que o protagonista é o primeiro que age. E, 

isto é o que se espera dos profissionais da educação: que estejam no primeiro plano 

da ação e da iniciativa, para revê-la e  realizá-la no plano social. Uma vez que, ser 

protagonista responsável significa, responder – ponderar o bem - em primeira 

pessoa, diante das ações que faz no ato educativo. E, segundo Spanhol (2011a, 

p.8136), isto implica num “repensar que envolva todo o seu fazer enquanto professor 
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e o seu fazer enquanto pessoa.” Estar repleto daquilo que faz, transforma o 

professor em protagonista responsável pela sua vida e pela sua profissão. 

Assumir a postura de um ator atuante é suscitar o sentido e a necessidade 

constante de que a formação continuada é o caminho natural da docência. Este ato 

se materializa em atividades com foco na potencialização da reflexão do docente 

com vistas a retornar em metodologias funcionais de sala de aula. Faz-se de total 

relevância destacar que é um processo que, segundo Marcelo García (1995), está 

posto para criar condições de colaboração e de trabalho em equipe, que facilite e 

justifique a aplicação de modelos e estratégias reflexivas. 

Entende-se que para efetivar mudanças é necessário mudar a mente dos 

envolvidos no processo: pessoas e instituições. Não basta mudar os programas, pois 

um processo de formação precisa ser planejado com os professores e não 

organizado para eles. Justifica-se este posicionamento visto que, as instituições de 

ensino são compostas e dirigidas por pessoas. Portanto,  as mudanças devem partir 

das reflexões que surgem no “micro espaço” interior de cada participante o que 

permite despojar-se de ideias pré-concebidas sobre si, a profissão e o universo do 

ensino. Segundo Marcelo García (1999), a formação deve priorizar mudanças nas 

atitudes e nos conhecimentos dos professores, o que ativará o processo de 

modificação na instituição de ensino. 

Nessa construção não há um modelo único como mais eficiente que indique 

qual a formação mais eficaz para o desenvolvimento profissional. O que é 

necessário considerar é que os programas de formação analisem as características 

e as necessidades dos professores contextualizados ao espaço no qual estão 

inseridos.  

Deste modo, compreende-se que o exercício da docência e de uma formação 

continuada e permanente de professores atuantes perpassa pela nova dimensão 

que, ao longo da evolução da sociedade, esta profissão adquiriu, que é a de ensinar 

e formar integralmente. Esta afirmação condiz com o que Delors (2001) apresenta  

ao tratar dos quatro pilares da educação do Século XXI: aprender a ser, a conviver, 

a fazer e aprender a conhecer. Considera-se que “aprender a ser”, no sentido 

atribuído por Delors (2001), envolve o desenvolvimento integral do ser humano, que 

é ter a capacidade para elaborar pensamentos autônomos e críticos e, tomar 

decisões sobre situações conflitantes da vida cotidiana. A possibilidade do 
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desenvolvimento integral é despertada e mediada pela prática pedagógica dos 

professores. 

Em relação à docência no Ensino Superior, Behrens (2003) diz que grupos 

diferentes de professores a exercem: 

a) Formados em diferentes áreas do conhecimento com dedicação exclusiva 

à docência no Ensino Superior. Não atuam na esfera profissional e estão 

distantes das necessidades do mercado. Este fato possivelmente se 

reflete na escolha dos conteúdos e ou, na sua associação com a prática. 
b) Formados em diferentes áreas do conhecimento com atividades  na sua 

profissão e na docência. São reconhecidos no mercado de trabalho, 

trazem experiências para sala de aula. No entanto, têm pouco 

envolvimento com as ações educativas da instituição e da produção 

científica. 

c) Formados, com Licenciatura, atuam no Ensino Superior e também em 

outros níveis de ensino. Possuem grande experiência, possível de 

compartilhar com os alunos. Contudo, trabalham em um regime com 

excesso de carga horária, o que provavelmente implica na dedicação ao 

magistério superior. 

d) Professores licenciados que dedicam seu trabalho somente ao Ensino 

Superior. Estes têm suas limitações por não conhecerem a realidade de 

outros níveis de ensino. 

Tendo em vista o atual contexto da educação superior pode-se inferir que o 

melhor seria, conforme apresenta Beherns (2003, p.61) “[...] compor o quadro 

docente com profissionais de todos os grupos citados, garantindo a diversidade e a 

riqueza de todos os profissionais envolvidos”. É evidente que existe falta de uma 

formação para o magistério no Ensino Superior uma vez que, “o exercício docente 

no Ensino Superior exige competências especificas, que não se restringem a ter um 

diploma de bacharel, ou mesmo de mestre ou doutor, ou ainda, apenas o exercício 

da profissão”. (MASETTO, 2005, p.11). Segundo este mesmo autor, o exercício da 

docência compreende não só o domínio de conhecimentos, mas é imprescindível 

um profissionalismo similar àquele esperado no exercício das demais profissões. 

Existe uma questão que, apesar de descrita pelos autores apresentados, se 

vincula à temática de formação de professores. Aponta-se para a pessoa do 

professor, a necessidade de autonomia e de autoconhecimento. Porém, para 
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realizar este passo é necessário, num primeiro momento, despir-se dos modelos 

registrados na memória de cada indivíduo, seja ele professor ou profissional de 

outras áreas.  

Spanhol (2011a) considera que esta não é tarefa fácil, pois requer do docente 

um desacomodar dos seus princípios, estereótipos e modelos arraigados ao longo 

dos anos de vida profissional, pessoal, social, afetiva e familiar. O professor e a sua 

pessoa compreendem uma unidade e como tal devem transmitir essa unidade no 

seu fazer, visto que, o compromisso com a profissão de educador requer um 

educador em constante novidade de ser. 

Para isso, segundo Meneghetti (2010), é preciso fazer metanóia, ou seja, 

mudar a mente. Pela etimologia, a palavra metanóia vem do grego, meta, que 

significa além; para além; nous: mente no sentido de intelecto. Assim, para fazer a 

auto-análise e conquistar a autonomia é fundamental ter a chave de ingresso à sala 

de comandos dos registros reprimidos e removidos da consciência. Este é o ponto 

que se pretende abordar nesta tese: significados e sentidos da formação, segundo o 

método ontopsicológico que propõe o critério epistêmico – Em si ôntico. Ele permite 

retomar a exatidão da consciência, ou seja, retornar à consciência e à reflexão. O 

objetivo é permitir que, ao impactar a novidade da informação, o professor tenha 

condições de verificar se é uma informação reversível ou distorcida. A exatidão da 

consciência possibilita ao professor o exercício da real reflexão, livre dos desvios e 

distorções defletidas que o impedem de verificar o real da ação. De posse desta 

chave cabe ao pesquisador em sua área do saber, ingressar naqueles 

conhecimentos que fazem a lógica do ser na existência.  

No capitulo II se apresentam os pressupostos da teoria Ontopsicológica e do 

método que esta ciência utiliza para resolver o problema do conhecimento humano. 

Longe de pretender que esta se torne solução para resolver todos os problemas da 

docência ou do Ensino Superior, corrobora-se o pensamento de Vidor (2013, p. 88-

100) de que a Ontopsicologia é uma proposta de regeneração da vida uma vez que 

a sua compreensão dá passagem para aqueles que quiserem. Por conseguinte, 

para uma humanidade sustentável necessita-se de um professor sustentável. 

 A literatura mostra que no campo da formação de professores existem 

inúmeras publicações e trabalhos acadêmicos elaborados para atender às 

formalidades de Programas de Pós-Graduação Stricto-Sensu - Mestrado e 
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Doutorado. Os principais achados sobre dissertações e teses elaborados nos últimos 

anos encontram-se discriminados na seção seguinte. 

 

1.1.5 Investigações recentes acerca da formação continuada de professores 

 

As preocupações que envolvem o Ensino Superior na contemporaneidade 

instigam à busca de novos estudos que permitam provocar reflexões acerca da 

formação continuada dos professores e as exigências profissionais, frente às 

demandas socioambientais. Esses estudos vêm crescendo gradativamente e se 

encontram publicados em bases de dados nacionais e internacionais. 

Na tabela 1 se representam os dados da pesquisa realizada na base de 

informações Scielo (http://www.scielo.br), no período  entre 2007 – 2011. 
 

Tabela 1 - Dissertações e teses na área de educação e formação de professores - Scielo 
 Período Educação Formação de 

Professores 
Formação 
continuada de 
professores 

Formação continuada 
de professores no 
Ensino Superior 

2002 	   	   	   1 
2007 479 73 9 	  
2008 483 101 11 	  
2009 603 94 13 	  
2010 697 126 11 1 
2011 746 140 22   
Total 3008 534 66 2 
Fonte: Site da Scielo (http://www.scielo.br) 
 

Os dados encontradas na base Scielo no período pesquisado,  apresentam 

com o descritor “Educação” 3.008 (três mil e oito) trabalhos, entre teses, 

dissertações e artigos; com o descritor “Formação de Professores” se encontraram 

534 (quinhentos e trinta e quatro) pesquisas e, no descritor “Formação Continuada 

de Professores”, 66 (sessenta e seis) achados. Contudo, na busca pelo descritor 

“Formação Continuada de Professores no Ensino Superior” se localizaram apenas 2 

dissertações, uma,  do ano de 2002 e a outra, de 2010. O trabalho de 2002 aborda a 

Educação na área da saúde e o artigo de 2010 trata da relação dos professores no 

Ensino Superior com a tecnologia digital.  



44 
 

Com o intuito de detalhar  a pesquisa, realizou-se  um levantamento em duas 

Universidades brasileiras. Para tanto, consideraram-se  as teses e dissertações da 

Universidade de São Paulo (USP) e Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

(PUCPR).  A escolha dessas  duas instituições teve como critério, o porte da 

Universidade, em relação à USP e pelo enfoque do Programa de Pós-Graduação 

voltada à formação de Professores na PUC/PR. 

Os dados registrados na Tabela 2 são provenientes da biblioteca digital da 

USP, durante os períodos de 2007 – 2011. 
 

Tabela 2 - Dissertações e teses na área de educação e formação de professores - USP 
 Período Educação Formação de 

Professores 
Formação 
continuada de 
professores 

Formação continuada 
de professores no 
Ensino Superior 

2007 144 22 1 	  
2008 152 20 4 	  
2009 172 27 2 	  
2010 176 22 3 	  
2011 135 19 2   
Total 779 110 12 0 
Fonte: Site da Biblioteca Digital USP (www.teses.usp.br) 
 

Ao analisar os dados da tabela 2, na área da Educação, encontraram-se 779 

(setecentos e setenta e nove) teses e ou dissertações do Programa de Pós-

Graduação Stricto- Sensu, em Educação. Incluindo a palavra-chave “Formação de 

Professores” se localizaram 110 (cento e dez) teses e ou dissertações. Filtrando a 

palavra-chave “Formação Continuada de Professores” no mesmo período, se 

acharam apenas 12 (doze) teses e ou dissertação.  Com o descritor “Formação 

Continuada de Professores no Ensino Superior” não foi localizado nenhum trabalho 

sobre o assunto.  

Ao consultar o banco de teses e dissertações da PUC/PR, no período 2007 - 

2011, na área de “Educação” encontraram-se 224 (duzentos e vinte e quatro), sendo 

8 teses e duzentos e dezesseis dissertações. Inserindo a palavra-chave “Formação 

de Professores” se localizaram 53 (cinquenta e três) teses e ou dissertações. Ao  

inserir o descritor “Formação Continuada de Professores” o número de teses e ou 

dissertações caiu para 17 (dezessete). Ao filtrar a pesquisa com o descritor 

“Formação de Professores no Ensino Superior” se identificaram 5 (cinco) 

dissertações e 1 (uma) tese. O detalhamento encontra-se na tabela 3. 
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Tabela 3 - Dissertações e teses na área de educação e formação de professores - PUCPR 
Período Educação Formação  

Professores 
Formação 
continuada  
professores 

Formação continuada  
professores  Ensino 
Superior 

  T D T D T D T D 
2007 	   50 	   8 	   2 	   1 
2008 	   58 	   10 	   6 	   2 
2009 	   31 	   10 	   2 	   2 
2010 6 37 1 12 1 6 1 	  
2011 2 40   12         
Total 8 216 1 52 1 1

6 
1 5 

Fonte: Site da PUC/PR (http://www.pucpr.br) 
 

Na leitura dos seis resumos com o tema “Formação Continuada de 

Professores no Ensino Superior” identificou-se que as dissertações referem-se a:  

“Pedagogia reflexiva”; “Formação continuada e influência na Pedagogia”; 

“Percepção de professores e alunos na avaliação institucional; a formação 

continuada e como desenvolvê-la”. A única tese localizada é de autoria de Pereira 

(2010) e trata do “Percurso de profissionalização docente no Ensino Superior: 

trajetória e renovação na prática pedagógica”. Esta pesquisa foi realizada com 

docentes de uma Universidade do Estado de Santa Catarina.  A autora conclui que:  

 
A legitimação de propostas e o desenvolvimento de um programa de 
formação continuada no Ensino Superior no próprio local de trabalho ficam 
asseguradas pelas condições e pelas oportunidades institucionalmente 
favorecidas, no entanto só se revestiram de real significado à medida que 
foram aceitas e assumidas pelos professores, na crença de que somente 
quem se mobiliza e se compromete com o aprendizado poderá influenciar 
os acadêmicos a fazê-lo. (PEREIRA, 2010, p. 256). 

 

Esta citação remete à exigência de um profissional da educação 

comprometido com o seu processo de formação contínua como responsabilidade 

pessoal que garanta sua ação perante o aluno. 

No intuito de demarcar as pesquisas realizadas na temática foco deste  

estudo, buscou-se apurar os dados na base  Eric – (http://www.eric.ed.gov), no 

período de 2007 - 2011. Nesta busca, encontraram-se, entre teses, dissertações, 

artigos, periódicos, pesquisas e publicações sobre Educação, 10.207 (dez mil 

duzentos e sete) indicações. Ao inserir os descritores “Formação de Professores”, o 

número de trabalhos caiu para 4.622 (quatro mil seiscentos e vinte e dois). No 

descritor “Formação Continuada de Professores”, se identificaram 669 (seiscentos e 
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sessenta e nove) teses, dissertações, artigos, revistas, pesquisas e publicações. 

Filtrando ainda mais a pesquisa, partiu-se para o descritor “Formação Continuada de 

Professores no Ensino Superior” e se encontraram 219 (duzentos e dezenove) 

trabalhos. Estes dados estão sumarizados na  Tabela 4. 
 

Tabela 4 – Dissertações, teses, artigos e pesquisas na área de educação e formação de 
professores - Eric 
 Período Educação Formação de 

Professores 
Formação 
continuada de 
professores 

Formação continuada 
de professores no 
Ensino Superior 

2007 1785 848 120 35 
2008 1843 777 116 39 
2009 2375 969 124 35 
2010 2390 1143 151 54 
2011 1814 885 158 56 
Total 10207 4622 669 219 
Fonte: Base de dados Eric (http://www.eric.ed.gov ) 
 

Após identificar os 219 trabalhos, realizou-se a leitura dos resumos para 

encontrar a abordagem de cada tese/dissertação. Constatou-se que, embora a 

ferramenta de busca do site tenha encontrado, a partir dos descritores, a temática de 

formação continuada de professores no Ensino Superior, nem todos os trabalhos 

abordavam essa temática. 

Do total de teses/dissertações identificadas, 52 correspondem à “Formação 

Inicial”; 34 sobre “Formação a Distância”; 29 a “Formação Continuada”; 19 sobre 

“Tecnologia no Ensino Superior”; 17 correspondem ao “Ensino de Matemática”; 17  a 

respeito da “Formação de Professores do Ensino Médio”; 15 abordam “ A Política e 

Práticas”; 13 de “Formação Técnica”; 9 sobre “Curso Superior para a Sociedade”; 7 

sobre “Alfabetização”; 6  envolvendo alunos que estudam no exterior, e 1 sobre 

“Formação de Professores de Escolas Particulares”.  

A base de dados do “Portal de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)”, disponível em: 

(WWW.capes.gov.br), foi de grande ajuda para mapear as pesquisas da temática em 

estudo no contexto brasileiro. O período, definido para esta busca foi demarcado de 

2008 – 2011 e, neste ano não havia registros até o momento do levantamento. 

Portanto, apresentam-se dados referentes ao período 2008 - 2010. Cabe salientar 

que os anos anteriores foram contemplados nos estudos de André; Simoes; 

Carvalho  e Brzezinski (1999); André (2002); Brzezinski (2006) e Pereira (2010). 
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André (2002) apresenta um estudo sobre formação de professores no Brasil, 

de 1990 a 1998. Na sequência, Brzezinski (2006) e Pereira (2010) mostram um 

panorama sobre a formação docente até 2007. Nos dados levantados por André 

(2002), encontra-se que dos 284 trabalhos sobre Formação de Professores, 42 

(14,85%), abordam o tema “Formação Continuada”. As pesquisas apresentam 

diversos contextos e focalizam diferentes níveis de ensino. E, ainda segundo esta 

autora, embora de forma incipiente, a formação para a docência universitária 

começa  a receber maior atenção nas pesquisas. 

O período compreendido entre 1997 - 2002, segundo  Brzezinski (2006), 

enfatiza o investimento das políticas educacionais nos programas de formação, 

desenvolvidos pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. 

Pereira (2010) demarcou os trabalhos produzidos entre 2003 – 2007 e 

encontrou naquele período, 5.711 teses e dissertações sobre formação de 

professores. Naquela época, as pesquisas desenvolvidas sobre o assunto 

alcançaram 1.575 títulos. Já em relação à especificação da busca, delimitada em 

“Formação Continuada de professores no Ensino Superior”, Pereira (2010) localizou 

174 pesquisas.  

A autora constata que: “São restritas as pesquisas que efetivamente abordam 

a formação continuada como experiência e relatam seus resultados e análises.” 

(PEREIRA 2010, p. 21). Muito embora, afirma Pereira (2010, p.21), vários trabalhos 

que anunciam a formação continuada de professores, “discute concepções e 

aspectos teóricos a ela relacionados, recomendando-a como necessária ou como 

proposta importante a ser considerada pelas instituições e pelos profissionais.” 

Para realizar a pesquisa entre 2008 - 2010, utilizaram-se os mesmos 

descritores usados por Pereira (2010) com o intuito de dar continuidade à base de 

dados. Assim, com o descritor “Educação”, encontraram-se 15.112 trabalhos. Com  

o descritor “Formação de Professores”, o número de pesquisas caiu para 4.871. No 

descritor “Formação Continuada de Professores” se localizaram 1.397 

teses/dissertações. Na sequência, delimitou-se a busca para “Formação Continuada 

de Professores no Ensino Superior”. Neste descritor constataram-se 145 pesquisas. 

Estes dados estão discriminados na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Dissertações e teses na área de educação e formação de professores - CAPES 
Período Total de 

teses e 
dissertações 
na área da 
educação 

Formação de 
Professores 

Formação 
Continuada de 
Professores 

Formação de 
Professores no Ensino 
Superior 

2008 4764 1573 453 46 
2009 5099 1637 466 57 
2010 5249 1661 478 42 
Total 15112 4871 1397 145 
Fonte: Site da CAPES  (http://www,capes.gov.br) 

 

Identificadas as 145 pesquisas na base de dados da CAPES, com o descritor 

“Formação Continuada de Professores no Ensino Superior‘, passou-se à leitura dos 

resumos para identificar a abordagem de cada tese e ou dissertação. Esta leitura 

esclareceu que nem sempre os trabalhos agrupados no site, segundo um descritor,  

enfocam a temática proposta, como no caso do presente estudo. 

Das 145 teses e ou dissertações identificadas, 54 correspondem à “Formação 

Inicial”; 31 sobre “Didática e  Docente”; 24, a “Formação Continuada”; 10 a respeito 

da “Formação a Distância”; 6 correspondem ao “Ensino de Matemática”; 6 relativas à 

“Formação de Professores do Ensino Médio; 4 abordam o “Ensino de Idiomas”; 3 

referentes à “Formação Médica”; 3 de “Tecnologia no Ensino Superior”; 2 sobre 

“Educação Especial”; 1 de “Formação de Professores do Ensino Fundamental” e 1 

sobre o “Sindicato de Professores”. 

A seguir se apresentam alguns trabalhos que enfocam a formação de 

professores, encontrados nos bancos de dados consultados. 

A proposta de estudo de Escorsin (2008), tem como objeto professores do 

Ensino Superior de uma instituição na capital paranaense. A formação continuada 

do professor universitário, segundo a autora, se constitui de atividades com o 

propósito de assegurar a aprendizagem do aluno. O trabalho destaca que o tema  

merece a atenção do docente, da instituição de ensino e do Estado. 

Cunha, (2010), em sua pesquisa, investiga a docência superior com foco nas 

articulações entre formação continuada, saberes e práticas pedagógicas. Sua 

análise evidencia a importância da formação continuada na construção dos saberes 

docentes e faz uma reflexão sobre as exigências do contexto atual para o Ensino 

Superior. 
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Relatos de vida de professores de Pós-Graduação é o assunto de Soares 

(2010), com a finalidade de estudar a formação da identidade docente no Ensino 

Superior. Já Piotto (2008) e Días (2009), abordam a formação continuada de 

professores na Pós-Graduação Stricto-Sensu. O primeiro realiza sua pesquisa com 

professores do Ensino Superior – Mestres; o segundo, desenvolve seu estudo com 

alunos mestrandos e argumenta que o mestrado acadêmico contribui para o 

desenvolvimento das competências necessárias à vida acadêmica. 

Maia (2008) pesquisa as relações da formação continuada e práticas 

pedagógicas de professores do Ensino Superior. Neste sentido, a autora assevera 

que estas relações só ocorrem durante o processo formativo. 

A investigação de Pryjma (2009), parte do pressuposto que o 

desenvolvimento contínuo dos professores integra sua profissão. A autora analisa as 

contribuições da pesquisa para o desenvolvimento profissional dos professores do 

Ensino Superior e menciona que são necessários novos estudos nessa área por ser 

carente de dados. Os resultados indicam que a pesquisa possibilita a formação de 

um profissional reflexivo e crítico. 

Ao estudar as matrizes emergentes do pensamento pedagógico 

contemporâneo e suas contribuições na formação de professores da área de saúde 

Rauli (2009, p. 187), aponta que: “os professores demonstram avanços em direção a 

uma  comprometida com a integração dos conhecimentos, considerando suas 

conexões com a realidade social e planetária mais ampla.” 

A pesquisa de Marques (2012) discute a formação pedagógica do docente no 

estágio curricular supervisionado. Aponta que além da importância dos elementos 

pedagógicos, o elemento humano deve ser considerado no processo 

ensino/aprendizagem. 

Moraes (2007) investiga a formação dos professores considerando as 

implicações epistemo-metodológicas da complexidade e da transdisciplinaridade. 

Salienta a importância de atentar para as dimensões ontológicas do ser em sua 

realidade contextual e ao movimento de sua consciência em evolução. Considera 

que a educação e futuro das novas gerações dependem dela. 

Ampliar a consciência e resgatar o sensível são aspectos que possibilitam o 

desenvolvimento de transformações no meio educacional. Spanhol (2011a) 

argumenta que é de responsabilidade do professor do Ensino Superior, formador de 

outros profissionais, ocupar-se em primeiro lugar, e em primeira pessoa, da sua 
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formação pessoal para depois auxiliar na formação do outro, para ser cada vez mais 

capaz de atingir seus resultados, ser eficiente e eficaz como profissional. Este 

argumento reforça  a necessidade do professor conhecer a si mesmo e se alinha 

aos pressuposto da Ontopsicologia que é o fenômeno em discussão neste estudo. 

Nesta direção centra-se, agora, o foco desta investigação. Assim, em 

continuidade direciona-se a busca para as pesquisas que contemplam e que 

abordam no seu aporte teórico, os conceitos e a metodologia da escola 

ontopsicológica. 

Verificou-se que os estudos realizados na Cátedra de Ontopsicologia da 

Universidade Estatal de São Petersburgo, nos curso de Especialização no período 

2000 – 2011, com enfoque na ontopsicologia, somam 281 pesquisas. Destas, 29 

tratam de temas de Psicologia da Idade e Pedagogia e as demais 252 pesquisas 

abordam temas diversos. Os dados encontram-se especificados  na Tabela 6. 

 
Tabela 6 - Pesquisas sobre o enfoque Ontopsicológico - UESP 
Período  Assuntos 

diversos 
Psicologia da idade 
e Pedagogia 

2000 a 2005  79 11 
2006 a 2010 136 15 
2011 37 3 
Total 252 29 
Fonte: Universidade Estatal de São Petersburgo (2012) 
 

A análise dos temas das 281 dissertações permitiu reagrupá-las nas 

seguintes categorias: 12 dissertações sobre “ Conceitos e princípios da 

Ontopsicologia”; 14 referentes a “Ferramentas de Ontopsicologia”; 25 abordam 

“Psicologia da Administração e Desempenho na Empresa”; 42 pesquisas sobre 

“Psicologia do Pessoal e da Atividade Profissional; 11 se relacionam à “Cultura 

Organizacional; 20 referem-se à “Psicologia da Liderança”; 29 estudam a “Psicologia 

da Idade e Pedagogia; 21 desenvolveram  a “Psicologia da Saúde”; 17 sobre a 

“Psicologia das Comunicações e dos Meios de Comunicação”; 6 enfocam 

“Psicologia Política e Jurídica”; 17 analisam a “Psicologia Feminina”; 14 referem-se à 

“Consulta Psicológica e Psicoterapia”; 16 tratam da “Psicologia da Arte”; 17 versam 

sobre “Problemas Existenciais”; 7 se relacionam à “Psicologia do Ambiente e do 

Espaço” e 13 sobre “Estilo de Vida”. 
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No elenco das 281 pesquisas destacam-se duas, que se relacionam ao 

ensino universitário na perspectiva do método ontopsicológico, pois, identificam-se 

nas dissertações de Giordani (2003) e Biasotto (2009),  pressupostos da Pedagogia 

Ontopsicológica aplicados ao Ensino Superior.  

A primeira autora estuda as particularidades da percepção dos componentes 

profissionalmente significativos da imagem dos professores universitários,  enquanto 

a segunda apresenta um case da aplicação do método da Ontopsicologia no Ensino 

Superior. 

No meio brasileiro, as pesquisas que utilizam o referencial do método 

ontopsicológico versam sobre diversas temáticas e se enquadram em cursos de 

Pós-Graduação - MBA4. Estes estudos demonstram a aplicação do método em 

áreas como: liderança, Business, Direito, Psicologia e  formação de  jovens. 

Entre as dissertações de Mestrado, oriundas de universidades brasileiras, que 

abordam o método ontopsicológico, destacam-se: Panceri (2007); Schutel (2010) e 

Bazzo (2011). Estas pesquisas focalizam a formação de pessoas e se situam na 

área da Administração. 

O estudo de Schutel (2010) enfoca a Ontopsicologia e formação de pessoas 

na gestão sustentável e indica que as contribuições da aplicação do método 

ontopsicológico possibilita às organizações, desenvolver aquilo que é o recurso 

imprescindível: o ser humano. 

Em teses de doutoramento localizou-se a pesquisa de Mendes (2009), 

desenvolvida na Universidade Federal de Santa Catarina. Neste trabalho, a autora 

estuda a iniciação científica de duas Universidades públicas brasileiras e desenvolve 

um método complementar, para atender a esta categoria de pesquisadores. Mendes 

agrega também o desenvolvimento da subjetividade às etapas tradicionais do 

processo do pesquisador iniciante. Discorre a respeito da formação continuada do 

tipo life long learning, com pesquisadores de iniciação científica e emprega o método 

ontopsicológico para esta formação. No entanto, esta pesquisa não discute a 

formação continuada de professores do Ensino Superior. 

Estudos recentes com a utilização do conhecimento ontopsicológico, são 

descritos por Wazlawick (2011), com ênfase na pedagogia ontopsicológica para 

formação musical de jovens. Giordani (2013) utiliza as premissas da pedagogia 
                                                
4O programa de Pós –Graduação da Faculdade Antonio Meneghetti oferece curso na modalidade 

MBA com  ênfase nos pressuposto filosóficos e  metodológicos da  Ontopsicologia. 
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ontopsicologica na formação de professores que atuam no estágio dos anos iniciais 

do ensino fundamental. 

Assim, depois de várias buscas, não se constataram estudos que 

abordassem a formação continuada de docentes no Ensino Superior com base nos 

pressupostos do método ontopsicológico. Identificada esta lacuna é procedente 

propor para esta pesquisa um problema que trate da utilização deste método como 

fundamento da formação e da prática docente de professores do Ensino Superior. 

 
1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

1.2.1 Caminho percorrido pela pesquisadora 

 

O tema da tese surgiu após longas investidas para iniciar um doutorado, com 

vários pré-projetos não enviados para seleção em diferentes Universidades. Mas, 

estava-se sempre buscando um tema que fosse realmente um desejo pessoal para 

aprimorar o conhecimento. Pensava, que seria mais adequado um doutorado em 

Psicologia, continuar, portanto, na mesma área da formação inicial por ser psicóloga 

e trabalhar com Educação Superior desde os primeiros anos da carreira profissional. 

Durante todo o percurso acadêmico, sempre fui inquieta e procurava de várias 

maneiras, encontrar as resposta para as inquietações porque não eram suficientes 

aquelas teorias para compreender o humano. Porém, já havia concluído o Mestrado 

em Psicologia e existia um vazio a ser preenchido. Frequentara vários cursos de 

formação profissional e pessoal como Formação em Psicodrama, Coaching 

executivo e Pós-Graduação em Ontopsicologia, pela Universidade Estatal de São 

Petersburgo. 

Ao ingressar na Universidade Estatal de São Petersburgo, onde mentes 

brilhante como de Pavlov e Ananiev deixaram sua marca, deparei-me com 

excelentes professores, que mesmo não compreendendo a sua língua russa 

(traduzidos), os compreendia por Campo Semântico. Então, compreendi que fazer a 

diferença para os jovens estudantes, dependia também do meu percurso, enquanto 

formador. Foi quando iniciei a revolução da minha vida, morrendo a cada dia para 

algumas coisas e nascendo para outras. Tinha certeza de que aquilo que 

aprendemos com as grandes mentes, são sementes que podem ou não 

desenvolver. E, que germinar as sementes e fazê-las crescer depende de escolhas 
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como pessoas, que se refletem nas ações enquanto profissionais da educação – 

professores formadores. 

E, ao participar do MBA “O Empreendedor e a Cultura Humanista”, finalmente 

definí o doutorado para o campo de Educação. Contudo, esta escolha não surgiu 

naquele momento, somente se tornou clara, pois trabalhar com Educação foi o 

enfoque central desde o início da vida profissional até a atualidade com o 

desempenho de atividades na educação, em diversos ambientes dedicando o tempo 

e conhecimento na Universidade e em Consultorias, quer individuais, quer 

empresariais. 

Ao participar do grupo de pesquisa “Arte, Educação e Formação Continuada – 

UNESPAR/FAP”, no convívio com professores das diferentes linguagens das Artes, 

observei durante as discussões e reflexões geradas na relação teoria/prática, a 

possibilidade do tema de pesquisa se direcionar à formação de professores. 

Num primeiro momento estudaria o próprio grupo de pesquisa, porém com o 

andamento do projeto e as discussões com o orientador de Projeto de Tese I e II, 

desloquei o foco de estudo para outro grupo de sujeitos. Então, surgiu a questão: 

qual direção seguir? Por que não escrever sobre o conhecimento que fez 

compreender a paixão pela Educação? 

A dedicação à educação e à formação do ser humano surgiu desde muito 

cedo, contudo só mais tarde compreendi este fato. Quando iniciei a Graduação, 

minha irmã me disse: “faça Licenciatura”. Eu respondia que não queria ser 

professora. No entanto, minha Graduação me oportunizou formação em Psicologia e 

também Licenciatura em Psicologia. Deste modo, tornei-me também professora. 

Paralelamente ao período de estudos na universidade, desde o primeiro ano, assumi 

o trabalho de bolsista em uma creche o qual se estendeu pelos cinco anos da 

graduação. No estágio da Licenciatura, ministrei aulas para alunos de terceiro ano 

de Segundo Grau e no final do estágio, fui contratada pela Instituição.  

Com dois anos de formada, tive a experiência de ministrar um curso com 

duração de seis meses para alunos de um Seminário de Formação Católica, 

composto por conteúdos de Psicologia, aulas extras à Faculdade de Filosofia, a qual 

os alunos seminaristas cursavam. Esta experiência abriu a possibilidade de um 

contrato para ministrar aulas na Faculdade. Este percurso se ampliou e oportunizou 

experiências em diferentes contextos do Ensino Superior e em diferentes 

Universidades. Mais tarde, conheci um grande mestre que me disse: “Faz a tua 
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escola”. Fiz, mas ainda não havia compreendido plenamente a minha paixão pela 

Educação. 

Ao partilhar as dúvidas com professores e colegas de doutorado da minha 

linha de estudos, eles me incentivaram a investir naquele conhecimento ao qual me 

dedico há mais de dez anos, o Método Ontopsicológico. Neste viés, iniciei a minha 

formação em Ontopsicologia, em 1997. Naquela ocasião tive a oportunidade de 

conhecer o formalizador da Ciência Ontopsicológica. Desde então, procuro 

compartilhar dos diferentes momentos e atividades propostos pelos Centros 

Formação5 espalhados pelo mundo e dos eventos propostos pela A.I.O.6, ABO7, 

FOIL8, AMF9, Fundação Antonio Meneghetti10 e demais empresas que ministram 

cursos com a abordagem do conhecimento e método ontopsicológico.  

Entre 2000-2003 participei da primeira turma de brasileiros a procurar o 

conhecimento do método ontopsicológico na Universidade Estatal de São 

Petersburgo – RU. Naquele tempo frequentei o curso de Especialização Profissional 

em Ontopsicologia no qual desenvolvi a pesquisa “A Influência da Psicoterapia 

Ontopsicológica sobre a Percepção de si mesmo: a experiência do stress nas 

mulheres”. (SPANHOL, 2003). Seguindo a mesma linha teórica desenvolvi um 

projeto de formação continuada para jovens profissionais com a utilização da 

metodologia Ontopsicológica e realizei uma pesquisa de avaliação do processo 

intitulada “Avaliação da Mudança de Estilo de Vida dos Jovens” (SPANHOL, 2011b). 

Quando tomei conhecimento do método Ontopsicológico compreendi que para fazer 

diferença na sociedade, primeiro, precisava cuidar da minha casa, da minha morada 

neste planeta. Ao cuidar, isto é, fazer a cura de mim mesma, foi possível a cada 

                                                
5Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista “Recanto Maestro”, RS – Brasil; Centro 

Ecobiológico Internacional “Lizari”; Centro Ecobiológico “Vitolga”, distrito de Vircava, Riga - Letônia; 
Centro Humanista e Científico Internacional “Bernia” - Rússia; Centro Internacional de Arte e Cultura 
“Lízori”, Itália; Centro Internacional de Cultura Humanista “Diostan”; Centro Internacional de 
Negócios e Gestão “Niotan”, Marudo – Itália. 

6A.I.O. – Associação Internacional de Ontopsicologia (NGO con Status Consultivo Speciale nell` 
ECOSOC dell` ONU). Nuova Ontopsicologia 35 anni. 2008. 

7ABO – Associação Brasileira de Ontopsicologia. 
8FOIL – Formação Ontopsicológica Interdisciplinar Liderística. A FOIL é uma escola viva onde se 

ensina a desenvolver o ponto força daquele projeto irrepetível que cada um possui. (BIASOTTO, 
2009). 

9AMF – Faculdade Antonio Meneghetti credenciada pela portaria nº 1.170 de 05/12/2007. DOU Nº234 
de 06/12/2007. Nuova Ontopsicologia 35 anni. 2008. 

10Aprovada pela portaria nº21/2010 da Procuradoria das Fundações do Estado do Rio Grande do Sul 
em 29/01/2010. http://www.fundacaoantoniomeneghetti.org.br/institucional 
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momento, perceber o que de fato fazia sentido naquele espaço, com aquelas 

pessoas com as quais convivia em sentido amplo das relações: familiares, trabalho, 

amizade ou sociais. 

Assim, ao me deparar com a discussão e aprofundamento da proposta de 

pesquisa para a tese de doutorado, compreendi que o grupo para estudar deveria 

ser de professores que conhecem o método ontopsicológico. 

No período de Graduação tive o privilégio de ser aluna do Professor Alécio 

Vidor: Filósofo de conhecimento diferenciado, atualmente, sujeito desta pesquisa. 

Enquanto professora, tive a oportunidade de iniciar na vida profissional docente, um 

dos sujeitos desta pesquisa; exemplo para muitos jovens como professor e 

pesquisador. Nos cursos de formações e MBA encontrei  dois outros professores 

que de maneira muito prática, simples e com precisão, conseguem transmitir o 

conhecimento teórico denso, os quais também participam desta pesquisa. 

 Assim, os dados de ordem pessoal, aqui relatados, justificam a escolha do 

fenômeno estudado e também a seleção dos participantes da pesquisa. 

 

1.2.2 Descrição do problema 

 

Como se observa nos antecedentes desta pesquisa, é crescente o número de 

estudos que abordam a temática “Formação Continuada de Professores”. Esses 

estudos enfatizam diferentes níveis, contextos educacionais e abrangem uma ampla 

gama de questões na busca de melhorias para a educação. Por outro lado, na 

abordagem ontopsicológica, encontram-se pesquisas que ressaltam a formação do 

tipo life long learning em Mendes (2009), Schutel (2010) e Bazzo (2011). Em relação 

aos pressupostos da Ontopsicologia, aplicados ao Ensino Superior, encontram-se 

pesquisas de Giordani (2003) e Biasotto (2009). No entanto, não se constata 

nenhum estudo a respeito da formação continuada de docentes do Ensino Superior 

com base no método ontopsicológico. 

 
1.2.3 Pergunta orientadora 

 
Diante da lacuna evidenciada na busca por tema em trabalhos, equivalente a 

este estudo, configura-se o seguinte problema de pesquisa: Que significados e 

sentidos se manifestam no discurso de professores do Ensino Superior (PES) que 



56 
 
utilizam o Método Ontopsicológico (MO) em sua formação e como ela se reflete na 

atuação docente? 

Considerando-se a amplitude do problema formulado torna-se necessária a 

proposição de questões que contribuam para o aprofundamento do estudo: 

a) Como se dá a apropriação do conhecimento do método ontopsicológico por 

professores do Ensino Superior?  

b) O que motivou professores do Ensino Superior a buscar formação no método 

ontopsicológico? 

c)  Como aconteceu o processo de formação pessoal dos professores do Ensino 

Superior a partir do método ontopsicológico?  

d) Quais os resultados pessoais e profissionais da utilização do método 

ontopsicológico, verbalizados por esses professores do Ensino Superior? 

e)  Como professores do Ensino Superior utilizam o método ontopsicológico em 

suas atividades docentes e que reflexões fazem da sua prática? 

f) Quais são os princípios formativos de professores do Ensino Superior  

considerando o método ontopsicológico? 

 

1.2.4 Objetivos 

 
1.2.4.1 Objetivo geral 

 

Compreender os significados e sentidos da formação continuada de professores 

do Ensino Superior que fazem uso do método ontopsicológico para sua formação. 

 

1.2.4.2 Objetivos específicos 

 

a) Caracterizar professores do Ensino Superior que utilizam o método 

ontopsicológico na sua formação e atuação docente. 
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b) Identificar como se dá a apropriação e os motivos que levaram professores do 

Ensino Superior a buscar o método  ontopsicológico para sua formação. 

c) Identificar o processo de formação pessoal de professores do Ensino 

Superior, participantes deste estudo. 

d) Elencar os resultados pessoais e profissionais verbalizados por professores 

do Ensino Superior que utilizam o método ontopsicológico. 

e) Analisar a aplicabilidade do método ontopsicológico em atividades docentes e  

reflexões decorrentes desta prática. 

f)  Identificar princípios formativos que orientam a formação pessoal e 

profissional dos participantes. 
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CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO: PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DO MÉTODO 
ONTOPSICOLÓGICO 

 

Existem11 muitas estradas, cada um deve centrar a 
estrada que o leva à sua verdadeira casa, porque 
caso percorra outra  estrada, encontrará a casa de 
um estranho, de outra entidade, onde cada coisa 
não lhe corresponde.12 

(MENEGHETTI, 2007d, 116, tradução nossa) 
 

 

 O objetivo deste capitulo é apresentar os pressupostos básicos da ciência 

ontopsicológica. Estes acenos elementares permitem ao leitor tecer uma base para 

compreensão dos princípios que fundamentam esta pesquisa e  que também foram 

estudados pelos entrevistados. Ainda, pretende elucidar as contribuições destes 

pressupostos à formação dos professores pesquisados. 

Como falar em formação continuada sem falar no contínuo formar-se, não 

somente no sentido teórico e técnico, mas enquanto pessoa13 e sujeito da educação, 

materializado no professor, profissional que durante seu trabalho serve de modelo a 

outros. Sim, porque estar à frente e ser responsável por uma disciplina acadêmica, 

representa um modelo, e dá a condição ao educador – profissional da educação de 

ser seguido ou não, por outros. 

Fazer uma formação em Ontopsicologia não é simplesmente dispor-se a 

estudar novos conceitos e aprender uma nova teoria. A formação em Ontopsicologia 

implica em primeiro lugar, decidir ser para si. Essere per se do lat., no sentido de ser 

pessoa autônoma que tem a novidade de si mesmo a cada instante da vida14 ou a 

cada nova situação que se lhe apresenta. É ser capaz de transpor os estereótipos15 

                                                
11Para manter o sentido linguístico empregado pelo autor do método ontopsicológico, as citações 

provenientes de obras de edição em língua italiana, serão apresentadas no idioma original em nota 
de roda pé.  

12“Ci sono molte strade, ognuno deve centrare la strada che lo porta alla sua vera casa, perché se 
percorre un’altra strada troverà la casa di un estraneo, di un’altra entità, dove ogni cosa non gli 
corrisponde.” 
13Pessoa = Lat. Personare, persona = ressonar, máscara. Lat. Per se esse = ser por si. Ver 

Meneghetti (2012a, p.211). 
14Vida do Lat. Vis = o lugar da força.Semovência autônoma a um intrínseco fim no particular e no 

total.(MENEGHETTI, 2012a, p.269). 
15Estereótipo: Um pré-estabelecido como unidade de medida ou de igualdade a outros. Um 

comportamento caracterial aprendido do externo. (MENEGHETTI, 2012a, p.99). “O estereótipo em 
si é neutro, tem um polo positivo e um negativo. Os estereótipos podem inclusive ser funcionais, isto 
é, revelar-se corrimãos técnicos que facilitam enormemente o processo existencial.[...] A grande 
personalidade é aquela capaz de relativismo dos estereótipos. O homem que não é livre 
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e o modo complexual aprendidos na dialética social. Também ter a humildade de 

fazer metanóia16 para viver em iso com a natureza humana, segundo seu projeto 

original. Fazer aquilo que é útil e funcional à sua identidade a fim de contribuir no 

contexto social. 

No sistema em que se vive existem diferentes culturas, cada uma com 

normas e regras criadas a partir daquele grupo e contexto. No entanto, a natureza 

humana, base de todos os sujeitos, independente da cultura na qual está inserida, é 

única. Suas leis são imutáveis para todos os sujeitos, pois possuem uma ordem 

precisa. Para Meneghetti (2004b, p. 121) “A vida não é dada pelo lugar onde 

acontece, mas por uma intencionalidade dinâmica diferente desta. O lugar se faz 

somente de coeficiente secundário.” 

A Ontopsicologia se ocupa do homem, como a natureza o constituiu e não 

como a cultura o determina. Significa que para analisar o homem, a Ontopsicologia 

procura o início e o princípio nas causas daquilo que o sujeito vive na sua história, 

atrelado à cultura em que vive. 

A lógica seguida na sequência deste capítulo abre ao leitor uma concisa  

biografia do formalizador da Ontopsicologia; a implementação desta ciência no meio 

acadêmico da Universidade Estatal de São Petersburgo e discorre sobre os 

princípios e conceitos básicos da teoria. Encerra-se o capítulo com uma breve 

explanação sobre o método Ontopsicológico e os pressupostos de um pesquisador 

exato na lógica do nexo ontológico. 

 

2.1 O FORMALIZADOR DA ONTOPSICOLOGIA 

 

Para se situar o leitor convém que antes se apresente o autor da 

Ontopsicologia17. 

                                                                                                                                                   
interiormente, ao invés disso, permanece limitado em um único estereótipo, do qual se torna 
executor”. (MENEGHETTI, 2010, p.222). 

16Metanóia –  Gr. µετανοεω = mudo a mente (MENEGHETTI, 2012a, p. 172) . Metanóia = aprender a 
si mesmo segundo a ótica da própria identidade de natureza (ou Em si Ôntico) (MENEGHETTI, 
2010, p. 112). “O iso da mente, o centro da mente [...] ser junto no centro da mente. Esse é o 
significado original do termo usado pelos Gregos para significar ‘agir’, ‘ser para a mente’, por como 
a mente é pré-constituída ou como a mente possui uma sua apriórica funcionalidade.” 
(MENEGHETTI, 2005, p.22). 

17Ontopsicologia significa que o modo psíquico é conforme ao ôntico: psicologia e ôntico coincidem. 
(MENEGHETTI, 2010, p.22). 
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O Acadêmico Professor Antonio Meneghetti18 (1936 - 2013) nasceu em 

Avezzano, Itália. Segundo Petry (2013), oriundo de família com precárias condições 

econômicas, o mais velho entre nove irmãos, trabalhou desde cedo para mantê-los. 

Enfrentou quando criança, as adversidades da guerra e viveu a experiência da 

estrada e de como as pessoas viviam naquele período.  

Em seu percurso de estudos, passou pela formação monástica dos Frades 

Minori Conventuali, onde realizou uma sólida formação clássica. Sua formação 

acadêmica compreende: Láurea em Filosofia com abordagem em Psicologia – 

Universidade Católica Sacro Cuore em Milão; Doutorado Clássico em Teologia – 

Pontifícia Universidade Lateranense – Vaticano (1970); Doutorado Clássico em 

Filosofia – Universidade São Tomás de Aquino em Roma (1970); Doutorado 

Clássico em Ciências Sociais – Pontifícia Universidade São Tomas de Aquino 

(1971). Em 1998, foi-lhe concedido pela Suprema Comissão de Avaliação 

Interacadêmica da Federação Russa, o título de Gran Doctor Nauk em Ciências 

Psicológicas, recebido em Moscou, por parte do Instituto de Psicologia da Academia 

das Ciências. (PETRY, 2013; CANGELOSI, 2011). 

Além da vasta formação acadêmica, recebeu honrarias por suas obras em 

diferentes instituições como: 

 

Láurea Honoris Causa em Física, Universidade Pro Deo, Nova Iorque, 
Estados Unidos, em 1994; Doctor Philosophy of Medical Academia 
Internacional de Informatização, Rússia, em 1998; Grand Doctor of 
Philosophy, Academia Internacional de Informatização, Rússia, em 1998; 
Estrela de Vernadskij, União Internacional Interacadêmica, Rússia, em 
1999; Láurea Honoris Causa em Economia, Universidade de Economia e 
Direito de Dnepropetrovsk (DUEP), Ucrânia, em 2009. (PETRY, 2013, p. 
15). 

 

Trabalhou como sacerdote, confessor espiritual e professor em diferentes 

países e por muitos anos ensinou diversos povos. Naquela época dirigiu colégios 

internos. Ministrou aulas nos cursos de doutorado da Pontifícia Universidade São 

Tomás de Aquino em Roma, até 1970. A partir daquela década, deixou a Igreja com 
                                                
18Para aprofundamento, sugere-se o texto de BERNABEI, P.; ZOPPOLATO. A. “Antonio Meneghetti: 

uma viagem vencedora”. Apêndice da edição comemorativa dos 35 anos da Ontopsicologia. Nova 
Ontopsicologia. Recanto Maestro: Ontopsicológica Editrice, ano XXV, n.2, 2007/1-2008, mar. de 
2008. Disponível em:  http://www.antoniomeneghetti.org.br/biografia/15/cientista/16/ano/0/. 

  Ver também Petry (2013). 
 



61 
 
muito respeito e gratidão. Partiu para práxis clínica e se dedicou por 

aproximadamente dez anos, aos trabalhos com Psicoterapia. Seu método de 

trabalho lhe permitiu se dedicar a um processo de Psicologia Criativa ou Evolutiva 

que visa a autenticação do sujeito, diferenciando-se da Psicologia Assistencial.  

Segundo Petry (2013), Meneghetti queria compreender se o problema do 

homem doente era um erro da natureza ou da sociedade. “O escopo não era a cura 

e sim, responder a pergunta: o homem pode saber o ser que é? Mas, para chegar à 

resposta era necessário passar – e resolver – pela aporia existencial do sujeito que 

opera racionalidade”. (PETRY, 2013, p.17, grifo do autor). 

A partir de 1970 e nos anos subsequentes o seu pensamento foi apresentado 

em congressos internacionais e registrado em livros19. Seus textos originais são 

escritos em língua italiana e traduzidos para o português20, russo, inglês, chinês, 

espanhol, alemão, francês e alemão. (CANGELOSI, 2011). 

Ele fundou na Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino, na década de 

1970, os primeiros cursos de Psicanálise e Psicoterapia rogeriana. As lições 

desenvolvidas abriram a possibilidade de formalizar a teoria da Ontopsicologia com 

o texto “Ontopsicologia do homem”.21 Naquela  época também se destacou como 

um ativo promotor para regulamentação da profissão de psicólogo na Itália. Em 

1971, quando ainda não existiam cursos de Psicologia na Itália, Meneghetti iniciou 

as atividades do Centro de Terapia Ontopsicológica em Roma. (PETRY, 2013).  

Sua vasta formação acadêmica, seu convívio com grandes mentes da época, 

aliados ao seu empenho em contribuir com o conhecimento levaram Meneghetti a se 

dedicar em profundidade na busca de uma resposta para o humano, como 

verbalizou na conferência intitulada “Por que a Ontopsicologia?” 

 
Uma experiência que sempre fiz com amor e participação, entrando por 
inteiro em cada análise, jogando a minha existência a partir de dentro 
sempre em busca de algo que deveria conseguir objetivar [...] deixando as 
honras de importantes instituições para verificar clinicamente por dez anos 
onde estava este principio da vida.22 (MENEGHETTI, 2013d, p.9, 12, 
tradução nossa). 

                                                
19Ver obras publicadas em língua italiana. MENEGHETTI, A. Manual de Ontopsicologia. 4 ed. 

(2010, p. 515). Ver ainda, PETRY, A. (2013). 
20Ver obras publicadas em língua portuguesa. MENEGHETTI, A. Manual de Ontopsicologia. 4 ed. 

(2010). 
21A primeira edição foi impressa em 1971, como coletânea de apostilas para uso dos estudantes 

universitários. Posteriormente, publicado pela Psicológica Editrice, 1989, e 1992. 
22“Un vissuto che ho fatto sempre con amore e partecipazione, entrando con tutto me stesso in ogni 
analise, giocando la mia esistenza da dentro sempre alla ricerca di qualcosa che dovevo riuscire ad 
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Os anos dedicados à práxis clínica o conduziram a três descobertas 

fundamentais: Campo Semântico; Monitor de Deflexão e Em Si ôntico, as quais 

serão descritas no item 2.1.3.1. 

Para Petry (2013) é o sentido metodológico, clínico e o modo de operar 

apresentados por Meneghetti que diferenciam o conceito de alma que já existia, 

pois, o autor da Ontopsicologia compreendeu pontos fundamentais. Ele faz “grandes 

descobertas ainda hoje não compreendidas e estudadas, sobretudo a última, que foi 

também a mais bela: o Em Si ôntico, a alma, como diziam os antigos, primeiro dom, 

extraordinariamente sadio, implacavelmente perfeito. O conceito de alma já existia, 

mas Meneghetti queria o sentido metodológico, clínico, o modo de operar.” (PETRY, 

2013, p.18, grifo do autor).  

Após a dedicação às atividades da clínica, Meneghetti transpôs a Psicologia 

Assistencial de cura e se dedicou à Psicologia Criativa ou Evolutiva. 

Em meio a tantos escritos acadêmicos, o cientista Antonio Meneghetti 

demonstrou também por meio da Arte, os conceitos por ele descritos e fundou a 

corrente artística da OntoArte, no ano de 197923. 

Formalizou, na década de 1980 “O seu conceito-base entre informação ôntica 

e informação memética.” (MENEGHETTI, 2010, p.16). 

A partir da década de 1990, nos textos escritos, “orienta cada vez mais o seu 

pensamento em sentido sociológico”. Englobou os mais diferentes aspectos a 

considerar no sistema no qual se vive “destacando a importante relação homem-

sociedade e privilegiando – em conformidade com sua intenção inicial - a psicologia 

da autorrealização e da criatividade”. (MENEGHETTI, 2010, p.16). Assim, a 

abrangência teórica permite dizer que: “A ciência ontopsicológica, delineada pelo 

fundador Antonio Meneghetti em mais de cinquenta textos, pode considerar-se já 

formalizada.”24 (MENEGHETTI, 2012b, p.7, tradução nossa). 

No entanto, o autor segue em contínuo movimento, em busca da precisão do 

próprio pensamento. Este processo de precisação se desenvolve por meio de “lições 

                                                                                                                                                   
oggettivare.[...] lasciando gli onori di importante istituzioni per verificare clinicamente per dieci anni 
dove fosse questo pricipio della vita.”	  
23OntoArte: “significa fazer signo estético em conformidade com a intencionalidade de Em si Ôntico. 

(MENEGHETTI, 2012a, p. 189).Ver também: Música como ordem de vida (2007a) e OntoArte: O Em 
Si da Arte (2003). 

24“La scienza ontopsicologica, delineata dal fundatore Antonio Maneghetti in altre cinquenta testi, puó 
considerarsi ormai formalizzata.” 
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especializadas, congressos mundiais, convenções de cultura ontopsicológica, 

residence de autenticação e desenvolvimento de liderança.”25 (MENEGHETTI, 

2012b, p.7, grifo do autor, tradução nossa). Esta determinação transparece em 

convenções ocorridas na região da Umbria – Itália – Summer University of 

Ontopsychology. 

Foi presidente da Associação Internacional de Ontopsicologia- AIO (NGO com 

status consultivo especial junto ao Ecosoc das Nações Unidas). Proferiu 

conferências na UNESCO, em 2001 e 2006 abordando a temática da Pedagogia. 

Petry (2013, p.13) identifica que Meneghetti “é a mente científica que, dotado 

da severa competência do que é e de como se faz filosofia, refunda a racionalidade 

ontológica no interior das disciplinas fundamentais: Filosofia, Sociologia, Direito, 

Pedagogia e Economia.” E, ao se referir à ciência Ontopsicológica como 

interdisciplinar elementar, a autora argumenta: “é uma ciência anterior a todas as 

outras – que, íntegra e soberana em si mesma, consente o processo de 

autenticidade ou de exatidão dentro dos princípios instrumentais das diversas 

ciências “. (PETRY 2013, p.19). 

No que tange à pesquisa, Meneghetti (2013c), em entrevista gravada 

especialmente para esta tese, contou que fundou a Scuola College onde durante 

cinco anos formou professores e estudantes. Neste depoimento, falou de uma 

Pedagogia de Responsabilidade e argumentou que a Pedagogia Ontopsicológica é 

clínica. Ao escrever o primeiro livro sobre esta Pedagogia, ensinava aos pais, 

“porque os genitores viam que eu os havia curado”. 

O conhecimento formalizado pelo acadêmico Antonio Meneghetti se 

concretizou por meio da sua vasta preparação intelectual e pela experiência prática, 

viva, que realizou nos diferentes espaços da sociedade (Seminários conventuais, 

Universidade, clinicas, escolas, etc). Atualmente, seu pensamento é ensinado na 

Cátedra de Ontopsicologia, na Faculdade de Psicologia da Universidade Estatal de 

São Petersburgo e em diversas sedes internacionais. Também é desenvolvido e 

divulgado na América Latina, principalmente no Brasil, por meio da instituição de 

Ensino Superior - Faculdade Antonio Meneghetti – AMF -, credenciada pelo 

Ministério da Educação, em 2007. 
 
                                                
25“lezioni specialistiche, congressi mondiali, convegni di cultura ontopsicologica, residence di 
autenticazione e svilupo leaderistico.”	  
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2.2 A CÁTEDRA DE ONTOPSICOLOGIA NA FACULDADE DE PSICOLOGIA DA 

UNIVERSIDADE ESTATAL DE SÃO PETERSBURGO 

 

A Universidade Estatal de São Petersburgo – UESP foi fundada por Pedro, o 

Grande, em 1724, durante o período soviético, na então cidade de Leningrado e 

denominada Universidade Estatal de Leningrado. UESP é uma das mais antigas 

Universidades da Rússia e um dos centros culturais e acadêmicos mais importantes 

do mundo. (ODINTSOVA; OSTROVSKIJ, 2008). 

No âmbito da colaboração internacional, a UESP possui convênio com mais 

de cinquenta universidades no mundo e na década de 1990 a universidade iniciou a 

parceria com a Associação Internacional de Ontopsicologia – AIO. 

Em 1989, por ocasião do I Congresso Europeu de Psicologia, Meneghetti se 

encontrou com o professor Lomov, primeiro decano da Faculdade de Psicologia da 

então Universidade de Leningrado, hoje UESP. Este encontro tornou-se a chave 

para posterior expansão da Ontopsicologia na Rússia. Mais tarde conheceu também 

prof. Alexej Matiuskin, Chefe do Presidium das Academias das Ciências da URSS. A 

partir destes encontros Meneghetti foi convidado a ensinar aos acadêmicos russos. 

No percurso histórico da Escola de Psicologia da UESP26 encontram-se 

nomes conhecidos mundialmente pela influência no desenvolvimento da Psicologia, 

como I.P. Pavlov e I.M. Sechenov. No ano de 1966 a Faculdade de Psicologia se 

consolidou e agregou as cátedras de: Pedagogia, Psicologia Geral, Ergonomia e 

Psicologia. Desse modo recebeu os primeiros estudantes. Atualmente, quatorze 

cátedras, entre elas a de Ontopsicologia, compõe o corpo da Faculdade, a qual foi 

inaugurada em 2004 depois de avaliada  pelos pesquisadores russos. 

Neste sentido, Odintsova e Ostrovskij (2008) afirmam: 

 

A base fundamental científica (formada por famosos psicólogos 
russos) e a visão prospectiva da escola de psicologia russa deram a 
possibilidade aos pesquisadores russos de poder avaliar a novidade 
da Ontopsicologia que já estava formalizada pelo Professor 
Meneghetti, com o qual haviam iniciado o diálogo científico. O fruto 
destas relações hoje é também o Departamento de Ontopsicologia. 
(ODINTSOVA; OSTROVSKIJ, 2008, p.85, tradução nossa). 

 

                                                
26UESP -  (http://www.psy.spbu.ru/english) 
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Por ocasião da instauração da cátedra de Ontopsicologia na UESP, a então 

reitora, Ludimila Verbitskaja, em seu discurso explanou sobre a importância desta 

cátedra, não somente para a Universidade Estatal de São Petersburgo, mas para o 

sistema de educação mundial com as seguintes palavras:  
	  

Eu estou segura que a Ontopsicologia é muito importante porque no estudar 
o homem nos diversos momentos da sua vida, dá a possibilidade de descer 
à interioridade profunda do próprio homem, naquela que, em maneira 
simples, pode ser definida a alma do homem. Na Rússia se considera que é 
exatamente a alma a realidade mais importante do homem. (NUOVA 
ONTOPSICOLOGIA, 2004, p.9). 

 

Com a criação da Cátedra de Ontopsicologia vários programas de estudo 

nessa área foram disponibilizados, tais como: Programa de Especialização em 

Ontopsicologia; Programa de Especialização em Ontopsicologia Social e Programa 

de Mestrado em Ontopsicologia. O caráter universitário interdisciplinar dos cursos 

mencionados se deve à participação de professores da UESP, das diferentes 

cátedras.  

Segundo Biasotto (2009), o Gran Doctor em ciências, prof. Krilov não é 

indiferente à Ontopsicologia e afirma que vê nessa ciência o primeiro passo para o 

desenvolvimento de Psicologia e a integração de todas as ciências humanas. 

Para Krylov (2001): 

 
Na teoria de A. Meneghetti, o termo Ontopsicologia se enriquece de um 
conteúdo diverso: é o desenvolvimento da individualidade no seu complexo, 
é a Psicologia do ser no homem. Com isso, é importante salientar como o 
problema da individualidade em Ontopsicologia não é subestimado, mas é 
levado em primeiro plano como o mais importante para a psicologia 
contemporânea e futura. (KRYLOV, 2001, p.30, tradução nossa). 
 

Estudantes das mais diferentes áreas profissionais e de diversos países 

frequentam os programas de Pós-Graduação da UESP. Assim, os temas das teses 

contribuem para demonstrar o caráter interdisciplinar da abordagem ontopsicológica.  

Odintsova e Ostrovskij (2008) se dirigem aos estudantes: “O processo de estudo não 

é tanto a necessidade profissional, quanto a exigência profunda existencial de 

conhecer integralmente a si mesmo e realizar o próprio potencial vital e intelectual”. 

(ODINTSOVA; OSTROVSKIJ, 2008, p. 86, tradução nossa). 
A profunda exigência existencial propicia a vários profissionais das mais 

diferentes áreas do saber a busca por um conhecimento que responda às 
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inquietações do ser humano. Por esse motivo conhecem a ciência Ontopsicológica e 

o seu método, que ao ser aplicado com coerência existencial agrega conhecimento 

com valor de vitalidade e saúde, retorno econômico e bem estar social ao indivíduo 

e ao seu entorno. 

 

2.3 PRINCÍPIOS OU FUNDAMENTOS BÁSICOS DA ONTOPSICOLOGIA 

 

Na apresentação do formalizador da ciência ontopsicológica se evidenciou a 

vasta e profunda formação acadêmica do autor como também a ampla bibliografia 

que expõe seu pensamento. Entretanto, o recorte para reflexão nesta pesquisa são 

os pressupostos básicos e noções essenciais que permitam a compreensão do tema 

proposto na tese. 

Ontopsicologia tem sua origem no termo grego Οντος – ontos, genitivo do 

particípio presente do verbo ειµι (ser),  λοϒος – logos (estudo), Ψυχη – Psique 

(alma). 

 A Ontopsicologia, segundo Meneghetti (1997, p. 29, 2013a, p.73) “é uma 

proposta prático-intelectiva para agir em modo racional a intervenção segundo a 

normativa das interações sócio-naturísticas da vida, quando dá preferência ao 

homem indivíduo e global.” Define-se como:  “estudo dos comportamentos psíquicos 

em primeira atualidade, não excluída a compreensão do ser”. (MENEGHETTI, 

2004a, p.19).  

Mendes (2009, p. 127) diz que “A Ontopsicologia estuda a atividade psíquica, 

isto é, entra no mundo das causas, de tudo aquilo que é anterior aos processos 

emotivos, intelectivos, somáticos de um sujeito”. Segundo a autora, a ciência 

ontopsicológica encontra o ponto inicial dos comportamentos. Por esta razão, “para 

a Ontopsicologia não é suficiente intervir no fenômeno, porque se a causa 

permanecer intacta, aquele fenômeno dará lugar a outro”. (MENDES, 2009, p. 127). 

O termo “Ontopsicologia” foi sugerido por Sutich, em 1956, em Paris, durante 

uma reunião com a presença de personalidades da época como: Carl R. Rogers, 

Rollo May, Abram Maslow, Anthony Sutich, entre outros. Estes estudiosos, 
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representantes da Psicologia Existencial Humanista27, estavam em busca de 

soluções para unir a Ontologia à Psicologia, em uma nova metodologia que 

permitisse compreender “o sentido da realidade  da vida e o modo de conhecer a 

consciência humana.” (MENEGHETTI, 2010, p. 98).  

No livro “Introdução à Psicologia do ser”, Maslow28 afirma que a Psicologia 

Humanista é um momento de transição, e que é necessária uma Psicologia mais 

elevada, “centrada mais no cosmo que nas necessidades e no interesse humano” e 

acrescenta “a psicologia do self completamente desenvolvido e autêntico, e dos 

modos de ser”. (MASLOW, 1980, p. ). 

Carotenuto (2009) acrescenta que além dos estudiosos representantes da 

Psicologia Existencial Humanista com suas preocupações, também Heisenberg via a 

necessidade de mudar os conceitos e a linguagem na Física. Na Filosofia, “Husserl 

coloca em evidência a incapacidade do filósofo entrar no mundo- da- vida.” 

(CAROTENUTO 2009, p. 249). A autora acrescenta que era um trabalho a ser feito, 

porém não ocorreu antes de Meneghetti, pois “faltavam preciosos conhecimentos 

(Em Si ôntico, campo semântico, monitor de deflexão), que são preliminares para 

identificar e descrever a ‘subjetividade pura’.” (CAROTENUTO 2009, p. 250, grifo do 

autor). 

Vidor (2013, p.107) acrescenta que: 

 
A Ontopsicologia não é mero aperfeiçoamento de Husserl, mas é ciência 
que aponta o princípio que valida e fundamenta o valor da fenomenologia. 
Sem o critério do Em Si ôntico, não se sustenta a verdade científica de 
qualquer conhecimento e não é possível formalizar a Ontologia anunciada 
por Husserl. Husserl, sem a Ontopsicologia, permaneceu sem condições de 
elaborar uma Ontologia de aplicabilidade concreta.  
 

 O termo Ontopsicologia foi sugerido, no entanto, porque faltava na época um 

cientista, uma mente que tivesse condições de formalizar esse conhecimento. A 

teoria que consolidou a Ciência Ontopsicológica foi desenvolvida, posteriormente, 

por Antonio Meneghetti que argumenta: “A ontopsicologia nasce de uma tomada de 

consciência sobre o estado de confusão de toda a pesquisa feita por milênios na 

história humana.” (MENEGHETTI, 2010, p. 115). Deste modo, tem claro que esta 
                                                
27Psicologia Existencial Humanista também chamada de terceira força, nasceu da Filosofia 

Existencial e se interessa em estudar valores como amor, crescimento, criatividade, o si mesmo, 
auto-realização, e peak experienc . 

28Cf. MASLOW, A. Introdução à Psicologia do ser. Rio de Janeiro: Eldorado, 1980. Prefácio da 
segunda edição. 
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ciência não surgiu como necessidade de resolução de problemas particulares. Em 

outra passagem, o autor afirma que a Ontopsicologia nasceu para resolver o 

problema crítico do conhecimento. Disto se pode concluir que esta ciência é uma 

teoria do conhecimento. 

 Complementa Vidor (2013, p.109) 

 
A Ontopsicologia é a ciência propedêutica e preliminar a todas as ciências 
e, portanto, é interdisciplinar. Ela não é mera continuidade das psicologias 
existenciais, uma vez que evidencia o fundamento que estabelece o critério 
de valor de qualquer conhecimento. 

 

Segundo Meneghetti (2010, p. 104), “O percurso crítico da racionalidade não 

tem ordenamento com o ponto ôntico - existencial pelo qual o homem existe: a 

consciência segue de um modo, o ser está de outro”. Para o autor, sempre existiram 

pensadores e pesquisadores apropriados que se ocuparam da Grande Psicologia 

com respostas a urgências metafísicas do homem29. Explica que “É uma 

necessidade que nasce de pesquisar um ponto em que todos concordem e, deste 

ponto, iniciar a medida de todas as coisas.” (p.115). No entanto, para Meneghetti: 

“Toda a minha pesquisa foi recuperar o momento ôntico à consciência humana.” 

(MENEGHETTI, 2010, p. 104). 

 Seus questionamentos, enquanto ainda jovem, o levaram a pesquisas 

filosóficas profundas a cerca do humano e percebeu que: 

 
O problema de Aristóteles e Platão, dos estóicos e dos retóricos, de 
Agostinho e de Pelágio, de Bacon, de Descartes, de Kant, o problema 
existencial permanecia em aberto. A redução que fazia era esta: se o 
homem não tem a exatidão do saber, não pode impor uma moral ou uma lei; 
se o homem não tem a evidência daquilo que afirma perde a  autoridade 
para coordenar qualquer coisa. A interrogação que eu me colocava era: se 
o homem, no auge do saber, não tem certeza que conhece, a verdade é ou 
não possível? O homem é capaz da verdade? Toda a história da filosofia 
concluía-se com o problema em aberto. Até que se prove o contrário, a 
filosofia é o ápice da intelectualidade humana. Então a matemática, a física, 
a química, a geometria, como podem se definir exatas se nascem do 
homem, o qual no seu definitivo excursus, se revela inseguro?. 
(MENEGHETTI, 2010, p. 105). 

 

  A Filosofia não havia resolvido o problema do conhecimento humano e a 

necessidade de contribuir com a crise que permanecia em aberto - problema 

                                                
29Consultar textos: MENEGHETTI, A. Background histórico à Ciência Ontopsicológica; A insubstituível 

função da Ontopsicologia  e como nasce a Ontopsicologia, 2010, p.77-127. 
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existencial do ser humano. Estas questões provocavam Meneghetti para encontrar 

esta resolutiva. 

 Meneghetti (2013d, p.17-18, tradução nossa) finaliza a Conferência intitulada 

“Perchè l’Ontopsicologia?” com o seguinte argumento: 

 
Com a Ontopsicologia descobri finalmente o primeiro movente que formaliza 
o concreto histórico-biológico da individuação humana. O genoma apriórico 
que constitui e finaliza o existir real concreto, que é feito de forma, mas se 
expõe como matéria[...] a essência do Em si Ôntico é manter o sujeito em 
carisma de personalidade, intuição, eficiência de si mesmo momento a 
momento. Deve-se depois aprender a dupla moral, como respeitar a 
sociedade ganhando o melhor para si mesmo.30 

  

 A Ontopsicologia “significa como o intelecto pode colher a lógica do ser”. 

Sendo assim, ela “dá o fundamento ontológico a nossa consciência”( WAZLAWICK, 

2013, p. 97,tadução nossa). 

 Do excurso apresentado pode-se dizer que a Ontopsicologia apresenta 

conhecimentos até então não especificados por outros autores. Na sequência se 

apresentam as novidades propostas: Campo Semântico, Monitor de Deflexão e Em 

Si ôntico, sobre as quais se fará uma breve explanação. 
 

2.3.1 As três descobertas da Ontopsicologia 

 

 Conhecedor em profundidade da Filosofia Clássica, das ideias de Husserl e 

atento às questões do homem irresoluto, é na prática clinica que Meneghetti 

encontra a resposta para resolver o “problema crítico do conhecimento” 

(MENEGHETTI, 2010, p. 106) e diz: “Cheguei por prática, quando – colocando-me 

diante das pessoas – deveria encontrar o modo para curá-las.” (MENEGHETTI, 

2010, p. 111-112). 

  Encontrar o pensamento do filósofo Husserl foi uma fortuna, segundo 

Meneghetti (2013d, p.12, tradução nossa), pois este tratava da fenomenologia 

interna e externa. Contudo, argumenta que Husserl “Sustentava que aquilo que se 

                                                
30“Con l’Ontopsicologia ho scoperto finalmente il primo movente che formalizza il concreto storico-

biologico dell’individuazione umana. Il genoma apriorico che constituisce e finalizza l’esistere reale 
concreto, che è fato di forma ma si espone come matéria [...] L’essenza dell’In Sé ontico è 
mantenere il sogetto in carisma di personalità, intuizione, efficienza di se stesso momento a 
momento. Si deve poi imparare la doppia morale, come rispettare la società guadagnando il meglio 
per se estessi.” 
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estuda, aquilo que se compreende, não é conexo com o real, com o mundo-da-vida, 

não é reversível e não entra no grande projeto que a vida conduz.” No entanto, 

argumenta o autor: existe  Fenomenologia interna “aquela que o homem usa para 

encontrar e falar consigo mesmo.”31 

 Para Vidor (2013, p. 133) “A Ontopsicologia não só complementa a 

fenomenologia de Husserl, tornando-a aplicável de modo concreto, como sustenta o 

valor do saber filosófico autêntico: a Ontologia.”  

 O conhecimento de Meneghetti provém de árduo trabalho de prática 

clínica que, ao estar diante das pessoas, precisava encontrar uma forma de curá-las. 

Então percebeu: “[...] que havia tocado a estrada que se procurava em Psicologia, 

que Husserl havia auspiciado.” Ele acrescenta: “para compreender o mundo-da-vida, 

para compreender como o ser nos conduz, devemos fazer 

metanóia.”(MENEGHETTI, 2010, p. 112).  

Ao se referir à metanóia, em outro texto, o autor diz que esta “significa 

alcançar uma situação de consciência que reflete a realidade orgânica, biológica, 

física, psíquica do sujeito.”32 (MENEGHETTI, 2012b, p. 14, tradução nossa). 

Mudar a mente, isto é, fazer metanóia possibilita ampliar a consciência sobre 

si mesmo. Assim, o indivíduo tem acesso a informações da sua vida que até então 

desconhecia. 

Vidor (2013, p.11) ao introduzir seu livro “Fenomenologia e Ontopsicologia: de 

Husserl a Meneghetti”, objetiva esclarecer a relação entre ambas e “[...] que a 

Ontopsicologia não só responde ao apelo de Husserl, mas cientificamente 

fundamenta sua proposta fenomenológica.” O autor esclarece que esta teoria, por 

meio do método que utiliza, consegue responder aos questionamentos de Husserl.  

Ele diz: 

 

A ontopsicologia, mediante a descoberta do Campo semântico, confirmada 
através da experiência, tornou evidente o modo de comunicação da vida 
com a vida. Mediante tal experiência, foi possível ter evidência da 

                                                
31“sosteneva che quello che si studia, quelo che si capisce, non è connesso con il reale, con il 
‘mondo-della-vita’, non è reversibile e non entra nel grande progetto che la vita conduce.” No entanto, 
argumenta o autor: existe uma Fenomenologia interna “quella che l’uomo usa per incontrare e parlare 
con se stesso.” 
32“significa raggiungere una situazione di conscienza che riflete la realtà orgânica, biológica, física, 

psichica del soggetto.” 
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continuidade e da unidade interna entre indivíduos e os corpos numa única 
natureza. (VIDOR, 2013, p.57) 

 

 É por meio da compreensão da comunicação inconsciente que a 

Ontopsicologia chega às três descobertas e “funda sua teoria e a sua práxis.” 

(MENGHETTI 2010, p. 135). No decorrer da sua prática clínica observou que os 

pacientes emanavam pulsões oriundas do inconsciente e que continham 

informações precisas sobre o real estado do indivíduo. Esta informação foi 

denominada Campo Semântico33, a primeira descoberta a ser aplicada e descrita. A 

partir dela foi possível  estabelecer as outras duas: Monitor de Deflexão e Em Si 

ôntico. 

 

2.3.1.1 Campo semântico 

 

 O campo34 semântico35 se define como “comunicação base que a vida usa no 

interior das próprias individuações.” (MENEGHETTI, 2012a, p. 38) Comunicação 

base porque é uma informação que ocorre em antecipação aos símbolos: antes dos 

sentidos, das emoções e da consciência. 

 Para Meneghetti (2010), as individuações são continuamente geradas pela 

vida e imersos no contínuo dinâmico que denomina agente universal. Deste modo, 

os seres humanos estão imersos em um único campo no qual cada individuação é 

ponto força que polariza as informações. As informações motivadas por uma 

individuação, de modo consciente ou inconsciente, em um campo, são colhidas por 

outras individuações que se encontram nesse mesmo campo. Então, continuamente 

informam e são informadas. 

  O campo semântico é um transdutor de informações, como descreve 

Meneghetti: 

 

                                                
33Em 1994, por esta descoberta,  Meneghetti recebeu o título Honoris Causa em Física, pela 

Universidade Pro-Deo, de NY. 
34Campo é um contexto hipotético ou definido por três coordenadas: espaço, tempo e individuação. 

(MENEGHETTI, 2010, p.182) 
35“Semântico” (gr. Sema = Signo, traço. Mais partícula “ân” que os gregos inseriam para dar 

movimento à palavra. E “tico” = do verbo “ktizo” que significa posicionar, colocar). Posicionar um 
sinal dinamicamente. (GARCIA, 2013). “sinal da ação naquele lugar; o sinal enquanto se constitui. 
(MENEGHETTI, 2012a, p.40) 
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É um transdutor informático sem deslocamento de energia: transmite uma 
informação, uma imagem, um código que, quando chega, estrutura em 
emoção qualquer coisa vivente, ou organizada em  vida, comportando uma 
variante psicoemotiva orgânica.  (MENEGHETTI, 2010. p. 183) 
 

 Na “transdução informática” não ocorre a transferência de energia, mas, “o 

módulo dá a forma de passagem da energia.” (MENEGHETTI, 2004a, p. 173; 2010, 

p.183-184). Isso significa que, ao receber a informação, o sujeito receptor varia a 

sua energia e se formaliza segundo a informação recebida. Age com energia própria 

a partir da  informação colhida de um outro. A informação recebida é sempre neutra, 

no entanto, o receptor disponibiliza a sua energia para mover a informação recebida. 

A execução da informação poderá produzir efeitos positivos ou negativos ao 

executor. Estas consequências dependem da homogeneidade ou não, daquela 

informação ao útil e funcional para a identidade do receptor executor. 

 Para Petry (2003, p.31), o conhecimento do campo semântico é possível 

uma vez que, ao ocorrer o encontro entre dois entes, se estabelece uma unidade de 

campo “onde toda a variação energética de um é interceptada pelo radar-corpo do 

outro”. Essa variação ocorre mesmo que o indivíduo não tome consciência do 

ocorrido. Para ler as informações de campo semântico, o indivíduo deve usar do 

próprio corpo. Precisa atentar também, para este radar que colhe informações, onde 

uma se apresenta como prioritária a cada momento. Convém apresentar um terceiro 

conceito proposto pelo autor, no qual diz que: “O campo semântico é conhecimento 

sensório-viceral e é uma informação que se estrutura no corpo como medianicidade 

de intenção real.” (MENEGHETTI, 2010, p.190, grifo do autor). 

 Para Meneghetti (2012b, p.9, grifo do autor, tradução nossa) “Não 

podemos considerar objetiva nenhuma indagação a cerca do humano, se o 

pesquisador não tem experiência dos campos semânticos.” O autor considera que 

os escritos sobre a teoria - inteira biblioteca ontopsicológica, são incompreensíveis  

ao pesquisador se este, não conhece a existência da realidade dos campos 

semânticos. 

 Meneghetti salienta que durante a prática clínica observava que o 

paciente, à sua frente era diverso daquilo que aparentava. “O paciente se mostrava 

de um modo e existia de outro”.36 (MENEGHETTI, 2012b, p. 11, tradução nossa). 

Por mais que permanecesse em escuta atenta, frequentemente, surgiam distrações 

                                                
36“Il paziente appariva in un modo ed esisteva in un altro”.	  
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e fantasias. Assim, iniciou de modo sério a pesquisa sobre tudo aquilo que 

logicamente tendia a excluir: “Não se trata de anular a razão, mas de investi-la em 

zonas consideradas irreais ou inexistentes.” 37.(MENEGHETTI, 2012b, p. 12, 

tradução nossa). Ainda segundo o autor, “Qualquer poder sobre a matéria está na 

ordem psíquica, porém é preciso primeiro aprender o acesso a ela. A psique tem leis 

que são as mesmas que regulam o universo.” (MENEGHETTI, 2013a, p.51)  

 Conforme escreve Vidor (2013, p. 60) “A variação de ondas percebidas  pelo 

campo semântico especifica informações adequadas à vida humana, de variações 

que modificam a ordem e as funções organísmicas38.” 

 Com a recuperação da consciência sobre a “comunicação base que a vida 

usa no interior das próprias individuações” (MENEGHETTI, 2012a, p. 38), foi 

possível identificar as pulsões do inconsciente dos pacientes. A pesquisa deste tema 

permitiu verificar a existência de duas realidades. Uma pulsão, que quando seguida 

pelo paciente, o tornava mais saudável, com maior vitalidade em progresso e uma 

outra pulsão, que indicava rigidez, repetição. Quando o paciente seguia esta 

segunda, regredia e adoecia. A pulsão que portava vitalidade e evolução denominou 

Em Si ôntico. A pulsão que indicava rigidez, regressão, denominou monitor de 

deflexão.  

  Assim, da prátrica clínica o autor chega às outras duas descobertas: Em Si 

ôntico e monitor de deflexão. 

 

2.3.1.2 Monitor de deflexão  

 

A consciência é considerada uma espécie de espelho que precisa ser exata, 

para colher o real segundo as coordenadas de natureza. As informações colhidas 

pelos sentidos humanos, ao serem refletidas na consciência, estariam indicando a 

reversibilidade39 entre o objeto colhido e a imagem produzida. No entanto, devido à 

inserção do mecanismo, denominado por Meneghetti (2004a), monitor de deflexão, 

                                                
37“non si trattava  di anullare la ragione, ma di investila su zone ritenute irreali, non esistenti”. 
38Organísmico: implica a alma; ism deriva do grego εìµí (verbo “ser”), do qual vem öντóς (ôntico). É 

uma raiz particular que indica a espiritualidade, a qual se pode traduzir também em funcionalidade. 
Ver: MENEGHETTI, A. Presença do Em Si ôntico no orgânico humano. 2010, p. 21;  2012a, p.198. 

39 Sobre reversibilidade ver: A imagem alfabeto da energia. Em Meneghetti (2010, p.57-61) 
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as imagens que chegam à consciência são defletidas40 e não permitem a 

reversibilidade entre imagem e energia. 

Segundo Mendes (2009, p. 125), “nos processos secundários do cérebro, 

exatamente antes do efetuar-se da síntese última do conhecimento (depois da qual 

desencadeia a decisão voluntária), existe um elemento acrescentado que não faz 

parte da estrutura natural do humano.” Este aspecto da estrutura humana revelada 

por Meneghetti (2004a) é o monitor de deflexão. De acordo com o autor, o monitor 

de deflexão é um programa acumulado no interior de sinapses neuronais. O seu 

primeiro efeito é a subtração da consciência, por isso, o humano se torna 

inconsciente de si mesmo, isto é, o quântico de vida psíquico e somático, que o 

indivíduo é, mas do qual não é consciente, e que age para além da consciência. 

 
O monitor de deflexão é um programa acumulado ao interno das células 
cerebrais que age com interferência especular; antecipando e defletindo a 
percepção egoceptiva com base em uma imagem dominante impressa 
durante o momento de aprendizagem da vida: a infância. Sucessivamente, 
o monitor renova continuamente essas imagens, por meio dos sonhos, dos 
estereótipos, das instituições, da cultura selecionada. (MENEGHETTI, 
2012a, p. 176). 

 

Spanhol (2003), ao abordar o tema, refere que a estrutura do monitor de 

deflexão, é simbiotizada, permanente e não vital ao indivíduo. Ao agir, anula a ação 

do Eu a priori41 impedindo ao individuo colher a informação da imagem que 

possibilita a reversibilidade com o real daquilo que a natureza propõe na situação. 

Esta estrutura “convive com o indivíduo, antecipa-o, modifica-o sem seu 

conhecimento, porque cada indivíduo se conhece depois que já se deram as suas 

ações, isto é, a deflexão, que desvia e impede a visão de si e da vida.” (SPANHOL, 

2003, p. 26). 

As pesquisas realizadas pelo autor da teoria apontam, em relação a este 

mecanismo deflexivo da consciência humana que, entre os seus efeitos, encontram-

se: a) a subtração de consciência do Em si, fato que torna o indivíduo inconsciente a 

si e ao seu potencial pela egoceptividade reduzida; b) a ocupação dos primeiros 

                                                
40Deflexão – deriva do latim deflecto, que significa desviar, mudar estrada, dirigir-se para outro lugar. 

(MENEGHETTI, 2010, p.172). 
41Eu a priori: é o design no qual a natureza faz ver, em um momento, a passagem para a evolução de 

identidade em cada situação. (MENEGHETTI, 2012a, p.107). 
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categóricos ou postulados42 do comportamento ético e c) a experiência do medo e 

da angústia (MENEGHETTI, 2010). 

Observa-se que estes efeitos são possíveis devido ao fato de se relacionarem 

à dinâmica do conhecimento humano, que conforme Meneghetti, advém por meio de 

três momentos: percepção exteroceptiva; percepção proprioceptiva e percepção 

egoceptiva43. 

O mecanismo do monitor de deflexão instala-se antes da fase egoceptiva, de 

modo que a síntese do conhecimento será desviada do real, da informação única, ou 

seja, a informação, ao alcançar o Eu não é mais reflexo único do total perceptivo. “A 

egoceptividade reduzida [...] acontece por duas causas: 1) o superego social e 2) o 

superego materno, ou matriz reflexa.” (MENEGHETTI, 2010, p. 180). 

Em outra passagem o autor explica:  

 

O monitor de deflexão (ou grelha de deformação) é um dispositivo 
psicodélico que deforma as projeções do real à imagem. Em vez de repetir a 
imagem referente ao objeto, altera qualquer sinal que reflete o real segundo 
um programa prefixado. Em vez de projetar especularmente (refletir), desvia 
segundo uma temática imposta no receptor (deflete). (MENEGHETTI, 2010, 
p. 173). 

 

Desse modo se compreende que o monitor de deflexão por ser uma imagem 

fixa, com poder sobre as outras imagens, intimida o sujeito que a usa como própria. 

Fixada durante o nascimento do Eu será operativa durante toda a existência do 

indivíduo. 

A estrutura do mecanismo do monitor de deflexão torna o humano dividido, 

alheio à consciência de si e desconhece a ação do seu inconsciente. “Quando o 

sujeito se sente forte, seguro de modo sereno, o monitor de deflexão coloca o ponto 

que faz reverberação de medo e a consciência assimila o perigo, ao invés da 

realidade da força do sujeito.” (MENEGHETTI, 2010, p. 58, grifo do autor). Os 
                                                
42Postulados: do Lat. Postulatu. Proposição não evidente nem demonstrável, que se admite como 

principio de um sistema dedutível, de uma operação lógica ou de um sistema de normas praticas. 
(FERREIRA, 2004). São regras não discutíveis. 

43“A percepção exteroceptiva”: é o mundo das percepções externas que tocam o corpo e se baseia 
sobre os cinco sentidos. “A percepção proprioceptiva”: é qualquer estimulação sensorial que se 
torna informática única para o organismo [...]. Proprioceptividade quer dizer: recepção unívoca da 
relação objetual por parte do indivíduo senciente. É o conhecimento organísmico. “A percepção 
egoceptiva”: ocorre quando a informação investe o Eu. É a percepção egóica: o quanto selecionado 
por dois níveis precedentes é referido ao Eu consciente voluntário e operativo. A informação total 
atinge o Eu, em consequência, o Eu é implicado a uma responsabilidade. Naquele ponto, trata-se 
de decidir. (MENEGHETTI, 2012a, p. 178,179 ; MENEGHETTI, 2010, p.175-179). 
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elementos de “perigo-medo, dúvida, sujeira-culpa” impedem o sujeito de realizar o 

melhor para a sua existência. A consequência é que estes não permitem a exatidão 

da consciência. “Para isolar a ação do monitor de deflexão é preciso, então, 

recuperar a exatidão da percepção organísmica.” (MENEGHETTI 2010, p.175; 2004, 

p.205). Portanto, para recuperar a consciência integral de si mesmo é necessário, 

segundo o autor, mudanças de hábitos que contribuam para desativar a dinâmica 

desse mecanismo. 

 

2.3.1.3 Em Si ôntico 

 
 Das três descobertas, aquela considerada a mais importante, também 

conhecida como critério epistêmico44, critério de natureza45 é o Em Si ôntico. Define-

se como o núcleo energético descoberto no interior de cada ser humano e que 

possui uma inteligência própria. “O Em Si ôntico é a forma “inteligente” do mundo-

da-vida, ao construir o indivíduo. Para além do núcleo do Em Si ôntico existe o nada 

da individuação; do Em Si ôntico em diante existe a medida do homem.” 

(MENEGHETTI, 2010, p. 29). 

 Carotenuto (2009) entende que esta descoberta foi possível devido à tomada 

de consciência em relação à comunicação base da vida – Campo Semântico. “Uma 

comunicação que o homem é capaz de colher pelo próprio fato de estar imerso no 

mundo-da-vida, de ser uma sua individuação, conexa ao inteiro de todas as outras”. 

Salienta que “a descoberta do Em Si ôntico é a maior revolução científica na história 

da humanidade” por tratar-se do “ponto fundante de toda fenomenologia existencial 

humana” (CAROTENUTO, 2009, p.251). 

 Meneghetti descobre no inconsciente humano um núcleo positivo, energético, 

com inteligência própria. Este núcleo é o projeto–base originário da natureza do ser 

humano. Identificar como se apresentava este elemento virtual46 do humano não era 

suficiente. Se fazia necessário isolar e aplicar o critério base de natureza. 

 Para Meneghetti (2013d), a última descoberta, denominada Em Si ôntico era: 

                                                
44Episteme significa: raiz de sentido prático, princípio concreto que gera verdade, saber, exatidão. 

(MENEGHETTI, 2010, p. 104). 
45Critério de natureza é uma medida que procede por evidência[...]. É a intencionalidade de natureza 

quando e como se evidencia. (MENEGHETTI, 2010, p. 147). 
46Virtual: enquanto força direcionada. Difere de potencial enquanto implica uma potencialidade 

específica. Ver : Meneghetti (2012a). 
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Um projeto que se manifestava através do químico, mas não era químico; 
era uma forma mentis que regulava, porém não era livre de modo total, mas 
era circunscrita para uma função: o homem. Um regulador transcendente da 
própria fenomenologia, mas realmente operativo. 47(MENEGHETTI, 2013d 
p.16, tradução nossa) 
 

  O autor individuou o projeto base da vida humana e salienta que para acessar 

este conhecimento é necessária uma outra lógica. “O Em si do homem está além de 

cada um de seus instrumentos, incluído aquele cognoscitivo, crítico. Pode ser 

colhido somente por meio da evidência do portador.” (MENEGHETTI, 2004b, p.125). 

Aqui se pode colher aquilo que no método fenomenológico é apresentado como 

dado de primeira mão, de que só o próprio sujeito é detentor (MOREIRA, 2004b). 

Assim, segundo o autor, “Se os outros quisessem uma verificação, podem tê-la nos 

fenômeno, nas ações realizadas, nos resultados otimais de crescimento.” 

(MENEGHETTI, 2004b, p.125). Estes resultados são colhidos pelos modos de se 

apresentar, denominados por Meneghetti, as quinze características do Em Si ôntico. 

 Ao identificar e isolar como o Em Si ôntico se expõe na existência, descreveu 

quinze características ou fenomenologias com as quais é possível evidenciar sua 

manifestação. Em primeiro lugar, a cada nova situação, o indivíduo deve observar se 

aquilo que impacta é útil e funcional à sua identidade. Quando o indivíduo 

metaboliza aquilo que é igual à sua identidade com utilitarismo funcional, os 

resultados se apresentam com crescimento, o que é evidenciável pelas demais 

fenomenologias descritas. “A Ontopsicologia não só formalizou o método para 

purificar a consciência das aderências impróprias à identidade do homem, como 

descreveu características fenomenológicas do Em Si ôntico.” (VIDOR, 2013, p.133). 

 A partir das manifestações ou fenomenologias utilizadas para caracterizar o 

princípio de natureza, foi possível distinguir o Em Si ôntico de patologias desviantes 

e complexuais do indivíduo. Estas fenomenologias foram denominadas: Inseico; 

Holístico-Dinâmico; Utilitarismo Funcional; Virtual; Econômico-Hierárquico; 

Vencedor; Alegre; Criativo; Espiritual ou Transcendente; Agente ao Interno do 

Universo Semântico; Mediânico entre o Ser e a Existência; Histórico; Estético; 
                                                
47“un progetto che si manifestava attraverso il chimico, ma non era chimico; era una forma mentis che 

regolava, però non era libera in modo totale, ma era circoscritta per una funzione: l’uomo. Um 
regolatore transcendente la própria fenomenologia, ma realmente operativo.” 
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Volitivo Intencional; Santo. (MENEGHETTI, 2002, 2004a, 2010, 2012a). O autor 

descreve estas características em várias obras. 

 Na sequência apresenta-se a síntese das quinze características do Em Si 

ôntico de acordo com a concepção do autor: 

 
1) “Inseico”: é uno, indiviso e sempre idêntico, como quer que se adapte ou 

opere. 
2) “Holístico-dinâmico”: age junto na íntegra com expansão centrípeta e é 

sem partes. 
3) “Utilitarista - Funcional”: o seu critério ou ética é a evolução da própria 

identidade com preciso utilitarismo funcional. 
4) “Virtual”: toda sua atividade ou crescimento é sempre inerente a um 

projeto formal que se explicita em polivalentes efeitos dependentes de 
uma idêntica forma, a qual, antes de se efetuar, permanece somente 
possível. Um projeto que tem a capacidade formal, caso se atue. A sua 
essência-base é a constante H. 

5) “Econômico - hierárquico”: intenciona com exata proporção qualquer 
impacto e interação, assimilando o devir segundo a prioridade das 
próprias exigências (a vida, a identidade, a subsistência, os meios mais 
gerais, depois os específicos etc.). 

6) “Vencedor”: não impacta um novo real ou Gestalt se já não lhe é próprio. 
7) “Alegre”: age por exercício de inteligência e se move quando for 

garantido por uma novidade agradável de erotismo e contemplação. 
8) “Criativo”: completada uma Gestalt é sempre motivado a uma sucessiva, 

proporcionada, mas superior à precedente. Por isso, age contínua 
autoctíse48. 

9) “Espiritual ou Transcendente”: evade-se das categorias de tempo e 
espaço. 

10) “Agente ao Interior de um Universo Semântico”: é co-partícipe da ordem 
da natureza cósmica. Age na própria virtualidade individual no iso de 
natureza. 

11) “Mediânico”:49 entre o ser e a existência histórica. 
12) “Histórico”: estrutura psicossomaticamente a própria virtualidade no devir 

existencial. Nisso revela capacidade de instrumentalizar as categorias do 
tempo e do espaço e, portanto, todos os aspectos químico-físicos da 
energia. 

13) “Estético”: a técnica específica de cada ação sua é para o prazer e 
perfeição. O prazer é atração constante. No devir histórico, as suas 
partes correlacionam-se para revelar uma proporção, além de funcional, 
sobretudo metafísica. Em cada passagem apela ao seu princípio natural: 
o Ser. 

14) “Volitivo-Intencional”: a sua unidade de ação é tensão à própria 
realização histórica. 

15) “Santo”: é sempre com e em direção ao Ser. É volição de identidade no 
mais ser. (MENEGHETTI, 2010, p. 160-161). 

 

 A partir da descoberta do Critério de Natureza – Em Si ôntico - e com as quinze 

fenomenologias que o caracterizam na existência, tem-se a possibilidade de 

presenciar a alma humana, da qual tanto falam os filósofos, mas que até então, não 

haviam especificado como se apresentava em fenômeno. 
                                                
48Auto-constituição. Para aprofundamento ver Meneghetti (2012a, p. 31). 
49Que está no meio. É ponto de reflexão contemporânea do Ser e existência. Ver Meneghetti (2012a). 
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 Para a Ontopsicologia, o Em Si ôntico torna-se o critério que direciona de 

maneira exata a escolha otimal daquilo que é idêntico, útil e funcional para o sujeito 

no aqui e agora. “escolher o utilitarismo funcional à própria identidade total de 

situação em situação.” (MENEGHETTI, 2013a, p. 61). Para colhê-lo é necessário 

recuperar a consciência, isto é, ter uma consciência exata e seguir as coordenadas 

do Em Si ôntico para realizar a escolha otimal na situação. Deste modo, seguir a 

indicação da intencionalidade de natureza corresponde em atuar no aqui e agora na 

escolha otimal para a pessoa com eficiência para o social. Assim, para o autor, o Em 

Si Ôntico se constitui em critério-base que se caracteriza com Identidade, 

Utilitarismo e Funcionalidade. (MENEGHETTI, 2002, 2004a, 2010, 2012a, 2013a, 

2013d). 

Para Vidor (2013, p. 67) “O Em Si ôntico é o critério de exatidão da 

consciência para formalizar ciência verdadeira e é principio de organização da vida e 

da existência histórica.” 

Do exposto, entende-se que, para resolver o problema crítico do 

conhecimento humano, Meneghetti procurou subsídios na pesquisa da prática 

clínica, para compreender se o erro estava na sociedade ou no humano. Nessa 

busca encontra o ser humano que apresenta a consciência desviada de si mesmo e 

percebe que está alheio ao seu projeto natural.  

Com a primeira das três descobertas à qual denominou campo semântico, 

compreendeu que as informações verbalizadas não correspondiam ao modo como o 

individuo se apresentava. Já para as informações que se distorciam e apresentavam 

um sujeito dividido, denominou monitor de deflexão. Estes achados instigaram o 

autor a cada vez mais encontrar as respostas para o humano dividido, doente, falido 

e angustiado. Buscava o critério: o que aquela pessoa precisava fazer para estar 

bem, para si mesma, para as próprias funções normais? Havia individuado uma 

fonte de informação que era constante e falava com língua biológica, pelo prazer e 

quando o sujeito seguia esta informação recuperava a saúde e o bem estar e tinha 

progresso. A esta informação denominou Em Si ôntico. Como se verifica, as três 

descobertas permitem ao autor identificar as motivações primárias em qualquer 

momento ou situação da vida do sujeito e indicam qual o caminho a seguir, com 

precisão de solução. Depois das descobertas: “Deveria encontrar um método que 
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todos os pesquisadores pudessem utilizar.”50 (MENEGHETTI, 2013d, p.17, tradução 

nossa). 

A seguir se apresenta a metodologia de Meneghetti para que outros 

pesquisadores, na vida pessoal e ou profissional, tenham a oportunidade de utilizar 

suas descobertas de modo científico.  

 

2.3.2 O método ontopsicológico 

 

O método que se utiliza para fazer ciência pela Ontopsicologia é o “processo 

racional indutivo-dedutivo com novidade dos princípios complementares do campo 

semântico, Em Si ôntico e monitor de deflexão.” (MENEGHETTI, 2010, p.131). Este 

método se denomina bilógico. Portanto, cabe ao pesquisador e ou profissional, ao 

utilizá-lo para conhecer o humano nas mais diversas situações, aliá-lo aos 

conhecimentos já previstos na pesquisa - indução-dedução - , às descobertas 

próprias da Ontopsicologia por meio das quais é possível identificar o total da 

individuação humana. 

Para Meneghetti (1997, p. 22; 2013b, p. 68, tradução nossa) “O método 

ontopsicológico é uma linguagem-base, isto é, um conhecimento universal que 

depois se especifica segundo as adaptações”.51 

Em outra passagem argumenta: 

 
Para mim, é ciência somente quando aquilo que sei, sou; aquilo que sei 
faço; aquilo que sou, sei. A possibilidade de intercâmbio entre fazer, ser e 
saber, em uma circularidade na qual o uno, facetando-se, propõe sempre a 
unidade, que depois se identifica na unidade da natureza: a unidade de 
ação do homem singular na unidade de ação do evento vida, de modo tal 
que o homem seja um coordenado funcional da vida em si no setor que 
compete ao humano. Não digo que se deva ser onipotente em todas as 
coisas, mas ao menos o sagaz provedor e construtor da própria pequena 
existência. (MENEGHETTI,  2010, p.107 – 108). 

 

Para a Ontopsicologia, quando se quer compreender o humano, é necessário 

partir de um princípio o qual diz que se precisa usar o ser humano por inteiro. Assim, 

                                                
50	  “Dovevo poi trovare un método che tutti i ricercatori potessero operare.	  
51“Il método ontopsicologico è un linguaggio base, cio è una conoscenza universale che poi si 

specifica a seconda degli adatamenti.” 
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o método ontopsicológico, para resolver o problema crítico do conhecimento 

humano, utiliza a “constante indução bilógica com verificação da funcionalidade 

subjetiva.” (MENEGHETTI, 2010, p.132). 

Vidor (2013) argumenta que, para que o eu consciente esteja em coincidência 

com os valores da própria vida inerentes na natureza, a Ontopsicologia propõe o 

método indutivo-dedutivo e intuitivo. 

A utilização do método bilógico implica em: “usar a intuição e o raciocínio 

indutivo-dedutivo, ou seja, une o conhecimento do campo semântico à lógica da 

razão” (MENEGHETTI, 2010, p. 133). Ao utilizar as duas lógicas, o pesquisador, 

profissional nas diferentes áreas do saber, colhe a intuição, baseado nas linguagens 

provenientes de:  anamnese linguística e biografia histórica; análise do sintoma ou 

problema; fisionômica-cinésico-proxêmica; sonho52; campo semântico e resultado. A 

partir da intuição inicia-se o processo indutivo e faz-se uma diagnose completa. Na 

sequência, evidenciada a fenomênica da intuição, procede-se o processo dedutivo. 

 Diz o autor: 

 

A intuição é a semântica unidirecional do Em Si, em antecipação ao monitor 
de deflexão, aos complexos, aos estereótipos culturais e logísticos da 
sociedade. A indução é a pesquisa dos elementos para chegar a exatidão. 
A dedução é a partida de elementos já demonstrados. [...] Para curar, não 
basta fazer o levantamento da causa da patologia ou do problema [...] é 
preciso encontrar a pulsão do Em si Ôntico em situação. (MENEGHETTI 
2010, p. 133- 134, grifo do autor). 

  

 O uso do método ontopsicológico permite ao pesquisador em qualquer campo 

do saber, colocar-se em escuta das causas primeiras. No entanto, são necessários 

três preparações àquele que se propõe a utilizar essa metodologia, bem como para 

compreender essa ciência, a qual proporciona resultados de funcionalidade e 

evolução: 1) conhecimento sobre a teoria ontopsicológica; 2) exatidão do 

pesquisador, que implica em autenticidade de pessoa, realizada por meio da 

metanóia contínua e 3) conhecimento do campo semântico. São elementos 

imprescindíveis contemporaneamente. (MENEGHETTI, 2010). 

                                                
52“Sonho é o espelho holístico da atividade orgânico funcional do nosso existir.” (MENEGHETTI, 

2010, p.296 sic). “O sonho fala documentando a realidade física e histórica do sujeito, ele faz uma 
análise exata so sonhador de um ponto de vista médico, comportamental e social.” (MENEGHETTI, 
2012a, p.252). Para uma compreensão completa do modelo ontopsicológico sobre o sonho 
consultar o texto Imagem e Inconsciente (MENEGHETTI, 2012c). 
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Para Wazlawick (2013, p. 98, tradução nossa), “A Ontopsicologia é uma 

análise científica, racional, que faz a revisão crítica da consciência”. Ela possui “um 

método que consente uma técnica de verificação”, nas mais distintas situações em 

que o humano se encontre e, como agente do conhecimento, lhe permitem tomar 

suas decisões. 

Ao definir a Ontopsicologia, Mendes (2009, p. 67), assevera que o “método 

ontopsicológico analisa contemporaneamente os fatos e conhece suas causas, 

possibilitando ao pesquisador atuar sempre na realidade hic et nuc (aqui, agora e 

assim).” Tem-se deste modo que, o método proposto é um modo de análise que se 

aplica às diferentes áreas do conhecimento humano de intervenção humanista-

profissional53. Neste viés, segundo Meneghetti (2004b, p.159, grifo do autor), “A 

verdade do objeto observado é certificada e evidenciada no interior da subjetividade 

do conhecedor.” 

Para o emprego do método que apresenta como escopo o nexo ontológico54, 

a premissa básica é um convite a ser simples e colher a lógica da vida, o critério de 

natureza – Em Si ôntico. Nessa perspectiva, este é o primeiro passo para ser um 

pesquisador exato. 

 

2.3.3 Premissas de um pesquisador exato  

 
Segundo Meneghetti (2013a), ao tratar o tema da episteme interdisciplinar: “A 

meu juízo, para restituir uma ciência práxica, de função humanista, antes é preciso 

partir do enveramento individual”. (MENEGHETTI, 2013a, p.93). Argumenta em 

outro texto que “O verdadeiro pesquisador não tem instrumento algum fora da sua 

global personalidade.” (MENEGHETTI, 2013a, p. 55). Neste sentido escreve sobre o 

pesquisador exato como aquele que deve estar em constante metanóia. 

Por ocasião da conferência realizada em Riga – Letônoia, no ano de 2004, 

Meneghetti faz um convite aos cientistas para que sejam simples e diz: 

 
Simples significa ter a coincidência com o projeto das coisas (coincidência = 
ser iguais: mente e realidade, mente e processo, mente e resultado). Se, ao 
contrário, o pesquisador é antecipado por convicções ou complexos, ou por 

                                                
53Para aprofundamento consultar Meneghetti (2010). 
54Entendimentos sobre nexo ontológico serão apresentados no item seguinte: Premissas de um 

pesquisador exato. 



83 
 

contradição sócio-existencial, então já está desviado da transparência das 
coisas. (MENEGHETTI, 2007b, p. 20). 

 

Em suas verbalizações o autor argumenta que um cientista vive de espírito, 

no entanto, quando escreve precisa usar a técnica. Também neste modo deve 

encontrar passagens que portem a simplicidade no convívio socioambiental e 

científico, para ser função a outras pessoas. Ele complementa: “Um cientista não 

pode produzir realização, se ele mesmo não é íntimo ao espírito. O espírito do 

homem é muito maior que a sua racionalidade.” (MENEGHETTI, 2005, p.21). Em 

outra obra, o autor trata da ciência que dá ao homem a condição de ser operador 

reversível com o real, como descrito em texto na sequência: 

 
considero que a psicologia seja a base de todas as ciências porque, se 
quem faz ciência é um homem, então é inexorável que o homem deva ser 
exato, um verdadeiro homem, correspondente às premissas lógicas da vida. 
A psicologia é a ciência que dá exatidão ao homem como operador 
reversível de objetividade-subjetividade, coincidente com o real histórico e 
natural. Só então pode assegurar-se como operador de ciência. Sobretudo 
o cientista, o construtor de sociedade, tem extrema necessidade da 
exatidão de todos esses processos. (MENEGHETTI, 2010, p. 109). 

 

Os escritos de Meneghetti indicam que um dos aspectos fundamentais para 

pesquisa da subjetividade humana diz respeito à figura do pesquisador que acima 

de tudo, deve ser exato55. “Para objetivar com exatidão, o homem de ciência deve 

sair do mundo da objetividade e ser perene subjetividade56”. (MENEGHETTI, 2010, 

p.142). Acrescenta o autor: “para restituir uma ciência práxica, de função humanista, 

antes é preciso partir do enveramento individual.”(MENEGHETTI, 2013a, p. 93). 

Em relação a esse aspecto Vidor (2013, p.82) agumenta que “A objetividade 

necessita de uma subjetividade plena e pura” para que o conhecimento não seja 

distorcido. Afirma que: “o homem necessita indagar o real objetivo com o próprio real 

subjetivo para que o conhecimento tenha valor humano.” Em outra passagem o 

autor acrescenta: “Só a consciência exata percebe segundo a ordem da própria 

natureza e segundo a função evolutiva da própria identidade. [...] Se a consciência57 

                                                
55Exato – ser como a natureza põe. (MENEGHETTI, 2013a , p. 74). 
56Em relação à subjetividade como instrumento de indagação e de conhecimento MENEGHETTI, A. O 

valor intrínseco da moral. In: ____. O Em Si do homem. 5 ed. Recanto Maestro: Ontopsicológica 
Editrice, 2004b. 

57Consciência: Lat. Cum se scire actionem = quando se sabe a ação. O fato se conhece ou se reflete 
sem mediação. (MENEGHETTI, 2012a, p. 58). 
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não está em conformidade ao que é adequado à própria vida, o indivíduo seleciona 

o imprópio, o prejudicial a si.” (VIDOR, 2013, p.92). 

Entende-se por “pesquisador exato” todo e qualquer profissional no uso de 

suas atividades que “demonstre externamente funcionalidade circular a si mesmo” 

(MENEGHETTI, 2004a, p.142; 2010, p.143). Ainda, para o autor não existem saltos. 

É a partir da natureza humana que se tem a medida “é um continuo do uno: ser 

saber e fazer são modos da unicidade dessa identidade de natureza”. 

(MENEGHETTI, 2002, p. 44, grifo do autor). Deste modo, o autor conclui que: “Faz-

se ciência exata quando a egoceptividade coincide com a propioceptividade.” 

(MENEGHETTI, 2010, p.142, grifo do autor).  

Dada à relevância do tema em questão elencam – se os cinco critérios58 para 

a subjetividade, conforme seguem:  

 
1)Funcionalidade: a unidade de ação se autorregenera enquanto se 
desenvolve historicamente. O Sujeito está bem, é correspondente a si 
mesmo, circular e contínuo, funciona em crescimento. 
2) Correspondência com o iso de natureza: quando verificamos essa 
funcionalidade, ela se revela igual à natureza, o homem compreende a 
linguagem das coisas e da diferenciação. É familiar com o íntimo da 
natureza, tornou-se consciência com o iso de natureza, do qual o campo 
semântico é a expressão fenomênica “primeira”. A sua consciência é 
uniforme à intencionalidade de natureza. 
3) Univocidade entre as percepções do sujeito: que o sujeito perceba com 
os pés, com os olhos, com as orelhas, com a sensação, através da 
anamnese, ou através da linguagem onírica, o resultado é o mesmo; esse 
homem atinge o idêntico resultado com qualquer sentido de si mesmo que 
use. Qualquer modo específico que ele adote para conhecer, o resultado de 
cada parte singular, através da qual conhece, é o mesmo. 
4) Controle sobre o objetivo: este homem, pelo conhecimento que tem, tão 
logo se encontre diante de uma novidade problemática (o problema é 
estímulo de inteligência, dá o starter à dialética do devir criativo), muda a 
realidade em vantagem própria. Não a sofre: controla e facilita para si e para 
o contexto em que se encontra. 
5) Desaparecimento do sintoma: não somente o sujeito é isento de 
distorção somática, ou neurótica, mas desaparece também o erro em chave 
de racionalidade psíquica. (MENEGHETTI, 2010,p.143-144, grifos do autor). 

 

 Assim, o pesquisador que é capaz de agir contemporaneamente a partir dos 

cinco critérios descritos, tem a possibilidade da mensuração exata por ser capaz de 

compreender o campo semântico. 

A Ontopsicologia permite ao pesquisador ser exato, pois segundo Mendes 

(2009, p.127), “descobriu o critério de natureza do homem (que é o Em Si ôntico)”. 

                                                
58	  Ver	  também	  Meneghetti	  (2013a,	  p.100).	  
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Então, para atuar na sua escolha profissional enquanto uma ciência que quer 

conhecer e resolver o ser humano – Psicologia, Medicina, Direito, Sociologia, 

Pedagogia e outras - , o profissional precisa ser igual ao seu projeto original. 

Para Vidor (2013, p.67) “O Em Si ôntico é o critério de exatidão da 

consciência para formalizar ciência verdadeira e é o princípio de organizão da vida e 

da existência histórica.”  

Ser como a natureza põe ou ter um comportamento condizente com o 

princípio essencial da vida, indica ser exato. Portanto, Meneghetti (2013a), entende 

por “pesquisador exato” aquele que é livre dos estereótipos, das próteses impostas 

no meio sócio-familístico59 e das instituições político democráticas. 

Com as passagens propostas pela Ontopsicologia, o pesquisador pode 

recuperar a consciência de si (identidade de natureza – Em Si ôntico) e agir a 

potencialidade do Em Si ôntico no aqui e agora da sua existência. No entanto, é 

tarefa da racionalidade exata fazer constante verificação da existência dessa 

identidade de natureza, para operar a dialética, os silogismos.  

Para Meneghetti (2002, p. 46 – 47, grifo do autor) “O humano é espécie, 

pessoa e sociedade. Não se pode dizer se é primeiro a espécie, a pessoa ou a 

sociedade. São três esferas que constituem uma tríade.”  Estas interagem em 

uníssono, são sinérgicas, a cada uma deve ser dado o primado, onde cada uma se 

“expõe a própria preeminência: onde o problema faz-se mais impelente, as outras 

duas unem-se para resolver.”. Em outros escrito afirma: “Pedagogia é capacidade de 

extrair o homem-pessoa na função social.”60 (MENEGHETTI, 2007c, p. 207, grifo do 

autor). 

Ainda Meneghetti (2013a, p.15, grifos do autor) afirma: “A Ontopsicologia não 

é a verdade, mas sim um instrumento exato para chegar aonde cada um de nós é 

verdadeiro e para ajudar um ser humano a centrar o seu verdadeiro.” Neste sentido 

pode-se agregar o pensamento de Vidor (2013, p. 93) quando argumenta que “Não 

são os modelos científicos fixos que garantem o aperfeiçoamento do fluxo da vida, 

mas é o mundo-da-vida que regula a ordem evolutiva e gera a ordem no convívio 

humano criativo.” Ainda, em outra passagem argumenta Vidor (2013, p.45), “A 

Ontopsicologia á a ciência que certifica o cientista porque sem a sua exatidão a 

                                                
59Familístico: “Com ‘familístico’ o autor entende ‘estereótipo da família’, ao invés disso, ‘familiar’ 

significa ‘psicologia social da família”. (MENEGHETTI, 2011, p.65; MENEGHETTI, 2007c, p.125) 
60	  “Pedagogia	  è	  capacità	  di	  estrarre	  l`uomo-‐persona	  nella	  funzione	  sociale.”	  
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construção cientifica não se apoia no fundamento de origem do saber verdadeiro. O 

saber só é verdadeiro se a consciência contata a ação do ser.”  

 Construído dentro da sociedade, o humano se desvia da sua ordem natural, 

por complexos infantis, fé, ideologias, entre outros aspectos que corrompem no dia a 

dia, o processo original e o desviam da estrada. Para o autor, o homem deve 

recuperar a lógica da natureza e tomar consciência “por como é” e não “por como 

acredita”. Para ser verdadeiro convém fazer metanóia, isso implica em “fazer 

coincidir o seu Eu lógico-histórico com a vetorialidade do próprio Em Si ôntico”. 

Precisa-se estar atento pois, “nenhuma sociedade nos preparou a como ser 

verdadeiros na nossa interioridade.” (MENEGHETTI, 2013a, p. 16). Nesse contexto, 

ser verdadeiros com a interioridade implica em nexo ontológico. 

 Pesquisadores como Vidor (2013); Wazlawick (2013) e Azevedo (2013) 

demonstram em seus estudos o percurso da fenomenologia de Husserl ao 

conhecimento proposto pela Ontopsicologia: o nexo ontológico.  

 Para Wazlawick (2013, p.99, tradução nossa), “Nexo ontológico é, então, 

reencontrar o ponto de contato, o ponto de encontro, entre o Eu lógico histórico e o 

Em Si ôntico, para produzir a prova do conhecimento exato, no sentido de 

conhecimento que possui reversibilidade com o real, com o mundo-da-vida.”. 

 Segundo Azevedo (2013, p. 107, tradução nossa) “Em essência é o nexo que 

coloca junto o símbolo com a causa real. É aquela passagem aonde o meu 

pensamento coincide com o mundo da vida.”.  

 Já Vidor (2013) argumenta que o Eu para ser conveniente para si precisa 

fazer o contato consciente com o seu Em Si ôntico. Assim: 

 
O ser, a verdade e o uno são conversíveis porque um está no outro. O ser é 
uno porque inclui todas as coisas e suas diferenças, mesmo não se 
definindo em nenhuma. O uno apenas confirma que o ser é indivisível. A 
verdade diz conformidade ao que é, e isso corresponde à conformidade ao 
próprio ser. A logica de conformidade com o ser denomina-se Ontologia. 
Quando se faz uma lógica sobre a atividade psíquica, essa lógica deve ter o 
nexo com o ser que o homem é, e essa ciência denomina-se 
Ontopsicologia. Tal ciência evidencia como é a atividade psíquica em seu 
aspecto coincidente e divergente do ser que o homem é e, quando aplicada 
pelo método, torna-se eficiente nos resultados. (VIDOR, 2013, p.122). 
 

Ainda, em relação ao nexo ontológico Carotenuto (2013) afirma: 

 
O contato entre ser e existir, intelecto e corpo, forma e matéria, tanto 
procurado por toda a filosofia, consentiu-lhe definir dois fundamentos 
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imprescindíveis no proceder científico, em qualquer âmbito que se realiza. 
[...] Trata-se do código-base que a vida usa para a conexão entre as 
diversas individuações em que se especifica (campo semântico) e do 
projeto-base que estrutura o existir humano (Em Si do homem). 
(CAROTENUTO, 2013p. 388-389). 

 

Meneghetti (2013b, p. 18, grifos do autor) afirma que antes de exercer um 

papel na sociedade é necessário ter a “coerência lógica intrínseca do nexo 

ontológico”. Neste sentido afirma que:  

 
É indispensável para objetivar o critério do criteriante, portanto é 
fundamental para aqueles que, de qualquer modo, pretendem fazer ciência, 
agir sem errar. Todas as ciências têm os próprios critérios [...] mas quem 
criteria o criteriante? Trata-se de recuperar o critério fundante na aplicação 
do critério racional. O critério do criteriante existe se existe a atualidade do 
nexo ontológico, o qual se exercita através de princípios formalizados 
historicamente.61. (MENEGHETTI, 2013b p. 23-24, grigos do autor, tradução 
nossa). 
 

Assim, objetivar o critério do criteriante, na Ontopsicologia se consolida por 

meio da descoberta do Em Si ôntico. Conforme descrito no item anterior 2.3.1.3, o 

Em Si ôntico informa no Eu lógico-histórico62 ou Eu consciente. A intencionalidade 

das coordenadas do Critério de Natureza – Em Si ôntico, se realiza no aqui e agora. 

Isto permite compreender o objetivo da Ontopsicologia que é “reportar a lógica do Eu 

à lógica do Em Si ôntico para consentir a realização.”(MENEGHETTI, 2010, p. 134). 

 Para estar de acordo com seu projeto original, o ser humano precisa se 

apossar momento a momento, na história, das indicações colhidas do campo 

semântico, nas imagens que aparecem no seu Eu a priori (intuição) que são 

indicações provenientes do seu mundo interior, denominado Em Si ôntico. 

  

                                                
61“É indispensabile per oggettivare il critério del criteriante, quindi è fondamentale per coloro i quali in 
qualsiasi modo intendono far scienza, agire senza sbagliare. Tutte le scienze hanno il proprio critério 
[...] ma chi criteria il criteriante? Si tratta di recuperarei il critério fondante nelle applicazione di critério 
razionale. Il critério del criteriante è se ha l`attualità del nesso ontológico, il quale si esercita attraverso 
principi formalizzati storicamente.” 
62Eu lógico-histórico: também denominado Eu voluntareistico pensante ou Eu responseavel agente – 

é a capacidade de mediar o real externo segundo a exigência individual do íntimo. (MENEGHETTI, 
2012a, p.108). 
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CAPÍTULO III - MARCO METODOLÓGICO 

 

Antes de fazer ciência exata é preciso ter 
amadurecido em sanidade a própria 
autorrealização, e assim compreender os saberes 
superiores.  

(MENEGHETTI, 2013e, p.51) 

 

Neste capítulo se apresentam a abordagem da pesquisa, a definição dos 

participantes, o local e os instrumentos de coleta de dados, bem como as fases do 

desenvolvimento e a proposta de análise dos resultados.  

A metodologia proposta neste estudo se articula aos objetivos da pesquisa na 

medida em que propõe a compreender os significados e sentidos da formação 

continuada de professores do Ensino Superior que fazem uso do método 

Ontopsicológico para sua formação. 

 
3.1 ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DA INVESTIGAÇÃO 

 

Na pesquisa empírica o pesquisador depara-se com diferentes paradigmas 

epistemológicos. Assim, a escolha epistemológica denota a visão de mundo e os 

pressupostos teóricos e metodológicos que orientarão a pesquisa. Entre eles citam-

se o Positivismo, o Materialismo – Materialismo Histórico-Dialético e a 

Fenomenologia. Cada um dos paradigmas apresenta diferentes concepções no que 

tange à relação sujeito objeto. (TRIVIÑOS,1987) 

Gamboa (2010, p.113) ao tratar da questão objetividade-subjetividade 

apresenta que: 

 
A ‘objetividade’ – processo cognitivo centralizado no objeto – pretendida 
pelas abordagens empírico-analíticas, diferenciar-se da ‘subjetividade’ – 
processo centralizado no sujeito das abordagens fenomenológico-
hermenêuticas – e da ‘concreticidade’ – centralizada na relação dinâmica 
sujeito-objeto – pretendida pela dialética. 

 

Na tentativa de definir um caminho para a atual pesquisa apresenta-se na 

sequência, uma rápida explanação de cada uma destas concepções 

epistemológicas. 
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O Positivismo surgiu no século XVIII e XIX, em um  momento de grandes 

transformações sociais no que diz respeito ao conhecimento e à ciência. 

Consequentemente, fazia-se necessária uma adequação do conceito de ciência às 

demandas da sociedade da época. Esse fato resultou em uma grande ruptura nas 

concepções filosóficas. Foi com Augusto Comte (1798-1857) que iniciou o novo 

modelo ao se basear nas ciências naturais e enfatizar a objetividade e neutralidade 

como critérios fundamentais da nova maneira de se fazer ciência. Nesta vertente 

não é permitido à ciência apresentar juízo de valor frente ao objeto de estudo. Cabe 

ao pesquisador a busca das causas e dos fenômenos de como o objeto se 

apresenta. 

Para Triviños (1987), as pesquisas de cunho positivista tiveram  sua 

expressão predominante nas pesquisas da área educacional até os anos setenta do 

século XX. Com uma tendência à quantificação, buscava resultados essencialmente 

estatísticos o que tornava a pesquisa uma prática mecânica e por vezes, dissociada 

das necessidades econômica-política-sociais da época.  

Segundo ele:  

 
O tratamento isolado, separado de um contexto maior, das informações, fez 
destas elementos improdutivos, inúteis para os possíveis usuários das 
pesquisas. No melhor dos casos foram usados porcentagens para justificar 
tarefas, projetos etc., sem maiores perspectivas e profundidades. 
(TRIVIÑOS, 1987, p. 31). 

 

Gamboa (2010) comenta que o paradigma positivista, na busca de garantir a 

objetividade e neutralidade, apóia-se nas técnicas de coleta, tratamento e análise 

dos dados de cunho quantitativo. Deste modo, a relação causal privilegia as análises 

estatísticas e lógicas matemáticas. O rigor das análises tem o objetivo de garantir a 

objetividade para que o pesquisador não interfira no resultado do trabalho com 

associação de ideias e interpretações.  

Quanto ao Materialismo Histórico-Dialético, hoje, presente em muitas 

pesquisas, iniciou com Karl Marx (1818 – 1883) e contou com as contribuições de 

Engels (1820 – 1895) e Lênin (1870 – 1924) as quais demarcaram as fases de 

evolução do pensamento  da filosofia marxista.  

Segundo Triviños (1987, p. 51), o materialismo dialético é a base do 

marxismo e acrescenta que “através do enfoque dialético da realidade, o 



90 
 
materialismo dialético mostra como se transforma a matéria e como se realiza a 

passagem das formas inferiores às superiores”. Explica também que ressaltar a 

prática social como critério de verdade, é uma de suas ideias originais.  

No livro “A ideologia Alemã” Marx e Engels apresentam as bases do 

materialismo histórico, que de acordo com Triviños (1987, p. 51), “estuda as leis 

sociológicas que caracterizam a vida da sociedade, de sua evolução histórica e da 

prática social dos homens, no desenvolvimento da humanidade”. Os conceitos 

como: ser social; consciência social; meios de produção; forças produtivas; relações 

de produção; modos de produção são esclarecidos nessa linha de pensamento, bem 

como define uma série de outros conceitos como: “sociedade; formação 

socioeconômicas; estrutura social; organização política da sociedade.” (TRIVIÑOS, 

1987, p. 52). Estes temas se encontram nas pesquisas em educação, pautadas 

nesta corrente de pensamento. 

Como consequência do enfraquecimento da tradição positivista na área da 

educação, se destacam as pesquisas com enfoque fenomenológico. O movimento 

filosófico começou no século XX e seus principais expoentes foram: Edmund Husserl 

(1859-1938), Martin Heidegger (1989-1976) e Maurice Merleau-Ponty (1908-1961). 

A fenomenologia surgiu na tentativa de superar as tendências empiristas e 

racionalistas, com o propósito de eliminar a dicotomia experiência-razão no processo 

de construção de conhecimento. Deste modo, segundo Aranha; Martins (1993), a 

fenomenologia considera que não existe consciência pura, totalmente isolada do 

mundo e que ela é sempre consciência de alguma coisa existente no mundo. E, 

ainda segundo Martins, Bicudo, (1983), a intenção da fenomenologia é abordar o 

fenômeno diretamente, “interrogando-o, tentando descrevê-lo e procurando captar 

sua essência.” (MARTINS, BICUDO, 1983p.10). 

Martins (1992) argumenta que o objeto final da fenomenologia é a existência 

e não a essência. No entanto, a essência  é objeto principal da redução.  

 Este autor afirma que: 

 
Buscar a essência não consiste em desenvolver uma semântica da 
consciência, fugindo dessa forma da existência, mas consiste em 
redescobrir a presença que se tem de si mesmo, o sentido e o significado 
dessa consciência. O que significa chegar à essência através da redução? 
Significa iluminar e esclarecer o mundo como ele é e se apresenta, trata-se 
de se colocar o mundo como um fim, um objetivo a alcançar. O mundo é 
aquilo que nós percebemos, não sendo apenas aquilo que eu penso, mas o 
que eu vivo. (MARTINS, 1992, p. 61). 
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As mudanças no campo da pesquisa qualitativa se fortalecem e continuam a 

se transformar. As epistemologias funcionalistas são “substituídas pelas formas 

construtivistas, hermenêutica, feminista, pós-estrutural, pragmatista, da teoria crítica 

da raça e da teoria queer, de abordar a investigação social”. (DENZIN et al, 2006, p. 

363) 

Do ponto de vista epistemológico, a passagem de um modelo positivista para 

uma perspectiva interpretativista, compreende um repassar à conceituação dos 

critérios que definem a ciência enquanto tal. Há a necessidade de redefinir aspectos 

como a objetividade, a experimentação, a validade, o controle, a previsibilidade, 

entre outros. Neste sentido, o método fenomenológico ressalta a capacidade de 

interpretação e reflexão do pesquisador em relação ao fenômeno que é o objeto de 

seu estudo. 

As abordagens que propõe uma maior liberdade de reflexão em substituição à 

ideia de uma conformação pela ideia de interpretações diversas da realidade, 

apontam para a importância da perspectiva interpretativa no âmbito da investigação 

humana, no contexto da Educação, a fim de que contemplem a complexidade das 

ciências humanas e sociais. 

Com base nas considerações apresentadas, a opção epistemológica, que 

define a direção desta pesquisa, se ampara no enfoque fenomenológico- 

hermenêutico, por dar respaldo à questão norteadora do estudo: Que significados e 

sentidos se manifestam no discurso de professores do Ensino Superior que fazem 

uso do método ontopsicológico em sua formação e como estes se refletem na sua 

atuação docente?  

Cabe salientar que, em relação ao aspecto interpretativo do método na 

pesquisa fenomenológica, Masini (2010, p.69-70) afirma: 

 
Parte da compreensão de nosso viver – não de definições e conceitos – da 
compreensão que orienta a atenção para aquilo que se vai investigar. Ao 
percebermos novas características do fenômeno, ou ao encontrarmos no 
outro interpretações, ou compreensões diferentes surge para nós uma nova 
interpretação que levará a outra compreensão. 

 

Para Gamboa (2010, p. 111) “Os fenômenos […] precisam ser 

compreendidos, isto é, pesquisar consiste em captar o significado dos fenômenos, 

saber ou desenvolver seu sentido ou seus sentidos.”  
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Prossegue sua argumentação  e acrescenta que  “a compreensão supõe uma 

interpretação, uma maneira de conhecer seu significado que não se dá 

imediatamente; razão pela qual precisamos da interpretação (hermenêutica)”. 

(GAMBOA, 2010, p. 111). E, esta concepção será a abordagem desta pesquisa. 

 

3.2 TIPO DE ESTUDO E SUA JUSTIFICATIVA 

 
Por tratar-se de uma pesquisa que investiga, entre outros,  a realidade de 

modo geral e holístico e que apresenta como critério de qualidade a subjetividade, 

enquadra-se no paradigma naturalista. Por esta razão pretende explicar os 

fenômenos a partir da interpretação subjetiva dos entrevistados e de como 

experimentam a realidade em que vivem. 

Os métodos qualitativos63 permitem uma aproximação adequada entre as 

informações e as ações dos sujeitos, o que permite a validade da investigação.  

Ainda, “observando as pessoas em sua vida cotidiana, escutando-as falar 

sobre o que tem em mente, e vendo os documentos que produzem, o investigador 

qualitativo obtém um conhecimento direto da vida social” (TAYLOR; BOGDAN, 1987, 

p. 21-22).  

Entretanto, a pesquisa qualitativa não se preocupa com a precisão dos dados, 

mas sim, com a coerência do conjunto das informações. Para Richardson (2011, 

p.90), “pode ser caracterizada como a tentativa de uma compreensão detalhada dos 

significados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados” . 
Na pesquisa descritiva, os dados recolhidos são palavras ou imagens, e não 

números. Bogdan e Biklen (1994) reafirmam que a abordagem qualitativa é 

particularmente útil nas investigações no campo educacional.  
Taylor e Bogdan (1987) entendem que a metodologia qualitativa é mais do 

que um conjunto de técnicas para recolher dados, pois é um modo empírico de ver o 

mundo. Estes autores caracterizam a metodologia qualitativa na perspectiva 

holística, na compreensão das pessoas em seus marcos referenciais, na validade da 

investigação e na flexibilidade dos métodos. 

 
                                                
63As origens dos métodos qualitativos remontam aos séculos XVIII e XIX, quando pesquisadores da 

época, insatisfeitos com os modelos utilizados, buscam novas formas de investigação. (GATTI; 
ANDRÉ, 2010, p. 29) 
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A frase metodologia qualitativa se refere em seu mais amplo sentido a 
investigação que produz dados descritivos: as próprias palavras das 
pessoas, faladas ou escritas, e a conduta observável. Como assinala Ray 
Rist (1977), a metodologia qualitativa, a semelhança da metodologia 
quantitativa, consiste em mais que um conjunto de técnicas para recolher 
dados. É um modo de encarar o mundo empírico. (TAYLOR; BOGDAM, 
1987, p.20, tradução nossa) 

 

A presente pesquisa tomou por base  a metodologia de  investigação 

qualitativa de caráter fenomenológico, uma vez que pretende fazer uma 

interpretação qualitativa das informações recolhidas na coleta de dados, para 

compreender os significados atribuídos pelos sujeitos ao objeto estudado. Na 

concepção qualitativa de Taylor e Bogdam (1987) a  perspectiva fenomenológica é 

essencial. 
Na corrente fenomenológica busca-se descrever e não explicar um fato ou 

fenômeno (TRIVIÑOS, 1987). Considera-se, portanto, a corrente fenomenológica a 

mais apropriada à pesquisa na área educacional. Para este mesmo autor, a 

pesquisa qualitativa possui uma prática investigativa de origem fenomenológica e de 

natureza histórico-estrutural. 
Triviños (1987, p. 42) esclarece que na fenomenologia podem-se assinalar 

“grupos de pensadores” que apresentam particularidades.  

Para Moreira, (2004), o enfoque fenomenológico pode seguir vários 

pensadores com diferentes modos de condução da  pesquisa. Porém, mesmo 

divergindo em alguns aspectos, coincidem em outros, o que representa o caráter 

fenomenológico.  Numa pesquisa de base fenomenológica o fim último será sempre 

a busca do significado da experiência, não importando qual o caminho que o 

pesquisador trilhe. A diferença se dará  pelo modo de compreender o significado.  
Com base nas considerações apresentadas é conveniente lembrar que  o 

método fenomenológico tem em sua base o pensamento husserliano. No entanto, 

convém salientar que Husserl não propôs um método para pesquisa empírica. 

Segundo Vidor (2013), Husserl fala dos meios metódicos, mas não os conhece e diz 

que este problema deve ser respondido pela Psicologia. 

Segundo Moreira, (2004, p.103), a Fenomenologia se propõe ao estudo direto 

dos fenômenos, sem intermediários. O dado é apreendido direta e unicamente pelo 

fenomenólogo, que deve se libertar de teorias, predisposições ou hipóteses 

explicativas; “a apreensão do fenômeno deve dar-se em primeira mão”. Por outro 

lado, o método fenomenológico para ser utilizado na pesquisa  empírica, passou por 
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adaptações: quem vive a experiência não é o pesquisador, mas o sujeito da 

pesquisa e o pesquisador obtém os dados de segunda mão, por relato do sujeito 

pesquisado – entrevista ou escrevendo de próprio punho. 

Moreira, (2004) apresenta como componentes do método fenomenológico 

aplicado à pesquisa empírica duas reduções – fenomenológica e eidética e tem seu 

ponto culminante na descoberta das essências relacionadas ao fenômeno proposto 

para o estudo. 
Ao aplicar o método fenomenológico na pesquisa, segundo Martins e Bicudo 

(1989), o pesquisador deve assumir uma postura radical frente ao fenômeno 

investigado, com atitude de suspensão do mundo natural e colocá-la entre 

parênteses por meio da epoqué fenomenológica. Moreira, (2004), apresenta que a 

palavra epoqué significa “suspensão do  julgamento”.  
 

Na epoqué, o filosofo não duvida da existência do mundo, mas essa 
existencia deve ser colocada entre parênteses[…] Pode-se assim examinar 
todos os conteúdos de consciência, não para determinar se tais conteúdos 
são reais ou irreais, imaginários, etc., mas sim para examiná-los como 
puramente dados. Mediante a suspensão, a consciência fenomenológica 
pode ater-se ao dado enquanto tal – quer seja fornecido pela percepção,  
intuição, recordação, quer seja pela imaginação ou julgamento -  e 
descrevê-lo em sua pureza. (MOREIRA, 2004, p.88). 

 

Ao descrever o fenômeno, o trabalho do pesquisador com atitude 

fenomenológica consiste na descrição precisa, a fim de estabelecer um contato 

direto com o fenômeno estudado. Por meio de suas experiências, é possível 

pesquisar o mundo ao seu redor em busca da compreensão do fenômeno. 
Na redução fenomenológica ou epoqué descrita encontra-se que: “Na atitude 

natural, a consciência está postada diante do mundo enquanto realidade que existe 

sempre ou está sempre aí”. (MOREIRA, 2004, p.88). 
Em relação à redução eidética, este autor destaca que: 

 

[...]apreender a consciência não é suficiente […] Para atingir a essência, a 
redução eidética  usa o chamado método da variação livre. Começa-se 
sempre com um objeto concreto, o qual é variado imaginativamente em 
diferentes aspectos. […] para atingir as essências, portanto, torna-se 
necessário depurar o fenômeno de tudo o que não seja essencial, ou seja, é 
preciso promover a redução eidética. (MOREIRA, 2004, p.89-91) 

 



95 
 

Segundo Moreira, (2004), o historiador Herbert Spiegelberg (1971) 

apresenta a abordagem mais completa sobre o método fenomenológico. 

Spiegelberg, estuda Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre, Gabriel Marcel, Paul 

Ricoeur, Brentano, Stumpf e outros e reconhece que a Fenomenologia mostra 

muitas diferenças em suas manifestações e é utilizada em estudos muito diferentes. 

Moreira, (2004), apresenta os passos agrupados por Spiegelberg (1971) 

considerados como característicos do método fenomenológico: a) investigação de 

fenômenos particulares; b) investigação de essências gerais; c) apreensão de 

relações fundamentais entre as essências; d) observação dos modos de dar-se; e) 

observação da constituição dos fenômenos na consciência; f) superação da crença 

na existência dos fenômenos (redução fenomenológica); g) interpretação do sentido 

dos fenômenos (Fenomenologia Hermenêutica).  

No entanto, o autor argumenta que estes não são sugeridos por Spiegelberg, 

para aplicação na pesquisa empírica. Contudo, os três primeiros são de aceitação 

unânime para quem trabalha com Fenomenologia. Os demais são considerados 

contraditórios com ênfase para redução fenomenológica e Fenomenologia 

Hermenêutica. 

No que se refere à redução fenomenológica, Moreira, (2004, p.100-101) 

argumenta que para Spiegelberg (1971) “o próprio Husserl jamais teve completo 

sucesso em formular o sentido e a função da redução fenomenológica de forma 

clara e definitiva, nem mesmo de uma forma que satisfizesse ao próprio Husserl.” No 

seu entender “a redução nos facilita considerar todos os dados sem prévio juízo”. No 

entanto, é possível explorar as essências sem necessariamente usar a redução 

fenomenológica. Diz “a redução é útil, embora não necessária de forma imperiosa”. 

Quanto à interpretação do sentido dos fenômenos, procedimento básico 

utilizado pela Fenomenologia Hermenêutica, Moreira, (2004, p. 102), argumenta que 

Spiegelberg (1971) acrescentou este passo com hesitação, mas que “devemos pelo 

menos dar um crédito de confiança à Fenomenologia Hermenêutica, sempre 

buscando uma possível contribuição à Fenomenologia Descritiva”. 

Para se empregar o método filosófico fenomenológico na pesquisa empírica 

se fazem necessários alguns ajustes. Na pesquisa empírica: quem vive a 

experiência não é o pesquisador, mas o sujeito da pesquisa. Neste caso, para 

Moreira, (2004), o pesquisador deve obtê-los por meio dos relatos fornecidos pelo 

sujeito pesquisado, quer seja por meio de entrevista ou documentado pessoalmente. 
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Salienta ainda, que existem elementos do método Fenomenológico (na Filosofia), no 

contexto da pesquisa empírica, que necessitam de adaptações para sua utilização. 

Neste sentido, é importante lembrar que  Husserl não propôs um método para 

pesquisa empírica, mas,  o método fenomenológico aplicado à pesquisa tem como 

componentes básicos as duas reduções e frequentemente, culmina com a 

descoberta das essências relacionadas ao fenômeno estudado. Algumas variantes 

do método fenomenológico não mencionam a redução fenomenológica, porém, a 

busca de essências é constante; “o fenômeno é algum tipo de experiência vivida, 

comum aos diversos participantes.” (MOREIRA, 2004 , p.114). 

Entre as variantes do método que não fazem referência à epoqué, encontram-

se os pesquisadores: Van Kaam (1959); Giorgi (1985) e Colaizzi (1978). Já para 

Sanders (1982) “o pesquisador deve desfazer-se de ideias preconcebidas sobre o 

fenômeno em estudo”. (MOREIRA, 2004, p.114). 

O pesquisador, na aplicação do método fenomenológico à pesquisa, tem 

sempre em mente que o fenômeno faz parte da experiência vivida pelos 

participantes da pesquisa e acrescenta: 
 

Os diversos aspectos da experiência, comum a todos os participantes, 
constituir-se-ão na essência dessa experiência vivida.[…] A variação 
imaginativa livre, que no método fenomenológico aplicado à filosofia levava 
à essência, será agora, em geral, substituída por uma análise consciente 
que o pesquisador elabora sobre os depoimentos dos participantes. Essa  
analise, descrita de maneiras diferentes nas variantes do método na 
pesquisa, mas sempre reconhecível, levará às temáticas comuns aos 
participantes. (MOREIRA, 2004, p.114-115) 

 

De acordo com Forghieri (1993) apud Moreira, (2004, p.115):  

 
a redução fenomenológica, da qual se utiliza o investigador para 
empreender o seu estudo, precisa, de certo modo, ser praticada, também, 
por aquele que é sujeito da pesquisa. [...] colocar fora de ação os seus 
conceitos e teorias sobre a experiência que pretende relatar e penetrar na 
sua vivencia e refletir sobre ela, para depois descrevê-la ou relatá-la. 

 

Nesta direção, os estudos de Martins (1992), apontam que a trajetória 

fenomenológica apresenta três momentos: a descrição, a redução e a compreensão. 

A descrição, segundo o autor, compreende a percepção, a consciência e o sujeito. 

Na redução, aquilo que é verbalizado pelo pesquisado, deve ser visto pelo 

pesquisador como presente ou ausente na experiência do sujeito até o ponto de que 
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a mesma seja reduzida ao essencial para a existência da consciência da 

experiência. A função da redução é determinar quais partes da descrição são 

consideradas essenciais e quais não pertencem às essências.   
Para Martins (1992, p.60) “toda compreensão envolve sempre a uma 

interpretação”. É o momento em que se pretende obter o “significado que é 

essencial descrição e na redução”. O autor observa que: 
 

A compreensão só se torna possível quando o pesquisador, usando o 
recurso da fenomenologia, assume o resultado da redução como um 
conjunto de asserções significativas para ele, pesquisador, mas que 
apontam para a experiência do sujeito, […] consciência que este tem do 
fenômeno. A este conjunto de asserções denomina-se, aqui, unidades de 
significado. ( MARTINS, 1992, p. 60). 

 

As unidades de significado identificadas na descrição, são no início, 

assumidas pela própria linguagem do sujeito que descreve o fenômeno. Na 

sequência, as expressões do cotidiano (discurso ingênuo), se transformam em 

“expressões próprias de discurso que sustentam o que está buscado”. (MARTINS, 

1992, p. 60). Posteriormente, tomando por base as descrições dos vários sujeitos da 

pesquisa, se organiza uma síntese das unidades de significado encontradas, com o 

objetivo de localizar as convergências, divergências e idiossincrasias nessas 

descrições. 

Segundo Schwandt (2006), de modo geral nas filosofias interpretativistas, o 

papel de quem interpreta, é de um pesquisador engajado ao realizar a análise 

empregando o método do círculo hermenêutico. 
O conceito de interpretação se consolida, não só como método ou teoria 

metodológica, mas como Filosofia. Madison (1991) apud Schwandt (2006, p. 200) 

comenta: “A meta da hermenêutica filosófica é filosófica – ou seja, compreender o 

que está envolto no processo da compreensão propriamente dita”. Isto significa que 

a elucidação sistemática das questões que determinam todo o saber e o fazer 

humanos. Para Gadamer (2002, p. 391) “[…] é o que oferece a  mediação nunca 

acabada e pronta entre homem e mundo, e neste sentido a única imediatez 

verdadeira e o único dado real é o fato de compreendermos algo como algo”. 
Schwandt (2006, p.199), afirma que para alcançar uma compreensão requer 

engajamento das tendenciosidades do indivíduo e não somente controlar pontos de 
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vista, preconceitos ou pré - julgamentos. Ela “é participativa, convencional e 

dialógica”. 

Gadamer (1981) apud Schwandt (2006, p. 200) explica se a compreensão é 

“vivida” ou existencial com os seguintes argumentos:  

 

Assim como a ação, a compreensão sempre será um risco e nunca dará 
lugar à simples aplicação de um conhecimento geral de regras para que as 
declarações ou os textos sejam compreendidos. Além do mais, onde obtém 
êxito, a compreensão significa um  crescimento na consciência interior, a 
qual, como uma nova experiência, penetra na textura de nossa própria 
experiência mental. A compreensão é uma aventura e, como toda aventura, 
é perigosa (...) Porém (...) é capaz de contribuir de uma maneira especial 
para ampliar nossas experiências humanas, nosso autoconhecimento e 
nosso horizonte, pois tudo o que a compreensão medeia é também 
mediado junto a nós mesmos. (SCHWANDT, 2006, p.200).  

 

Moraes (1997) com base no pensamento de Lozano (1994) explicita que: 

 

A corrente filosófica qualitativa está baseada no paradigma de investigação 
interpretativo ou hermenêutico. Busca compreensão da natureza, mediante 
observação naturista e sem controle estrito. É subjetivo, com valores 
explícitos, fundamentado no real, orientado ao descobrimento e à 
exploração. É descritivo e indutivo, orientado ao processo. Quando possível, 
aceita a quantificação. É holista, histórico e considera o contexto. 
(MORAES, 1997, p.81). 

 

 Ao pesquisador, é preciso compreender aquilo que à primeira vista é 

incompreensível. Desse modo, conhecer pressupõe entregar-se, envolver-se a 

ponto de tornar-se parte da realidade. 

Nesse sentido, Ghedin ([entre 2000 e 2013]) argumenta que: 

 
O limite de nossa busca não está nas interpretações teóricas que 
encaminham muito bem a “objetivação” do real, mas no caminho – na 
metodologia – mais adequada para captar os significados que estão postos, 
não por objetos, mas por sujeitos que significam e ressignificam o mundo e 
sua realidade a cada instante. (GHEDIN, [entre 2000 e 2013], p.5). 

 

Ghedin [entre 2000 e 2013] apresenta o pesquisador como intérprete da 

realidade que se expõe a ele, a qual se expressa na alteridade dos sujeitos bem 

como no modo de apresentação de cada contexto. Portanto, é de responsabilidade 

do pesquisador a apreensão, além da superficialidade das relações e ver aquilo que 
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se oculta atrás das aparências. O processo interpretativo dá a possibilidade de 

perceber de modo ampliado o real que se apresenta. O autor acrescenta que “o 

mérito do trabalho investigativo é o de poder expressar, pela parte reduzida do 

enfoque, a totalidade de relações expostas e, muitas, ocultas no cotidiano.” 

Acrescenta ainda: “Não é o recorte que reduz o real, mas o limite metodológico que 

‘impomos” como possibilidade de “recortar” para conhecer”. (GHEDIN [entre 2000 e 

2013], p.5). 

 

3.3 DESENHO METODOLÓGICO 

 

3.3.1 Esboço geral do desenho 

 
A proposta de pesquisa pressupõe um planejamento com a perspectiva de 

dar resposta à pergunta norteadora do estudo. Esta sequência de passos  

estabelece o processo que compõe a tessitura do desenho metodológico. Assim, 

estabelece-se um caminho, composto por cinco etapas. 

Na primeira etapa, as angústias provenientes das inquietações da 

pesquisadora permitiram, a partir de seus interesses específicos de estudo, definir 

um problema de pesquisa. Consequentemente, estabeleceu-se a pergunta geradora 

desta pesquisa. 

Uma segunda etapa se torna fundamental: estabelecer alguns pontos de 

referência teórica que permitam a compreensão daquilo que se propõe. Alinhavam-

se deste modo, alguns fundamentos que descortinam ao pesquisador, maior clareza 

na sua proposta. 

Alinhar o marco metodológico, num terceiro momento, possibilita o 

direcionamento da abordagem da temática elencada. Neste percurso é fundamental 

a escolha dos participantes para compor o estudo. A escolha do local  decorre da 

definição do conhecimento a ser estudado. Os instrumentos mais adequados, 

definidos para coleta dos dados, se justificam  teoricamente para avalizar o processo 

operacional.  

Uma quarta etapa se institui como forma de viabilizar a passagem aos 

elementos compreendidos e interpretados no processo de análise das informações. 

Baseada na hermenêutica-interpretativa é viável apresentar os significados  e 

sentidos da Formação, segundo o método ontopsicológico. 
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A quinta e última etapa da pesquisa remete às considerações finais. 

Compreende-se que são considerações finais e não conclusões, tendo em vista que, 

os significados e sentidos aqui apresentados pertencem a este grupo estudado, 

neste espaço e tempo históricos.  

 

3.4 ESCOLHA DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Após as considerações partiu-se para a escolha da linha de investigação que 

se originou no fato da pesquisadora participar do grupo de profissionais que 

realizaram e realizam especialização na UESP, além de se manter em constante 

aperfeiçoamento no método Ontopsicológico. Este fato lhe permite conviver 

diretamente com professores da AMF - sujeitos da pesquisa.  

Schwandt (2006), ao discutir as três posturas epistemológicas para 

investigação qualitativa apresenta aspectos comuns entre interpretativismo, 

hermenêutica e construtivismo social. 

 Neste contexto, argumenta que: 

 
A atitude teórica ou o ato de contemplação científica à distancia exige o 
estilo cognitivo de observador desinteressado (Schutz, 1962), o qual, é 
claro, não necessariamente contradiz o fato de que, para compreender os 
significados intersubjetivos da ação humana, um dos requisitos 
metodológicos do investigador possa ser sua “participação” nas 
experiências de vida dos outros.(SCHWANDT, 2006, p.197) 

 

Estar presente no meio acadêmico da AMF e participar de muitos momentos 

em conjunto com os demais professores, é um modo de participar do mesmo espaço 

de interação dos pesquisados. 

Os participantes da pesquisa são seis professores universitários,  de ambos 

os sexos, com formação acadêmica em diferentes áreas do conhecimento, tempo de 

serviço variável e comprovadamente, conhecem o método ontopsicológico. No item 

3.4.4 apresentam-se informações detalhadas dos participantes. A definição do  

número de participantes aconteceu no decorrer da pesquisa. A princípio, pretendia-

se entrevistar oito a dez professores. No entanto, a seleção dos participantes, numa 

pesquisa de cunho qualitativo, segundo Minayo (2007, p.48), deve ser definida por 

“inclusão progressiva”. Para tanto, o critério utilizado foi o de “saturação”, isto é, o 
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pesquisador, ao percebe que os sujeitos apresentam uma regularidade de 

informações quanto às concepções e explicações, decide encerrar as entrevistas. 

 

3.4.1 Local da pesquisa: Antonio Meneghetti Faculdade 

 

A coleta de dados se realizou na Faculdade Antonio Meneghetti64 - AMF – 

Distrito Recanto Maestro, situado na divisa entre os municípios de Restinga Seca e 

São João do Polêsine, Rio Grande do Sul. Neste local, residem  diversos 

professores universitários, estudiosos do método ontopsicológico, além de agregar 

outros, que o frequentam. Portanto, a definição da amostragem se concretizou por 

um critério de conveniência da própria pesquisadora. 

As disciplinas FOIL65, constantes nos currículos dos cursos de graduação da 

AMF, são ministradas por professores que possuem a formação pessoal e 

profissional segundo o método otopsicológico. Estes profissionais, além de uma 

formação acadêmica tradicional, com cursos de  Mestrado e Doutorado, possuem 

uma formação acadêmica norteada pelos modelos da academia russa. Todos têm 

em seu currículo a Especialização em Ontopsicologia, realizada na Universidade 

Estatal de São Petersburgo – RU, junto à Cátedra de Ontopsicologia na Faculdade 

de Psicologia da referida universidade. A pesquisadora também realizou a referida 

especialização e é conhecedora da metodologia. Este fato também justifica a 

escolha dos participante. 

De acordo com Hair et al. (2005, p. 246) em amostragem não-probabilística, 

“a seleção da amostra não é necessariamente feita com o objetivo de ser 

estatisticamente representativa da população”. Neste caso, o pesquisador utiliza 

métodos subjetivos para selecionar os elementos de amostra, como o conhecimento 

especializado e a própria intuição. Esses autores explicam que a amostra por 

julgamento, às vezes chamada de “intencional”, é uma forma de amostra por 
                                                
64Faculdade Antonio Meneghetti (Brasil) corresponde à primeira instituição de formação profissional 

no ensino superior, no âmbito da Escola de Formação Ontopsicológica, credenciada junto ao 
Ministério da Educação do Brasil (MEC), em 2007. Instalou-se no Centro Internacional de Cultura 
Humanista Recanto Maestro e tem em seu currículo de formação acadêmica as disciplinas FOIL – 
Formação Ontopsicológica Interdisciplinar Liderística, as quais são ministradas por professores com 
formação no método ontopsicológico. (BIASOTTO, 2009). 

65Disciplinas FOIL: desenvolvem conteúdos da Ontopsicológica, articulados às diferentes áreas do 
saber. FOIL é uma escola viva onde se ensina a desenvolver o ponto força daquele projeto 
irrepetível que cada um possui.(BIASOTTO, 2009). 
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conveniência em que o julgamento do pesquisador é usado para selecionar os 

elementos de pesquisa. 

 

3.4.2 Critérios de inclusão 

 

- Professores que voluntariamente aceitaram participar da pesquisa e 

concordaram em assinar o Temo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

- professores, com até cinco anos de experiência na docência e que ao 

ingressar no Ensino Superior, já haviam frequentado a formação conforme os 

pressupostos do método ontopsicológico e o aplicam em suas atividades 

docentes; 

- professores com mais de oito anos de experiência na docência e com 

formação, segundo os pressupostos do método ontopsicológico, depois do 

ingresso na carreira docente e o  utilizam em suas atividades docentes; 

- professores com experiência na docência acima de vinte anos e que 

acompanharam a estrutura do método ontopsicológico e o empregam em 

suas atividades docentes. Entre eles, destaca-se um, que,  na década de 

1970 estudou na Universidade São Tomaz de Aquino, quando ocorreu o 

primeiro curso de Ontopsicologia para alunos daquela Instituição. 
 

3.4.3 Critério de exclusão 

 

Professores do Ensino superior que não tem formação, segundo o método 

ontopsicológico. 

 

3.4.4 Características  dos participantes 

 

A característica  comum aos participantes é: Especialização Profissional em 

Psicologia com abordagem em Ontopsicologia junto à Cátedra de Ontopsicologia, na 

Faculdade de Psicologia da Universidade Estatal de São Petersburgo-UESP, 

Rússia, com exceção de P1, que participou de todo o percurso de construção do 
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conhecimento ontopsicológico. De acordo com a descrição apresentada no quadro 

1. 

 



	  

	  

Quadro 1 - Caracterização dos participantes da pesquisa 
Participante	   Idade	   Tempo	  

de	  
atuação	  
no	  
Ensino	  
Superior	  

Formação	   Experiências	  	  

P	  1	  	   74	  anos	   45	  anos	   Graduado	   em	  
Pedagogia,	   Filosofia	   e	  
Teologia.	  
Mestrado	  e	  Doutorado	  
pela	   Universidade	   São	  
Tomas	   de	   Aquino	   –	  
Roma.	   Neste	   período	  
foi	   aluno	   do	   fundador	  
do	   método	  
ontopsicológico	   –	   ACC.	  	  
Antonio	  Meneghetti.	  

Professor	  universitário	  desde	  1968.	  
Iniciou	  sua	  carreira	  docente	  na	  UPF	  –	  RS.	  	  
Trabalhou	  na	  UFSM	  no	  departamento	  de	  Educação	  onde	  
apresentou	   a	   tese	   Uma	   nova	   psicologia	   para	   a	  
pedagogia,	  para	  promoção	  ao	  nível	  de	  professor	  titular.	  	  
Livros	  de	  sua	  autoria:	  Rogers	  e	  a	  educação	  não-‐diretiva;	  
O	   conhecimento	   Humano;	   Alienação	   psicológica	   do	  
humano;	   Uma	   nova	   psicologia	   para	   a	   pedagogia;	  
Fenomenologia	   e	   Ontopsicologia:	   de	   Husserl	   a	  
Meneghetti.	  
Obs.:	  Autorizou	  a	  divulgação	  do	  seu	  nome	  na	  pesquisa.	  

P	  2	   43	  anos	   12	  anos	   Graduado	   em	   Ciências	  
Políticas	   pela	  
Universidade	  de	  Roma,	  
La	  Sapienza.	  	  
Doutor	   em	   História	  
Econômica.	  

Iniciou	   sua	  carreira	  docente	   como	  cultor	  da	  matéria	  na	  
Universidade	  La	  Sapienza	  –	  Roma	  (Cultore	  della	  matéria	  	  
-‐	   	   título	   honorário	   -‐	   termo	   utilizado	   	   na	   Itália	   para	  
designar	   um	   tutor	   que	   comprova	   conhecimento,	   mas	  
não	  recebe	  nenhuma	  remuneração.	  O	  cultor	  da	  matéria	  
é	  um	  assistente	  da	  Cátedra).	  
Ministra	   aulas	   na	   Faculdade	   Antonio	   Meneghetti	   nos	  
cursos	  de	  Pós-‐Graduação.	  
É	  Professor	  da	  Universidade	  Estatal	  de	  São	  Petersburgo	  
–	  Rússia	  na	  Cátedra	  de	  Ontopsicologia.	  

P3	   46	  anos	   20	  anos	   Graduada	   em	  
Pedagogia.	  
	  Mestre	   em	   Educação	  
pela	  UFRGS.	  
Doutora	   em	   Educação	  
pela	   Universidade	  
Estadual	  de	  Campinas.	  

Iniciou	  sua	  carreira	  docente	  em	  1984	  e	  em	  1991	  tornou-‐
se	  professora	  universitária.	  	  
Em	   seu	   percurso	   acadêmico	   encontram-‐se	   diversas	  
universidades	   entre	   elas:	   UNIOESTE,	   UNIVALI,	   UNISC,	  
UFSM	  e	  Faculdade	  Antonio	  Meneghetti.	  	  
Autora	  de	  diversos	  artigos	  científicos.	  Pertence	  a	  RIES	  –	  
Rede	  de	  Investigadores	  em	  Ensino	  Superior.	  Desenvolve	  
pesquisas	  sobre	  a	  formação	  do	  professor	  universitário	  e	  
pesquisador.	  Atua	  principalmente	  nos	   seguintes	   temas:	  
formação	   docente,	   interdisciplinaridade,	   práticas	  
pedagógicas,	   ensino	   superior	   e	   ensino-‐aprendizagem,	  
pedagogia	  ontopsicológica.	  

P4	   33	  anos	   10	  anos	   Graduada	   em	  
Musicoterapia.	  	  
Mestre	   em	   Psicologia	  
pela	  UFPR.	  
Doutorado	   em	  	  
Psicologia	  pela	  UFSC.	  	  

Iniciou	  sua	  carreira	  docente	  no	  ano	  de	  2004.	  Fez	  estágio	  
de	   docência	   na	   UFSC.	   Participou	   do	   corpo	   de	  
professores	   da	   Faculdade	   de	   Artes	   do	   Paraná.	  
Atualmente	   ministra	   aulas	   nas	   Faculdade	   Antonio	  
Meneghetti	  nos	  cursos	  de	  graduação	  e	  Pós-‐Graduação	  -‐	  
MBA.	  	  
Autora	   de	   diversos	   artigos	   científicos	   publicados	   em	  
periódicos	  e	  apresentados	  em	  congressos.	  
Coordenadora	   	   do	   comitê	   de	   ética	   na	   pesquisa	   e	  
responsável	   pelo	  núcleo	   interdisciplinar	   de	  pesquisa	  da	  
Faculdade	  Antonio	  Meneghetti.	  

P5	   32	  anos	   5	  anos	   Graduada	   em	  
Administração	   pela	  
UFSC.	  	  
Mestre	   em	  

Iniciou	   sua	   carreira	   docente	   em	   2008	   na	   Faculdade	  
Antonio	  Meneghetti	   onde	  ministra	   aulas	   nos	   cursos	   de	  
graduação	  e	  Pós-‐Graduação	  -‐	  MBA.	  	  
Autora	   de	   diversos	   artigos	   publicados	   em	   periódicos	  



	  

	  

Administração	   pela	  
UFSM.	  	  
Doutoranda	   em	  
Administração	   pela	  
UFRGS.	  

científicos.	   Exerce	   a	   carreira	   de	   administradora	   	   e	   é	  
membro	  do	  conselho	  diretivo	  do	  Recanto	  Maestro.	  

P6	   32	  
anos.	  

3	  anos	   Graduado	   em	  
Jornalismo.	  
Pós-‐Graduação	   em	  
Gestão	  de	  Negócios.	  
Mestrando	   em	  
Comunicação	  Midiática	  
na	  UFSM.	  
Cursou	  medicina	   até	   o	  
7º	  período	  e	  mudou	  de	  
curso.	  

Iniciou	   sua	   carreira	   docente	   em	   2011	   na	   Faculdade	  
Antonio	  Meneghetti.	  	  	  
Exerceu	  a	  carreira	  profissional	  dedicando-‐se	  à	  gestão	  de	  
produção	   editorial	   e	   audiovisual	   numa	   empresa	   de	  
Sistemas	  de	  Ensino.	  	  

 
Fonte: Pesquisa direta da autora, 2012-2013. 
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3.5 PROCEDIMENTOS PARA COLETA QUALITATIVA 

 

Para a coleta de dados se utilizou a técnica conhecida como entrevista em 

profundidade, de caráter narrativo, e uma ficha para levantamento de dados 

sociodemográficos – (Apêndice A). Ainda se recolheu um documento elaborado por 

cada  participante.  

Na sequência, após o primeiro levantamento dos dados, interpretação e 

compreensão, retornou-se aos participantes da pesquisa para uma recoleta de 

dados. 
 

3.5.1 Entrevista em profundidade 

 
As entrevista foram gravadas em áudio e transcritas pela pesquisadora. Este 

procedimento visa assegurar a transcrição do conteúdo verbal e não verbal, como 

silêncios e tons de voz, o que permite à compreensão do conteúdo latente e 

manifesto, emitidos pelos entrevistados. 
Para Richardson (2011) entrevista em profundidade é também denominada 

não estruturada. Por meio dela pode-se obter do entrevistado, pontos importantes do 

tema em foco. Com a utilização da entrevista não estruturada  é possível saber “que, 

como e porque algo ocorre” (RICHARDSON, 2011, p.208). A função do pesquisador 

durante uma entrevista não diretiva, é de orientação e estimulação. Nessa 

perspectiva, optou-se pela entrevista narrativa por meio da qual “as pessoas 

lembram o que aconteceu, colocam a experiência em uma sequência, encontram 

possíveis explicações para isso e, jogam com a cadeia de acontecimentos que 

constroem a vida individual e social”  (JOVCHELOVITCH; BAUER, 2002, p.91).  

No momento inicial da entrevista, se apresentaram aos participantes, 

esclarecimentos sobre a pesquisa e os procedimentos éticos envolvidos – (Apêndice 

B). Na sequência, solicitaram-se dados sociodemográficos que contemplam sua 

formação profissional. 
Jovchelovitch e Bauer (2002) descrevem que uma entrevista narrativa 

pressupõe quatro fases com respectivas regras que servem de norte ao 
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pesquisador. Após  a preparação da entrevista – questões exmanentes66; a primeira 

fase a ser considerada é a iniciação e deve contemplar o tópico inicial e o início da 

gravação. Na segunda fase ocorre a narração central, momento em que o 

pesquisador não deverá interromper. Sua função é de encorajamento, apresentar 

interesse nas locuções sem demonstrar reações avaliativas ou interpretativas. Na 

terceira fase, o pesquisador introduz  questionamentos para preencher possíveis 

lacunas. Para tanto, não utiliza perguntas diretas, mas emprega termos informados 

pelo participante. Neste momento, as questões exmanentes devem ser traduzidas 

para questões imanentes67. Na fala conclusiva, quarta fase, com o gravador 

desligado, aparecem comentários informais. Estes devem ser anotados em um 

protocolo de memórias, pois, podem ser fontes importantes para interpretação dos 

dados.  

Para o preparo da entrevista se elaboraram questões exmanentes (apêndice 

C) com base nos apontamentos do referencial teórico e conhecimento prévio de 

familiaridade com o campo de estudo. A partir de relatos informais, em 

acontecimentos no meio acadêmico da AMF, a pesquisadora efetuou anotações 

preliminares. 

 
3.5.2. Documento escrito a próprio punho 

 

Solicitou-se a cada participantes um documento escrito a próprio punho 

relatando o seu modo de preparar as aulas. Constatou-se que, três dos 

entrevistados preparam seu material escrevendo manualmente. Os demais 

digitalizam e produzem seu material ou imprimem artigos.  

 
3.5.3 Técnicas de recoleta 

 
A recoleta de dados permite ao pesquisador um novo encontro com os 

participantes da pesquisa para completar e esclarecer pontos, para revê-los ou 

ampliá-los  a partir dos dados levantados. 

                                                
66Refletem os interesses do pesquisador, suas formulações e linguagens. (JOVCHELOVITCH; 

BAUER 2002, p. 97)  
67Os temas, tópicos e relatos de acontecimentos que surgem durante a narração trazidos pelo 

informante. (JOVCHELOVITCH; BAUER 2002, p. 97)  
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De posse do material colhido nos registros das entrevistas, realizou-se um 

levantamento com as informações pertinentes aos diferentes aspectos levantados 

pelos participante. As essências das falas dos sujeitos pesquisados se 

materializaram em mapas conceituais (NOVAK, 2010) que serviram de apoio no 

momento da recoleta das informações. 

Estabeleceu-se um novo contato com cada um dos professores com o 

objetivo de favorecer uma revisão daquilo que havia manifestado na primeira 

entrevista. Num primeiro momento, tentou-se reuni-los  num encontro conjunto para 

realizar esta etapa. No entanto, por incompatibilidade de horários optou-se pelo 

encontro individual com cada um dos participantes. 

Neste encontro apresentou-se o primeiro levantamento das informações 

colhidas nas primeiras entrevistas. Mostrou-se a síntese deste material a cada um 

dos participantes para seu posicionamento frente aos achados. Nesta fase, os 

participantes tiveram a oportunidade de refletir sobre as suas concepções e dos 

demais envolvidos na pesquisa e se recolocar em relação ao tema.  Desta maneira, 

a apresentação dos resultados contempla os dados da recoleta. 

Com exceção de um dos participantes, os demais fizeram suas contribuições 

nesta fase da pesquisa. 

 

3.6 PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE DOS DADOS  

 

Considerou-se que a técnica mais apropriada para a análise das informações 

recolhidas nas entrevistas fosse a fenomenológica. O processo de análise e 

interpretação dos dados é um exercício que exige tempo, persistência e esforço. O 

pesquisador precisa entrar no texto, ler e reler até extrair aquilo que é o essencial 

para sua pesquisa. É necessária muita atenção na hora de transcrever os dados 

coletados, para não perder nada e ao mesmo tempo, captar o que está 

subentendido e oculto nas respostas dos participantes. (BAUER; GASKEL, 2002). 
Deste modo, de posse dos relatos transcritos das entrevistas, efetivou-se uma 

primeira aproximação com o texto. A leitura inicial desencadeou uma segunda 

leitura, com maior profundidade e atenção com a possibilidade de encontrar pontos 

essenciais em cada relato. Nesta etapa do processo procurou-se suspender as 

crenças para encontrar os dados em sua forma pura. Ao compreender e interpretar 
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as informações teve-se o cuidado de percorrer o processo de análise a  fim de 

chegar aos significados expressos pelos professores. 

De acordo com Masini (2010), não existe um único método fenomenológico e 

sim, uma atitude do pesquisador diante do fenômeno a ser analisado. Ele deve ter 

uma atitude de abertura, livre de pré conceitos e pré julgamentos sobre o objeto de 

estudo. O ponto de partida da investigação fenomenológica é a compreensão do 

viver do próprio homem.  

Neste sentido, segundo Martins (1992), o método fenomenológico não se 

preocupa com explicações e generalizações porque o pesquisador conduz seu 

estudo a partir de um questionamento de uma indagação a cerca de um fenômeno 

vivenciado pelo sujeito. Portanto, não cabe ao pesquisador explicar ou generalizar 

os dados encontrados. 
 A cada nova leitura que se realizou, novas possibilidades se abriram e novos 

significados tornavam-se aparentes. Algumas vezes era possível juntar ideias ou 

verbalizações de mais de um participante, porém as informações eram distintas para 

manifestar o mesmo fenômeno e o significado tinha sua peculiaridade. As 

informações iam e vinham de modo circular. Enquanto que para um entrevistado se 

aproximava de uma questão norteadora, para o outro, a informação semelhante 

fazia significado em outra questão. Além disso, as informações eram densas e 

denotavam mais do que um significado.  

Desvendar os sentidos menos aparentes, aqueles que correspondem à parte 

fundamental do fenômeno, segundo Masini (2010), é tarefa da interpretação 

hermenêutica. Por esta razão, o método fenomenológico não se limita à descrição 

passiva. Ao contrário, acrescenta-se que é através do círculo hermenêutico: 

compreensão-interpretação- nova compreensão que se concretiza a apropriação do 

conhecimento na pesquisa. 

Para interpretar os dados e realizar uma nova compreensão partiu-se para a 

construção de mapas conceituais. Deste modo, viu-se nos mapas a melhor 

estratégia de expressar as essências encontradas, para na sequência, à luz da 

hermenêutica interpretativa colher os significados manifestados pelos participantes. 

Além de mapas conceituais utilizaram-se  exemplos retirados dos relatos dos 

pesquisados, que contribuíram para compreensão do fenômeno em estudo. No 

entanto, ressalta-se que na apresentação dos exemplos, quando necessário, a 
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linguagem oral dos participantes foi adaptada ao texto escrito, excluindo-se palavras 

repetitivas para reforçar uma ideia, e os vícios de linguagem. 

Ainda, esclarece-se que na coleta de dados recolheram-se de três 

participantes, apontamentos elaborados para ministrar aulas, que se encontram nos 

anexos A, B e C. Um dos envolvidos apresentou o programa utilizado em sua 

primeira experiência como professor, (anexo D). Já dois participantes não 

disponibilizaram documentos de próprio punho. Em decorrência disso, não se 

realizou a análise dos documentos citados.  

Considera-se também que estes documentos não revelam a riqueza das 

informações encontradas nas entrevistas. Por outro lado, a aplicação do método 

ontopsicológico pressupõe a compreensão e leitura do campo semântico no ato 

presente. Portanto, infere-se que na prática docente os participantes da pesquisa se 

orientam pelo planejamento sem uma fixação rígida. Ou seja, ao aplicar o conteúdo 

previsto, o professor colhe as informações precisas emanadas pelos alunos e faz 

uso delas para dirigir as atividade daquela aula, sem deixar de apresentar o 

conteúdo planejado que deve ser ministrado, como exposto em exemplos 

analisados. 

 

3.6.1 Mapas conceituais 

 
 A representação gráfica por meio de mapas é uma das mais antigas formas 

de comunicação. Segundo Novak (2010), a ferramenta gráfica denominada “mapas 

conceituais” auxilia na organização e representação dos dados da pesquisa. 

Geralmente são estruturados para dar respostas às questões focais que se quer 

compreender. 

 Uma das características dos mapas conceituais se refere aos conceitos e às 

proposições. Novak (2010, p.10) define conceito “como uma regularidade percebida 

em eventos ou objetos” e proposições como “enunciações sobre algum objeto ou 

evento no universo”, que se interligam por meio de frases ou palavras e contêm mais 

de um conceito e compõe “uma afirmação com sentido”. 

Para Moreira (2010, p.11), apesar da organização hierárquica, outra das 

características dos mapas conceituais, “são diagramas de significados e de relações 

significativas” que não incluem só conceitos, mas também “incluem coisas que não 
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são conceitos e não estão organizadas hierarquicamente”. Para o autor, é 

importante que o mapa esclareça quais os “conceitos  contextualmente mais 

importantes e quais os secundários ou específicos” (Moreira, 2010, p.12). Do ponto 

de vista de Tescarolo (2005) os mapas são recursos metafóricos por meio dos quais 

se procura compreender as informações e agir sobre elas. 

 Segundo Moreira (2010, p.15-16) não existem regras fixas ao estabelecer os 

traçados, “o importante é que o mapa seja um instrumento capaz de evidenciar 

significados atribuídos a conceitos e relações entre conceitos no contexto de um 

corpo de conhecimentos.” Para o autor, “é uma técnica muito flexível e em razão 

disso pode ser usada em diversas situações, para diferentes finalidades.” Esta 

flexibilidade no uso dos mapas potencializa  o seu emprego em análises complexas, 

próprias das pesquisas qualitativas. 

 O uso de mapas conceituais na presente pesquisa serviu como estratégia 

para administrar a complexidade de informações provenientes das entrevistas. 

Deste modo, foi possível selecionar aquilo que era relevante e estabelecer 

associações significativas. Esta medida evidenciou os significados e sentidos da 

formação continuada no método ontopsicológico de professores do Ensino Superior 

que empregam essa metodologia em sua vida pessoal e profissional. 

 Com o propósito de esclarecer a leitura dos mapas que apresentam a 

compreensão das informações da presente pesquisa utilizaram-se cores distintas 

como forma de evidenciar as questões foco de cada mapa, os conceitos e as 

proposições. 

 Elaboraram-se seis mapas conceituais: 1; 3; 4; 5; 6 e 8 que correspondem às 

questões norteadoras do foco em estudo e, três complementares (mapas 

conceituais: 2; 7; e 9). Para construção do mapa conceitual 10 tomou-se por base o 

mapa conceitual 5. Assim, com base na hermenêutica interpretativa, o objetivo da 

pesquisadora ao apresentar o mapa conceitual 10, foi demonstrar uma síntese dos 

significados expressos por professores do grupo pesquisado, considerando o 

momento e o contexto em que vivem os envolvidos neste estudo, no qual se propõe 

uma nova compreensão das interpretações. 

 Para compreensão das interpretações com vistas a dar sentido aos dados 

encontrados, utilizou-se a ferramenta Cmap Tools desenvolvida pelo Institute for 

Human and Machine Cognition da Universidade de West Florida. Esta ferramenta 

encontra-se disponível em http://www.camp.ihmc.us Trata-se de um software cliente-
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servidor que permite a construção, a modificação, a escrita de textos, criação e 

compartilhamento dos mapas, além de outros recursos. 

 

3.7 PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

O estudo foi desenvolvido considerando os preceitos éticos para pesquisa 

com seres humanos, do Conselho Nacional de Saúde – Resolução 196/96 do CNS. 

Para tanto, o projeto foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos (CEP/CONEP), da Universidade Estadual do Paraná. Pesquisa aprovada 

pelo comitê de Ética da Área. CAAE n. 07075112.1.0000.0094 , em 31/08/12, 

Comitê de Ética Envolvendo Seres Humanos. O apêndice B, apresenta o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE ) que foi assinado pela pesquisadora e 

pelos participantes da presente pesquisa. 
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CAPÍTULO IV - ANÁLISE DAS INFORMAÇÕS E RESULTADOS DO ESTUDO 
 

Em primeiro lugar, é necessário retirar os erros, os 
impedimentos que não permitem alcançar a 
satisfação. Depois, deve-se aprender a arte 
específica que leva a certo resultado. Então, 
humilde revisão critica sobre si mesmo para 
verificar a própria funcionalidade à capacidade do 
escopo desejado. 

(MENEGHETTI, 2007b, tradução nossa)68 
 

A organização do capítulo quarto compreende duas seções de resultados e 

análise. Inicialmente, apresentam-se em seis itens, a análise das informações 

recolhidas a partir das entrevista individuais com os participantes. Na sequência, 

discorre-se sobre o método ontopsicológico levando em consideração as 

ponderações identificadas nas falas dos entrevistados. Esta abordagem se constitui 

em uma novidade acadêmica já implantada em instituições universitárias que 

ensinam o método ontopsicológico. 

 
4.1 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 
 A análise das entrevistas está organizada em seis tópicos que correspondem 

às seis questões norteadoras do problema principal de pesquisa e aos respectivos 

objetivos específicos. 

 Para visualizar de modo objetivo os significados e sentidos atribuídos aos 

diferentes aspectos investigados, as informações extraídas das entrevistas estão 

representadas em mapas conceituais, analisados individualmente, acrescidos de 

exemplos de situações relatadas pelos participante.  

 Para a visualização dos mapas conceituais optou-se por reapresentá-los de 

modo ampliado, como apêndice. Deste modo, apresentam-se os mapas conceituais 

de 1 a 10 nos apêndices D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, respectivamente. 

 
 

                                                
68 “In primo luogo, è necessário togliere gli errori, gli impedimenti che non permettono de raggiungere 
la soddisfazione. Poi, si deve imparare l`arte specifica che porta un certo risultato. Quindi, umile 
revisione critica su se stessi per verificar ela propria funcionalità alla capacità dello scopo voluto.” 
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4.1.1 Modos de apropriação do método ontopsicológico 

 
O objetivo deste tópico é apresentar a maneira como os participante se 

apropriaram do conhecimento para concretizar a sua formação no método 

ontopsicológico a qual aconteceu por diferentes modos, como mostra o mapa 

conceitual 1, a seguir. 

 
Mapa conceitual 1: Modos de apropriação do método ontopsicológico. 
 

 
 
Fonte: Dados de pesquisa, Spanhol (2013). 
 

Identificou-se nos relatos dos entrevistados que a apropriação deste método 

se concretizou inicialmente, pela busca existencial, ligada ao processo terapêutico 

de conhecimento pessoal. Impulsionados por um professor que conhecia o método, 

cada participante buscou leitura de livros e textos do autor do método, aprimorando 

a capacidade de compreensão de si mesmo e da leitura do campo semântico.  

Salienta-se que todos os participantes tiveram a oportunidade de conhecer e 

conviver diretamente com o autor do método ontopsicológico, conforme mapa 

conceitual 2. Essa aproximação ocorreu por meio da participação em cursos de 

formação, conferências, seminários com a utilização de diferentes instrumentos de 

intervenção como residence e consultoria de autenticação. Nessas intervenções se 

utilizam instrumentos de análise como, por exemplo, análise de sonhos, campo 

semântico e resultados. 

As relações no processo de formação entre os pesquisados, o autor do 

método e a pesquisadora, iniciaram no ano de 1970, representadas no mapa 
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conceitual 2. P1 participou como aluno do formalizador do método ontopsicológico a 

partir de 1970. A pesquisadora foi aluna de P1, no período de sua graduação, em 

1979 e do autor do método ontopsicológico, a partir de 1997. No período de 1997 a 

2000 ministrou aulas na graduação para P4, e no período de 2009 a 2010 teve a 

experiência de ser aluna de P3, P4 e P5. De 2007 em diante teve também a 

oportunidade de participar de aulas ministradas por P2. 

 
Mapa conceitual 2: Cronologia que representa o vínculo de estudo entre os participantes, o autor do 
método ontopsicológico e a pesquisadora. 
 

 
Fonte: Dados de pesquisa, Spanhol (2013). 
 

Na apropriação do método ontopsicológico, um destaque especial se atribui 

ao curso de Pós-Graduação, realizado na cátedra de Ontopsicologia, Faculdade de 

Psicologia da Universidade Estatal de São Petersburgo.  

Na medida em que se incluiu o método em cursos acadêmicos todos os 

entrevistados realizaram formação de Pós-Graduação ligada à Cátedra de 

Ontopsicologia, na Faculdade de Psicologia da Universidade Estatal de São 

Petersburgo - UESP, Rússia. Salienta-se que a participação no referido curso se 

constituiu em critério para a seleção da amostra deste estudo. O depoimento de P6, 

a seguir, apresenta a importância de frequentar um curso de Pós-Graduação que 

enfatiza a questão existencial. 

 
Sem dúvida é uma formação técnica, é, sobre tudo na área de psicologia 
geral, porque é uma formação, uma especialização em psicologia, com 
abordagem, com endereço ontopsicológico. É, no meu ponto de vista, o 
desenvolvimento que permite uma formação, um desenvolvimento do ponto 
de vista existencial. Nesse curso são por dois motivos, três talvez. Primeiro, 
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porque existem modos específicos de Ontopsicologia, e como a 
Ontopsicologia tem [...] finalidade de autenticar [o ser humano] conforme, o 
próprio projeto de natureza, quando você estuda esse conhecimento, 
naturalmente, ele não é um conhecimento só teórico. Você de uma maneira 
inclusive natural começa a repensar algumas coisas da própria vida. Então 
alguns aspectos existenciais ou ontológico seus, esse é o primeiro ponto. O 
segundo é entrar em contato com a academia russa, que é um processo, é 
uma estrutura, é uma organização muito diferente da nossa. Então, 
naturalmente quando você entra em contato com uma novidade se faz 
repensar algumas questões tuas pessoais. E terceiro, por você entrar em 
contato com a cultura, por você ter a experiência de estudar, visitar um outro 
país, uma outra cultura, então naturalmente é diferente de você fazer um 
curso de especialização aqui no Brasil. [...]. Quando a gente entra [na 
UESP], então por mais que o nível já seja diferenciado já segue a mesma 
lógica, lá você vai, você experimenta uma outra lógica de formação 
acadêmica, e naturalmente se está dentro da sua cultura, então quando 
você entra em contato com uma nova cultura também te faz, é repensar 
rever, conhecer outros aspectos que você pode trazer pra tua própria vida 
enquanto indivíduo, não só enquanto profissional, acadêmico ou 
pesquisador (P6). 

 

Deste depoimento se conclui que a apropriação do método ontopsicológico 

pelos participantes da pesquisa se materializou de duas formas: inicialmente, como 

aprimoramento e ampliação da consciência de si mesmo e, em segundo lugar, pela 

apropriação teórico/prática do conhecimento.  

 

4.1.2 Motivos que levaram à formação no método ontopsicológico 
 

 Os motivos que levaram os participantes a buscar formação se vinculam aos 

modos de apropriação do conhecimento ontopsicológico, descritos no tópico 4.1.1, 

mapa conceitual 1. Os caminhos percorridos são semelhantes e indicam uma 

mesma direção: busca existencial. Este conhecimento, além de auxiliá-los na sua 

vida pessoal,  possibilitava outras aplicações como se observa nas relações 

representadas no mapa conceitual 3. 

Em um primeiro momento, a busca existencial caracterizou-se como principal 

motivo que conduziu os participantes ao conhecimento do método em questão. As 

relações identificadas no mapa conceitual 3 se exemplificam nos depoimentos 

descritos a seguir. 

 
Foi uma resposta pra minha vida que eu busquei e que eu encontrei. Ela me 
deu uma resposta melhor de qualquer outra. Uma resposta melhor do que a 
fé, me deu. Uma resposta melhor do que a cultura, me deu. [...] vi nesta 
ciência uma resposta melhor pra minha vida. (P1) 
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A pesquisa da ciência ontopsicológica foi uma pesquisa inconsciente ao 
longo de toda a minha vida. Eu não sabia que estava procurando isto, mas 
eu sempre procurei,[...] um ponto que fosse o verdadeiro critério para a 
minha existência. (P2) 

 

Mapa conceitual 3: Motivos que levaram os participantes da pesquisa à formação no método 
ontopsicológico. 
 

 
Fonte: Dados de pesquisa, Spanhol (2013). 
 

Eu tenho uma coisa que me motivou, [...] é que eu sempre quis mais, [...] e 
quando eu encontrei a perspectiva da Ontopsicologia, eu não entendia 
muito bem, mas eu percebia que ela tinha alguma coisa de diferente. Hoje 
eu entendo qual é a diferença, [...] ela me instigava, me provocava, por um 
lado ela me aquietava porque dizia que encontrei a saída, por outro lado, 
[...] dizia: tens que crescer, ... tem que fazer mais. (P3) 
 
A formação ontopsicológica [...] é antes de tudo uma formação existencial, 
que depois naturalmente se reverte em uma atuação profissional [...] trazem 
vantagens ou resultados profissionais. [...] acho que seria talvez essa uma 
grande diferença, é o que me motivou foi isso, uma busca existencial, que 
depois fui vendo que  acabava tendo um reflexo direto na minha carreira. 
(P6) 

 

Outro ponto de conformidade entre os participantes diz respeito à novidade 

encontrada, relacionada à leitura das informações, ou seja, a comunicação do 

campo semântico. Na recoleta dos dados, P1 acrescentou que a novidade do campo 

semântico aparece como motivação, mas que a pessoa é atraída porque identifica a 
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linguagem do Em Si ôntico. P5 adicionou que esta novidade de conhecimento  é a 

compreensão integral do que ocorre aqui e agora. 

 Encontrar um método que indicasse uma novidade de conhecimento não vista 

em autores estudados até então, foi o motivo principal que levou os profissionais a 

se dedicarem ao seu estudo. A partir das leituras do autor do método 

ontopsicológico, os entrevistados  identificaram as possibilidades de aplicação deste 

método na vida pessoal e profissional. E, deste modo, observar a transformação nas 

pessoas que o utilizavam e com as quais mantinham relação profissional, 

terapêutica ou educacional, professor-aluno. Os exemplos a seguir ilustram estes 

aspectos. 

 
Na graduação fazendo pedagogia, eu conheci a pedagogia ontopsicológica 
e me chamou muito a atenção porque era um autor dava conta de uma 
série de explicações que as outras correntes pedagógicas eu não 
encontrava eco (P3)  
 
Depois, através da leitura de textos do professor Meneghetti eu descobri 
que esta não era somente uma técnica digamos de modelo 
psicoterapêutico, aliás, esta era uma parte pequena da experiência 
ontopsicológica. No entanto, descobri que o modelo, o método podia ser 
estudado, incluído, entendido e aplicado. Quando eu entendi quantas 
infinitas aplicações tinha, encontrei-me já me deparando com a experiência 
da didática. (P2) 
 
[...] ter estudado lá [Universidade São Tomas de Aquino], ter feito essas 
tarefas, ter participado de dinâmicas de grupo, ter visto como esse professor 
[Antonio Meneghetti] coordenava, me chamava atenção que esse professor 
tinha um dote de conhecimento que eu desconhecia completamente. [...] 
fomos colocados a compreender que os conhecimentos da Ontopsicologia 
funcionam também com os doentes, [...] porque nós precisávamos ter a 
evidência que esse conhecimento aplicado funcionava e dava resultado. 
(P1) 

 

 Um dos argumentos destacados pelos participantes é o caráter humanista do 

método ontopsicológico. Neste estudo, este aspecto é considerado fundamental na 

formação dos profissionais da educação,  tendo em vista que para auxiliar a 

formação do outro primeiro, é necessário formar a si próprio. As influências da 

utilização deste método na formação do professor do Ensino Superior são 

apresentados e discutidos a seguir. 
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4.1.3 Formação pessoal do professor de ensino superior segundo o método 
ontopsicológico 
 

 Inicialmente, observa-se que todos os participantes desta pesquisa realizaram 

um processo de formação pessoal que ocorreu de diferentes maneiras conforme se 

observa no mapa conceitual 4. 

 
Mapa conceitual 4: Formação pessoal do professor de ensino superior segundo o método 
ontopicológico. 
 

 
Fonte: Dados de pesquisa, Spanhol (2013). 
  

Para Zabalza (2011), a dimensão pessoal é um dos três aspectos básicos ao 

falar da docência no Ensino Superior. Neste sentido argumenta que: 

 
Mesmo assim, desde sempre se soube que o fator pessoal é um elemento 
chave na atuação dos docentes e que suas características de 
personalidade, empatia, experiências pessoais ou situação de vida exercem 
uma influência incontrolável na relação com os alunos e com os colegas. 
(ZABALZA, 2011, p.405, tradução nossa). 

 

Em relação à formação do professor, os participantes destacaram a 

importância de conhecimento profundo sobre si mesmo, baseado num método 

aplicado à própria vida. As várias denominações para este processo foram: 
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entrevista; experiência de terapia; psicoterapia de autenticação; consultoria de 

autenticação; residence e processo de autenticação. 

Entre os autores que discutem a formação de professores encontra-se o 

pensamento de Nóvoa, com ideias convergentes aos princípios propostos pelo 

método ontopsicológico. Para este autor a (pré) disposição denominada 

profissionalidade docente se constrói no interior da personalidade do professor. Ao 

abordar o “tacto pedagógico” argumenta que: “no ensino as dimensões profissionais 

cruzam-se sempre, inevitavelmente, com as dimensões pessoais.” (NÓVOA, 2009, 

p.12) 

Exemplificam-se na sequência, por meio de excertos retirados das 

entrevistas, as particularidades pessoais dos entrevistados. 

 
A psicoterapia auxilia muito porque, ela ajuda a, [...] espelhar sua atividade 
psíquica, como é que está indo, se está evoluindo ou não, porque que está 
evoluindo, o que não está evoluindo, e quais são seus pontos débeis os 
teus pontos de gargalo, e quais são as estratégias que você próprio utiliza 
pra cair nessas armadilhas que você mesmo construiu,[...] ela é muito útil, 
mas depois o cotidiano da tua vida é tu que tem que buscar, fazer pesquisa 
sobre si mesmo. (P3). 

 
Fiz meu primeiro residence, e desde ali começa toda a minha formação, 
estudo na área. Porque eu vi ali um diferencial enorme, no que diz respeito 
ao ser humano, e a relação dele com as organizações. Então, desde o 
início, eu já tinha entendido claramente isso, depois [...] iniciei minha 
formação e especialização em São Petersburgo, que na minha visão é um 
divisor de águas no sentido da impostação do estudo. (P5). 
 
A formação ontopsicológica, além da formação acadêmica na Universidade 
de São Petersburgo, [...] eu fiz alguns cursos de formação denominados 
residence, um dos instrumentos de intervenção da Ontopsicologia. Desde o 
final do ano 2000, então, ao longo de 12 anos eu fiz pelo menos uma vez 
por ano essa formação. Além disso, participei de conferências seminários, e 
cursos de formação em Ontopsicologia nas suas várias aplicações que a 
utiliza a metodologia. [...]depois que você faz um trabalho de 
desenvolvimento pessoal, revê umas questões existenciais, essa 
metodologia também depois serve pra aplicações técnicas, como é o caso 
que se propõe o mestrado [...] naturalmente fui vendo que essa metodologia 
tem aplicações práticas, e que me serviam também quanto formação, que 
seja docente, que seja enquanto jornalista, que seja quanto empresário.  
(P6). 

 

 Ao tratar dos momentos da formação do docente, Nóvoa (2009, p.15) enfatiza 

a dimensão pessoa em que “o professor é a pessoa, e que a pessoa é o professor”. 

Isto mostra que as dimensões pessoais e profissionais estão interligadas de maneira 

que “ensinamos aquilo que somos e que, aquilo que somos se encontra muito 

daquilo que ensinamos” (NÓVOA, 2009, p.15). A posição deste autor é corroborada 
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pelos entrevistados nesta pesquisa ao priorizarem a sua formação pessoal como 

princípio básico para o exercício profissional.  

No exercício cotidiano de construção da subjetividade entende-se que 

sabedoria e humildade são as duas condições necessárias para a evolução pessoal 

porque permitem identificar as fraqueza e fortalezas humanas, como também 

argumenta a entrevistada P3: 

 
A parte que mais me impactou é que na pedagogia ontopsicológica ela fazia 
com que pra educar tinha primeiro se desenvolver, então, nenhuma outra 
pedagogia até então falava, supunha que o desenvolvimento da 
personalidade do educador ele era premissa para desenvolver a pedagogia. 
[...] o primeiro processo de formação foi fazer a psicoterapia de autenticação 
[...] entrar nessa humildade de reconhecer o próprio inconsciente a própria 
dificuldade é a parte mais difícil, [...] isso não acontece de uma hora pra 
outra, isso leva eu diria quase que a vida toda. Ainda hoje [...] a minha 
experiência de vida tem esse elemento e dependendo o quanto eu estava 
disponível a aprender, a me rever, a me reconstruir, foi o quanto que eu 
cresci. (P3). 
 

O processo de autenticação se faz presente nas verbalizações de todos os 

participantes, manifestadas nas expressões: “ampliar a consciência; revisão 

constante do próprio inconsciente; autenticidade; mudar a mente; identificar e agir; a 

aptidão aliada à tendência natural”.  

Conforme Meneghetti (2010), significa agir aqui e agora o seu projeto original 

– Em Si ôntico no eu histórico - , que dá forma ao próprio existir segundo a lógica do 

nexo ontológico. 

Giordani e Mendes (2011, p. 215 ) com base na teoria ontopsicológica 

entendem a autenticação como “ um percurso de conhecimento total de si mesmo 

até a identificação de sua identidade apriórica, ou Em Si ôntico, e 

consequentemente atuação das suas diretivas na existência, mediante escolhas 

congruentes com esse princípio.”  

O enfoque de P3 ao processo de autenticação, remete à identificação e 

aplicação do potencial do Em Si ôntico na vida cotidiana, quer pessoal ou 

profissional. Este aspecto também é respaldado na verbalização de P4: seguir as 

indicações sinalizadas pelo Em Si ôntico é um critério que torna a consciência exata 

e se evidencia porque permite a capacidade de ler o real dentro de si mesmo. 

Este conhecimento é explicado por Meneghetti (2002): 
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A pessoa que individua o próprio Em Si ôntico e segue a sua vetorialidade 
não pode errar. O erro  é impossível: 1) por dedução dos fatos e 2) por 
presunção apriórica de como o ser estabelece o próprio eterno na 
existência. Se somos uma projeção do ser que sempre é, inevitavelmente 
temos algo que é perfeito, mas é preciso sabê-lo ler. A ciência 
ontopsicológica deu as conotações para individuar o Em Si ôntico; uma vez 
individuado, trata-se de segui-lo na sua autóctise histórica, em todas as 
suas quinze características. [...] Individuado o Em Si ôntico, é necessário 
realizá-lo cotidianamente com exatidão lógica, porque o monitor de 
deflexão, complexo dominante e semânticas interferentes alteram a 
possibilidade de exatidão lógica, isto é, alteram as projeções do projeto 
base [Em si ôntico]. (MENEGHETTI, 2002, p,49). 

 

 Ainda, segundo este autor, quando o sujeito segue as indicações 

provenientes do seu potencial de natureza - Em Si ôntico - os resultados no campo 

pessoal e profissional se tornam evidentes. Grishina (2013, tradução nossa), em 

conferência proferida sobre a ética do bem estar psicológico argumenta que: a 

exatidão da consciência humana é tarefa da vida de cada indivíduo, uma  vez que só 

graças à recuperação da exatidão da consciência, o indivíduo pode encaminhar a 

logística da sua alma à própria realização. Por essa razão, cabe discutir no contexto 

deste estudo, os resultados alcançados pelos professores do Ensino Superior que 

fazem uso do método ontopsicológico em sua vida. 

 

4.1.4 Resultados pessoais e profissionais da utilização do método ontopsicológico 
 

 Para os participantes da pesquisa, colher resultados na experiência pessoal e 

acadêmica, dependem da formação existencial, realizada com base na utilização do 

método ontopsicológico.  

Ao se detalhar os dados encontrados evidencia-se que as verbalizações dos 

participantes da pesquisa estão interligadas. P1 manifesta como resultado da 

aplicação do método a mudança de comportamento que condiz com a fala de P4, ao 

expressar que “o conteúdo escorre e o aluno compreende”. Assim, essa forma 

também se evidencia no relato de P3 que descreve o resultado como 

desenvolvimento do aluno e mais do que isso: tudo está relacionado à formação 

pessoal do profissional. O mapa conceitual 5 mostra estes resultados. 

O discurso de P2 enfatiza que um dos resultados da formação contínua no 

método se articula por meio da instrumentalização do campo semântico. Esse fato, 

segundo P2, P3, P5 e P6, facilita compreender o aluno e a dinâmica da aula, como 

por exemplo, “não cair nas ‘armadilhas’ do aluno”. Para P5, este dado indica a 
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capacidade de percepção organísmica do professor e, desse modo, o docente se 

transforma em um instrumento entre aluno e conhecimento. P3 também reforça este 

aspecto tendo em vista que a pessoa do educador é instrumento para o aluno atingir 

o seu desenvolvimento e para perceber as mudanças que ocorrem na compreensão 

do que ele faz. Essa observação  corrobora a tese de que não é possível contribuir 

com a formação do outro (aluno) se antes esse quesito não for uma dimensão do 

próprio educador. Em relação à formação continuada, P1, na fase de recoleta de 

dados, especificou que o conhecimento deve ser aperfeiçoado e modificado e que, o 

campo semântico, é a relação dinâmica para estabelecer o conhecimento. 

 
Mapa conceitual 5: Resultados pessoais e profissionais da utilização do Método Ontopsicológico. 
 

 
Fonte: Dados de pesquisa, Spanhol (2013). 

 

Na sequência, se destacam os exemplos mais relevantes que emergiram do 

conteúdo das entrevistas: 

 
Eu fiz experiências, por exemplo, na China, onde se eu não tivesse uma 
bagagem ontopsicológica, eu teria tido dificuldades, porque o estudante 
chinês demora em média dois dias para começar a interagir, não um ou dois 
minutos, duas horas. Um ou dois dias. Depois te abre o mundo, mas você 
tem a impressão de não estar interagindo com nada, coisa que não 



 

	  

124 

acontece naturalmente nos países latinos ou, de alguma forma, de cultura 
europeia, aquele impacto emocional direto. Mas a técnica ontopsicológica 
também ajuda nisso, a curta leitura da dinâmica e do campo semântico do 
grupo devagarzinho podem te dar aquele feedback, do qual naquele 
momento você necessita. (P2) 

 
[...] eu uso o método [...] os alunos crescem e ficam felizes veem o 
resultado. Então isso é bacana! Então se percebe o potencial dos alunos 
por campo semântico. A gente tem a percepção organísmica, a percepção 
por meio das imagens. Ás vezes a gente sonha antes da aula. A gente tem 
impacto emotivo com os alunos: às vezes de rigidez, às vezes de teimosia 
que eles fazem. A gente percebe isso, e com essas informações, [...] desse 
universo inconsciente a gente aprende a gerir de forma mais capaz, o 
cotidiano profissional da educação(P3). 
 

Os exemplos descritos nas falas de P2 e P3 abordam o aspecto básico 

empregado na compreensão da dinâmica da sala de aula. São professores que 

aprimoram a técnica do método ontopsicológico e aplicam a leitura dinâmica das 

informações colhidas por campo semântico como recurso para gerir o cotidiano da 

sala de aula. 

 
[...] quando eu estou muito bem, estou preparada em termos do conteúdo e 
estou bem comigo, para ir dar uma aula, está tudo organizado, está tudo 
previsto, mas não é que eu fico pensando o que é que eu vou falar. As 
palavras saem de um jeito que é difícil explicar. É de um jeito que eu não 
penso o que tem que falar, [...] tudo se encaixa, tudo fecha, tudo fica 
redondo. [...] essa sensação, e aquilo toca [o aluno], e agente vê que aquilo 
toca. E a gente vê de que jeito? Agente vê pelo modo como o aluno olha, 
como o aluno responde, tem e sente o silêncio, que a gente vê que ali 
naquele silêncio está o “Oh espera aí”, enfim, está caindo alguma ficha. E 
eu vejo que tem muitos momentos assim. Isso é muito bom, isso é muito 
bonito, porque ali eu vejo que talvez foi do jeito que era pra ser, não 
segundo o que eu pensei [ organização prevista para aula] , mas segundo 
uma lógica da vida que era aquele modo, tinha que ser assim desse jeito, 
feita a atividade desse jeito. E é bem assim. Não é que tira a consciência, 
não é falar sem pensar, é.Eu digo assim, eu caracterizo desse jeito, mas é 
que aquela coisa flui, aquela coisa escorre e a sensação que tem é um 
sensação redonda, uma sensação de plenitude, que depois eu escuto 
outras pessoas falando [...] que a aula foi muito boa [...] é quando as 
pessoas entendem as coisas, onde elas  fazem sentido (P4). 

 

A situação descrita por P4 remete ao pensamento da Professora Patricia 

Rosado Pinto, ao ser entrevistada na pesquisa de Junges (2013) quando diz que no 

Ensino Superior a “[...] formação pedagógica tem que estar a serviço do ensino [...] 

só se aprende aquilo que é significativo e só é significativo aquilo que nos é útil.” 

(PINTO apud JUNGES, 2013, p.107). 
 

[...] toda pedagogia parte da pessoa, a pessoa do educador, [...] primeiro eu 
faço pedagogia comigo mesma, se eu fiz se eu cresci eu consigo ser um 
instrumento, eu sou um instrumento pra desenvolver um contexto 
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pedagógico, [...] a gente observa hoje que os jovens [...] sabem o que é 
verdade e o que não é verdade, sabem o que é uma cultura viva e o que 
não é uma cultura viva. Os mais inteligentes sabem identificar o que de fato 
é e o que de fato não é, dentro do mundo acadêmico e dentro da sociedade, 
porque existem muitas coisas que são aparências [...] o que faz o 
desenvolvimento da pessoa, os alunos e os colegas percebem [...] não é 
uma forma fácil de formar [ o aluno], porque enquanto você disser que tem 
que conhecer, ler um livro, ler outro livro, conhecer esse autor, aquele outro 
autor, saber essa teoria, tudo isso é muito fácil. A grande dificuldade está 
em você se revisar, revisar a própria estrutura do teu eu pensante. [...] as 
pessoas não estão habituadas a fazer esse movimento realmente do 
conhecimento profundo [...] dentro dessa formação [no método 
ontopsicológico] a gente se responsabiliza cem por cento. Então, a gente 
não responsabiliza mais o chefe, o aluno, as estruturas da universidade, a 
gente se responsabiliza e auxilia, essa é a diferença [...] a gente revê o 
próprio modo de pensar e, com isso, se constrói e também auxilia a 
construção positiva das coisas boas que também existem nas estruturas 
das universidades, das pessoas e dos alunos (P3). 

 

A ênfase de P3 no exemplo anterior demostra a responsabilidade assumida 

pelo docente no contexto da educação. Contudo, nem sempre os professores a 

assumem, conforme Zabalza (2011) ao dizer que em relação às queixas o lócus de 

controle da situação é colocado fora de quem as realiza.  

Explica que: “as causas do deterioro da docência universitária, na versão do 

professorado, estariam sempre à margem daquilo que os professores fazem”. E 

acrescenta ainda o autor “precisamos, porém, igualmente, de professorado disposto 

para assumir as suas responsabilidades.” (ZABALZA, 2011, p.401, tradução nossa). 

Nas verbalizações de P6, a seguir,  também se ratificam os aspectos da 

responsabilidade em primeira pessoa, que posteriormente determinam o resultado 

na profissão. 
 

Por ter conhecido um pouco de como é o ser humano, de como funciona o 
ser humano, através do conhecimento ontopsicológico primeiro a mim 
depois de como os outros funcionam, fica fácil de você [...] não cair com 
tanta facilidade em algumas armadilhas que, por exemplo, um outro 
professor cai conduzindo um grupo de alunos.[...] Acho que esse pode ser 
um bom diferencial para um professor [...] Naturalmente que toda e qualquer 
experiência você de certa forma, trás ou influencia o teu desenvolvimento 
como pessoa, mais na formação ontopsicológica, se inverte, ou seja a 
formação existencial depois te determina um resultado profissional [...] (P6) 

 

 Um dos resultados apresentados por P2 refere-se ao ganho econômico não 

como objetivo em si, o ganho pelo ganho, mas para facilitar a continuidade da sua 

formação em sentido amplo como modo de melhoria da técnica profissional. 

 
Daí eu comecei a pensar em termos profissionais de ganho econômico. 
Então, esta é já uma mudança importante, porque o ganho em si não era o 
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objetivo, mas para poder facilitar a minha formação contínua era necessário 
dinheiro. Primeiro, para poder seguir determinados cursos, para poder 
viajar, para poder comprar livros, para poder aprofundar os assuntos que eu 
já conhecia, portanto para melhorar também a minha técnica; tudo isso 
obviamente necessitava de uma economia mais sólida. (P2) 

 

O estudo realizado por Vasconcellos (2011, p.230), apresenta entre as 

concepções e valores “o reconhecimento da importância da relação humana com os 

alunos e a importância da forma de relacionamento que se estabelece entre 

professores e alunos.” A autora acrescenta que nas atitudes cotidianas da prática 

pedagógica encontramos o compromisso com o trabalho, alunos, instituição e com a 

educação. Argumenta ainda que: “É justamente esse compromisso que falta na 

postura de alguns docentes.” (VASCONCELLOS, 2011, p.230) Este fato se visualiza 

inclusive, nos relatos que indicam descompromisso e desmotivação dos professores. 

Esses aspectos levantados por Vasconcelos não foram encontrados no estudo em 

questão. 

 A análise referente aos resultados da aplicação do método ontopsicológico 

evidencia que, possivelmente, muitos professores em serviço não atingem os 

objetivos almejados pela falta de conhecimento de suas potencialidades humanas.  

O desconhecimento de si próprio e a possível frustração derivada disso, leva 

à agressividade inconsciente que se manifesta na relação com o outro, neste caso, 

na relação professor – aluno. Portanto, determinadas indisciplinas, passividade e 

desmotivação para a aprendizagem possivelmente, se associam à dinâmica gerada 

por frustrações69 não conscientizadas, tanto do professor quanto do aluno. O estudo 

mostra que essas situações não fazem parte do cotidiano dos participantes da 

pesquisa, visto que demonstram compreender com habilidade as ‘armadilhas’ 

comuns do ambiente acadêmico. Em síntese, não  é possível analisar as atitudes 

comportamentais dos alunos sem examinar o estilo de vida do professor, como se 

delineia na seção seguinte. 
 

4.1.5 Aplicação do método ontopsicológico nas atividades docentes e reflexões  
 

 No decorrer da análise das entrevistas identificaram-se as contribuições do 

método ontopsicológico nas atividade docentes dos participantes, representadas no 

mapa conceitual 6. 

                                                
69Frustração:	  Lat.	  Acto	  frustra	  =	  ação	  inútil,	  em	  vão.	  Ver	  dicionário	  de	  Ontopsicologia	  (2012a).	  
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Mapa conceitual 6: Contribuições do método ontopsicológico na relação com o aluno. 
 

 
 
Fonte: Dados de pesquisa, Spanhol (2013) 
 

 Um dos principais pontos que se destacam nas contribuições da aplicação  do 

método ontopsicológico no campo educacional diz respeito à formação da pessoa do 

aluno enquanto sujeito biopsicossocial. Esta formação vai além da preparação 

técnica científica proporcionada pelos conhecimentos acadêmicos de uma área 

específica. Portanto, o professor deve estar atento a todas as diferenças sejam elas 

pessoais, culturais, sociais, técnicas, enfim, a tudo aquilo que possa fazer diferença 

àquele grupo ao qual se dirige no momento da sua aula. É o que indica P2 em seu 

exemplo a seguir: 

 
Estou muito atento quando vou a outro país, de repente onde não conheço 
a língua. O primeiro contato que tento fazer para poder trabalhar nas 
melhores condições é entender como comem, como bebem, como 
descansam, quer dizer, que estilo de vida quotidiana têm, porque isso me 
permite depois de facilitar a comunicação durante a aula. Então, entender 
as suas pausas, entender quanto tempo podem resistir escutando, quando 
têm necessidade de descansar, que é uma outra coisa que geralmente já se 
perdeu nas Universidades hoje em dia. Quer dizer, se é uma hora de aula, 
precisa-se fazer uma hora de aula custe o que custar, mesmo que todos os 
estudantes durmam e isso é grave, porque na verdade o estudante é a aula, 
a aula não é a hora da aula. [a aula] Dura o tempo que durar, dura o tempo 
que é necessário para transferir aquela informação. Então é necessário que 
se tenha uma enorme atenção, além da preparação técnica, com tudo 
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aquilo que é a dinâmica da aula. Isto, na minha opinião, [esses] são os 
pontos fundamentais que a metodologia ontopsicológica fornece. [...] A 
Ontopsicologia permite a um técnico preparado melhorar a si mesmo e, 
portanto, lhe permite de tornar o mais prática possível a gestão de todos os 
momentos do ensino. Repito, momento do ensino: uma hora, um ano, cinco 
anos de estudo. Porque te conduz a observar uma série de aspectos de 
modo racional, não instintivo, mas racional, portanto, instinto mais 
racionalidade. O que é necessário naquele contexto? Do que necessitam 
naquele momento? Que tipologia de aula? O que foi feito antes? O que será 
feito depois? Portanto, entender também em que momento do processo 
você se insere. (P2) 

 

 O exemplo de P2 mostra como é a dinâmica de sala de aula com base teórica 

no método ontopsicológico. Parte da ideia de que não se trata apenas de repassar 

conteúdos, mas trabalhar o aspecto psicológico do estudante para tirá-lo de uma 

posição passiva e fazê-lo interagir. Para isto, a posição do professor é ingressar no 

conhecimento de modo mais profundo,  desenvolvê-lo e torná-lo compreensível até 

mesmo para uma criança. Proporcionam-se estes aspectos na sequência, nos 

exemplos de P2 e P3 os quais ressaltam que um profissional preparado tem 

condições de administrar melhor o momento do ensino. 

 
Aprofundar, quero dizer, até a desenvolver aquele assunto de modo 
compreensível até mesmo para uma criança. Por quê? Porque a criança, 
por exemplo, é aquele que mais do que todos tem uma enorme 
disponibilidade de escuta, mas é aquele que tem um mais baixo nível de 
conhecimento racional em relação a um adulto. Portanto, à medida em que 
você é capaz de simplificar aquele assunto, de modo que seja 
compreensível para qualquer tipo de público, de alto nível, de médio nível, 
de baixo nível, consente ao teu público de se sentir de qualquer forma parte 
da aula. Então, o que você está fazendo?  Está tirando o estudante da 
posição de passivo e o obriga a entrar numa posição ativa de interação 
(esta interação pode ser também silenciosa), mas de qualquer forma você 
percebe isto pelo aspecto fisionômico, cinético, proxêmico, antes do 
linguístico. (P2). 
 
Quando o aluno se coloca em resistência por exemplo, a gente não bate de 
frente, porque se bater de frente ele fica mais rígido ainda, a gente vai para 
um lado, vai para o outro, a gente cede, não é que a gente tá cedendo 
porque é, o nosso principio tá errado, a nossa finalidade é correta, mais aí a 
gente aprende a mudar a estratégia, e não tem problema nenhum de mudar 
o modo, e, e com isso a gente começa a possibilitar que o aluno também 
tenha mais confiança no trabalho da gente e também ele aprenda outras 
coisas sobre si mesmo. E campo semântico é fundamental [...] (P3) 

 

 O professor precisa estar preparado em termos de domínio de conteúdo, 

como enfatiza Nóvoa (2009, p.12) que “o trabalho do professor consiste na 

construção de práticas docentes que conduzam os alunos à aprendizagem”. No 

entanto, isso não é tudo porque ele precisa ter uma consciência exata de si mesmo 

para poder perceber o que realmente os alunos necessitam naquele momento e 
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contexto. Isto possibilita neutralizar resistências e conflitos provenientes 

principalmente, de estrutura de personalidade, exemplificado a seguir.  
 

[...] a aula não é somente a preparação do assunto, que é uma parte muito 
pequena do trabalho do professor, quanto à velocidade de compreensão 
dos assuntos mais disponíveis ao ouvinte durante a aula, dos assuntos que, 
pelo contrário, entram num comportamento de resistência ou de conflito 
com o professor. Então, como facilitar isto, como melhorar a relação com os 
estudantes, mas, sobretudo também entender uma coisa muito importante: 
entender aqueles estudantes que têm uma forte estrutura de complexo de 
inferioridade e não manifestam abertamente a sua dificuldade de 
compreensão; praticamente trata-se daqueles estudantes que tendem a 
dizer sempre sim com a cabeça “está tudo claro, está tudo claro”, sem ter 
entendido nada, por medo de demonstrar sua dificuldade. A técnica 
ontopsicológica, ajuda muitíssimo exatamente a identificar a necessidade 
real que o estudante tem naquela ocasião. Portanto acontece o seguinte: 
você pode dar duas vezes a mesma aula, inclusive com o mesmo grupo e 
viver duas experiências completamente diferentes. Porque obviamente você 
está trabalhando sob o aspecto dinâmico e também psicológico da pessoa. 
(P2) 
 

 Do exposto acima se conclui que quando a aula é monótona, sem intervenção 

dos alunos, a leitura que se deve fazer é que o silêncio do aluno pode encobrir suas 

dificuldades. Para um professor que não tem clareza de como funciona a dinâmica 

inconsciente, se equivoca na compreensão do grupo. Esta constatação reforça a 

ideia de que o êxito profissional advém do domínio do conhecimento técnico que o 

professor leciona e da sua capacidade de compreensão do humano. Esta dimensão 

confere respeito à figura do professor que sabe servir segundo a necessidade do 

momento, como reforça P2, no seguinte excerto. 
 

Se vai além da relação professor-aluno, se entra também em uma relação 
entre a pessoa que deve naquele momento servir, isto é, eu, e o aluno que 
deve receber aquele serviço. Isto consente inclusive de se ter um maior 
respeito dos estudantes, porque o que vejo algumas vezes que falta para 
alguns docentes, inclusive, repito, tecnicamente capazes é entender a 
posição que está ocupando naquele momento, que não é somente aquela 
de transferir uma informação, mas também garantir que aquela informação 
tenha chego clara, compreensível, do modo mais simples possível. (P2) 

 

 As proposições declaradas por P2 é de que o professor se coloque numa 

posição de servir o outro, de auxiliar o aluno. Ao defender que durante a aula, o 

professor deve explicar aos alunos como um cientista chegou a determinado 

conhecimento indica que não basta ao professor saber o conteúdo de sua disciplina. 

Ele necessita conhecer os processos da construção da ciência: 
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No decorrer de uma conferência, por exemplo, o cientista, o técnico que fala 
deve divulgar alguma coisa: uma descoberta, um fato, uma experiência. 
Durante a aula, no entanto, o professor deve explicar aos alunos como 
aquele cientista fez aquela descoberta, quais foram as passagens técnicas 
e deve simplificar aquele trabalho. Isto geralmente não ocorre, porque às 
vezes, não sempre, mas às vezes, o professor tem medo de mostrar-se 
simples, tem medo de demonstrar uma relação mais natural com o 
estudante, porque perderia a chamada “função da Cátedra”. Eu 
frequentemente nem ensino em cima da Cátedra, desço da Cátedra, 
justamente para tornar mais simples ao estudante o fato de dar a entender 
que eu também fui um estudante e que continuo a ser, constantemente, ao 
longo da minha vida, um estudante.Então, pode-se correr o risco de criar 
um excesso de confidência, pode-se correr este risco, mas é um risco 
calculado, porque na maior parte dos casos, no entanto, o estudante 
entende que o professor está se colocando à sua disposição. Durante a 
aula e também fora da aula. (P2)  

 

 Aqui se observa que em sua prática, P2 se coloca numa posição de empatia 

com o aluno. A capacidade de se pôr no lugar do outro faz com que o professor 

atinja o nível elementar em que os alunos ainda se encontram. Mostra também a 

necessidade de ter humildade tanto diante do conhecimento científico quanto da 

condição  humana. Por isso, a tese que se defende neste estudo,  é de que a 

formação do professor é condição elementar para despertar o aluno para o seu 

formar-se. Portanto, exige a constante revisão no seu fazer e no seu ser como se 

observa a seguir. 
  

Todas estas coisas [...] são fruto de uma evolução e também de uma 
experiência; mas posso te garantir que cada vez que eu preparo uma aula 
para um grupo, mesmo sobre um assunto que conheço de cor, eu refaço 
sempre tudo do começo e esta é a maior oportunidade que a Ontopsicologia 
me deu, isto é, aprender a rever sempre tudo desde o início, como se 
estivesse vendo aquilo pela primeira vez. Exatamente para não utilizar uma 
memória, isto é, um traçado de memória de alguma coisa que já tenha 
acontecido, sido explicado. (P2) 

 

A riqueza de dados da verbalização de P2 indica ainda a necessidade 

constante de revisão do conhecimento do professor, o que lhe permite a introdução 

de novidades a cada aula, mesmo com a repetição do conteúdo já trabalhado. Este 

dado se confirma na fala de P4. 

 
Eu tenho uma frase que eu escrevo que é uma frase que eu li do professor 
[A.Meneghetti], [...] “Tanto e tanto estudo e vida exata”. Então é isso que eu 
faço, quando eu não estou aqui trabalhando de um modo mais prático ou 
estou em casa lendo, estudando, buscando outras coisas, escrevendo, 
enfim e é isso que eu faço. Não sei onde é que eu vou chegar, mas eu acho 
que alguma coisa de útil eu vou fazer pra mim e para as pessoas também. 
(P4) 
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 Corroborando com o exposto por P2 e P4, as proposições de P5, relatadas a 

seguir, chamam a atenção para a formação contínua do professor e do aluno. Para 

isso, P5 acentua que devem ser apresentados e ensinados ao aluno, além dos 

conhecimentos específicos da disciplina a sua condição humana para que tome 

consciência de todas as suas potencialidade e, deste modo, o professor contribua 

com o processo social. 

 
Então, essa visão de homem [da Ontopsicologia] passa por tudo, por todo o 
processo de ensino, [...] a gente não está ali só pra cumprir um protocolo, 
mas pra formar seres humanos e cidadãos [...] [cita um livro] “ A Arte de 
Viver dos Sábios”, [...] conhecimento de cultura, conhecimento artístico, [...] 
essa base de conhecimento também, ela serve nas aulas, então tem a 
organização, mas tem o homem que faz a organização [...] a gente ensina 
nosso aluno que ele é um ser humano. Ele passa a entender como ele é 
constituído, quais são as realidades que fazem parte dele, ele passa a ter 
consciência que ele não tem só um cérebro, [...] que ele tem um corpo 
inteiro, que ele, que tem um processo intuitivo, de como reconhecer isso e 
como ser sério consigo mesmo, a gente vai passando por, a importância do 
sonho, [...] o conteúdo ontopsicológico aplicado à administração, à 
tecnologia da informação e ao direito. [...] o processo de formação ele é 
sempre contínuo e ele não termina nunca, só que o professor ele dá uma 
parte, só que o aluno tem que dar a outra. (P5) 
 

 P6 sumariza as contribuições do método ontopsicológico na prática docente 

exemplificando como ocorre a dinâmica em sala de aula. Observa-se na situação 

relatada a seguir que para ter o domínio da turma, do início ao fim de uma aula, o 

professor não pode guiar-se apenas pela lógica racional. 

 
Esse exemplo [...] um determinado aluno que começa a ter sono durante a 
aula, você colhe essa informação, ou sono, ou distração, você colhe essa 
informação no momento em que ela começa a  atuar naquele indivíduo. Faz 
uma determinada ação, ou dá uma determinada direção e permita que essa 
informação depois não se dissemine pelas pessoas que estão em volta,e 
você perca a turma inteira por uma distração, ou por um sono, ou por uma 
fome, ou por qualquer outra informação, que naquele momento não é 
funcional pro andamento do grupo. [...]  uma pergunta que tem de fundo 
uma agressividade, porque um determinado conteúdo tocou num aspecto 
existencial daquela pessoa, e que racionalmente ela não concorda, você 
não responde com agressividade. De repente, alguém que não tivesse um 
conhecimento da intuitiva que permite colher a real intenção daquela 
pergunta, poderia entrar numa dialética de confronto com o aluno. Você 
consegue colher também, de uma maneira, um pouco mais completa do 
que utilizando simplesmente a razão, o quanto aquele aluno compreendeu 
sobre aquele conteúdo. Talvez a resposta racionalmente não seja tão 
completa, mas você consegue colher através do conhecimento intuitivo que 
ele compreendeu aquele conhecimento. É a condução do grupo de ponta a 
ponta, como eu disse: se você só segue uma lógica racional, a chance de 
você conseguir conduzir aquele grupo pra chegar até um determinado 
escopo, em termos de conteúdo, em termos de entendimento, é muito maior 
que você vai sentindo, o quanto que eles vão te seguindo, o quanto que 
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você tem que voltar um passo atrás, o quanto você tem que puxar uma 
parte da turma, o quanto que, é, o grupo tá te acompanhando ou não, pra 
atingir aquele determinado, objetivo, que no final da aula é ter passado 
aqueles conteúdos. O quanto que por mais que você tenha se proposto a 
chegar naquele ponto o grupo naquela noite não vai chegar, então não 
adianta você avançar, ou quanto você pode pois ir um pouco a diante, é se, 
na minha visão utilizando somente o conhecimento racional, ou o método 
indutivo, dedutivo, lógica  indutiva dedutiva, é, não sei se você consegue ter 
uma leitura completa daquele grupo em situação. (P6) 

 

 Das colocações de P6 conclui-se que a leitura intuitiva da dinâmica da aula 

permite ao professor não cair no “jogo” do grupo e conduzir com sucesso o seu 

trabalho. A capacidade de identificar, por exemplo, o sono ou a agressividade de um 

aluno, lhe possibilita manter os demais em atenção, isto é, a aplicação da método 

ontopsicológico, momento a momento, no contexto pedagógico. Reforça-se que a 

aplicação deste método pressupõe, da parte do professor, uma apurada consciência 

de si mesmo para ser exato na ação. A exatidão humana dá a condição de leitura 

especificada pelo método como leitura de campo semântico. Estes dados 

perpassam as falas de todos os participantes desta pesquisa. P1 reafirma na fase de 

recoleta dos dados, a necessidade distinguir a intencionalidade (consciente ou 

inconsciente), e confirma as suas falas decorrentes da primeira entrevista. 

 
[...] a tecnologia de hoje, ameaça a pessoa a ser reduzida ao mero objeto 
de manipulação. E é exatamente isso, quando a gente nas universidades 
apenas salienta a necessidade de conhecer as técnicas pra o exercício da 
profissão, e se esquece de cultivar o valor da pessoa pra que ela possa 
construir-se com dignidade e também com respeito, isto não se olha dentro 
das universidades...E é exatamente esse o fator que a Ontopsicologia 
acrescenta: não basta dar o conhecimento tecnológico, é preciso saber 
como despertar o indivíduo para que ele possa construir o valor pessoal 
dentro daquilo que é uma intencionalidade e dentro daquilo que é um 
projeto de vida que ele precisa para poder realizar. (P1) 

 

 Considerações do estudo de Vasconcellos (2011) que remetem à formação 

do docente do Ensino Superior dizem respeito ao: 

 
Comprometimento que o professor demonstra para com o aprendizado e o 
crescimento intelectual de seus alunos está aliado a questão da 
competência docente. As duas questões caminham juntas porque, para 
realizar um bom trabalho, é necessário querer realiza-lo, é necessário um 
grau de intencionalidade, que se revela no desejo de realiza-lo bem. 
(VASCONCELLOS, 2011, p.230). 
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  As informações recolhidas na pesquisa, referentes à aplicabilidade do 

método ontopsicológico em atividades docentes, permitiram identificar reflexões dos 

participantes, representadas no mapa conceitual 7. 

 
Mapa conceitual 7: Reflexões por professor de ensino superior. 

 

 
 
Fonte: Dados de pesquisa, Spanhol (2013). 
 

Nas concepções dos entrevistados, as referências sobre o que representa ser 

um professor do Ensino Superior parte da visão de homem. Perpassa pela pessoa 

do professor como exemplo de vida e autenticidade, pois, sua presença no ato 

educativo “faz comunicação” que o aluno percebe. Este profissional identifica e age 

através de sua aptidão aliada à tendência natural de ser um educador. Faz uma 

revisão constante do próprio inconsciente, e no miricismo cotidiano, escolhe crescer, 

ampliar sua consciência e proporcionar oportunidade concreta de abertura ao ser 

humano. O modo de ser do professor contribui para ampliar a consciência do aluno. 

Por isso, ser um bom professor não é só saber, mas implica em saber ensinar,  de 

modo a provocar o aluno, e ao ser uma pessoa presente, o professor dá vida às 

suas aulas. 
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  P1 verbaliza que, quando se quer educar o outro implica em não 

disponibilizar nas universidades, seres humanos frustrados. Neste contexto, é 

necessário mudar a mente, a consciência o que  significa preparar o ser humano 

com equilíbrio como se  lê na sequência. 

 
Não iria tanto se qualificar o indivíduo por fatores externos, mas por 
equilíbrio pessoal, por capacidade de, não só de domínio da cultura oficial 
[...]  Precisa ter um amplo conhecimento da cultura e depois precisa ter um 
autoconhecimento e uma compreensão mais aprimorada da própria 
natureza e do próprio valor pessoal, e também ver pelo quanto ele investe 
em construir este projeto de vida pra ele. Não podemos colocar dentro das 
universidades seres humanos frustrados, se nós queremos educar aos 
outros, porque há uma comunicação na relação humana que o aluno 
percebe, ele sente, ele vivencia, ele se sente irritado, ele não se sente 
cultivado. Então é este fator de valor humano que a Ontopsicologia dá, mas 
é um fator que precisa mudar a mentalidade dos seres humanos, da 
consciência dos seres humanos, não é uma coisa que tu prepara isso de 
um dia para o outro, tu precisa anos para preparar um ser humano que 
tenha um equilíbrio suficiente.(P1). 
 

As colocações de P1 se manifestam nas falas de todos os participantes desta 

pesquisa e se observa esse posicionamento claramente nas pontuações de P5 ao 

expressar que “não é só sucesso e formação intelectual, é autenticidade”.  

Em relação à autenticidade, Meneghetti (2010, p.311) diz que “‘Autêntico’ 

significa: sermos iguais a como o ser nos põe.”70 isto é, conformar o Eu Lógico 

Histórico à intencionalidade do Em si ôntico. 

 P1 sustenta que para ser professor universitário é necessário ter um amplo 

domínio da cultura e autoconhecimento. A cultura se adquire por formação técnica e 

vivências, mas a busca da compreensão aprimorada da própria natureza e do valor 

pessoal  depende de decisão própria de revê-la constantemente, no percurso da 

vida. Dito em outras palavras, P4 também enfatiza  os mesmos aspectos elencados 

por P1 conforme depoimento a seguir. 

 
[...] o que eu vejo da Ontopsicologia é, assim, não acontece se a gente não 
viver, se a gente não mudar uma série de coisas, não transcender os 
estereótipos [...] tomar decisões em base ao que é a nossa identidade e 
sempre estar pensando: “o que é idêntico, útil e funcional pra mim?” [...] A 
partir disso a gente vai se formando enquanto professor, enquanto 
pesquisador, enquanto profissional. Afinando, refinando e tornando exato 
esse instrumento [...] a partir daí a gente vai conseguir trabalhar com os 
outros, ajudando a formar outros jovens. Na graduação, seja no curso de 
Administração, no Direito, no Sistemas de Informação, que hoje eu dou 
aulas e, também, na Pós-Graduação, com as pesquisas, [...] identificar e 

                                                
70“Autêntico significa: “essere uguali a come l`essere ci pone.” (MENEGHETTI, 1998, p. 234). 
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aplicar na gente o que é o nosso potencial, o nosso Em si ôntico, [...] isso 
vai dando um critério que faz evidenciar depois em todas as situações. 
Aquilo que eu vou percebendo, [...] aquilo que eu vou melhorando enquanto 
miricismo cotidiano, [...], atento pra como tem que mudar o jeito de dar aula, 
[...] Eu tenho muita coisa pra aprender, muita coisa pra ampliar enquanto 
consciência.[...]  cada vez que eu vou tornando melhor e mais autêntica pra 
mim, eu vou sabendo depois como aplicar, fazer mais, em qualquer 
momento, no dia-a-dia, na situação profissional e na aula também.... então 
não está separado. (P4) 

 

 Escolher crescer como indica P3 a seguir, requer do professor de Ensino 

Superior a humildade de reconhecer que, para além de sua formação acadêmica, 

ele é um ser humano que possui limitações que o impedem de usar o seu potencial 

natural em benefício próprio e realizar para si e para  o outro, na sociedade. 

 
o primeiro processo de formação foi fazer a psicoterapia de autenticação [...] 
descobrir que existe o tal de inconsciente [...] entrar nessa humildade de 
reconhecer o próprio inconsciente a própria dificuldade é a parte mais difícil, 
e a gente leva anos pra isso[...] eu diria quase que a vida toda. [...] se 
construir a partir da novidade [...] não é de uma hora pra outra que a gente 
se liberta, se livra ou se consegue construir uma prática existencial. Então, 
eu diria que [...] a minha experiência de vida tem esse elemento e 
dependendo, o quanto eu estava disponível a aprender, a me rever, a me 
reconstruir, foi o quanto que eu cresci. [...] a gente tá sempre num processo 
de evolução. [...] o fundamental [...] se chama humildade, [...] para um 
professor universitário [...], humildade significa ser humo, significa realmente 
ser adubo pra si mesmo, e abandonar, colocar em suspensão tanta coisa, e 
ter coragem de rever coisas que a gente pensa que é bobagem, porque a 
gente é muito hábil em julgar. A gente estuda tanto, e[...] tem a cabeça tão 
formatada.  Isso faz com que a gente não enxergue as coisas. Então, eu 
comecei a fazer esse exercício duro, [...] para quem é intelectual e vive do 
cabedal cultural que tem um superego muito grande.  O maior problema é 
superar o superego da academia. [...] O superego é muito forte, e o 
superego impede a humildade da gente aprender, e daí a gente não 
aprende. Na verdade, a gente faz de conta, porque a gente é muito hábil pra 
fazer de conta, a gente tem um status,[...] a gente é valorizado, porque a 
gente tem um LATTES enorme. [...] A gente vive dentro de um universo que 
é construído de muitos falsos valores. Abdicado esses falsos valores e 
encontrar valores reais, porque a gente não enxerga ele até que você não 
faça esse movimento, eles não existem até que se faça esse movimento de 
verdade, então é muito duro, porque tu fica cega, tem um tempo ali que tu 
fica no limbos, tu fica cega.  [...] A psicoterapia auxilia muito porque, ela 
ajuda a você,[...] a espelhar sua atividade psíquica.( P3) 
 

A humildade do professor, não no sentido de inferiorizar-se, mas como 

reconhecimento da sua constante condição de aprendiz, também é expressa nas 

verbalizações de P2 ao manifestar a aceitação de críticas como possibilidade de 

melhoramento.  

 
[...] creio que a coisa mais bonita que me aconteceu nestes anos foi o 
prazer de escutar as aulas dos outros professores. Para favorecer uma 
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modalidade diferente de relação é impossível fazer tudo sozinho. Então, 
mesmo nos momento em que você está sobre uma performance de 
altíssimo nível, acontece nos momentos em que você está no top das tuas 
condições, quase como se fosse a função de um atleta, é fundamental que 
estejam presentes outros como você que te estimulem continuamente, 
porque não é uma competição, é um trabalho que se faz sobre você 
mesmo. Então, é claro que eu procuro sempre ter uma relação de profundo 
respeito tanto com os estudantes quanto com os colegas, e creio de ter 
sempre, até o momento de tê-lo recebido de maneira paritária. Mesmo 
quando me encontrei disposto a críticas, devo dizer que sempre me defendi 
das críticas que eu não achava justas, mas eu sempre aceitei como 
possibilidade de melhoramento aquelas críticas que mesmo que de repente 
se feitas com um pouco de maldade poderiam assim mesmo me ser úteis, 
quer dizer, pode te acontecer às vezes de ser o alvo de uma crítica injusta, 
porém, pode ser mesmo que através daquela crítica injusta você aprenda 
alguma coisa, então tudo é bom, porque se cresce em todos os modos.(P2) 

 

  A importância delegada ao fazer profissional é destacada por P5 ao enfatizar 

o fato do professor ser exemplo de vida para seus aluno. Este aspecto é 

considerado importante, visto que a presença e imagem do professor informam e 

fazem comunicação permanente com intensidade maior, comparado com o que 

verbaliza.  

P3 e P5 descrevem esses aspectos a seguir. 
 

[...] o que eu sinto mais falta, isso é muito importante, é o professor ser o 
exemplo de vida, é isso que falta hoje, porque, tu só pode ensinar aquilo 
que tu é, aquilo que tu faz, acho inconcebível ainda, um professor ensinar 
administração se ele não é administrador, por ele vai ser sempre um 
“repeteco”, ele vai sempre passar opiniões, [...] , então, não é que se faz pra 
pagar conta, se faz com o prazer existencial intelectual, porque é uma super 
abundância daquela pessoa por tudo que ela já construiu na vida dela, pra 
poder ensinar jovens, então é outro sentido, então tu tens um sentido 
existencial, são pessoas que são exemplo de vida, que têm valores 
realmente, que construíram que geraram empregos, que pagam seus 
impostos, ou seja, são pessoas que constroem a sociedade, não só 
organizações. [...] isso é resultado da visão ontopsicológica, que é o homem 
que enquanto realiza a si mesmo ele ajuda a construir a realidade que ele tá 
inserido, então isso, isso eu vejo como um principal diferencial, porque eu 
não tive nenhum professor exemplo de vida. [...]tu vê muitas vezes um 
professor que tá ali mais pra sugar o conhecimento dos alunos e a 
vitalidade deles, do que o contrário, se a gente passar realmente o valor, 
então, e isso eu acho que é o pior problema da pedagogia mundial, ter 
professores que não são exemplos, e não é só a relação de teoria e prática, 
é o que tu fez da tua vida? Que, que tu tá ensinando? Que valores tu pode 
ensinar aos alunos? Aquilo que tu acha que tu fez de concreto, porque o 
resultado é aquilo que vai da nossa vida, não aquilo que a gente fala, aquilo 
que a gente faz aquilo demonstra quem tu é. (P5) 
 
[...] quando eu faço um bom trabalho o feedback que eu tenho é “nossa 
professora! como a senhora nos faz gostar de estudar", porque eu amo 
estudar, [...] eles percebem esse amor que eu tenho ao estudo , faço com 
que eles também aprendam a ter amor ao estudo, na medida deles do jeito 
deles, no tempo deles, naquilo que eles vão se propor (P3) 
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 Na expressão de P3 “porque eu amo estudar”, fica evidente que a atitude que 

é uma dimensão do professor se reflete no aluno, conforme verbaliza a entrevistada: 

“nossa professora! como a senhora nos faz gostar de estudar”. Esta constatação 

reforça a tese de que as concepções que fazem a pessoa do professor, se refletem 

na pessoa do aluno. Isso se refere tanto aos aspectos do conhecimento, da ética e 

dos valores humanos, quanto as dimensões menos apreciáveis, como a frustração. 

 Vasconcellos (2011, p. 229) ao tratar da universidade e o compromisso 

pessoal e profissional do docente, considera as ideias de Sacristán (1999)71e aponta 

que:  

 
Tudo o que uma pessoa faz, sem dúvida, expressa o que ela é. O professor, 
ao agir, expressa sua condição humana, por mais que alguém possa querer 
conceber o ofício como algo predominantemente técnico. É claro que sua 
ação se dá em interação com outros seres humanos, que se influenciam 
mutuamente, sendo a ação, na realidade, a expressão de um sujeito dotado 
de uma cultura subjetiva. No entanto, o social não anula as singularidades e 
não é possível considerar a ação educativa entre pessoas sem contemplar 
os sujeitos individualmente. Devemos, portanto, levar em consideração o 
professor como pessoa e como agente pedagógico. Cada docente age de 
acordo com suas próprias motivações e, desse universo, fazem parte sua 
história de vida, suas experiências e influências recebidas.  

 

Ao relatar uma situação de sala de aula e um caso de concurso público na 

universidade, P5 e P1 destacam respectivamente, vivências em que se evidenciam 

a frustração de professores. Ambos expressam a preocupação com os aspectos que 

os professores manifestam em sala de aula. Reconhecem que, de modo geral, os 

professores são profissionais preparados em relação ao conhecimento que 

ministram. Entretanto, em relação a si mesmo e ao ser humano existem questões 

para rever.  

Os exemplos a seguir se relacionam a este viés. 
 

O nosso sistema acadêmico [de modo geral] ele tá montado, que é o 
sistema de produtividade, [...]  vejo, que muitos professores usam 
sobretudo, na pós-graduação, sobretudo, usam do espaço em sala de aula, 
pra descontar a própria frustração existencial, tudo aquilo que eles sofrem, 
que eles têm que cumprir de prazo ele tão ali pra descontar no aluno, não 
são todos, mas alguns sim [...] é um domínio, e é uma questão de poder [...] 
tu faz aquilo que eu mando e eu não te reprovo [...] então não é só saber, 
esse é outro ponto, não é só saber usar o método, ou ter uma formação 
específica, é como esse professor vive, que tudo aquilo que ele vive, você 
pode ter certeza que ele tá comunicando em sala de aula.[...], porque não 
podemos esquecer que o inconsciente é oitenta às vezes noventa por 

                                                
71SACRISTÁN,	  J.	  Poderes	  instáveis	  em	  educação.	  Porto	  Alegre:	  Artes	  Médicas	  Sul,	  1999.	  
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cento, isso tudo comunica. Então, uma pessoa chega super bem em sala de 
aula, [...]fica a manhã inteira ouvindo um cara frustrado, como é que ele vai 
sair?[...] Quem é o professor? A autenticidade, não é só sucesso e só 
formação intelectual, é autenticidade, quem é aquela pessoa? Quem é 
aquele professor? O que ele tá ensinando? Como estão os valores? (P5) 

 
 [...] eu me lembro ali na Universidade foi feito [um concurso] eu era da 
comissão que tinha que fazer a prova escrita, a prova didática e o exame 
dos títulos. Tinha uma pessoa que tinha um exame dos títulos muito 
superior a dos outros, que talvez para uma pesquisa de um determinado 
ramo e conteúdo, servisse, mas pra dar aula, essa professora era um 
instrumento de perturbação na vida dos alunos e no entanto teve que ser 
aprovada segundo os critérios estabelecidos externamente para ela 
ingressar e dar aula. [...] A cultura ela tinha, mas ela não era adequada para 
um relacionamento humano que desse a dignidade humana pra aqueles 
que a assistiam. Então, esse é um problema e nisto, dentro do setor 
universitário, eu acho que teria que ter critérios que não fossem somente 
externos. Tem que ter critério de equilíbrio pessoal, critérios de domínio de 
autoconhecimento, domínio de saber como administrar as próprias 
emoções, de demonstrar que sabe ver como os sonhos levam a pessoa à 
errar, compreender. Refazer a compreensão desse mesmo e demonstrar 
esse autoconhecimento antes de ingressar lá. Isso seria uma exigência, por 
causa que só faz uma prova didática, “roda” naquela, mas tem mais títulos 
que o outro, faz uma prova escrita, sabe redigir muito bem, tem que aprovar 
esse, não outro. Porque assim é o critério estabelecido no externo. Nós não 
temos critério de exame da parte interior da vida. (P1) 

 

 Não compete julgar as situações narradas por P1 e P5 porque a questão não 

diz respeito ao foco deste estudo, portanto, não será aprofundada.  Enfatiza-se 

apenas que elas ilustram o cotidiano das universidades quando professores em 

estado de frustração são colocados em sala de aula e lhes é confiada a tarefa de 

preparar as novas gerações. Esses professores, com suas problemáticas, também 

interferem na formação do aluno. 

 Na visão de P2 e P4, ser uma pessoa presente, ministrando aulas 

provocadoras e vivas, corresponde a uma memória emocional do professor e do 

conteúdo abordado. Portanto, existe diferença entre saber e saber ensinar, como 

enfatiza P2: 

  
Existe no início, na origem, uma formação que o professor faz sobre si 
mesmo para poder apresentar-se com o melhor de sua capacidade frente 
aos estudantes. Portanto, não se deve nunca esquecer que quem chega, 
aquele que chega para dar a aula é o resultado de tantos encontros que 
esta pessoa fez consigo mesmo e com a matéria a ser estudada, com o 
livro que pretende ensinar, etc. Por quê? Porque caso contrário a aula 
torna-se somente o resultado de um registro (gravação) de fatos, uma 
narração de eventos, como se fosse um livro que fosse lido naquele 
momento e eu tenho disso uma forte lembrança da Universidade de Roma. 
Lembro mesmo no caso de grandes, grandes estudiosos que vinham com 
seus livros e nos liam em voz alta esse livro deles, então, nós perdíamos 
completamente a presença, a semântica do professor, que era aquilo que 
na verdade procurávamos. Lembro, no entanto, de um outro professor que 
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tive no primeiro ano de Ciências Políticas, que ensinava Economia Política, 
[...] Há mais de 20 anos, 25 anos atrás, e eu tenho ainda memória viva 
daquelas aulas, porque ele fazia como se fosse praticamente um romance o 
relato de uma matéria que geralmente é uma matéria fria, como a Economia 
Política. Mas, por exemplo, para contar o nascimento dos bancos ele 
contava a história do Mercador de Veneza (Il mercante di Venezia) e 
tornava a situação viva, atual, quer dizer, toda a lógica não estava nos 
números, mas estava nas necessidades objetivas, porque a Economia 
deveria ser uma matéria prática e não teórica. A mesma coisa com um 
professor com o qual trabalhei por diversos anos, como eu dizia antes, eu 
tive este mesmo tipo de experiência, porque com ele a aula era sempre uma 
novidade, ele era um homem que contava uma infinidade de anedotas, 
histórias sobre os homens que tinham de algum modo determinado os 
encontros com a história. Portanto, não se tratava somente de escutar o fato 
técnico, mas o fato emocional tornava-se prioritário. Eu aprendi que tanto na 
minha formação pessoal quanto na formação que eu dou aos outros se 
torna indispensável o aspecto emocional, porque a memória emocional é 
muito mais viva do que a memória cerebral. Enquanto se abre um mundo 
que é feito de imagens, de cores, de sons, de percepções físicas que na 
memória cerebral, ao invés disso, são comprovados somente como dados, 
números, nomes, fatos. (P2) 

 

 Observa-se pela declaração de P2 que não basta dominar a matéria ou 

disciplina para dar boas aulas. O professor que marca, é aquele que fica na memória 

do aluno por ter tornado o conteúdo presente, emotizado e vivo na sua mente.  

 Esse processo de construção a que se refere P2: “aquele que chega para dar 

a aula é o resultado de tantos encontros que esta pessoa faz consigo mesmo e com 

a matéria a ser estudada, com o livro que pretende ensinar.” Esse processo também 

se encontra em P4. A entrevistada expressa que uma construção precisa de base e 

envolve: compreensão pessoal com ampliação da consciência e revisão constante 

do próprio inconsciente; estudo e trabalho prático no fazer cotidiano, além de 

observar outros professores na sua prática, como fazem didática, como se expõe, 

falam e aplicam suas atividade. Todo esse contexto implica em não estar preso a um 

único modo no fazer sua ação docente. 

 Do exposto até então, conclui-se que os professores participantes deste 

estudo, buscam não somente apresentar e discutir os conteúdos de suas disciplinas. 

Mais que isso, procuram ser exemplo de vida para seus alunos como relatam na  

trajetória pessoal de formação realizada. Na sequência, se identificam e realizam os 

princípios formativos que orientam a formação no método ontopsicológico. 
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4.1.6 Princípio formativo dos professores do Ensino Superior que utilizam o método 

ontopsicológico 

 
Na tentativa de compreender os significados e sentidos da formação 

continuada dos professores do Ensino Superior que utilizam o método 

ontopsicológico em sua formação, identificam-se os princípios formativos, descritos 

no mapa conceitual 8.  

 
Mapa conceitual 8: Princípios formativos em Ontopsicologia 
 

 
 
Fonte: Dados de pesquisa, Spanhol (2013) 
 

É evidente nas falas dos entrevistados a aplicação dos conhecimentos da  

Ontopsicologia em suas atividades pessoais e profissionais. No entanto, é nas 

verbalizações de P1 que aparecem claramente as bases epistêmicas do 

conhecimento utilizado por todos os sujeitos desta pesquisa. 

 Convém ressaltar que P1 fez parte do processo inicial da aplicação do 

conhecimento ontopsicológico. Em suas falas delineiam-se as bases deste 

conhecimento. 
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Eu já tinha estudado os tópicos dentro da Universidade de São Tomás de 
Aquino e tinha colocado que o fundamento da psicologia humanista 
dependia de um novo conhecimento que é aquele que desse a diretiva da 
solução dos problemas da vida. E que este fundamento era a 
Ontopsicologia que dava.  (P1) 

 
Confesso que, quando decidi o nome Ontopsicologia, eu nunca havia lido a 
famosa reunião de 1956 em Paris, nunca tinha ouvido falar de Sutich: para 
mim era simples que, caso se fizesse uma lógica sobre a psique, esta lógica 
deveria ter o nexo com o ser. Uma ciência, de fato, deve ser íntima dentro 
do real. Isto demonstra que, muitas vezes na historia do pensamento, 
diversos pesquisadores chegam à mesma descoberta, porque todos os 
pesquisadores caminham dentro da indicação do mundo-da-vida, da 
realidade, segundo a pressão histórica do momento. (MENEGHETTI, 2013b 
pp.45-46, tradução nossa)72 

 

Assim, a Ontopsicologia se estrutura em um  momento histórico quando 

estudiosos das Ciências Humanas procuravam um caminho para uma resposta ao 

Humano. Nos anos de 1970 a 1973 Antonio Meneghetti, ministrou aulas na Pontifícia 

Universidade São Tomas de Aquino, em Roma. Das lições decorrentes nasceu o 

texto “Ontopsicologia do Homem” que fornece uma primeira formalização à 

Ontopsicologia73. 

A professora Grishina (2013, tradução nossa), Grand Doctor Nauc, da UESP 

em conferência proferida na Summer University of Ontopsychology, ao tratar do 

tema “A ética do bem estar psicológico.” apresenta um quadro das diferentes 

correntes inclusas na Ontopsicologia como se visualiza na sequência. No quadro 2 

são evidentes as diferenças apresentadas em cada uma das concepções. Convém 

ressaltar que conforme já expresso pelos pesquisados, a Ontopsicologia tem como 

argumento central a autenticação, ou seja, a individuação do critério interior – Em si 

ôntico e o , considera como estratégia de vida a metanóia.  

 

 

 

 

                                                
72“Confesso che, quando decisi il nome “Ontopsicologia”, io non avevo mai letto la famosa riunione del 

1956 a Parigi, non avevo mai sentito parlare de Sutich: per me era símplice che, se si faceva una 
logica sulla psiche, questa logica dovesse avere il nesso con l`essere. Una scienza, infatti, deve 
essere intima dentro il reale. Questo dimostra che, molte volte, nella storia del pensiero, diversi 
scienziati arivano alla stessa scoperta, perché tutti gli scienziati camminano dentro l`indicazione del 
mondo dela vita, dela realtà, secondo la pressione storica del momento.”	  

73Cf. MENEGHETTI, A. A tese Ontopsicológica – 1º. cap. In: ________. Manual de Ontopsicologia. 
4 ed. Recanto Maestro: Ontopsicológica Editora Universitária, 2010. 
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QUADRO 2 – Síntese das correntes Psicológicas 

CORRENTES	  DE	  
PSICOLOGIA	  

ARGUMENTO	  
CENTRALE	  

PROCESSO	  DE	  VIDA	   STRATEGIA	  DA	  VIDA	  

Psicologia	  clássica	   Adaptação	   Adaptação	   do	  
individuo	  

Estratégia	   de	  
adaptação	  

Psicologia	  humanista	   Autorealização	   Autorealização	   do	  
individuo	  

Estratégia	  	  de	  
superação	  

Psicologia	  existencial	   Autotrascendência	   Busca	  de	  sentido	   Estratégia	  de	  
trasformação	  

Ontopsicologia	   Autenticação	  
	  (individuação	   do	  
criterio	  interior	  –	  Em	  Si	  	  
ôntico)	  

Atualização	  em	  Ser	   Metanóia	  

Fonte: Grishina (2013). 

 

Em relação aos aspectos da formação humana, P1 apresenta a 

Ontopsicologia e as suas descobertas como princípios orientadores. Nos pontos 

fundamentais desse conhecimento destaca que: 

 
Primeiramente é preciso partir da exigência da natureza. Se nós falamos de 
Ontopsicologia, a Ontopsicologia assenta sua base na compreensão da 
natureza. Como é a natureza humana? Primeiro, a tendência de manter a 
vida e segundo, de aperfeiçoá-la.(P1) 

 

 A capacidade de ler as informações intuitivas para aplicá-las com precisão no 

dia a dia do fazer profissional e pessoal requer do professor uma consciência 

aprimorada. É o que P1 apresenta na sua fala a seguir.  
 

cultivar as inteligências, adquirir a capacidade da intuição com vista o 
sucesso em qualquer área do saber [...] isso é uma exigência, trata-se de 
afinar a razão para que a razão possa construir uma ciência dentro da 
ordem da natureza humana. (P1) 

 

Com este argumento P1 acrescenta que é preciso ampliar o raio da ciência 

para resgatar os valores necessários à construção de um modelo de ciência dentro 

da ordem da natureza humana. 

 
A Ontopsicologia dá à epistemologia pra poder elaborar uma ciência exata, 
só que essa ciência exata não é somente o conhecimento da tecnologia dos 
fatos externos, mas é também o aprimoramento da pessoa para que isso 
possa acontecer. Isto precisa acontecer no relacionamento humano em 
qualquer circunstância e preponderantemente no exercício da profissão do 
ensino nas universidades. (P1) 
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Para Grichina (2013, tradução nossa), “O filósofo é um pesquisador das 

fenomenologias que pertencem ao Ser. A autenticidade do filósofo significa: ser 

sadio do ponto de vista biológico; fazer metanóia, chegar à visão ôntica e ter uma 

abordagem pluricultural.” (informação verbal).  

 Meneghetti (2002), ao falar do homem exato, assevera: 

 
O homem não se torna exato pelo que aprende, isto é, pela assimilação de 
objetualidade literária, acadêmica, oficial, codificada, porque esses são 
apenas procedimentos de convenção. O homem já é exato por princípio, em 
causa, porque só a partir dali se justifica qualquer proceder e qualquer 
aprendizagem. (MENEGHETTI, 2002, p.85). 
 

 Posteriormente, P1 destaca a importância de autoconhecimento para ter 

condições de ler as informações do que a vida apresenta e não só os fatos e 

situações que o externo impõe como condição ao humano. 
 

A interferência da máquina que elimina a relação humana, já os próprios 
positivistas, acusavam como um perigo, porque a educação passa muito 
mais pela relação humana do que pela instrução da cultura formalizada. E 
isto é um fato que a Ontopsicologia necessariamente coloca de um modo 
muito claro, porque se trata de aprender a capacidade de perceber e ler as 
informações que a vida recebe e que vão além daquilo que a percepção dos 
sentidos externos colhem. Este é um fato que precisa ser desenvolvido 
porque é o autoconhecimento. (P1) 

 

O princípio que coloca as bases para compreensão da natureza humana 

possibilita compreender como é o ser humano na sua raiz e dá o fundamento de 

como é o constituinte último do humano, o Em si ôntico. Este princípio está expresso 

nos discursos de todos os participantes, contudo, destacado por P3: “[...] 

compreende como é o ser humano na sua raiz e entra na radicalidade da existência 

humana.”  
 

 Para P1, é necessário corrigir a consciência e aprimorar a percepção.  
 

é o elemento básico, porque a Ontopsicologia dá um fundamento de 
epistemologia ou de conhecimento exato para a consciência. Tem que 
corrigir a consciência humana, que só aprendeu a causalidade externa, para 
que o ser humano aprenda através de uma introspecção, ou endo (...) uma 
introspecção para que ele possa ver todas as linguagens da vida e, 
preponderantemente, a informação dinâmica, que é aquela do Campo 
Semântico. Porque essa informação dinâmica é a que dá a real transação 
de informações de vantagem humana ou de desvantagem humana, sendo 
que isso, pelos sentidos externos não é colhido, não é percebido, e por isso 
se trata de reeducar o indivíduo a uma percepção que alarga e colhe 
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aquelas informações que os sentidos externos não têm condições de colher. 
(P1) 

 

O conhecimento exato e a capacidade de introspecção necessárias para 

compreender as diferentes linguagens da vida, às quais P1 se refere, dizem respeito 

ao Em si ôntico que os antigos filósofos chamavam de “alma”, a qual se colhe pelas 

informações dinâmicas de campo semântico. 

 
E a Ontopsicologia justamente quer compreender como é o humano na sua 
raiz. Ali está a base diferencial de tudo, este é o elemento que dá a diretiva. 
[...] A Ontopsicologia dá o fundamento, diz como é o constituinte último do 
humano. [...] É aquilo que os antigos chamavam de alma e aqui se chama 
de Em si ôntico, [...] mas a alma não é só a consciência. A alma é 
polivalente em sua inteligência. Fala por sonhos, fala por emoções, fala por 
gestos, fala por fisionomia, fala de inúmeras maneiras, fala pelo modo como 
me visto, etc. E tudo aquilo que foi necessário ser compreendido como 
linguagem de vida foi excluído da cultura e foi seguido uma mera 
consciência que está alienada e está se posicionando contra o valor da vida 
humana. Então aumentam as doenças, então aumentam as guerras, então 
aumentam os terrorismos, aumenta tudo. É uma (...) a Ontopsicologia é 
uma alternativa pra restabelecer a dignidade humana dentro do leito da sua 
natureza. (P1) 

 

 O Em Si ôntico, o campo semântico e o monitor de deflexão da psique 

humana são as três descobertas da Ontopsicologia: o Em Si ôntico é o critério para 

o uso do método ontopsicológico; o campo semântico permite a leitura das 

informações advindas da psique humana como manifestação do Em Si ôntico e do 

monitor de deflexão.  

P3, no excerto  a seguir, elucida estes aspectos: 

 
fundamental é que existe também uma comunicação básica que a vida usa 
no interno das individuações que é o Campo Semântico, então a principal 
descoberta é o Em si ôntico, a primeira é o Campo Semântico e a outra é o 
Monitor de Deflexão que o fulcro, dos desvios e dos estereótipos [...] ele tem 
um modo que fixa e que dá o traço da dificuldade, da alienação  da própria  
pessoa consigo mesma (P3) 
 

A Ontopsicologia como  teoria do conhecimento, tem aplicação prática em 

todos os setores da vida humana, social e ambiental, como confirmam P2, P3, P4, 

respectivamente:  

 
a Ontopsicologia é a única ciência que eu encontrei na minha vida que 
enquanto você estuda a teoria, já está aplicando essa teoria em você 
mesmo. Isto não acontece em nenhum outro setor da ciência, porque 
logicamente nos outros setores da ciência o objeto de estudo é externo. [...] 
Na Ontopsicologia aquilo que você está estudando é o homem, o ser 
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humano, portanto, aquilo que você está estudando é automaticamente você 
mesmo. [...]A diferença se nota muito, em nível mesmo de experiência e 
resultados.(P2) 

 
Ontopsicologia, entra nessa radicalidade da existência humana essa é a 
diferença o quanto a outra, a outra pedagogia também é outra construção 
científica, ela é interessante, ela é complementar eu diria, é, muito boa 
também, mas a Ontopsicologia ela é preliminar, ela é premissa, ela é 
anterior, ela tem haver com a sanidade bio-psíquica daquilo que é inerente, 
humano e só é daquele humano, então depois de todos os humanos, então 
esse eu acho que é a diferença da Ontopsicologia, não saberia dizer outra 
coisa. (P3) 

 
[...] a Ontopsicologia não é só aquela teoria, aquele conhecimento teórico, 
entre aspas, [...] Tudo que o professor [ Meneghetti] fez, está escrito em 
livros, está se lendo. Por ali parece teoria, mas não tem nada de teoria, é 
aplicação [...]a Ontopsicologia, ela, o ponto é sempre formar e tornar 
autêntica a pessoa (P4) 

 

O método em estudo tem como base os princípios da Ontopsicologia, a qual 

considera que o sujeito deve ter uma vida exata e ser sério com a sua existência. 

Ser exato e sério significa ser coerente com o próprio projeto natural intrínseco que 

cada um porta, que o identifica como individuação. Assim, o sujeito é capaz de reger 

a própria vida em plenitude com utilitarismo funcional no contexto social. O sujeito 

que se distrai ou é superficial em relação à própria vida se retira do comando da sua 

própria existência e vive regido por informações alheias ao seu projeto natural. Vive 

em conformidade com as regras aprendidas e impostas por outros (pais, sociedade, 

cultura, etc.) que o impelem a bloqueios e a agir com medo, culpa, vergonha e se 

autossabota. Não obtêm resultados ao procurar culpados, pois não percebe que ele 

mesmo causou aquela situação. No momento em que escolhe ser como os outros, 

se produz, contrariando a forma como a vida propôs e projetou. 

As falas dos entrevistados e a interpretação decorrente encontram respaldo 

teórico em diferentes obras do criador do método ontopsicológico, principalmente em  

Meneghetti (2004, 2010, 2012b). 

Portanto, para ser coerente nesta existência, os professores do Ensino 

Superior, participantes desta pesquisa, orientam-se pelo método ontopsicológico o 

qual, conforme descrito no tópico 4.2,  utiliza como princípios o conhecimento desta 

ciência e as suas descobertas. 

 

 
 
 



 

	  

146 

4.2 MÉTODO ONTOPSICOLÓGICO: NOVIDADE PARA ACADEMIA 
 
 As novidades do método ontopsicológico, aplicadas na docência do Ensino 

Superior, identificadas pelos participantes da pesquisa, estão representadas no 

mapa conceitual 9 a seguir. 

 
Mapa conceitual 9: Método ontopsicológico no ensino superior 
 

 
Fonte: Dados de pesquisa, Spanhol (2013) 
 

Seguindo as informações dos retângulos externos do mapa conceitual (Figura 

9) encontra-se que para os professores pesquisados: “Formar o ser humano dono da 

própria vida e responsável por todos os seus atos ou seja formar a pessoa autêntica 

é necessário ter relação condizente com a natureza e deste modo mudar a mente – 

metanóia”. Aplicando o método bilógico, ou seja, método indutivo-dedutivo 

conjuntamente com as novidades dos princípios complementares “Em si ôntico, 

monitor de deflexão e campo semântico”. O professor “aprende a gerir de forma 

mais capaz o cotidiano da educação” o que lhe favorece a “condução do grupo 

dentro de uma aula” fortalecendo a responsabilização do aluno e deste modo 

“formar pessoas para um protagonismo responsável.” 

Referindo-se ao método ontopsicológico, P5 descreve que:  

 
[...] é um método existencial, ele é um método a ser aplicado à própria vida. 
[...] Dentro da própria AMF, aqueles [professores] que não estudaram [o 
método], não compreender o que é normal, como qualquer outro método. 
[...] é uma incompreensão da profundidade, [...] é lógico que o ideal seria 
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todos conhecerem, mais é sempre uma escolha pessoal, estudar esse 
método. Esse conhecimento [...] é muito cru, [...] ele te mostra toda a 
realidade, e às vezes a gente não quer enxergar tudo. Então, [...] o que eu 
vejo [...] é que a gente tá muito na frente com esse conhecimento. Às vezes, 
é difícil até comunicar. [...] Mas eu vejo que esse conhecimento poderia ser 
de grande utilidade para muitos docentes, porque se teria um outro sentido 
pro trabalho. (P5) 

 

 Carotenuto (2013, p. 389) argumenta que “toda a Ontopsicologia é pedagogia 

existencial para chegar ao fim previsto: realizar a existência no próprio individual 

projeto ôntico, aquele que o ser intencionou”.  Assim, na função de educador, o 

professor do Ensino Superior tem a tarefa de auxiliar na formação de seus alunos. 

Esse fato implica em ser exato e agir em consonância com o seu projeto de 

natureza. Nesse raciocínio, contribui para formar alunos responsáveis, afim de que 

percebam que “Não se trata de fazer a revolução externa, [...] antes a revolução 

interior: formar-se, compreender, ir verificar, permanecendo sempre fiéis ao próprio 

Em Si ôntico que pouco a pouco dá a possibilidade...até que um dia se chega ao 

comando”. (MENEGHETTI, 2013f, p.132). 

Observa-se que para P5 o método em questão é existencial. Portanto,  é 

adequado à formação no campo pessoal e profissional. Apresenta uma novidade 

quando dá a diretiva do potencial do sujeito no aqui e agora. Por isso, ele é 

empregável como recurso para entender a dinâmica da sala de aula e despertar no 

aluno a busca da sua autenticidade com protagonismo responsável. 

Barbieri (2003, p. 201) argumenta que a Ontopsicologia contribui para  a 

formação da juventude, haja vista que, em sua pesquisa “o jovem apresenta a 

intensificação da responsabilidade individual e da necessidade de desenvolvimento 

pessoal através do uso do instrumento ontopsicológico”. Em outra passagem, a 

autora salienta que “a metodologia ontopsicológica responsabiliza o jovem a ser ele 

mesmo de acordo com seu projeto original, buscando em si próprio as causas de 

eventuais desvios, erros ou insucessos.”(BARBIERI 2003, p.201). Salienta a 

necessidade de, enquanto faz a sua estrada, ter presente as regras sociais, pois se 

quer percorrer seu caminho sem tropeços deve levar em consideração aquilo que é 

proposto pelo meio que o circunda. No entanto, enfatiza que deve ter sempre 

presente o seu impulso de ordem interior, que mantém a vida em circularidade e 

evolução. 

Também P4 argumenta que o método acontece se o profissional vive aquele 

conhecimento e que isso implica tomar decisões com base em sua identidade e 
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transcender estereótipos. Estes aspectos compreendem o mudar a mente: metanóia 

e autenticidade. 

Neste viés, Vidor (2013, p. 90) explica “Para recuperar a dimensão original da 

identidade humana, a consciência necessita de metanóia.”  Portanto, considera-se 

que ao buscar uma ampliação da consciência de si, o docente auxilia o aluno na 

busca da sua autonomia e, como afirma Sacristán (1999, p. 32) “a qualidade em 

educação é indissociável da qualidade humana dos docentes.” 

Este posicionamento se verifica na fala de P1 quando diz que, o método não 

se reduz a uma aplicação, apenas, mas, ele amplia a consciência para evitar erros e 

aprender a decifrar as linguagens da vida, numa relação condizente com a natureza, 

para não proceder em desordem nas relações. Portanto, quanto à prática docente, 

este entrevistado acrescenta: 

  
[...] a gente tem que eliminar o medo dos alunos e não estimular o medo. 
[...] Competência de vida não se mede pela quantidade. Quantidade é um 
fenômeno de matéria. O espírito precisa de qualificação e não de matéria, 
de quantidade. Está sendo confundido e querendo induzir que a quantidade 
soluciona a qualidade, não é verdade, é só a qualidade que reduz a 
quantidade e aperfeiçoa a pessoa. (P1.) 

 

 P2 e P3 também  narram, respectivamente, a novidade da utilização do 

método ontopsicológico na academia: 

 
[...] a minha primeira experiência de ensino começa exatamente através da 
Cátedra de História Econômica [...]Aquilo que eu entendi antes da 
Ontopsicologia é que, de qualquer forma, não todos os docentes, não todos 
os experts (especialistas), são bons professores; isto é, existe uma grande 
diferença entre saber e saber ensinar. [...]eu conheci a Ontopsicologia 
enquanto trabalhava ainda dentro da Universidade e esta foi a oportunidade 
de fazer tantas mudanças. [...]Portanto, eu comecei a adquirir, através da 
técnica ontopsicológica, aqueles instrumentos que me serviam para 
trabalhar inclusive sob o aspecto psicológico do estudante. Então não se 
tratava mais somente de dar a aula, mas se tratava também de entender 
rapidamente que tipo de problema tem o estudante, qual é o seu ponto 
forte, qual é o seu ponto de dificuldade. Todas coisas que antes da 
Ontopsicologia eram impossíveis.[...] E o ponto de maior relevância nesta 
experiência que eu tive como docente após ter conhecido a Ontopsicologia 
foi entender, através da instrumentação do campo semântico, como se 
move a dinâmica de uma sala de aula, por exemplo.  (P2) 

 
 [...] eu uso o método ontopsicológico para ensinar [...] didática, prática de 
ensino [...] com esse método eu, eu aprimoro diria a minha forma de dar 
aula, e os alunos gostam porque é muito eficiente, eles percebem porque é 
muito humano, por um lado é difícil é duro, porque eles sentem a diferença 
em relação aos outros professores, porque a gente se torna mais exigente, 
e mais depois os alunos, cresce e ficam felizes vê o resultado (P3)  
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 Pelos depoimentos de P2 e P3 observa-se que a aplicação do método 

ontopsicológico é ampla e não se restringe a uma área apenas. Segundo Vidor 

(2013, p, 66) “ A Ontopsicologia propõe seu método indutivo-dedutivo e intuitivo 

mediante um novo meio de percepção capaz de recolocar o eu consciente em 

coincidência com os valores da própria vida inerentes na natureza.” 

Meneghetti (2013c) em entrevista exclusiva para esta tese diz: 

 
Portanto a minha é uma pedagogia de responsabilidade. Cada um tem 
responsabilidade. Depois quando eu fiz o primeiro livro Pedagogia 
Ontopsicologica eu ensinava os pais. Porque os pais viam que eu havia 
curado eles. Então estes pais – em  Roma – disseram: não queremos que 
nossos filhos tenham os mesmos problemas que nos, o que podemos 
fazer? Aquelas eram aulas que fazia para os pais. [...]Então a pedagogia 
Ontopsicologica é clinica. 
 

 Assim, concebe-se que esta é uma novidade propiciada pela aplicação do 

método ontopsicológico o qual, diferentemente de utilizar uma teoria psicológica que 

explique as concepções pedagógicas, propõe contribuições à aplicação do método 

diretamente, independente da corrente ou teoria utilizada. Esta possibilidade 

proporciona um  caráter epistêmico e interdisciplinar e humanista à educação 

universitária, como também argumenta P5.  
 

Fui vendo qual é o diferencial do método ontopsicológico, do conhecimento 
ontopsicológico, em sala de aula. Porque o professor ele não deve ser 
apenas um que está ali para expor um conhecimento, seja técnico de uma 
área, administração, [...] ele tá ali para formar um ser humano, isso 
raramente, é visto, é compreendido. E que tipo de ser humano eu quero 
formar? Porque a maioria dos professores, muitos professores, que ainda 
têm essa visão humanista, formam de acordo com uma ideologia, seja ela 
marxista, seja ela neoliberal. Mas não se pensa quem é aquele ser humano, 
porque cada um é diferente, então, é isso que o método, ele proporciona, 
(P5). 

 

 Como se observa, o depoimento de P5 enfatiza o caráter humanista74 da 

aplicação do método ontopsicológico na prática pedagógica. Isso pressupõe que o 

professor está na posição de mediador tanto na formação do ser humano quanto no 

conhecimento técnico científico.  

 Para Vidor (2013, p.87-88) “ A Ontopsicologia é a ciência que formalizou o 

método e os meios para adequar a consciência do homem à identidade de sua vida.” 

                                                
74Caráter humanista proposto pela Ontopsicologia considera  um novo humanismo, diferentemente 

das premissas de Carl Rogers. 
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Para este autor “A finalidade da ciência é recuperar a consciência ôntica como guia 

na construção do valor pessoal e coletivo da vida humana na história.” 

A seguir, P5 destaca que na utilização do método ontopsicológico o professor 

tem uma sensibilidade mais aguçada o que lhe possibilita mais flexibilidade com os 

alunos. 

 
[...] o método, ele proporciona, por exemplo, esse professor que tem esse 
conhecimento, ele passa a ter uma sensibilidade mais aguçada, então ele 
traz exemplos em sala de aula que diz respeito a vida de um, a vida de 
outro, e alunos meus já diziam, mais incrível, como é que a senhora disse 
um exemplo que eu estava tendo na minha vida naquele momento. Pois é, 
isso é método. Então, se passa ter uma maior sensibilidade, uma 
sensibilidade aguçada, pras informações, o cara não chega só com a 
cabeça, chega com uma percepção organísmica de corpo mesmo, corpo e 
alma, corpo e inteligência. Então, esse pra mim é um dos principais 
diferenciais, de ver o aluno, cada aluno com uma realidade né”, e de que o 
docente, o conhecimento, o docente ele é um instrumento entre aluno e 
conhecimento, o importante ali não é o docente e sim o conhecimento. Se o 
aluno saiu dali com o conhecimento, ele é um bom professor, então esse 
pra mim foi um, é um dos principais diferenciais da metodologia 
ontopsicológica. E eu tinha feito disciplina de didática de Ensino Superior, e 
assim por diante, mais raramente você tem essa visão, muito raro, então 
falta método de ensino, e tem uma outra questão interessante também, 
porque o professor que tem esse método, ele, ele passa ser um instrumento 
do conhecimento, então ele passa ser dinâmico, isso quer dizer o que? Não 
é que ele tem um programa que vai ser fixo por dez anos, ele muda a cada 
dia, então ele entra na realidade daquela turma, porque cada turma também 
tem uma identidade, porque é composto por aquelas pessoas, e como 
numa organização. [...]por mais que os conteúdos programáticos sejam 
aqueles [...]o modo como eu vou fazer, vai ser diferente, isso ele parte do 
que? Do processo intuitivo e da criatividade docente, só que pra isso ele 
tem que ter sensibilidade e entrar naquela informação, compreender aquela 
informação, então esse pra mim foi um outro diferencial muito grande, de 
conseguir compreender que cada turma tem uma identidade, cada individuo 
tem uma identidade, e conseguir suprir a necessidade de conhecimento de 
cada um. [...] esse é o bonito do método é que permite a flexibilidade do 
docente, que dar aula não é ser uma máquina que só repete conteúdo, 
muito pelo contrário. [...] tem que ser muito criativo. (P5) 

 

 As colocações de P5 demonstram o diferencial do método utilizado 

comparado à disciplina que cursou de “Didática de Ensino Superior”. Relata que o 

professor chega de corpo e alma, de corpo e inteligência, ou seja, tem uma 

percepção organísmica que lhe permite compreender o todo do momento do ensino. 

No entanto, como demonstra sua fala na sequência, explica a importância de 

formalizar este conhecimento para o uso no Ensino Superior. 
 

[...] (com relação ao método) a gente discute muito, porque como eu te 
disse, ele é existencial, ele tem que ser aplicado [...] então, a gente vive se 
questionando, mas é necessário fazer mais, por isso é importante o teu 
trabalho também, porque isso não tá formalizado ainda, inclusive isso é 
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importante tu colocares, foi muito bonito isso, quando nós recebemos a 
visita do Ministério [comissão de avaliação] para o reconhecimento da 
instituição [AMF] [...] viu o diferencial do nosso método [...] e disse, vocês 
têm que formalizar o que é o método ontopsicológico, aplicada no Ensino 
Superior, porque esse é o diferencial de vocês, isso tá tudo no relatório, no 
documentos oficiais do ministério.  (P5) 

 

 Assim, de acordo com P5, a novidade do método ontopsicológico, implantada 

no Ensino Superior, se classifica como um diferencial da AMF, pela Comissão de 

Avaliação Institucional - MEC. P5 enfatiza também que a presente pesquisa pode 

dar contribuições para sua formalização.  

 Junges (2013, p.110) escreve sobre a ênfase dos entrevistados, professores 

doutores das Universidades de (o): Lisboa; Nova Lisboa; Católica Portuguesa; 

Aveiro; Porto e Minho, que “acreditam que o dispositivo de formação pedagógica 

precisa ter o apoio institucional”.  Também para o aspecto da dimensão pessoal, as 

instituições precisam acolher novidade em tempos de mudanças globais, para o bem 

estar da humanidade. 

 Diferentemente do que diz Zabalza (2011, p. 405, tradução nossa ), ao 

abordar o aspecto da dimensão pessoal, um dos componentes da figura do docente, 

que do ponto de vista da formação é pouco levando em consideração “quem sabe 

por que as universidades e os centros de formação não soubemos muito bem como 

entrar nesse território pessoal, sem romper os limites da privacidade e o direito à 

intimidade.” Por outro lado, os participantes desta pesquisa têm como condição 

primeira a busca pelo aprimoramento da sua consciência, respaldados pela 

instituição à qual pertencem.  

Acrescenta ainda Zabalza (2011, p. 405, tradução nossa): 

 

Mesmo assim, é duvidoso que as instituições de formação incorporem este 
tipo de questionamentos nas suas propostas formativas. Não sabemos 
como fazer isso, mesmo que tenhamos a convicção acerca da importância 
dessa dimensão pessoal no desenvolvimento da docência. 

 



 

	  

152 

 Este estudo apresenta uma diferença em relação à proposição de Zabalza, 

haja vista que todos os professores da disciplinas FOIL passam pela formação 

pessoal e acadêmica segundo o método ontopsicológico. 

Na sequência,  destaca-se o exposto por P6, que trata da aplicação do 

método bilógico: 

 

É todo o momento, é aplicação do método é bilógico (lógica intuitiva e lógica 
racional) , é sempre junto, é, esse sem dúvida é um diferencial da aplicação 
Ontopsicológica no âmbito da formação, da atuação docente. É, porque por 
mais que você por exemplo, programe uma determinado, um determinado 
conteúdo, faça um programa de ensino, se proponha a explicar determinado 
conteúdo em uma aula, e que você vai iniciar por aquele aspecto e vai 
seguir essa trajetória, você tem diante de você um grupo de seres humanos, 
é, e naturalmente pra você atingir um determinado objetivo que você se 
planejou, você tem que conduzir essas pessoas quem elas chegue com 
você, não basta só, racionalmente seguir aquele plano de aula que foi 
executado, é, esse conhecimento, vamos chamar intuitivo, ele atua ao longo 
de toda uma aula, por exemplo. Em que uma determinada pergunta, que, 
que se tinha feito, um exemplo, uma pergunta que é feita, que pode te, você 
tem um ponto de chegada com aquele grupo durante aquela aula, uma 
determinada pergunta pode te conduzir pra uma direção que você, que te 
dificulte chegar naquele ponto ou que te desvie completamente, é, a partir 
do momento que aquele aluno faz aquela pergunta, utilizando essas duas 
lógicas, desse conhecimento, intuitivo, você consegue identificar a intenção 
daquela pergunta, e usando a diplomacia naturalmente, responder, ou 
contornar, ou não responder, e não perder o foco e o objetivo é chegar 
naquele determinado ponto. (P6) 

 

 Utilizar o método bilógico e estar apoiado em duas lógicas, conforme 

Meneghetti (2010, p.133) “para poder conhecer o homem, usa a intuição e o 

raciocínio indutivo-dedutivo, ou seja, une o conhecimento do campo semântico à 

lógica da razão. Não se trata de excluir a razão, mas de acrescentar o critério 

organísmico.” Esta é a razão que permite a sua utilização em diferentes áreas do 

conhecimento, pois se  trata de afinar o instrumento, o pesquisador, o profissional, 

como expressam P3 e P6: 
 

[...] o método ontopsicológico, ele é bacana porque ele faz isso, ele faz você 
utilizar o universalmente o método, o método é sempre o mesmo “né”, mas 
extrair a potencialidade de cada um [...] (P3). 
 
Depois que você faz um trabalho de desenvolvimento pessoal, ou revê 
umas questões existenciais, essa metodologia também depois serve pra 
aplicações técnicas [...] E depois naturalmente fui vendo que essa 
metodologia tem aplicações práticas, e que me serviam também quanto 
formação, que seja docente, que seja enquanto jornalista, que seja quanto 
empresário. (P6). 
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 Nos dados analisados evidencia-se que os entrevistados deste estudo tem 

claro seu posicionamento quanto ao uso do método ontopsicológico na sua vida 

pessoal e profissional e neste caso, mais especificamente, na sua utilização nas 

aulas de Ensino Superior.  

 Na fase de recoleta de dados, P5 apresenta alguns aspectos não 

considerados no momento da entrevista. A constante discussão entre o grupo de 

professores visualizou a necessidade de agregar aos conteúdos teóricos das 

disciplinas FOIL, a vivência prática do fazer, aqui e agora. O método envolve um 

processo contínuo, passo a passo, de aprendizagens práticas da vida cotidiana, 

como por exemplo, participar de laboratórios de aprendizagem dentro das 

disciplinas. Depois, desenvolver atividades profissionais e empreendedoras para 

chegar à autonomia econômica.  

Observa-se então, que o grupo de professores estudados trabalha de forma 

coletiva e partilha suas experiências docentes por meio da reflexão de suas ações. 

Deste modo, produz novidades para o espaço acadêmico.  

Esta constatação transparece em Junges (2013), nas colocações de António 

Nóvoa (2011), ao ser entrevistado: 

 
É preciso que a universidade e o docente tenham a capacidade de poder 
instituir grupos de reflexão com os outros colegas, de poder ter momentos 
de reflexão sobre o trabalho, ter momentos em que as pessoas fazem 
inquéritos aos estudantes e perguntam as opiniões dos estudantes e 
procuram trabalhar sobre estas suas opiniões, ter a capacidade de poder ter 
contato com novas tecnologias, com coisas que funcionam. Para mim, um 
programa de formação não é propriamente organizar um curso, organizar 
um semestre, é tentar encontrar uma rotina de funcionamento, de trabalho 
em que possa haver dentro da universidade pessoas que possam ajudar 
cada um dos professores neste percurso. (JUNGES, 2013, p.108) 
 

 As colocações de Nóvoa são perfeitamente respondidas nas expressões de 

P5, quando informa sobre as reflexões dos professores ao se questionar sobre os 

resultados encontrados nos alunos egressos e suas constantes revisões de como 

formalizar a metodologia aplicada, em beneficio dos alunos. 
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4.3 SIGNIFICADOS E SENTIDOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR SEGUNDO O MÉTODO 

ONTOPSICOLÓGICO 

 

Após a compreensão dos dados e a elaboração dos mapas conceituais de 1 a 

9, a interpretação ratifica a essência daquilo que para os participantes significa a 

formação no método ontopsicológico. A interpretação do mapa conceitual 5 permite 

uma nova compreensão das interpretações e conduz à elaboração do mapa 

conceitual 10. 

 
Mapa conceitual 10: Significados e sentidos da formação continuada no Método Ontopsicológico por 
professores de ensino superior. 

 

 
 
Fonte: Dados de pesquisa, Spanhol (2013)  
 

Neste mapa aparece o sentido básico dos significados: Em si ôntico – 

“Princípio formal inteligente que faz autóctise histórica.”(MENEGHETTI, 2010, p. 

157). A partir da possibilidade de colher as informações do projeto ôntico com 
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aplicação na história, cada pesquisado sente-se provocado a mudanças pessoais 

num movimento de contínua expansão centrípeta75 que permite um constante 

renovar-se o qual abre um novo ciclo de possibilidades a cada instante da vida. 

Para compreender o mapa é necessário acompanhar a leitura no contorno do 

mapa conceitual: iniciá-la pelo centro e seguir a partir da proposição mais próxima 

ao centro, continuar subindo e depois dar continuidade pelo canto superior direito 

onde está descrito no retângulo “A Formação continuada”. Após, continuar em 

direção horária até retornar a mesma expressão. Porém, independente de onde 

iniciar a leitura ela sempre dar-se-á de modo circular. Este é um dos aspectos que 

envolve o método ontopsicológico, visto que, quando o ser humano extravasa seu 

potencial natural – Em si ôntico está sempre em expansão centrípeta e “quanto mais 

se alarga em fenomenologia, mais se intensifica no núcleo”. (MENEGHETTI, 2012b, 

p.87). 

  O que se deduz pelo mapa é que: Significados e sentidos da “utilização do 

método ontopsicológico é identificar o critério básico de natureza – Em Si ôntico”, 

que possibilita a “metanóia” e permite “A formação continuada”  a qual leva a 

“adquirir instrumentos, que facilitam compreender o aluno” através da 

“instrumentalização do campo semântico”, porque pela “capacidade de percepção 

organísmica” facilita o docente ser “instrumento entre aluno e conhecimento” porque 

admite “ter um diferencial para como conduzir a dinâmica da aula” uma vez que 

“compreende como é e como funciona o ser humano” o que o auxilia a “não cair nas 

armadilhas comuns em salas de aulas”. Então, se torna “ instrumento para os 

alunos”, o que implica em “conseguir mais resultados com o alunos, visto que ocorre 

o “desenvolvimento da pessoa”. Esse fato se comprova ao “verificar que o conteúdo 

escorre e o aluno compreende”, aliado ao “resultado de mudança no 

comportamento, que indica metanoia e reforça a formação continuada”. 

Para compreender o papel do professor retoma-se  a conferência proferida 

em 1988, em Roma – Itália, pelo acadêmico Professor Antonio Meneghetti intitulada, 

“O que é um mestre?”: 

 
Todas as coisas do humano, antes mesmo da mídia, antes mesmo das 
grandes religiões, antes mesmo das grandes educações intrafamiliares, são 
efetivamente geridas por mestres, por líderes do saber, ou reconhecidos 

                                                
75Força que reforça o núcleo enquanto se alarga em expansão. O Em Si ôntico é um centripetante 

expansivo com ação de identidade (MENEGHETTI, 2010, p.163) 
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como tais. O professor vê-se na obrigação de mudar os outros, nunca a si 
mesmo, o erro deriva do fato de que ele ensina como se usam os símbolos, 
através dos quais passa a gestão da existência, da economia e da 
sociabilidade. Por isso tudo, ele esquece a verificação e a metanóia para si 
mesmo. (MENEGHETTI, 2004 c, p.141). 

 

 Como se observa nas análises no decorrer do capítulo, os professores 

pesquisados procuram seguir a ordem de vida que portam no seu íntimo, com 

responsabilidade sobre si mesmos. Buscam despertar no aluno a conscientização 

da sua condição humana, como forma de promover a autonomia, a 

responsabilização sobre os seus atos e em relação à humanidade. Este modo de 

trabalho corrobora as ideias do autor do método ontopsicológico ao argumenta que: 

 
O verdadeiro mestre é aquele que sabe fazer contato com o Em Si de cada 
um e correlaciona-se a eles ampliando e operando com destreza módulos 
de conhecimento técnico, a fim de que o ouvinte aprenda como se dá corpo 
e história à alma que acontece naquele pedaço de mundo e de civilização. 
(MENEGHETTI, 2013a p. 23). 

 

Menciona-se ainda outro escrito do autor no qual aborda a questão do ensino 

vivo ao afirmar que “O ensino in vivo é sempre hermenêutico: é claro e evidente em 

si, porém quando se vai verbalizá-lo e formalizá-lo permanece sempre críptico, visto 

que aquela semântica é aberta somente aos ‘videntes’.” (MENEGHETTI, 2013a,  p. 

22). 

 A formação continuada para os professores pesquisados implica em 

mudanças contínuas no seu fazer, momento a momento, as quais resultam do 

cultivar a autenticidade na ação, com presença constante da ordem natural de vida - 

Em si ôntico, mediadas pela leitura do campo semântico. Os aspectos estão todos 

interligados e funcionam de modo circular em expansão. 

A busca existencial encontrada nos pesquisados demonstra uma 

preocupação com a mudança pessoal, metanóia, que  implica em viver a cada 

momento de sua vida a novidade de si mesmo, cultivando o bem estar pessoal e na 

relação com os demais, independente do contexto no qual se encontram e em todas 

as esferas nas quais se inserem.  
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CAPÍTULO V - CONCLUSÕES 

 

5.1 CONCLUSÕES GERAIS  

 

As inquietações manifestadas por estudantes do Ensino Superior ao 

concluírem seus cursos, expressam um dilema: “nem sempre encontram trabalho 

em sua área de formação e, com frequência, sentem-se inseguros diante da  

escolha profissional [...]Então se perguntam: o que fazer?  Onde, por que? O que de 

fato quero e sei fazer?”. (SPANHOL, 2011b, p. 8141). 

Estas manifestações acompanham a pesquisadora desde os primeiros anos 

da sua vida profissional como professora do Ensino Superior. Com as grandes 

transformações sociais, os avanços da tecnologia e a globalização de mercado, que 

ocorrem simultaneamente, percebeu-se  que os estudantes, ao  concluírem seu 

curso,de graduação nem sempre tem clareza de como seguir sua profissão. “Diante 

dessa realidade os jovens enfrentam as novidades e como não têm clareza do seu 

projeto de vida, seguem o que impõe os modelos referenciais significativos.” 

(SPANHOL, 2011b, p. 8141). 

Neste contexto, os professores muitas vezes, servem de modelos aos seus 

alunos. Essas inquietações dos jovens sempre nortearam a busca da excelência na 

vida pessoal e profissional, para servir de referência no convívio profissional e social. 

Assim, a tese que se defende aqui é a de que “para auxiliar na formação do outro é 

necessário primeiro formar a si mesmo”. Neste sentido, delimitou-se como tema o 

processo contínuo de formação de professores.  

Para tanto, traçou-se como objetivo geral “compreender os significados e 

sentidos da formação continuada de professores do Ensino Superior que fazem uso 

do método ontopsicológico para sua formação”. Especificamente, procurou-se 

caracterizar professores que utilizam o método na sua formação e atuação docente; 

identificar como se dá a apropriação, os motivos e a formação desses professores 

segundo estes pressupostos e, por último, elencar os resultados pessoais e 

profissionais e aplicabilidade do método ontopsicológico na prática docente. 

Considerou-se pertinente descrever o pensamento complexo que representa, 

na concepção dos autores consultados, o paradigma emergente à educação 

contemporânea. Tornou-se pertinente ainda, referenciar autores que discorram 
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sobre a temática proposta sobre a formação de professores do Ensino Superior. A 

fundamentação teórica que respaldou epistemologicamente este estudo baseia-se 

nos pressupostos da Ontopsicologia que também representa uma novidade no 

contexto acadêmico, do ensino, pesquisa, extensão e inovação. 

Para esta finalidade desenvolveu-se uma pesquisa de caráter qualitativo que 

envolve a participação de seis professores universitários com formação profissional 

em diferentes áreas do saber e com os seguintes aspectos em comum: possuem 

Pós-Graduação realizada na Cátedra de Ontopsicologia da Universidade Estatal de 

São Petersburgo /UESP – RU; conhecem, estudam o método ontopsicológico e 

ministram disciplinas numa mesma instituição de ensino, na qual este método é 

discutido e apresentado como epistêmico e interdisciplinar. 

Em relação ao grupo pesquisado destaca-se que a característica evidente a 

todos os participantes da pesquisa se relaciona à busca existencial através de 

processo terapêutico – conhecimento pessoal. A partir desse fato se pode concluir 

que os envolvidos nesta pesquisa priorizam o aspecto da dimensão pessoal do 

professor como base para qualidade do seu trabalho. Além disso, aliam a sua 

formação teórica ao processo contínuo de aprimoramento e ampliação da 

consciência sobre si mesmos. A busca e apropriação do conhecimento se processou 

por diferentes percursos para cada um dos participantes. No entanto, é comum a 

todos a proximidade com um professor que conhecia o método, as leituras dos livros 

e textos do autor, a convivência teórico prática com o formalizador do conhecimento 

da Ontopsicologia e o desenvolvimento por meio de cursos, residences, 

conferências com os diferentes instrumentos de intervenção que possibilitaram o 

despertar para a compreensão e leitura organísmica das informações de campo 

semântico. 

Cada professor aqui pesquisado tem suas peculiaridades enquanto pessoa e 

profissional. Cabe salientar que os traços de personalidade que estruturam cada 

uma destas individuações na existência pertencem a um conjunto de informações 

adquiridas pelo temperamento e pelo caráter de cada um dos entrevistados. No 

entanto, o que é evidente em todos é a disponibilidade individual para acessar o 

todo de si mesmos, ou seja, o quântico de vida que dá a possibilidade de realizar na 

existência, sempre com prazer e satisfação. Assim, são profissionais que executam 

a sua subjetividade com precisa objetividade. São professores que colhem as 

informações que impactam e verificam a sua utilidade, identidade e funcionalidade 
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ao momento presente. Estes aspectos tornam-se evidentes nos resultados 

harmônicos e de crescimento que produzem para si e no contexto. 

“O motivo básico que levou os participantes da pesquisa à formação” no 

método ontopsicológico, se  relaciona à busca existencial. Ao se depararem com o 

conhecimento encontraram nos textos do autor, explicações ainda não 

compreendidas por outros autores. Entre estas, há a novidade das três descobertas: 

Campo Semântico; Monitor de Deflexão e Em Si ôntico. Desse modo, - colher as 

informações por meio da leitura de Campo Semântico para  possibilitar a 

identificação, isolamento e aplicação das informações indicadas pelo Em Si ôntico 

no Eu lógico- histórico, bem como, distingui-las das informações do programa 

mnemônico - Monitor de Deflexão que distorce o real das possibilidades, enquanto 

projeto de natureza, - permitiu aos participantes, o investimento e a dedicação ao 

estudo no método ontopsicológico com a vantagem de poder utilizá-lo nos diferentes 

aspectos da vida, pessoal e profissional e ter a evidência dos resultados. 

Em relação à “formação pessoal”, os participantes demonstram a importância 

da humildade na figura do docente para rever seu próprio modo de vida. Essa 

formação ocorreu com a utilização de diferentes instrumentos de intervenção do 

método ontopsicológico. Observa-se que na base de cada processo está a questão 

da revisão do inconsciente na busca da autenticação do Eu. Este procedimento 

permite ampliar a consciência para não proceder “dentro de uma desordem de 

relação humana” e ter a capacidade de ler dentro da ação - intuição76. 

O protagonismo responsável gerado pela formação descrita, com base no 

aumento da capacidade de consciência sobre si, permite aos professores que fazem 

uso de Método Ontopsicológico a autonomia no gerenciamento da sua vida 

individual e profissional, despertando em seus alunos a busca de autonomia 

responsável. 

Nos aspectos referentes aos “resultados pessoais e profissionais”, 

manifestados pelos pesquisados, mais uma vez salientam a importância da 

dimensão pessoal do docente. Acompanhada da instrumentalização do Campo 

Semântico, haja vista que colher as informações que fazem parte do contexto, as 

quais não são verbalizadas e se processam no ambiente de modo inconsciente, 

                                                
76Intuição Lat. Intus actionis = o dentro ou íntimo da ação. Saber antes dos efeitos. (MENEGHETTI, 

2012a, p. 144). 
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facilita ao professor, compreender o aluno e a dinâmica da aula. Desse modo, o 

docente se torna um elo entre o aluno e o conhecimento. 

No que se refere à “aplicabilidade do método”, na visão dos pesquisados, ela 

permite ao professor melhorar a si mesmo e compreender a dinâmica da aula o que 

torna mais prática a gestão dos momentos de ensino. Nesse sentido,o professor tem 

a possibilidade de fazer a leitura dinâmica momento a momento, na sala de aula por 

meio da compreensão das informações de Campo Semântico e distinguir aquilo que 

traz crescimento ou leva à decadência os sujeitos. Compreender a si mesmo permite 

ao professor compreender a dinâmica do humano. Isso não significa que vai fazer 

um processo terapêutico com os alunos, mas permite a condução da dinâmica da 

aula. 

Com a aplicação do método ontopsicológico o professor objetiva levar o aluno 

à tomada de consciência da sua condição humana, das suas potencialidades, da 

responsabilidade consigo e realizar para si mesmo, com autonomia e contribuir com 

a sociedade. A aplicação do método ontopsicológico pressupõe um pesquisador 

exato na sua ação, para ter a acuidade na utilização das informações colhidas por 

Campo Semântico. 

É evidente no grupo de pesquisados que a revisão constante da consciência 

permite ao professor estar sempre em novidade com ele mesmo ao rever, momento 

a momento, o seu modo de ser e de fazer o ato pedagógico. 

A metodologia proposta dá a técnica, ação constante, no aqui e agora e 

assim, a verificação da ação acontece no decorrer do processo, ou seja, implica em 

um conhecimento que habilita o professor a ser um promotor de autonomia e 

responsabilização do aluno. 

As “reflexões sobre o ato docente no Ensino Superior”, manifestadas pelos 

participantes se resumem em oito pontos, elencados a seguir: 

a) Mudar a mente, ampliar a consciência para ter uma vida em equilíbrio com o 

seu potencial de natureza. 

b) Ampliar o domínio do conhecimento específico, da cultura geral e 

autoconhecimento. 

c) Ter humildade e reconhecer seus limites e possibilidades enquanto ser 

humano, que vão além da sua formação acadêmica. 
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d) Mostrar que o estilo de vida do docente emite constantemente comunicação 

consciente e inconsciente, de modo permanente e com maior intensidade que 

suas verbalizações. 

e) Ser enquanto professor, um exemplo de vida, por ter sua vida em 

abundância, amar o que faz e transmitir aos seus alunos esses sentimentos. 

Assim, ao realizar para si, contribui com o outro e com a sociedade. 

f) Ter claro que existe diferença entre saber e saber ensinar. O professor deve 

ser uma pessoa presente, com aulas provocadoras e vivas que auxiliem o 

aluno na construção da sua formação. 

g) Saber que a construção de um professor requer base, onde estão envolvidos: 

compreensão pessoal, trabalho prático e estudo continuo e o compartilhar 

com seus colegas docentes, tudo aliado ao miricismo do fazer diário. 

h) Ter uma visão de homem compatível com a criatividade, flexibilidade e 

sensibilidade próprias de um profissional que vive a sua autenticidade77. 

Os “princípios formativos que orientam a formação dos professores” do 

Ensino Superior, segundo o método ontopsicológico, se norteia pelos pressupostos 

da Ontopsicologia. Então, pode-se dizer que a Ontopsicologia acrescenta aos 

processos de formação de professores aspectos não explorados até então por 

autores que discutem este tema: “a subjetividade exata do pesquisador como critério 

para o conhecimento” (MENEGHETTI, 2010, p.142-144).  

O conhecimento, principalmente das três descobertas da Ontopsicologia, 

fornece o fundamento epistêmico que permite ao professor a leitura de todas as 

informações que a vida transaciona. De posse dessas informações tem-se a 

liberdade de escolha para aprimorar a consciência e corrigir os modelos fixos. 

Aprende-se por introspecção a ler e identificar o critério de natureza que dá a 

passagem para realizar o ótimo da sua vida na existência. Ao realizar para si, 

favorece o crescimento daqueles que estão nas suas relações, seus alunos.  

 Na representação dos pesquisados, o “método ontopsicológico no Ensino 

Superior” acontece se o professor vive o conhecimento. Isso significa que não basta 

conhecer teoricamente os princípios do método, mas se faz premente que estes 

sejam utilizados na prática da vida diária e profissional. Esse dado demonstra o 

caráter prático da teoria. Todos os participantes têm clareza, praticidade e 
                                                
77Autenticidade: quando a ação realizada é igual à intencionalidade do potencial natural - Em Si 

ôntico (MENEGHETTI, 2012 a).  
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objetividade na aplicação do método bilógico que utilizam em sua vida pessoal e 

para ministrar suas aulas nos mais diversos conteúdos. O professor com uma 

percepção egoceptiva coincidente com a percepção proprioceptiva torna-se um elo 

entre o aluno e o conhecimento e gera momentos de ensino com habilidade e 

destreza de um maestro.  É uma tentativa de auxiliar na formação do aluno, não só 

por meio de conteúdos teóricos e técnicos, mas também formar um ser humano 

dono da própria vida e responsável pelos seus atos em relação a si mesmo e ao 

contexto socioambiental e biológico do qual faz parte.  

Além do que se escreveu na pesquisa sobre o conhecimento do método 

ontopsicológico, os profissionais que fazem formação nesses pressupostos, 

apresentam: 

- Estudo contínuo em suas áreas de conhecimento e interesse. 

- Estudo contínuo no método ontopsicológico. 

- Revisão crítica contínua da consciência ou do Eu lógico-histórico com 

aplicação dos instrumentos de análise diagnóstica, própria do método. 

Estes aspectos cultivados pelos participantes da pesquisa confirmam a 

aplicação prática da teoria e demonstram seu caráter interdisciplinar. A sua 

aplicabilidade se evidencia pelo modo como atuam, ou seja, como vivem os 

conceitos aprendidos, na prática diária. Os participantes estudam o método 

ontopsicológico e utilizam esse conhecimento em constante reflexão sobre si, sobre 

sua prática e colhem as consequências das suas ações em todas as esferas da vida 

sejam pessoais, profissionais e sociais. 

Assim, após a análise e entendimento dos dados colhidos nesta pesquisa 

argumenta-se que o método ontopsicológico permite um avanço de aplicação prática 

na formação continuada dos professores do Ensino Superior e na compreensão da 

dinâmica da sala de aula. 

Portanto, conclui-se que os significados e sentidos atribuídos à formação 

continuada de professores que utilizam o método ontopsicológico estão relacionados 

a valores ontológicos que fundamentam a base epistemológica para a atuação ética 

em todas as esferas da vida, pessoal, profissional e social e que, para auxiliar na 

formação do outro, primeiro é preciso formar a si próprio. 
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5.1.1 Formação continuada de professores universitários segundo os pressupostos 

da Ontopsicologia 

 
Muitos foram os caminhos e cada um dos pesquisados fez o seu percurso, no 

entanto, todas essas trajetórias levaram esses professores a encontrar uma 

resolutiva para sua profissão e sua vida, com empenho e responsabilidade sobre si 

e em benefício do contexto social. 

Fazer uma formação segundo o método ontopsicológico significa em primeiro 

lugar, relegar a prepotência dos saberes e despir-se dos modelos padronizados, 

standard, que impedem visualizar  aquilo que realmente é e se conhecer enquanto 

pessoa (ser para si). Isso implica em: 

- Ter uma grande humildade para aprender sobre si mesmo e tomar 

consciência do seu ponto de força para atuá-lo em progresso para si e com 

ganhos para o social. 

- Amar o próprio projeto pessoal. 

A Escola Ontopsicológica resgata o humanismo perene, na ênfase de retornar 

para o humano aquela virtualidade da essência na existência. É aí que se funda a 

possibilidade do professor pleno, que conhece seu potencial e suas limitações. E, 

desse modo, terá condições de dar ao outro – seu aluno, a oportunidade de tornar-

se  autônomo, com a possibilidade de também tornar-se um profissional responsável 

e comprometido com a sociedade. 

O professor que conquista sua autonomia – aquele espaço de conhecimento 

sobre si mesmo que o auxilia a ser sempre mais e melhor para si e para sociedade – 

torna-se um profissional autêntico e, à medida que exterioriza aquilo que é, no amor 

ao seu “trabalho” , contribui intensamente para a ordem social de modo natural. 

A teoria Ontopsicológica não se constitui para ser ensinada por estes 

professores, mas para ser vivida por eles. Ou seja, a pessoa do professor não 

transmite somente conteúdos teóricos, mas também transmite a sua vivência prática. 

Vive-os em seu fazer diário e quando ensina, as suas atitudes no apresentar os 

conteúdos portam a intencionalidade do conhecimento que quer transmitir. O aluno, 

por sua vez, colhe os conteúdos de um outro modo, pois sabe que não é só teoria, 

mas é prática e que é possível fazer na prática aquele conhecimento. Neste sentido, 

professor, teoria e método ou professor, conhecimento e prática se fundem num 
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amalgama que só é identificado ao compreender o conhecimento teórico e aplicá-lo 

na prática. 

Existe uma regra no sistema de Ensino Superior, que impõe ao docente um 

percurso de formação Stricto-Sensu nos modelos da academia tradicional, o que 

não impede percorrer uma formação contínua que permita ao docente atualizar-se78 

enquanto pessoa  ao mesmo tempo que se qualifica enquanto profissional. Essa 

iniciativa é possível seguindo o percurso metodológico da Ontopsicologia. Esta 

formação permite ao professor compreender a partir de si mesmo  as controvérsias 

sociais e ambientais, e agir a cada momento com a novidade de si mesmo, além de 

possibilitar a interdisciplinariedade. 

 

5.2 DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

Um dos pontos destacados atualmente por diferentes autores é como ser um 

professor reflexivo. Nesse viés, destaca-se a importância do precursor teórico da 

prática reflexiva, Schön (1995; 2000), que a divide em três componentes: o 

conhecimento na ação, a reflexão na ação e a reflexão sobre a ação e sobre a 

reflexão na ação. Compreende ainda que é por meio da reflexão que teoria e prática 

aparecem inter-relacionada como uma constante no modo de ação realizado pelos 

pesquisados. 

Junges (2013, p. 192) afirma que “se não houver mudança de concepção, de 

postura, de entendimento do novo paradigma que é proporcionada pela reflexão, 

não haverá modificação na prática dos professores universitários.” Acrescenta que 

essa mudança é necessária também às Instituições, e que este é o desafio na 

atualidade, do Ensino Superior. 

No entanto, com a formação no método ontopsicológico, o professor adquire 

instrumentos que lhe permitem ultrapassar a reflexão e estar em constante reflexão-

ação a cada novo fazer que põe em prática. Pois, ao agir compreende de imediato o 

retorno das reações provocadas o que lhe possibilita a nova ação em conformidade 

com a realidade referente ao momento, naquele contexto. Desse modo, age sempre 

a novidade de si mesmo. 

                                                
78Atualizar-se no sentido de estar sempre em novidade de si mesmo. 
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Os professores do Ensino Superior se deparam com o enfrentamento da 

problemática da educação e servem como modelo a estudantes que anseiam por 

uma profissão. Portanto, os professores aqui estudados são exemplos, pois, além da 

formação acadêmica teórico - técnica para qualificação da sua profissionalidade, 

buscam o desenvolvimento de suas reais possibilidades como seres humanos. Essa 

busca tem o escopo de se tornarem profissionais exatos e, na ação, auxiliar a 

construção da autonomia e responsabilidade dos alunos frente a questões tão 

discutidas em relação ao futuro da humanidade.  

Como constatado neste estudo, para ser exato, o professor deve fazer 

epoqué – significa que por meio da metanóia faz a mudança do eu para tornar a 

consciência exata. Desse modo, pode responsabilizar também os alunos a buscar 

exatidão da consciência porque, somente uma consciência exata possibilita a 

autonomia ao sujeito. Em um mundo em constante transformação, não é só de 

“coisas” que o ser humano precisa, mas de saber para que servem as “coisas” que 

se apresentam. Saber se são úteis e funcionais à sua identidade, para que possa 

aprender a discernir com autonomia. 

Segundo Meneghetti (2013a, p. 53) “O ser humano deve regular o próprio 

passo no caminho da verdade. Não há uma verdade igual para todos.” Isso é 

possível à medida que o Eu lógico-histórico é capaz de verbalizar o Em Si ôntico, 

critério elementar que embasa qualquer pesquisador que queira reger a sua vida e a 

sua ciência. Para o autor da Ontopsicologia “A verdade se colhe na ecceidade79. A 

própria verdade é no quanto se é presente e no quanto se é capaz, 

conscientemente, de dar verbalização a essa presença, ao quântico do próprio real” 

(MENEGHETTI, 2013a, p. 53). 

Em conferência proferida na sede da UNESCO, ao discorrer sobre o tema 

Una nouva pedagogia per la società futura, Meneghetti (2006, p.17),  diz que: “o 

escopo da pedagogia é realizar um adulto capaz de ser verdadeiro para si e 

funcional para a sociedade”. Refere-se também que “a solução para melhorar o fato 

democrático é a educação: iniciar o quanto antes nas técnicas do conhecimento, da 

racionalidade, da responsabilidade e, em particular, da estética em si: o belo sempre 

é verdadeiro e bom” (MENEGHETTI, 2006, p.19). Em outro texto, o autor defende 

que o problema fundamental das sociedades contemporâneas, implica na 

                                                
79	  Ecceidade:	  “Ser	  exclusivamente	  aqui”	  (MENEGHETTI,	  p.81,	  2012a).	  
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“refundação de um critério ético dentro do humanismo, porque nós somos humanos 

[...] (MENEGHETTI, 2002, p. 20, grifo do autor). Defende que o homem é a “fonte da 

qual é preciso escavar um critério geral, que nos dê a coragem de evoluirmos e 

efetuarmos a nossa crise cotidiana, para resolver todos aqueles problemas que a 

vida nos dá como jogo, mas que – se não são resolvidos – fazem o suicídio de 

massa.” (MENEGHETTI, 2002, p. 20). 

Por outro lado, uma “pedagogia do equilíbrio”, termos de Gasque; Tescarolo 

(2008), requer o ser, saber e fazer que, em outras palavras significa: intelecto, 

vontade e ação na expressão de Meneghetti (2006b). Este autor explica que de 

nada adianta o conhecimento se não existe a vontade de executá-lo. Ainda, 

conhecimento e vontade de executá-lo não são suficientes: se faz necessário o agir. 

E, para agir, é necessário que o conhecimento esteja encarnado, precisa fazer parte 

da pessoa e ela, dele. Assim, o equilíbrio entre os três: intelecto, vontade e ação, 

leva ao nexo ontológico onde ser e existência correspondem a uma só unidade que 

se expressa na ação realizada. O indivíduo é  aquilo que faz e ele faz aquilo que é, 

no miricismo quotidiano em uma  constante metanóia. 

Portanto, trabalhar com educação pressupõe um profissional capaz de romper 

os paradigmas que o impedem de encontrar as alternativas para a aprendizagem as 

quais se constituem no eixo de reflexões emancipatórias frente às constantes 

mudanças e exigências do processo civilizatório atual.  

Tomando por base os autores que discutem a formação continuada na 

perspectiva do professor reflexivo e, ampliando-a para o contexto da formação 

segundo o método ontopsicológico, que propõem a exatidão do pesquisador, é 

possível tecer uma nova contribuição para formação continuada de professores do 

Ensino Superior. 

Existe a compreensão do mundo externo e compreensão do mundo interno 

da vida: afeto; sentimentos; sonhos. O conhecimento da natureza e da causa 

adequada à experiência provêm da verdade cientifica. Com o estudo contínuo 

segundo o método ontopsicológico, centraliza-se na compreensão sempre mais 

perfeita da vida. A importância de conhecer o caminho para compreensão da vida é 

para saber como usar a técnica para conduzir a vida. Para isso, é desejável que o 

ser humano amplie sua consciência e conheça a si mesmo, para não errar nas 

decisões de sua vida. É nesse viés que se propõe um novo conceito para a 

formação continuada de professores: professor preciso na ação. Esse professor é 
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aquele que faz a busca existencial num processo contínuo de revisão da sua 

consciência, à procura da compreensão do seu inconsciente. Ele tem na sua ação a 

constante mudança de mente que se reflete na prática pedagógica. 

Desse modo, precisão na ação implica em intuição, ação sobre o intuído e 

resultados expressos na prática pedagógica. Mudança constante que se expressa 

em novo ciclo a cada resultado, uma nova intuição-ação-resultado. 

Para agir conforme sua intuição no processo existencial, o professor 

necessita estar em constante revisão consciente do seu inconsciente para efetivar a 

mudança dos seus modelos mentais incorporados pela cultura e pelo sistema social, 

familiar e afetivo, nos quais se desenvolveu e, transpô-los de modo a agir em 

contínua novidade de si mesmo relativa ao conhecimento e à prática, inseridos no 

contexto educativo.  

Esta contínua revisão de si mesmo, permite ao professor estar em  constante 

processo de aprofundamento dos conhecimentos que é a base da sua área do 

saber, aliado às reflexões das prática pedagógicas. Proporciona ainda, dialogar com 

todos aqueles conhecimentos que o auxiliam na ampliação de sua visão dentro do 

contexto, segundo as necessidade enquanto pessoa e profissional, no momento 

histórico e institucional no qual se encontra. 

Assim, entende-se que o professor preciso na ação pedagógica, colhe a 

real necessidade a cada instante para agir na sua prática educativa e obtém os 

resultados de avanço em relação ao processo educativo, na contribuição para  a 

autonomia do aluno. 

Dessa maneira, professor reflexivo, na perspectiva proposta por Schön, é 

melhor compreendida e introjetada por aqueles professores que o fazem de modo 

natural, a partir da exatidão do pesquisador, pois se configuram em um professor 
preciso na ação pedagógica.  

Compreender o método ontopsicológico não significa se opor às formulações 

e conhecimentos desenvolvidos por Schön e de autores que defendem os 

pressupostos teóricos que fundamentam a abordagem ‘professor reflexivo’. Ao 

contrário, ao se defender a aplicação do método ontopsicológico, se aponta um 

caminho para compreensão da vida. É para saber como utilizar a técnica para 

conduzir a vida. 

Este argumento se fundamenta no pensamento de Meneghetti (2002; 2004a; 

2006b; 2007c; 2010; 2012a; 2013a) que, por ser epistêmico, dá a base de 
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conhecimento sobre o ser humano. O professor, ao cultivar a si mesmo como 

pessoa, em constante metanóia, amplia a consciência e retorna à sua exatidão livre 

dos bloqueios, desvios e distorções próprios de uma consciência reduzida sobre si 

mesmo, a ampliação da consciência confere ao professor a condição de 

pesquisador exato. Assim, tem a possibilidade do exercício da real reflexão, que ao 

impactar uma novidade de informação, verifica se é reversível e se faz realidade de 

ação. Este requisito permite ao professor utilizar, com clareza, uma consciência 

exata na prática reflexiva o que leva a atingir os três componentes proposto por 

Schön: o conhecimento na ação, a reflexão na ação e a reflexão sobre a ação e 

sobre a reflexão na ação, com precisão. 

Para ser reflexão na ação e reflexão sobre a ação e sobre a reflexão na ação, 

o professor precisa ser pleno de si mesmo, com domínio de compreensão 

consciente do seu inconsciente. Isso tudo lhe permite ser preciso na ação teoria-

prática do contexto educativo visto que está orientado segundo coordenadas do 

critério de natureza o qual o direciona na escolha otimal para o momento educativo, 

com indicações precisas e vencedoras, quando seguidas. 

É preciso ter sempre presente que, ao colher as informações de campo 

semântico o professor tem condições de identificar, por meio do seu instrumento 

preciso, seu corpo – a leitura do critério organísmico80 - os sinais de informação 

próprios do mecanismo denominado monitor de deflexão e os sinais emanados pelo 

critério de natureza, Em Si ôntico. Estes elementos fazem parte do método 

ontopsicológico e permitem ao docente encontrar subsídios para ser um professor 
preciso na ação pedagógica. 

 

5.3 PROJEÇÕES GERAIS 

 

Convém salientar que toda formação envolve conhecimento e este deve ser 

desejado em primeira pessoa. Este é um dos diferenciais do método da ciência 

ontopsicológica que apresenta como sua visão: “o homem, protagonista 

responsável, baseado em uma virtualidade capaz de atuação pessoal no ser.” 

(MENEGHETTI, 2010, p. 130). Pela etimologia, a palavra “protagonista” compreende 

duas outras palavras: do grego protos, significa primo e gonista, atleta, ator 

                                                
80	  Organísmico:	  conforme	  descito	  na	  página	  73.	  
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(MENEGHETTI, 2006). No teatro, “protagonista” é o primeiro ator, o primeiro que 

age. Na vida,  é a pessoa, o primeiro e principal ator da sua existência a dar 

respostas segundo um critério que se baseia em uma virtualidade potencial a ser 

desenvolvida e atuada, ou seja, o Em Si ôntico. 

Portanto, o método ontopsicológico por ser epistêmico e interdisciplinar, 

permite a todo ser humano fazer a si mesmo, segundo as coordenadas do seu 

projeto de natureza, que é possível de aplicar nas áreas de intervenção humanistas-

profissionais. 

 
5.3.1. Sugestões para políticas educativas 

 

Considerando que: 

a) Vive-se um momento de grandes transformações em todas as 

esferas. 

b) O Ensino Superior é a porta de entrada para muitos profissionais ao 

mercado de trabalho. 

c) Os profissionais do Ensino Superior em serviço pertencem a 

diferentes grupos, conforme apresentado por Behrens (2003). 

d) São os docentes do Ensino Superior que auxiliam na formação de 

profissionais que constituirão as novas gerações e contribuirão com 

o desenvolvimento da humanidade. 

e) A pedagogia universitária é um campo ainda em construção, como 

indicado por Junges (2013). 

 

Cabe às instituições de ensino: 

1 – Proporcionar, na formação inicial dos cursos de licenciaturas, a inserção 

dos pressupostos do método ontopsicológico. 

2 – Proporcionar aos professores que se encontram em serviço 

conhecimentos sobre Ontopsicologia e o método ontopsicológico, especialmente por 

meio da qualificação profissional oferecida pelas Secretarias Municipais e Estaduais 

de Educação. 
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3 - Introduzir na formação continuada dos professores do Ensino Superior, no 

locus Institucional, as temáticas dos encontros reflexivos sobre as práticas docentes, 

o conhecimento e a aplicabilidade do método ontopsicológico como propedêutico  à 

formação geral e específica. Isto possibilitaria aos professores que trabalham nos 

cursos de graduação em geral e nos cursos de licenciatura, a inserção desse 

conhecimento aos futuros profissionais e professores em formação inicial. 

 

5.3.2 Sugestões para novas linhas de investigação 

 

 Esta pesquisa não tem como escopo apresentar um modelo de utilização do 

método ontopsicológico no Ensino Superior, porém, um estudo que permita 

formalizar o modelo do método para aplicação no ensino, pode ser um excelente 

tema para um próximo estudo. 

 Outras reflexões na mesma linha podem contribuir para a temática como: 

- História de vida dos professores que fazem uso do método; 

- pesquisas com alunos de professores que têm essa formação, de forma direta 

e indireta (familiares, chefes de trabalho e o próprio professor) para verificar 

como percebem esses profissionais e o seu modo de ser professor; 

- pesquisa com os professores para avaliar as mudanças no estilo de vida 

percebidas nos alunos no decorrer do processo de formação. 

 
5.3.3 Proposição de critérios para configurar um modelo de interações efetivas de 

ensino 

 
Conforme apresentado nos quatro pilares da educação,  “Aprender a ser” 

(DELORS, 2001) é apontado como o pilar fundamental. Os princípios propostos aos 

estudantes, primeiro, precisam ser absorvidos pelo professor. Assim, “conhecer, 

fazer, conviver e ser” implicam em compromisso ético com o humano. Ao respeitar a 

ética da vida, própria de cada ser, se produzem os fundamentos necessários à 

construção de uma sociedade mais humana e sustentável neste planeta, na 

perspectiva de resgatar o humano integral, segundo os preceitos do humanismo 

perene, para construção de um novo humanismo. Cabe à Educação e ao Ensino 
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Superior a missão de trabalhar para o desenvolvimento total da pessoa integrando 

espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade 

pessoal e espiritualidade.  

Professor! Muitas são as estradas. Cada um deve encontrar a sua. Contudo, 

não existe outro percurso se não aquele de autenticar a si mesmo porque o 

conhecimento técnico, os alunos buscam em várias fontes. A função do professor é 

proporcionar as passagens técnicas de viabilidade àquela individuação quando se 

oportuniza ser professor no Ensino Superior. 

Então, para colher aquilo que de fato fará sentido àquela pessoa será 

necessário ser exato com a existência. E, ser exato com a existência implica em 

estar em harmonia com o íntimo onde “ser e existência” atuam no fazer cotidiano.  
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APÊNDICE A – Ficha para levantamento de dados sociodemográficos 

 
I - Ao início da entrevista será: 

a) explicado aos participantes os objetivos da pesquisa e forma como serão 
registrados os dados (gravação de audio); 

b)  apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido garantindo o 
sigilo das informações e a liberdade em abandonar a pesquisa se acharem 
necessário; 

c)  aberto um tempo para esclarecimento de dúvidas; 
d)  solicitado o preenchimento de dados sociodemográficos;  
e) Ao final, será feito um agradecimento especial a cada participante.  

 
II - Levantamento Sociodemográfico dos participantes 
 
Nome: 

Idade: Estado civil: Telefone: 

E-mail: 

Graduado em: 
Ano de conclusão: 

Pós-graduação em: 
Ano de conclusão: 

Mestrado em: 
Título da Dissertação: 
Ano de conclusão: 

Doutorado em: 
Título da Tese: 
Ano de conclusão: 

Especialização Profissional em Ontopsicologia: 
Titulo da Tese: 
Ano de conclusão: 

Curso de relevância para sua formação profissional com base os pressupostos do 
método Ontopsicológico: 
 
 

Ano em que iniciou sua carreira docente? 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento livre esclarecido 
 

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 “Significados e sentidos da formação continuada 
dos Professores do Ensino Superior que utilizam do método ontopsicologico em sua 
formação”, que é Compreender os significados e sentidos da formação continuada (FC) de 
Professores do Ensino Superior (PES) que fazem uso dos Pressupostos do método Ontopsicologico 
(PMO) para sua formação. Fui igualmente informado(a) que minha participação nesta pesquisa será 
realizada por meio de uma entrevista individual, gravada em áudio. Estou também ciente: 

! De que existe um pesquisador responsável por esta investigação: Carmen Ivanete D’Agostini 
Spanhol. 

! 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 a pesquisa não apresenta nenhum risco potencial de ordem física, moral ou qualquer 
tipo de constrangimento  para mim e/ou dependente(s) e colaboradores. 

!  De que se o teor da entrevista despertar algum tipo de desconforto será imediatamente 
suspensa. 

! 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 pelo telefone  
(41) 9971 5945. 

! 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 da 
Formação Continuada de Professores do Ensino Superior e utilização dos pressupostos do 
método ontopsicologico. 

! 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 196/96 do Conselho Nacional de 
Saúde. Será assinado em duas vias, de igual teor, ficando uma em poder do participante da pesquisa 
e outra em poder do(s) pesquisador(es). 

 
………….., …./…../2012 

 
_____________________                                                                   ___________________________ 
Nome do Participante                                                                       Carmen Ivanete D`Agostini Spanhol 
(Participante da pesquisa)                                                                                   (Pesquisador) 
 
Fone:                                                                                                Fone: 41 9971 5945// 41 3272 0680 
 
E-mail:                                                                                           E-mail: carmenspanhol@terra.com.br 
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APÊNDICE C – Questões exmanentes 

 

 

1 - O que motivou a busca do conhecimento em Ontopsicologia? 

 

2 – Contribuições do conhecimento Ontopsicológico no seu desenvolvimento pessoal e 

intelectual? 

 

3 – Contribuições do conhecimento ontopsicológico em relação ao resultados 

profissionais?  

 

4 - Como professor do ensino superior de que modo você utiliza os 

conhecimentos da Ontopsicologia em suas atividades docentes?  

 

5 - Que reflexões você faz sobre o professor de ensino superior? 

 

6 – Quanto a sua atuação docente, Como você é visto por estudantes e colegas, 

frente a docentes que não utilizam os pressupostos em ontopsicologia? Relate 

situações concretas da sua experiência docente.  
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APÊNDICE D - Mapa conceitual 1- Modos de apropriação do método 
ontopsicológico 
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APÊNDICE E - Mapa conceitual 2 - Cronologia que representa o vínculo de 

estudo entre os participantes, o autor do método ontopsicológico e a 
pesquisadora 
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APÊNDICE F - Mapa conceitual 3 - Motivos que levaram à formação no método 

ontopsicológico 
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APÊNDICE G - Mapa conceitual 4 - Formação pessoal do professor de ensino 

de superior segundo o método ontopicológico 
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APÊNDICE H - Mapa conceitual 5 - Resultados pessoais e profissionais da 
utilização do método ontopsicológico 
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APÊNDICE I - Mapa conceitual 6 - Contribuições do método ontopsicológico na 
relação com o aluno 
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APÊNDICE J - Mapa conceitual 7 - Reflexões por professor do ensino superior 
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APÊNDICE L - Mapa conceitual 8 - Princípios formativos em Ontopsicologia 
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APÊNDICE M - Mapa conceitual 9 - Método ontopsicológico no Ensino Superior 
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APÊNDICE N - Mapa conceitual 10 - Significados e sentidos da formação 

continuada no método ontopsicológico por professores do ensino superior 
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ANEXO A – Apontamentos elaborados por P1 para ministrar aulas 
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ANEXO B – Apontamentos elaborados por P4 para ministrar aulas 
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ANEXO C – Apontamentos elaborados por P6 para ministrar aulas 
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ANEXO D – Programa utilizado por P5 para sua primeira experiência como 
professor 
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