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PROJETO PEDAGOGIA ONTOPSICOLOGICA: PROMOÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS 

PRÁTICAS EDUCATIVAS ESCOLARES 

 

OBJETIVO GERAL 

 

1. Incorporar aspectos teóricos e práticos da pedagogia ontopsicológica às atividades educativas, 

com incremento da criatividade docente e consequente adesão dos alunos, a fim de reduzir os 

índices de evasão e repetência verificados na educação básica do sistema educacional brasileiro; 

2. Capacitar professores para qualificar os processos de ensino-aprendizagem escolares, resgatando 

nas crianças o gosto pela aprendizagem e proporcionado um ensino centrado sobre o 

desenvolvimento histórico do núcleo inteligente inato de todos os seres humanos. 

 

Duração: 2005 – 2010 (previsão de término para 2015) 

 

Entidade Executora: Instituto Identità de Pesquisa e Formação Interdisciplinar/UFSM/AMF  

 

Financiamento Proposto: Ação voluntariada realizada por meio de adesões e estabelecimento de 

parcerias principalmente com escolas da rede pública municipal e estadual.  

 

Resumo:  

O projeto visa contribuir com uma correção a uma distorção do sistema educacional brasileiro que é 

o problema da evasão e repetência verificado nas escolas públicas municipais e estaduais. O método 

utilizado para abordar o problema é oriundo da pedagogia ontopsicológica a qual através das 

descobertas inéditas auxiliam a realização do potencial integral da pessoa do professor e do aluno. 

Buscamos desenvolver esse potencial por meio de sua aplicação na construção de materiais 

didáticos com recursos disponíveis no meio e que resgatam no professor e no aluno o amor ao saber. 

Através do protagonismo, da ação inteligente do professor e aluno, ambos empenham-se em 

transformar esta sua atividade em sucesso, aprendendo o valor da responsabilidade e do uso da 

capacidade intrínseca que existe em cada um para solucionar os seus problemas. As ações 

desenvolvidas são: a) oficinas de formação inicial e continuada; b) atividades de orientação teórico-

práticas; c) acompanhamento das ações por meio de pesquisas (questionários, registros, 

depoimentos, fotos, seminários de socialização, etc.). Apesar de grandes investimentos em políticas 

públicas de fomento ao livro didático e de capacitação continuada para os professores, as pesquisas 

demonstram que estes possuem dificuldades em suas práticas e sentem-se impotentes frente ao 

fracasso escolar dos seus alunos. Com nosso projeto, esse quadro mudou completamente, os 

resultados demonstram que os professores se comprometem mais com a aprendizagem dos alunos e 

re-aprendem a aprender facilitando assim o contato com o aluno, que aprendendo sente-se feliz e 

realizado e se desenvolve segundo a lógica de sua inteligência, aprendem a conhecer desenvolvendo 

os instrumentos de sua aprendizagem. Todos os princípios pedagógicos aplicados são 

fundamentados na pedagogia ontopsicológica. Consideramos que projetos como este podem ser 

replicados tendo em vista que a metodologia ontopsicológica é a garantia de sucesso e 

desenvolvimento do mesmo. O projeto visa atingir diretamente o 2º ODM – “Educação Básica de 

Qualidade para todos” e indiretamente relacionado a todos os demais ODMs, visto que, a educação 

é a base do desenvolvimento de toda a sociedade. 

Palavras-chave: educação e formação; crianças, jovens e adultos; pedagogia ontopsicológica; 

formação continuada dos educadores; construção de material didático.  
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1 INTRODUÇÃO 

                                                                       

                  Foto. 1: Material didático construído pelas crianças/alunos 

 

 

O projeto “Pedagogia Ontopsicológica: promoção e qualificação do ensinar e apreender 

escolar” está diretamente vinculado ao segundo ODM “Educação Básica de Qualidade para todos”.  

De modo indireto, este projeto impacta nos demais ODMs, porque a educação é a saída para o 

desenvolvimento do homem e do contexto social no qual está imerso. 

Um dos grandes desafios do Brasil em relação ao 2º ODM atualmente não é mais o acesso 

da criança e do jovem à Educação Básica (EB), mas a diminuição dos índices de evasão e 

repetência escolar. Conforme o 4º Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos do 

Milênio (BRASIL, 2010): 

  

A tendência de universalização do acesso à educação obrigatória tem avançado no Brasil. 

Nos últimos três anos, reduziram-se as diferenças segundo diversos recortes analíticos. No 

entanto, ainda continua como principal desafio educacional assegurar a todos os jovens 

brasileiros a conclusão do ensino fundamental que, até 2009, correspondia à escolarização 

obrigatória (4º RELATÓRIO NACIONAL DE ACOMPANHAMENTO DOS 8 ODM, 

2010, p. 44). 

 

Do ponto de vista prático, nossas pesquisas realizadas nas escolas da rede pública estadual e 

municipal publicados em eventos científicos no Brasil (GIORDANI, 2008-2010) apontam para a 

necessidade de auxílio aos professores para melhorar o processo de ensino-aprendizagem de 

conteúdos para os seus alunos e principalmente, a carência que possuem de materiais didáticos que 

facilitem a aprendizagem. Deste modo demonstramos a carência dos docentes em relação à 

aquisição de instrumentos pedagógicos para o ensino-aprendizagem. Portanto, a aprendizagem do 

saber ensinar bem se faz fundamental e requer preparo didático pedagógico apropriado que 

considere as características específicas da aprendizagem humana desenvolvidas pela pedagogia 

ontopsicológica (MENEGHETTI, 2006). Normalmente quando se propõe projetos de formação 
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continuada aos docentes, não se elaboram diagnósticos para levantar as reais necessidades, parte-se 

de uma “ideia abstrata de dever fazer pedagógico”. Contudo, na realidade cotidiana os professores 

revelam necessidades formativas bem específicas em seu trabalho e, se essas são desconhecidas, 

como auxiliá-los? Portanto, iniciamos o trabalho com uma pesquisa inicial a fim de planejar uma 

proveitosa atividade que possa suprir as necessidades dos professores. 

Outro resultado de nossas pesquisas com professores dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, demonstra que, ainda hoje, as disciplinas de Matemática e Língua Portuguesa são 

vistas pelos professores e alunos como as mais difíceis de serem ensinadas e apreendidas. 

Observamos que os professores não sabem como trabalhar com ambas, pois as dificuldades dos 

alunos são imensas. 

 

Foto. 2: Alunos fazendo papel reciclado/oficinas 

 

Foto. 3: Papel reciclado para fazer carimbos (alunos) 

 

Encontramos em toda a rede de escolas, principalmente as públicas o problema recorrente da 

falta de materiais e recursos didáticos, tais como dicionários, atlas, mapas, livros, etc. os quais 
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auxiliam como suporte na aprendizagem dos alunos e no trabalho docente. Além disso, a pesquisa 

constatou a precariedade da qualificação docente. A grande maioria dos professores atuantes na 

educação básica possui apenas o ensino médio e, portanto, não dispõe de instrumentos teóricos e 

metodológicos suficientes para compreender os complexos processos que compõe a aprendizagem 

humana. Muito tem se pesquisado sobre as práticas educativas escolares, contudo, ainda faltam 

ações que efetivamente auxiliam a modificar a pedagogia adotada nas escolas. Criticar os 

professores que utilizam apenas quadro e giz em seu trabalho docente para a aprendizagem das 

crianças do ensino fundamental e médio não é o suficiente. Estes são os principais motivos que 

desencadearam o desenvolvimento deste projeto.  

Propomos intervir neste contexto desenvolvendo o potencial humano a partir dos 

pressupostos da teoria e metodologia da Ciência Ontopsicológica, em específico, da pedagogia 

ontopsicológica, pois sua principal premissa é o desenvolvimento integral da pessoa do educador e 

do aluno. Grande parte do problema escolar é a desmotivação, saúde e condições de trabalho do 

profissional da educação, somado a isso, por outro lado, observamos inúmeros problemas de 

violência na escola, problemas de aprendizagem, depredação do patrimônio público e por fim, a 

reprovação e a evasão. Estes são resultados de um descrédito ao potencial humano, uma 

desconsideração da inteligência tanto do professor quanto do aprendiz. O potencial humano é o 

principal recurso e por isso, o elemento discriminante na solução dos problemas educacionais que a 

sociedade hoje possui (MENEGHETTI, 2006, 2007). 

A compreensão do entendimento profundo sobre quem é o ser humano, como identificar sua 

especificidade e como fazer a sua formação foi desenvolvida por Meneghetti (2006). E, baseado em 

seus estudos Giordani (2000) demonstrou que os professores que faziam psicoterapia de 

autenticação possuíam maior integração de sua personalidade e apresentavam a superação de 

estereotipias próprias de sua profissão
1
. A psicoterapia de autenticação realizada por profissionais 

docentes se revelou um diferencial para a superação de estereótipos. Avaliando os alunos, verificou-

se que estes também percebiam em seus professores a congruência maior e a superação dos padrões 

de estereotipias das profissões. Pode-se perceber com isso, que existe a necessidade de levar os 

fundamentos epistemológicos da pedagogia ontopsicológica para as escolas por meio da formação 

                                           
1
 Ada Abraham (1987) em sua pesquisa longitudinal, por mais de dez anos, demonstrou que o professor possui 

estereotipias que precisam ser superadas. Tais estereotipias relativas à profissão docente dizem respeito à utilização do 

mecanismo de defesa do ego que é a transferência. Este mecanismo nos docentes aparece sob forma de que nada podem 

resolver e, por isso devem transferir seu poder para outro que esteja acima hierarquicamente de sua posição. A estes 

cabe também, segundo a visão estereotipada, determinar o que está certo e o que não está certo. Esta estereotipia retira 

do professor a responsabilidade de assumir a solução de seus próprios problemas e também a desenvolver no aluno uma 

postura de responsabilidade. Ver em ABRAHAM, A. El mundo interior de los enseñantes. Barcelona: Gedisa, 1987. 

E, em ABRAHAM, A. El enseñante est tambien uma persnona. 2. ed. Barcelona: Gedisa, 2000. 
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continuada, em especial para os cursos de formação de professores das licenciaturas nas Instituições 

de Ensino Superior (IES). Isto porque, a formação inicial de licenciatura pode não abarcar todas as 

necessidades formativas encontradas na pedagogia escolar (GIORDANI et al 2007). 

Outra relevante iniciativa do Governo Federal brasileiro que impacta diretamente sobre 

nosso projeto é o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e o Programa Nacional Biblioteca 

da Escola (PNBE). E, conforme já afirmamos, nossas pesquisas revelam que estes programas 

encontram ainda uma série de dificuldades. Após colhermos informações por meio da pesquisa, 

temos que gestor G1 assim se manifesta: “O livro didático deixa muito a desejar em relação aos 

conteúdos específicos em relação a faixa etária. Materiais via licitação não são de boa qualidade. 

Muitos livros do Plano Nacional do Livro Didático - PNLD), não chegam até a escola (são 

perdidos via correio), e muitos vem mas não possuem os conteúdos regionais”. O gestor G6 afirma 

que o que “precisaria é de cursos de formação para aprofundar seus conhecimentos referentes ao 

como e o que utilizar destes materiais, tempo para planejamento, deveria ser exigido um valor 

simbólico para conscientizar o aluno que todo material teve um custo e que o material é para 

todos” (Depoimentos de Gestores Escolares de Guarani das Missões-RS)
2

. Outros estudos 

percebem que: 

 

O livro didático tradicional também acaba por atrofiar a capacidade criativa e reflexiva do 

professor, uma vez que este não participa da escolha dos temas ou da abordagem dada pelo 

livro, sendo passivo ao processo de elaboração de conteúdos, da didática e da metodologia 

adotada. Embora muito se critique os livros didáticos tradicionais pouco se fez para reverter 

tal quadro (EICHELER e DEL PINO, 2010, p. 4). 

 

 

Desta forma, nosso projeto pretende contribuir para solucionar este problema, ou seja, 

desenvolver a capacidade criativa e reflexiva do professor e, assim auxiliar o atingir a meta do 

Governo com a distribuição de livros didáticos. Propusemos com nosso projeto auxiliar essa meta, 

pois não basta ter livros didáticos. Os professores, ao terem uma atitude pró-ativa, podem utilizar 

tais livros de modo mais eficiente e criar materiais didáticos complementares ao livro didático os 

quais visam alcançar a tão almejada qualidade na educação básica. Essa medida, de subsidiar as 

escolas com materiais didáticos deve ser conjugada segundo nosso ponto de vista, com a formação 

dos profissionais educadores. 

                                           
2
 Dados da pesquisa (2010) que está sendo realizada no município de Guarani das Missões-RS com gestores e 

professores sobre as Políticas Públicas e os materiais didáticos, ainda em fase de desenvolvimento (GIORDANI e 

KLESZTA, 2010). Trata-se de uma pesquisa de Mestrado Internacional em Políticas e Administração da Educação 

desenvolvida pela UNTREF/Buenos Aires/Argentina.  
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Por isso, nosso projeto concilia esses dois fundamentos, que são a formação do professor 

(MENEGHETTI, 2006) e aprendizagem do saber ensinar, para que o professor possa construir em 

seu cotidiano profissional alternativas pedagógicas ou materiais didáticos adequados para as 

necessidades educacionais que identifica continuamente em sua prática profissional. Por isso, não 

nos fixamos em um único material didático, o livro, mas possibilitamos a aprendizagem do 

prioritário material, o humano, que é aquele que construirá as soluções para equacionar as 

demandas requeridas pelo processo de ensinar e aprender. 

Foi apenas em 2009 que o Governo brasileiro lançou pela primeira vez o Plano Nacional de 

Formação para Professores da Educação Básica. Desta forma, apesar da Lei existir há 15 anos é 

recente a preocupação em formar os professores da educação básica com o nível superior, em 

cursos especialmente organizados para a atuação profissional eficiente dos professores. 

Preocupados com essa realidade, e inseridos neste contexto das políticas públicas governamentais 

do estado brasileiro, este projeto tem desenvolvido suas ações nesta direção desde o ano de 2005, 

pois consideramos fundamental a adequada formação do profissional da educação básica. 

O projeto está preocupado com o desenvolvimento integral de crianças e jovens que 

frequentam a EB (Educação Básica), e com a formação profissional de professores capazes de 

desenvolver a educação integral do ser humano, e se propõe a apresentar ações alternativas à 

pedagogia escolar contemporânea por meio da Pedagogia, ou melhor, da “arte de como coadjuvar 

ou desenvolver uma criança à realização” (MENEGHETTI, 2007, p. 8).  

Para essa finalidade, aplicamos a pedagogia ontopsicológica em práticas educativas, na 

formação inicial e continuada de professores e em alunos, visando o desenvolvimento do potencial 

humano. Foram desenvolvidas ações formativas para professores das escolas públicas dos 

municípios do Estado do Rio Grande do Sul e, em especial, os municípios que integram a Quarta 

Colônia de Imigração Italiana do Rio Grande do Sul e o município de Santa Maria-RS. O projeto 

promove situações nas quais os docentes apreendem instrumentos (teórico-metodológicos) que os 

auxiliam a conduzir crianças e jovens a aprendizagens da cultura e, ao mesmo tempo, de si mesmos, 

de seu potencial a fim de explicitá-lo e desenvolvê-lo em prol de sua realização humana. 

O projeto está em desenvolvimento desde o ano de 2005 envolvendo a formação inicial e 

continuada de professores em serviço. Na formação continuada é aplicado em diferentes 

licenciaturas (da Universidade Federal de Santa Maria-UFSM), e já atingiu uma população de mais 

de 500 docentes (professores das licenciaturas, professores do ensino fundamental e médio de 

escolas da rede pública de educação do interior do RS). 
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O processo de formação continuada de professores considera o potencial humano do 

profissional da educação. Dentre as atividades de formação trabalham-se oficinas pedagógicas nas 

quais se instigou a capacidade dos professores em desenvolver seus próprios materiais didáticos. Os 

materiais didáticos são concebidos sob a perspectiva da utilização de todos os recursos disponíveis, 

sendo que, os principais recursos são os humanos, a inteligência humana é a primeira e 

insubstituível fonte natural de recurso de ensino e aprendizagem (MENEGHETTI, 2006). Isso 

significa compreender e ultrapassar a visão mecanicista da pedagogia e tratá-la de modo holístico, 

tendo como referência primeira, os pressupostos da compreensão integral do ser humano 

desenvolvido pela pedagogia ontopsicológica (MENEGHETTI, 2007). 

 

Foto. 4: Elaboração da pirâmide alimentar (turma de alunos) 

 

1.1 O tema no Brasil 

 

O problema do acesso à Educação Básica (EB) no Brasil já está praticamente superado. No 

Brasil, em 2007
3
, 90,4% dos estudantes entre 4 e 17 anos estavam matriculados em escolas. No Rio 

                                           
3
 CRUZ, Priscila. Metas educacionais: as 5 metas do todos pela educação. Disponível em: <FGV>. Acesso em: 09 mai. 

2010. 
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Grande do Sul
4
, estado onde a pesquisa é desenvolvida, o acesso ao ensino fundamental é de 98%, 

enquanto que ao ensino médio é de 77%. Isso significa que até 2015, prazo estabelecido para 

cumprimento dos objetivos do milênio, tais metas relativas ao acesso já estarão alcançadas, o que 

leva a toda a sociedade repensar a qualidade de ensino em todos os níveis. 

 

 

Foto. 5: Pirâmide alimentar (alunos) 

 

Aprovado em 2001, o Plano Nacional de Educação definiu como meta prioritária a 

universalização da Educação Básica, tendo como objetivos o acesso e a qualidade da educação. 

Conforme os dados vistos, as questões que envolvem o acesso estão em vias de atingir os 100%. 

Deste modo, avança-se para questões pertinentes a qualidade de ensino, bem como à conclusão do 

nível fundamental. 

Segundo o PNE (2001, p. 19): 

 

As matrículas do ensino fundamental brasileiro superam a casa dos 35 milhões, número 

superior ao de crianças de 7 a 14 anos representando 116% dessa faixa etária. Isto significa 

que há muitas crianças matriculadas no ensino fundamental com idade acima de 14 anos. 

Em 1998, tínhamos mais de 8 milhões de pessoas nesta situação (PNE, 2001, p. 19). 

 

Este dado indica fatores tais como a repetência, evasão, mas também a distorção histórica da 

série/ano tendo em vista a falta de acesso à escola. A repetência faz com que o estudante brasileiro 

leve um tempo maior que 9 anos no ensino fundamental. Os dados de 2004
5
 apontam que o 

estudante que conclui o ensino fundamental, leva em média 12,7 anos neste nível, e de cada 100 

estudantes que adentram este nível, 21% tornam-se repetentes no processo de escolarização. Deste 

modo, a fim de garantir a conclusão do ensino fundamental, é preciso deter-se sobre a superação 

                                           
4
 SEDUC RS. Referencial Curricular Lições do Rio Grande: Porto Alegre: SEDUCRS, 2009,  p.  5. 

5
 Dados da UNESCO, in FERNANDES, Reinaldo. Qualidade da educação: Indicadores e metas. Disponível em: 

<FGV>. Acesso em 9 mai 2010, p. 21. 
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dos índices de repetência, e também sobre o problema da evasão escolar, outro obstáculo a ser 

transposto pelas escolas brasileiras.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o desafio não é mais a 

matrícula dos alunos no Brasil, mas sim a permanência destes na escola, pois segundo os dados do 

INEP, “de 100 alunos que ingressam na escola na 1ª série, apenas 5 concluem o ensino 

fundamental, ou seja, apenas 5 terminam a 8ª série” (IBGE, 2007). 

Um aspecto particularmente importante de nosso sistema educacional é que virtualmente 

todos entram na escola, mas somente 84% concluem a 4ª série e 57% terminam o ensino 

fundamental. O funil se estreita ainda mais no nível médio, no qual o índice de conclusão é de 

apenas 37%, sendo que, entre indivíduos da mesma coorte, apenas 28% saem com diploma (IPEA, 

2006, p. 129, apud OLIVEIRA, 2010). No estado do Rio Grande do Sul: 

 

Em 2008, 4,3% das crianças de 7 a 14 anos não estavam frequentando o ensino 

fundamental. Entre os jovens de 15 a 17 anos, apenas 62% concluíram o ensino 

fundamental; destes, 52,7% freqüentavam ensino médio; 10% não concluíram o 

fundamental e pararam de estudar (...). A distorção idade-série eleva-se à medida que se 

avança nos níveis de ensino. Entre alunos do ensino fundamental, 22% estão com idade 

superior à recomendada, chegando a 32% a distorção entre os do ensino médio
 
(ORBIS, 

2010, p. 5). 

 

Na Quarta Colônia de Imigração Italiana do Rio Grande do Sul, composta por nove 

municípios, região onde o Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro está 

localizado, as estatísticas sobre a matrícula/abandono/ reprovação e aprovação no ano de 2005 nas 

escolas de ensino médio são as que seguem:  

 

Quadro 2: Situação de escolarização conforme dados IBGE 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados de Pesquisa 2005. 

 

Conforme dados da Fundação Getúlio Vargas-FGV, seguem os motivos de evasão 

apontados pelos estudantes que abandonaram os estudos (NERI, 2009): 

 

 

Matrícula Total 

2005 

 

Abandono e 

Transferência 
Reprovados Aprovados 

1.987 158 334 1.450 

100% 7,95% 16,80% 72,97% 

http://www.infoescola.com/educacao/evasao-escolar/
http://www.infoescola.com/educacao/ensino-fundamental/
http://www.infoescola.com/educacao/ensino-fundamental/
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Quadro 3: Motivos da Evasão Escolar conforme dados IBGE 

MOTIVOS DE EVASÃO 2006 2004 

Falta de Renda 27,09% 22,75% 

Oferta 10,89% 11,14% 

Falta de Interesse 40,29% 45,12% 

Outros Motivos 21,73% 20,77% 

Fonte: CPS/FGV a partir dos microdados dos suplementos da PNAD/IBGE 

 

Fukui (in BRANDÃO et al, 1983, p. 4) ressalta que a responsabilidade pertence à escola, 

afirmando que “o fenômeno da evasão e repetência longe está de ser fruto de características 

individuais dos alunos e suas famílias. Ao contrário, refletem a forma como a escola recebe e exerce 

ação sobre os membros destes diferentes segmentos da sociedade”. Deste modo, escolas e 

professores são apontados como produtores do fracasso escolar. Para Rosenthal e Jacobson (in 

GOMES, 1994) a responsabilidade do professor pelo fracasso escolar do aluno se deve às 

expectativas negativas que este tem em relação aos seus alunos considerados como “deficientes”, os 

quais, muitas vezes, apresentam comportamentos de acordo com o que o professor espera deles. 

Também Giordani (1992) acrescenta a função da família na produção ou reprodução de situações de 

fracasso, e que, com o tempo a criança incorpora o “sujeito do fracasso”. Falta, portanto, uma  

pedagogia que responsabilize o sujeito aprendiz sobre o seu potencial e que as instituições sociais 

como a família e a escola realizem ações que auxiliem o desenvolvimento integral e responsável da 

pessoa do aprendiz. 

Além dos índices de evasão e repetência, um dos indicadores de qualidade de ensino refere-

se ao aprendizado em cada série ou ano. No estado do Rio Grande do Sul, em 2007, cerca de 95% 

das crianças que concluíram o 3° ano do ensino fundamental estavam alfabetizadas
6
. Contudo, 

ainda há muito por se fazer, conforme indica o quadro acerca da distorção da aprendizagem 

adequada a cada série: 

 

Quadro 4: Relação Série e Idade de aprendizagem correspondente 

Ano Disciplina Porcentagem de alunos com aprendizado adequado à série 

4° Ano do EF Língua Portuguesa 33,3% 

4° Ano do EF Matemática 28,2% 

8° Ano do EF Língua Portuguesa 24,0% 

                                           
6
 CRUZ, Priscila. Metas educacionais: as 5 metas do todos pela educação. Disponível em: <FGV>. Acesso em: 09 mai. 

2010, p. 11. 
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8° Ano do EF Matemática 16,1% 

3° Ano do EM Língua Portuguesa 34,8% 

3° Ano do EM Matemática 14,3% 

Fonte: Dados do Rio Grande do Sul, em 2007, adaptados de CRUZ, Priscila. Metas educacionais: as 5 metas do todos 

pela educação. p. 14-19. Disponível em: <FGV>. Acesso em: 09 maio 2010. 

 

 

No Rio Grande do Sul, o referencial curricular integrado à distribuição de cadernos de 

professor e aluno, bem como de curso para os professores da rede, data do ano de 2009, deixando 

clara a prioridade da qualidade de ensino em todos os níveis da educação básica a fim de aumentar 

os índices de sucesso escolar. 

Segundo os relatórios para a UNESCO (BRASIL, 2007), esta defasagem idade/série, bem 

como a evasão e repetência decorrem do fato de que a instituição escolar encontrava-se 

despreparada para atender a esta ampliação de vagas que proporcionou acesso à escola de crianças e 

jovens em situação de vulnerabilidade social. Neste caso, faltavam professores qualificados, havia 

carência de materiais pedagógicos e infraestrutura adequada.  

Em relação à qualificação dos docentes, dados indicam que, em dezembro de 1997, 

professores leigos, com formação até o ensino fundamental, representavam 6,3% do total, no 

conjunto das redes públicas do país; porém em junho de 2000, essa proporção já estava reduzida a 

3,1%. Cabe considerar também que até 1998, apenas 23% das redes de ensino desenvolviam 

atividades voltadas à capacitação desses professores, número ampliado para 73% até junho de 2000 

(CARDOSO, 2001).  

Em virtude deste despreparo profissional para acolher os estudantes, programas de governo 

foram criados a fim de levar a qualificação aos docentes. Através da Plataforma Paulo Freire 

(http://freire.mec.gov.br/index/principal), os professores da rede pública poderiam se matricular em 

cursos à distância, desde licenciaturas até pós-graduações, de forma gratuita e com qualidade. No 

Rio Grande do Sul, desde 2009 até o segundo semestre de 2010, foram ofertadas 3800 vagas para 

cursos de graduação (formação inicial) presencial e à distância; e no mesmo período 1015 vagas 

para especialização
7
.  

A fim de subsidiar questões relativas à infraestrutura das instituições escolares, foi criado, 

em 2006, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), que prevê 

                                           
7
 Dados disponíveis em: <http://freire.mec.gov.br/previsaooferta/index>. Acesso em: 10 maio 2010. 
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para o estado do Rio Grande do Sul em 2010, uma receita anual total de R$ 349.837.700,50
8
 a 

serem investidos nas escolas.  

Também há destinação para a aquisição de materiais pedagógicos. Neste caso, pode-se citar 

o investimento em livros didáticos, que para 2010 estima R$ 427,6 milhões de reais para a aquisição 

de livros para o 1° ao 5° ano do ensino fundamental, mais R$ 85,8 milhões referentes à distribuição 

feita pelos Correios. “Além disso, livros de reposição vão ser comprados e distribuídos para 

estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental a um custo total de R$ 80 milhões”
9
. Existe 

também o programa Biblioteca na escola, que em 2009, destinou um total de 48.766.696,45 para a 

aquisição, distribuição e controle de qualidade de obras destinadas à Educação Infantil, Educação 

de Jovens e Adultos e Anos Inicias do ensino fundamental em todo o Brasil
10

. Deste modo, as ações 

públicas tanto em âmbito estadual quanto federal, buscam atender à necessidade de qualidade na 

educação básica, seja através da formação dos profissionais, quanto do investimento em 

infraestrutura educacional, quanto em aquisição de materiais pedagógicos.  

No Brasil, as leis que orientam o sistema educacional, assim como as orientações sobre a 

formação de professores em todos os níveis de ensino, estão reforçando a necessidade de formar os 

professores embasados sobre quatro pilares, guiados pelo Relatório da UNESCO da Comissão 

Internacional da Educação para o século XXI (MEC/UNESCO: 2000
11

). O primeiro é aprender a 

conhecer:  

Este tipo de aprendizagem que visa não apenas a aquisição de um repertório de saberes 

codificados, mas antes, o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento, pode ser 

considerado, simultaneamente, como um meio e como uma finalidade da vida humana. (...) O seu 

fundamento é o prazer de compreender, de conhecer, de descobrir. O aumento dos saberes, que 

permite compreender melhor o ambiente sob os seus diversos aspectos, favorece o despertar da 

curiosidade intelectual, estimula o senso crítico e permite compreender o real, mediante a aquisição 

de autonomia na capacidade de discernir (p. 90-91).  

Este pilar trata da competência do saber, ou seja, conhecimento dos conteúdos da formação. 

O segundo pilar é aprender a fazer, e trata especificamente da formação do profissional da 

educação, ou seja, da competência do professor dominar os conhecimentos pedagógicos da 

                                           
8
 Dado disponível em: < http://www.fnde.gov.br/index.php/arq-fundeb/matcoe2010por538/4608-

matcoe2010por538rs/download>. Acesso em: 10 maio 2010. 
9
 Dado disponível em: <http://www.fnde.gov.br/index.php/arq-livro-didatico/4489-

resumoquantitativopnld1995a2010/download>. Acesso em: 10 maio 2010 
10

 Dado disponível em: < http://www.fnde.gov.br/index.php/arq-biblioteca-da-escola/4313-

resumoquantitativopnbe2003a2010/download>. Acesso em: 10 maio 2010. 
11

 Ministério da Educação e Cultura. 
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aprendizagem. O terceiro pilar é de aprender viver juntos, aprender a viver com os outros “a 

educação tem como missão, por um lado, transmitir os conhecimentos sobre a diversidade da 

espécie humana e, por outro lado, levar as pessoas a tomar consciência das semelhanças e da 

interdependência entre todos os seres humanos do planeta” (p. 97). Neste está incluso uma nova 

forma de projetos com objetivos comuns. O quarto pilar trata do aprender a ser, ou seja: 

A educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa – espírito e corpo, 

inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade. Todo o ser 

humano deve ser preparado, especialmente graças à educação que recebe na juventude, para 

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

modo a poder decidir, por si mesmo, como agir nas diferentes circunstâncias da vida (p. 99). 

Este pilar implica na competência do ser, por isso é necessário pensar sobre a estruturação 

da personalidade do professor. Nos processos de ensino, nas aulas, não se percebe ainda a 

efetividade unitária existente entre estes quatro pilares. Muitas vezes, se observa nos cursos de 

formação de professores a falta desta quarta dimensão. Meneghetti (2006) já em 1983 afirmava a 

necessidade de que para o desenvolvimento global do potencial humano se fazia necessário 

considerar o saber, o fazer e o ser. A coerência entre estas dimensões é que conduz o humano ao 

estado de maestria, de saber e fazer a si mesmo. Desta forma, a aprendizagem humana deve ser 

conduzida pelo profissional que não projete sobre o aprendiz, ainda não estruturado, uma 

compensação sua. Por isso, é prioritário a compreensão e o desenvolvimento do profissional da 

educação que a partir daí encontra o critério de evolução da sua profissão. O saber ensinar deriva da 

capacidade do ser pessoa inteligente em contexto histórico.  

Semelhantes pesquisas tem sido realizados por Nascimento Jr. e Souza (2009), contudo o 

que diferencia tais iniciativas é que enquanto o autor propõe o desenvolvimento a priori de 

materiais didáticos, nós em nosso projeto, prevemos a construção dos instrumentos de trabalho 

pelos aprendizes (professores e alunos). A diferença está no exercer o protagonismo e o 

desenvolvimento da pessoa, valorizando a inteligência de ambos os aprendizes. 

 

 

1.2 A proposta da pedagogia ontopsicológica para educação do terceiro milênio 

 

Para cumprir com a nobre função educativa do humano é preciso considerar e desenvolver a 

pessoa do educador, pois se pedagogia “...significa como contribuir ao processo de consciência do 

indivíduo em vantagem de si e do ecossistema (ambiente e sociedade) de referência. Isto é, como 
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ajudar a formalização do Eu lógico-histórico (ou Eu voluntário) à realização de si mesmo como 

indivíduo pessoa e relação ou composto eficiente do social próximo” (MENEGHETTI, 2007, p. 

181), é fundamental pensar no profissional que é instrumento educativo, ou seja, a pessoa do 

educador. Sendo o educador realizado, desenvolvido nos processos educativos na escola, não 

projeta em seus alunos a compensação de seus problemas existenciais. O docente deve aprender que 

possui um inconsciente e que este inconsciente se manifesta. Aprendendo que seu inconsciente 

existe e interfere na formação de seus alunos, este pode responsabilizar-se e começar a aprender 

como foi estruturada a sua personalidade e em que momentos não conduz a criança e o jovem a 

desenvolver o seu potencial. Esta aprendizagem só é possível por meio da psicoterapia de 

autenticação segundo uma das aplicações da Escola Ontopsicológica. Durante o processo formativo, 

o professor descobre a necessidade de se conhecer e, responsabiliza-se pelo desenvolvimento de seu 

potencial como premissa ao desenvolvimento também do potencial de seu aluno. 

Isso porque, se não sabemos quem é o homem, como vamos educar o ser humano? Como 

escolher em qual direção seguir? Como distinguir o saudável do patológico? A pluralidade cultural 

do mundo globalizado colocou em cheque inúmeras certezas sobre as quais se apóiam muitos dos 

pressupostos educacionais. O Acadêmico Professor Antonio Meneghetti, fundador da Escola 

Ontopsicológica, estudou o ser humano em seu processo histórico, partindo de sua situação base, 

fundamental e determinante chamada infância. Estudou o homem em si, para além de qualquer 

cultura e tempo, ou seja, estudou-o em seu essencial insuprimível. Em sua pesquisa prática no 

interior da subjetividade humana, Meneghetti (2004) evidencia que o homem é fundado e mantido 

por um holístico estrutural da natureza, ou seja, é um partícipe de um contexto de natureza no qual 

existe. É um fato-vida no interior da gestalt ambiental, tal como as plantas, os animais, as estrelas. 

Cada um é um real entre tantos reais. Este contexto cria, nutre e mantém todos estes fatos-vida e, 

para sustentar esta continuidade, existe a necessidade de um ponto de ligação entre o contexto, o 

indivíduo e a transcendência. Este ponto de união foi identificado e denominado Em Si ôntico: 

núcleo e forma da unidade de ação chamada “homem”. Este núcleo é um projeto no sentido que tem 

intrinsecamente as faculdades de individuar, especificar e metabolizar tudo o que lhe é próprio no 

ambiente do real (MENEGHETTI, 2003, p. 125). Compreender o projeto de natureza que se é 

equivale a ter encontrado o critério para discriminar como fazer a própria história evolutiva, dos 

aspectos biológicos ao metafísico.  

A novidade da Escola Ontopsicológica aplicada em campo pedagógico, portanto, é a 

descoberta deste critério-base de natureza, o Em Si ôntico, critério elementar de natureza que 

intenciona o projeto humano. Qualquer análise, qualquer ciência, educação, pedagogia que não 
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parta desta identidade de natureza incorre em erros de julgamento, pois estes estão baseados em 

estereótipos, em consensos culturais, em sínteses acomodadas que mudam sempre que muda o 

cenário político, científico, religioso, social e educacional. Contudo, o ser humano deve ser 

orientado segundo o seu princípio causal, conforme sua normotipia existencial especificada no aqui, 

agora e assim do indivíduo. Esse é o critério científico utilizado pela Ontopsicologia quando faz 

pedagogia.  

Em 31 de maio de 2006 e em 13 de junho de 2007 o Acadêmico Professor Antônio 

Meneghetti realizou conferências na sede da UNESCO/ONU em Paris sobre a Pedagogia. Estas 

conferências colocaram em confronto os sistemas pedagógicos utilizados para a educação das novas 

gerações na sociedade global e trouxeram as contribuições da pedagogia ontopsicológica ao 

desenvolvimento do homem como protagonista de seu tempo e espaço existencial. Para Meneghetti 

(2007), pedagogia significa “a arte de formar o homem-pessoa na função social”, ou seja, “como 

extrair o homo-civis do potencial indivíduo humano: qual humanismo cívico desenvolver para o 

homem” (MENEGHETTI, 2007, p. 180). Isto significa “como contribuir ao processo de consciência 

do indivíduo em vantagem de si e do ecossistema (ambiente e sociedade) de referência. Isto é, como 

ajudar a formalização do Eu lógico-histórico (ou Eu voluntário) à realização de si mesmo como 

indivíduo pessoa e relação ou composto eficiente do social próximo” (ibid., p. 181).  

Segundo a pedagogia ontopsicológica estes problemas pertencem ao campo pedagógico e 

derivam da história educativa do indivíduo; houve um contexto de aprendizagem que gerou 

desordens de comportamentos, atitudes, pensamentos, valores, sentimentos e modalidades de 

interações e relações humanas e sociais. Isto indica que “a psicologia científica contemporânea está 

completamente fora do seu percurso, perdeu a intencionalidade do homem, perdeu os traços da 

identidade virtual do homem” (ibid., p. 200).  

Conforme Meneghetti (2007), essa modalidade de pedagogia é uma diluída sabotagem sobre 

a inteligência, a responsabilidade, o conceito de pessoa. Isso significa que os adultos quando não 

conseguem compreender os próprios filhos, e com isso utilizam modalidades de intervenção 

educativas que destroem a potência do gênio criativo que a vida colocou em cada ser humano 

existente. “As instituições de psicologia e de pedagogia estão se extremando em uma convenção de 

psico-polícia: o sistema de intervenção médico é providencial, (...) mas é indispensável intensificar, 

antes de tudo, a formação à dignidade de existir” (MENEGHETTI, 2007, p. 201). 

Acrescenta Meneghetti (2007), que estes problemas não podem ser prevenidos, uma vez que 

a prevenção já seria uma substituição da força e da coragem da criança. “A criança é uma força 
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incandescente se é preservada em si mesma: a natureza a constituiu vencedora, é preciso esperá-la, 

compreendê-la e jamais substituí-la, jamais protegê-la de si mesma” (p. 207).  

A função do adulto na educação da criança é auxiliá-la a aprender a fazer a dupla moral, isto 

é, mediar o seu intrínseco metafísico, aqui, agora, assim, dentro da sociedade. “A criança, enquanto 

ente inteligente e social tem necessidade do tu da sociedade para fazer a dialética de valor e para 

atingir o fim da própria realização. Três são, portanto, os momentos dialéticos: 1) a própria e 

individual natureza ou em si ôntico; 2) a própria consciência; 3) a sociedade” (ibid., p. 208). Com 

a pedagogia ontopsicológica finalmente temos a solução evolutiva da dialética entre indivíduo e 

sociedade. Meneghetti explicita como desenvolver a realização da pessoa no contexto social e a 

evolução do contexto social considerando as pessoas. “Trata-se de fazer esta consciência, aliada a 

um constante paralelismo sinóptico; isto é, a pesquisa científica sobre o humano deve sempre ter a 

sinérgica sincronia entre sociedade e natureza. Isso tudo se pode fazer se a combinação e 

sincretismo entre estas duas valências é possível. Quando uma destrói a outra o homem acaba” 

(ibid., p. 209). 

Segundo Meneghetti “o eco-ambiente, ou modelo eco-ambiente que mantém a criança, 

fornece as categorias comportamentais de consciência, cultura e costume. Substancialmente, a 

família que se encontra nesse contexto, ensina (...), sobretudo, os modos de comportamentos da 

consciência” (2007, p. 183). Esse contexto é compreendido pela família, mas não apenas por esta, 

pois no âmbito da sociedade contemporânea a criança nasce imersa numa realidade múltipla e 

variada de contextos que permeiam a família (religião, meios de comunicação, equipamentos 

eletrônicos com tecnologia digital, sistema financeiro, educativo, político, etc.). Demonstra 

Meneghetti que a pedagogia utilizada hoje no contexto familiar e social não auxilia a criança e o 

jovem a utilizar os seus “recursos naturais”, fazendo com que estes se acomodem às imediatas 

vantagens que o mundo adulto lhe propicia. 

Ainda conforme Meneghetti, “para entender a problemática dos jovens, para compreender 

como ocorre a perda da própria originalidade, é indispensável esclarecer alguns pontos-chave deste 

processo: a) hiper gratificação na infância; b) preguiça caracterial; c) frustração sucessiva; d) 

agressividade e depressão; e) medo” (2007, p. 210). 

O crescente aumento de sintomas como agressividade e depressão nas crianças e jovens, 

com base na visão comportamental e cognitivista, resulta na utilização da pedagogia psiquiátrica. 

Toda esta situação suscita o medo na criança e no jovem. 
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Tem medo de não estar em condições de fazer, não estuda porque se sente incapaz e não 

porque não tem vontade. Escondendo esta incapacidade de aprender, depois de longos 

estereótipos de preguiça e hiper gratificação social, torna-se imbecil, um deficiente frente à 

vida. Esconde o próprio medo de incapacidade com infinitos teatros, que os psicólogos, os 

médicos emblematizam em cartéis sanitários, ele descobre que também a sociedade é 

deficiente (p. 211). 

 

Evidenciamos que esta pedagogia não está em condições de portar o indivíduo ao 

desenvolvimento integral de suas potencialidades, tornando-se uma contribuição de valor ao 

contexto social. Para uma pedagogia que desenvolva o original na criança que é “um projeto virtual 

chamado Em Si ôntico, com capacidade de fazer autóctise histórica-social, isto é, uma semente que 

está em condições de desenvolver-se indivíduo maduro no húmus do tempo, do lugar, da sociedade, 

daquele lugar” (p. 207). Meneghetti (2007) sublinha que: 

 

A única escola de vida eficaz para a criança é o grupo de referência dos companheiros, 

porque os companheiros não são bons, não hiper gratificam, não adulam, ao contrário, são 

ruins, objetivos, reais e deste modo ensinam tantas coisas: tu és alto, tu és baixo, tu és ruim, 

etc. A criança deve aprender a reagir: é escola de vida (p. 211). 

 

O ambiente próprio ao desenvolvimento da criança são as outras crianças e o grupo de 

valores são os adultos. Por isso, é importante que o adulto esteja atento ao grupo de referência ao 

qual a criança pertence. A criança e o jovem devem aprender a confrontar-se em experiências fora 

do ambiente familiar. Para que a criança e o jovem cresçam é importante que os adultos e a 

sociedade garantam o primeiro direito. “Fala-se dos direitos civis, dos direitos das crianças, do feto, 

mas o primeiro direito é poder ser a si mesmos, poder existir como se é” (p. 212). 

Depois de garantido este primeiro direito, segundo Meneghetti (2007), “precisa oferecer-lhe 

toda oportunidade da linguagem social (...) aprendizagem como estradas ao poder, ao serviço, a 

realização de viver para si mesmos e para os outros: é belo ser admirado pelos outros, dá prazer a 

todos. Deve-se dar o instrumento a este orgulho existencial de cada criança” (p. 212). Meneghetti 

conclui que, para desenvolver o líder em nossos jovens, a pedagogia jamais deve desconsiderar 

estes elementos: 

É o sacrifício continuado, a lealdade do adulto, o confronto orgânico no lar social, a 

aprendizagem daquilo que faz superior, a capacidade de afrontar as contradições dos outros, 

da vida, a ambição ao secreto poder da alma (ou Em Si ôntico), a consciência dos campos 

semânticos e do monitor de deflexão, a autóctise quotidiana do próprio Eu lógico-histórico 

baseado sobre a consciência sempre reversível entre imagem e realidade, saber a preciosa 

unicidade do próprio existir confirmando-se na progressiva realização interior: esta viagem 

é o líder virtual nos nossos jovens (p. 212). 

 

A pedagogia ontopsicológica é uma técnica, uma arte existencial, por meio da qual nós 

humanos desenvolvemos nosso potencial e o levamos à realização. Ela nos faz líderes porque “a 
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fonte providencial de cada ser humano e o seu real poder é ser a si mesmo” (p. 209). “As crianças 

são flores da vida se são verdadeiras” (p. 206). 

                                                

                                               Foto. 6: Professora aplicando o que aprendeu na oficina 

 

2 OBJETIVOS 

 

1. Incorporar aspectos teóricos e práticos da pedagogia ontopsicológica às atividades 

educativas, com incremento da criatividade docente e consequente adesão dos alunos, a fim de 

reduzir os índices de evasão e repetência verificados na educação básica do sistema educacional 

brasileiro; 

2. Capacitar professores para qualificar os processos de ensino-aprendizagem escolares, 

resgatando nas crianças o gosto pela aprendizagem e proporcionado um ensino centrado sobre o 

desenvolvimento histórico do núcleo inteligente inato de todos os seres humanos. 

                                         
                             Foto. 7: Mercado (oficina com alunos) 
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2.1 Objetivos específicos: 

 

1. Realizar a formação continuada de docentes por meio da aprendizagem dos princípios da 

pedagogia ontopsicológica; 

2. Qualificar a pedagogia escolar por meio da aprendizagem do potencial humano; 

3. Auxiliar a promover mudanças das práticas educativas escolares na educação básica para 

evitar a evasão e repetência; 

4. Descobrir a funcionalidade e utilidade de alguns princípios elementares de pedagogia 

ontopsicológica na prática educativa cotidiana; 

5.  Adquirir instrumentos da “arte” pedagógica por meio da formação continuada de 

professores, centrada sobre as dificuldades que os docentes possuem em sua atividade profissional; 

6. Disseminar conhecimentos avançados que permitem uma reeducação para o ensino 

fundamental; 

7. Promover a realização do potencial docente, elevando com isso a autoestima, o respeito a 

si próprio e a disponibilidade de abertura a novidade; 

8. Contribuir com a redução das taxas de evasão e abandono escolar; 

9. Facilitar a alfabetização funcional. 
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   Fotos. 8 e 9: material didático construído com sucata  

 

 

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

3.1 OFICINAS DE DIDÁTICA
12

 

Ano: 2005-2010 

Local: Santa Maria e Quarta Colônia de Imigração Italiana do Rio Grande do Sul 

Clientela atingida: estudantes dos cursos de licenciaturas em formação inicial e professores 

em formação continuada – mais de 500 docentes 

Carga Horária: 1.200 horas/aula 

Proponente: Estela Maris Giordani /Instituto Identità / UFSM 
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              Foto. 10: Oficinas com professores – elaboração de material didático 

 

As oficinas constituíam-se de um conjunto integrado de ações de ensino-pesquisa-extensão 

utilizando a metodologia interdisciplinar, sendo aplicada a pedagogia ontopsicológica nos processos 

de intervenção na formação de professores. A metodologia interdisciplinar das oficinas de didática, 

na formação contínua de professores provocou reconstruções das variáveis que implicam o saber, 

fazer e ser docente. Primeiramente, aplicamos um questionário que identificou as principais 

concepções dos participantes acerca da docência. Na etapa seguinte, foram realizadas observações 

participantes e as filmagens das oficinas, gerando, dessa forma, os relatórios de aprendizagem de 

cada encontro sob a perspectiva de três observadores distintos. Na etapa final, os participantes 

elaboraram depoimentos refletindo o percurso vivido ao longo desse processo de formação. 

 

Foto. 11:  Oficinas com professores – elaboração de material didático 
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As Oficinas de Didática foram propostas aos profissionais que são ou desejam exercer a 

docência com o objetivo de promover em cada participante a percepção de suas diferenças e a partir 

de então identificar os estereótipos aprendidos que impedem o desenvolvimento da docência de 

modo personalizado. 

S7- (...) Eu sofro de ansiedade e isso repercuti na minha maneira de falar, na minha 

maneira de agir (...) Então que tempo a gente teria pra pensar na gente, no que  a gente tem que 

melhorar? (...) E em qualquer profissão, tu chega numa loja e já vê uma balconista te atender bem 

é porque é bem resolvida (...) É muito mais fácil tu projetar as tuas falhas nos outros, tipo o meu 

colega professor faz muito pior que eu, então o que eu tô fazendo tá bom. (...) 

 

Com essas características também são as ocasiões em que os sujeitos expõe os sentimentos 

que tiveram em algum momento das OD ou fazem um depoimento acerca de algo que os marcou. 

 

S16- Bom, vou falar o que aconteceu comigo por causa da oficina. Eu me formei em 

geografia, tá, professora de geografia para dar aula. Aí vim para a oficina para ter um pouco mais 

de didática que foi pouca no curso e tal aí começaram a falar do professor, e tenho alguns colegas 

que já trabalham e começaram a expor situações aí eu comecei a ficar preocupada, apavorada. 

Daí a idéia que eu tive, fui para a sala de aula pra ver os professores, como estavam no ensino 

médio, no ensino fundamental e o que está acontecendo aqui. Isso fora de qualquer projeto. Minha 

irmã e minha cunhada são professoras e quando eu tô com elas tô sempre perguntando –“quando 

um aluno faz isso, o que eu faço?” Aí fui observar uma aula de geografia, sentei, outra 

preocupação –“ Eu não sei nada do conteúdo de geografia do ensino médio e fundamental.” Que 

que eu fiz, fui atrás dos livros, conteúdo pra começar a estudar para o dia que eu for chamada para 

dar aula, ou ter alguma coisa, né! Porque daí eu não sei nada de didática, nada do conteúdo. 

Então, não tem nada, né! Então da faculdade o que ficou foi a questão da atualidade pra esclarecer 

alguma dúvida e é isso, né! Então tem que estudar muito e a oficina me levou a desencadear tudo 

isso, né! Porque eu, quando me formei pensei, tá agora tô pronta é só ir pra sala de aula, só que 

daí eu fui ver que além disso eu não sabia a geografia também. Aí a minha cunhada trouxe todo o 

conteúdo do ensino fundamental para eu ver, dar uma estudada, planejar alguma aula. E no ensino 

médio, na aula que eu tava observando eu entendia menos o conteúdo do que os alunos que 

estavam bagunçando no fundo da aula. E a professora falava e olhava para mim como se eu 

concordasse ou desse alguma idéia e eu não tinha nem idéia do que ela estava falando. (...) Muitas 

aulas que eu ia tinha prova e eu pegava a prova e não sabia a metade. (...) Eu fui pra ver a didática 

dos professores pra ver o que estavam comentando aqui e a realidade. E a professora que eu 

observei é um exemplo a ser seguido, eu só fiquei apavorada com a geografia que eu achei que 

soubesse.    
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Foto. 12: Oficinas com professores – elaboração de material didático 

 

 

As oficinas, como o próprio nome diz, ofereceram um conjunto de “ferramentas” em ação 

que não possuíram caráter de técnica pura, mas que, por meio delas, pode-se desenvolver o 

diferencial, o pessoal, o subjetivo, o inédito, o criativo em cada professor a partir do seu modo 

específico de ser e fazer sua ação docente. Portanto, a metodologia consistia em propor um desafio 

prático e a partir dele estabelecer as correlações entre teoria e prática. 

Todas as atividades das Oficinas de Didática foram práticas e se caracterizaram pela ação 

constante do aprendiz. Como mediadores das atividades tínhamos a tarefa de perceber 

continuamente os “modelos operativos” dos participantes: especificidades, percepções, 

entendimentos, estereótipos, ideologias, conflitos, preocupações, interesses, gostos, desgostos, 

aspectos potenciais, débeis e desenvolvidos. Possuíamos em cada oficina uma temática própria, que 

por meio dela remetíamos aos “modelos operativos” internalizados e que eram funcionais ou não ao 

desenvolvimento dos participantes. Assim, nosso objeto de trabalho constante foi a arquitetura 

psíquica que os sujeitos construíram a respeito da visão de si e principalmente de si como 

profissional da educação. 

Durante cada Oficina desenvolvida se colocava um desafio prático e, partindo das situações 

problemas, desenvolvíamos reflexões e análises a respeito dos aspectos que o grupo problematiza 

ou mesmo que nós, enquanto mediadores das oficinas, propúnhamos. As experiências se 

constituíram em ocasiões vivas e raras nas quais, tendo como instrumento o diálogo, pudemos 

entrar nas particularidades das significações e imagens construídas do modo de ser docente e 

discente dos participantes da Oficina. Assim, apesar dos participantes desejarem e demonstrarem 

uma vontade de desenvolver processos pedagógicos diferenciados, as atividades práticas analisadas 
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demonstravam que muitos dos desejos não eram senão valores externos que foram internalizados e 

automatizados e, sobretudo, sem real sentido para os participantes. 

Nas experiências, muitos estereótipos ligados ao ser docente ou discente foram sendo 

percebidos como o que envolve a organização, o preparo didático e o desenvolvimento de uma aula. 

Ou ainda, por parte do estudante universitário, o significado do “assistir” uma aula expositiva no 

ensino superior.  Assim, os modelos iam sendo percebidos e analisados, partindo disso, os 

participantes começaram a construir novas formas de entendimentos próprios, que não 

necessariamente se identificava com um modelo externo e sim percebidos como próprios pois 

refletiam uma versão singular de si mesmo. A seguir expomos o depoimento de um dos 

participantes.  

 

S3 – “Contribuiu pelo fato de haverem discussões sobre assuntos relacionados à educação, 

por apresentar maneiras ainda não pensadas por mim de trabalhar textos, maneiras de avaliar 

diferentes das conhecidas e até mesmo de como ouvir, aprender com uma palestra”. 

 

Observamos que não apenas os participantes transformaram suas percepções e suas ações 

em relação a docência, mas de modo particular, nós, como mediadores, tivemos a oportunidade de 

compreender em nossos participantes alguns modelos de “docente” e “discente” que não 

correspondiam aos sujeitos reais, mas eram imagens idealizadas de situações pedagógicas os quais 

traziam resultados prejudiciais ao desenvolvimento tanto do professor quanto do acadêmico. Outro 

participante assim se manifestou em relação aos resultados que observou com esse trabalho, diz  

S5 (As Oficinas) – “Serviram também para perceber certas posições docentes que antes 

eram motivos de questionamentos e foram motivos para muitas reflexões acerca da docência”.  

S16 – “O exercício do nosso pensar, falar, ouvir, ler, escrever, estudar, refletir, enfrentar-

se, conduziram-me a uma releitura e ressignificação de minha identidade profissional e até 

pessoal”. 

 

A cada nova oficina propúnhamos situações práticas nas quais os participantes entravam em 

confronto direto com as situações-problemas, imediatamente identificando os seus estereótipos ou 

mesmo os novos significados possíveis de serem construídos, com isso, as atividades foram 

analisadas em seus mínimos detalhes com profundidade. Conforme depoimento a respeito da 

metodologia: 
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Foto. 13: Aplicação de atividades aprendidas na Oficina, junto aos alunos 

 

S18 diz – “A forma como eram ministradas fazia com que fossemos agentes de nosso 

próprio crescimento, ajustando, corrigindo, entendendo e reorganizando as informações as já 

existentes”.  

S20 – “As oficinas foram esclarecedoras não por responder a todas as questões, pois isso 

torna a educação massificada e repetitiva, mas sim por mostrar os caminhos por onde estavam as 

respostas. Esse talvez foi um dos maiores aprendizados que obtive das oficinas, onde o educando 

torna-se sujeito de seu aprendizado pesquisando, buscando conhecimento”.  

 

Como, e de onde colhíamos as informações para conduzir as atividades práticas e as 

reflexões dos participantes? Sempre e constantemente colhíamos as informações que os 

participantes nos passavam, essas informações eram percebidas, verbalizadas e trabalhadas com o 

grupo de participantes. 

Como eram colhidas? Por meio da linguagem verbal e não verbal. Da linguagem verbal 

podemos observar os depoimentos em termos de conteúdo e forma – o que acentuavam ou não, o 

tom de voz que utilizavam, as emoções contidas enquanto realizavam os depoimentos, o grau de 

crença que demonstravam no expor certas idéias, os valores e os juízos que demonstravam durante 

suas manifestações. Da linguagem não verbal podemos observar os modos de olhar, de gesticular, 

de sentar, as emoções, as fantasias que provocavam no grupo e que foram captadas e estudadas em 

seus significados para o grupo compreender o vasto universo que o trabalho pedagógico possui no 

desenvolvimento humano.  
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A seguir demonstramos como eram registrados os relatórios de nossas atividades além das 

filmagens. Segue o exemplo de um dia de encontro no qual um participante assim registrou seus 

aprendizados naquela ocasião. 

 

- DATA: 11 de maio de 2006 

 

 No dia 11 de maio, ocorreu a 2ª oficina do ano de 2006. 

 

Com a oficina pude perceber o quanto julgamos as pessoas pela sua aparência. Como 

criamos conceitos, julgamos, sem nem ao menos conhecer. E isso muitas vezes acontece entre 

professor e aluno. Cria-se então uma imagem, um “rótulo” que nem sempre corresponde ao real. 

Outro aspecto importante ressaltado pelo grupo é de o quanto é fácil falarmos do ensinar, mas 

muito complicado falarmos do aprender. Achamos que conhecemos, e quem sabe até conhecemos, 

meios para ensinar, não faltam idéias, mas quando se fala do que é necessário para aprender já 

sentimos dificuldades, não sabemos o certo, o que escrever.  Esta foi uma experiência marcante 

para todo o grupo, pois permitiu que se pudesse repensar alguns conceitos os quais tinha. Pensar, 

repensar na prática educativa é uma tarefa que deve acompanhar constantemente o professor, não 

só no início de uma carreira como no decorrer dela. 

 

Demonstramos assim que a pedagogia ontopsicológica intervém dentro do problema das 

relações ou interações entre educador e educando, sejam eles pai, mãe e filho ou professor e aluno.  

Nas relações de díade entre os indivíduos é que ocorrem os processos educativos que “formam a 

consciência, o tabuleiro da racionalidade, o modo de mover-se na existência” (MENEGHETTI, 

2007, p. 47). São as díades que formam ou estabelecem os modelos operativos ou modelos agentes, 

esses modelos são mais determinantes ou marcantes nos períodos mais primitivos do 

desenvolvimento humano. Contudo, como a relação pedagógica é sempre uma relação que implica 

um certo grau de hierarquia seja ela do tipo emocional, profissional, técnica, institucional, 

burocrática, social ou outra, contém uma relação de necessidade e dependência entre os envolvidos. 

 

Contribuições das Oficinas – Depoimento de um acadêmico que realizava licenciatura em 

Física em formação Inicial no ano de 2005. 
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Foto. 14: Sacola retornável, moldes de papel reciclado, presente para o dia das mães  

 

“Minha relação com as Oficinas de Didática 

Com a participação nas Oficinas, ocorreram significativas alterações na forma de entender 

e ver o modo de como as coisas funcionam e relacionam-se entre si. A forma como eram 

ministradas, fazia com que fossemos agentes de nosso próprio crescimento, ajustando, corrigindo, 

entendendo e sobrepondo informações aos conhecimentos já existentes e aos novos. Logo nos 

primeiros encontros de que participei, identifiquei a necessidade de aumentar o vínculo com as 

mesmas, devido a essa grande satisfação encontrada nas participações. Desta forma, propus-me a 

auxiliar no que estivesse ao meu alcance e de modo direto disponibilizar-me para a captura de 

imagens, na forma de gravação de vídeos. A partir de então, ocorreu uma explosão. Explosão essa, 

de interesse, de cada vez buscar mais e mais. E com esse objetivo bem definido, encontrei terreno 

fértil para lançar meus interesses/idéias. 

Participando agora na forma de bolsista, tendo acesso a toda estrutura e funcionamento 

das mesmas, tive um aproveitamento ainda maior. Pois com a oportunidade de participar da 

elaboração de algumas atividades e aplicações práticas das mesmas, consegui desenvolver no 

quesito de relacionamento pessoal. A diferença entre apenas assistir a uma aula e participar de sua 

elaboração está no rendimento final da mesma. Na primeira opção, é um mero expectador, de 

forma geral, passivamente recebendo informação, enquanto que na segunda opção, entendendo 

como e o porquê da maneira de proceder ser aquela, tem-se um aprendizado aumentado. Tive 

oportunidade de expor uma aula experimental a crítica do grupo, para que a mesma fosse avaliada 

sob alguns critérios anteriormente definidos e assim ajustar os mesmos. Foi de significativa 

importância à coleta desses dados, tendo em vista que, muitas vezes, nos iludimos a nosso próprio 

respeito. Supondo que a forma como estamos agindo ou procedendo está agradando aos nossos 

expectadores/ouvintes. Essa possibilidade de análise crítica foi muito importante para minha auto-

avaliação, auto-crítica e crescimento pessoal. 

A dificuldade só é solucionada quando devidamente diagnosticada e assumida. Só precisa 

de ajuda quem a busca. Desta maneira, novamente as oficinas oferecem suporte, com a 

aprendizagem das mais diversas “ferramentas” de uso/aplicação direta/instantânea para os mais 
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diversos problemas que possa vir a ter. Diga-se, que as oficinas são um “kit-bônus”, para a viagem 

do conhecimento. Antes das participações, sob minha ótica, sentia uma deficiência em minha 

graduação, pois as leituras complementares solicitadas são reduzidas e a produção de “escritos” é 

praticamente inexistente, e também quando eram realizadas, totalmente desastrosas em vista de 

hoje, pois aconteciam sem parâmetros corretos e na maioria das vezes, muito ineficientes quando 

utilizados. 

 

Todos os participantes do grupo ao longo do trabalho tomavam consciência de que os 

processos didáticos requerem um profundo preparo do docente, indo além do aparente preparo 

técnico-racional da aula. Além desses são necessários os aspectos subjetivos da personalidade de 

cada professor que se traduzem em coerência, dedicação, persistência, ética, flexibilidade, 

humildade; com isso, problematizavam inclusive sua formação ou preparo para a docência. Foram 

percebendo com isso, em que ou, no que individualmente consistia a carência formativa e isso, 

possibilitou refletir acerca de seus limites ou lacunas formativas, os quais nem sequer imaginavam 

possuir e, a muitos procurar trabalhar estes aspectos. Seguem os relatos avaliativos das oficinas 

realizadas no ano de 2006
13

. 

 

P5 Este projeto está me ajudando a encontrar um método eficiente de ensino, e também a 

ser mais crítica em relação a vários fatores ligados à educação em geral.” 

 

P6 “(...) acho que a Didática é uma arma ou ferramenta de que dispomos para realizar um 

trabalho crítico/transformador, se for o caso. Saber que devemos respeitar (?) uma seqüência 

lógica de conteúdos e a sua seqüência psicológica, que não devemos Ter vergonha de mostrar os 

autores e livros pelos quais nos baseamos para preparar um aula (!), estimulando assim o aluno a 

buscar mais fontes (conforme o seu interesse), indicar fontes aos mesmos, conscientizá-los, 

indiretamente, de que devem sentar numa cadeira e estudar, a arte da concentração para os 

estudos (Como vou praticar isso com eles?), o preparo que deve ser feito antes de apresentar um 

trabalho expositivo, e assim por diante.”  

 

P7 “Numa dimensão mais subjetiva, percebi que tenho uma certa facilidade pra falar em 

público, o que provavelmente contribuirá para o meu futuro exercício profissional. Além disso, 

aprendi a aceitar, sem criar muitas barreiras, as críticas vindas de pessoas com maiores 

conhecimentos do que eu, valorizando-as como processo de aprendizagem e de crescimento. 

Descobri que, perante ao que se pode saber, eu, como estudante, sei apenas um pouquinho, o que 

me leva a entender que sempre há algo mais para ser estudado, explorado, trabalhado.” 

 

 

Percebemos então que as reflexões que surgiam durante as oficinas demonstravam que não 

apenas atingíamos nossos objetivos, mas que, estávamos trabalhando com o desenvolvimento de 
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uma outra racionalidade pedagógica e que esta estava se formando durante esse percurso, para nós 

ficava mais claro por onde e como construí-la com nossos participantes, e para eles fica cada vez 

mais claro em que consistia essa pedagogia e o que trabalhar ou desenvolver para atingi-la. 

A mediadora também revelou sua aprendizagem 

 

“Não apenas em minha vida íntima, mas também em meu trabalho como pedagoga no 

ensino superior e como pesquisadora pude realmente verificar o valor e a contribuição desta 

pedagogia para o desenvolvimento do humano na sociedade. Deste modo, sem dúvidas me tornava 

uma pessoa realizada através do meu trabalho bem feito e, isso produzia efeitos positivos em 

todos”. 

 

Desta maneira fomos compreendendo que pedagogo é aquele que antes de mais nada se 

reconstrói e é neste sentido que existe a condução e a criatividade originária da pedagogia. É 

exatamente por isso que na formação de um jovem é indispensável a obra do genitor adulto, do 

professor: a família e a escola são os lugares prioritários onde se estruturam os adultos de amanhã. 

Uma pedagogia que ajude o homem a crescer conforme o seu potencial originário é impossível se 

os adultos, sobretudo a figura dos educadores não decidam ser pessoas autênticas. Para ser um 

adulto sadio, maduro, realizado é preciso encontrar o equilíbrio de um compromisso entre o critério 

de natureza e a doxa societária. Substancialmente se trata de dar a sociedade aquilo que é da 

sociedade e a si mesmo aquilo que é íntimo de si mesmo (MENEGHETTI, 2006).  

 

 

3.2 ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS
14

 

Ano: 2005-2010 

Local: Santa Maria e Quarta Colônia de Imigração  

Clientela atingida: estudantes dos cursos de licenciaturas em formação inicial e professores 

em formação continuada – mais de 500 docentes 

Carga Horária: 1.200 horas/aula 

Proponente: Estela Maris Giordani /Instituto Identità / UFSM 
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Tratam-se de orientações tanto de profissionais docentes para exercerem práticas escolares 

mais eficientes e assim reduzir o problema da evasão e repetência escolar e de profissionais que 

realizam atividades de pesquisa a fim de pesquisarem problemas relativos a suas necessidades 

fazendo com que, compreendam melhor a si mesmos e o contexto em que se inserem. Neste caso, a 

orientação focada na solução da pessoa também vai contribuir definitivamente para que os 

professores tenham um olhar construtivo sobre si e encontrem por si mesmos alternativas para 

solucionar os problemas escolares como da evasão e da repetência. 

Iniciamos sempre nosso trabalho realizando um diagnóstico dos problemas encontrados no 

processo ensino-aprendizagem. Relatamos aqui um exemplo realizado no ano de 2007
15

. Por meio 

de um diálogo o qual foi registrado no diário de campo, e serviu posteriormente para desenvolver 

pesquisa. Antes de iniciar a orientação da sua prática educativa, propusemos a seguinte reflexão: “o 

que menos gostavam em seus professores?”. Seguem as respostas: 

 

A superioridade imposta pelos professores, a falta de empenho dos mesmos e a falta de 

paciência com os alunos; modificaríamos a formação dos professores (o professor deve possuir um 

plano de aula atualizado e ter noção do conteúdo a ser passado aos alunos). Assim, outras 

questões surgiram nas manifestações dos acadêmicos tais como: o autoritarismo, distância entre 

professor-aluno; não pontualidade; falta de paciência com os alunos, explicitada por falas como 

“já que não leram vão ler... volto daqui a meia hora...”; professor é o centro do processo de ensino 

e não busca conhecer a realidade do aluno; falam para dinamizar a aula, mas não dinamizam as 

suas (“faça o que eu digo e não faça o que eu faço”); professor duro e inflexível; falta de 

interdisciplinaridade, sempre o mesmo assunto; grande quantidade de trabalhos com pouca 

dedicação aos mesmos, gerando assim um conhecimento superficial dos assuntos abordados. 

 

Ressaltamos que algumas destas questões vieram à tona carregadas por uma grande 

intensidade emocional. 

Outra estratégia propiciada foi a representação de suas percepções a respeito dos professores 

que tiveram no decorrer dos diferentes níveis de ensino, elaborando um desenho. Para isso, foram 

disponibilizados materiais como papel Kraft, tinta guache, lápis de cor, giz de cera, dentre outros. 

Deste trabalho resultaram três desenhos, os quais estão expostos a seguir. 

Percebemos que os desenhos de modo simples e direto expressam as concepções que os 

acadêmicos possuem das relações interpessoais entre docentes e discentes. Estes desenhos 

evidenciam as mesmas expressões realizadas no primeiro momento de modo verbal pelos alunos. 

Podemos acrescentar que, nestas relações interpessoais muitas vezes, nem professores nem alunos 

são percebidos em seus aspectos subjetivos, individuais, ou seja, em suas características próprias. 
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Além disso, nestas relações que se estabelecem de modo profissional pouco são percebidos os 

traços individuais ou as características próprias que constituem o ser pessoa do acadêmico e do 

professor. De modo que, muitas vezes as relações interpessoais são vividas de modo idealizadas 

sem ter se quer consideração que estas ocorrem em um âmbito real, e portanto portam limites sejam 

eles pessoais, institucionais, sociais, etc. 

Os processos de aprendizagem implicam um percurso no fazer íntimo da ação da pessoa, 

isto é, o percurso que parte do aparente externo (pesquisa ou prática educativa) e torna-se constante 

reforço de identidade, portanto percurso interior. A atividade de pesquisa ou da ação pedagógica 

que se exerce para um outro revela-se um espelho de si mesmo, revela qual é a própria “imagem” e 

“semelhança”; e, sobretudo, quem somos nessa ação específica, fazemos as coisas e as coisas nos 

fazem (MENEGHETTI, 2002). 

Assim, na ação concretizada com o objeto, o sujeito se transforma e transforma o objeto. 

Nessa situação ocorre o encontro
16

 se houver a modificação de ambos, por isso, modificação não é 

apenas externa, mas sobretudo interna. Ao perceber as mudanças e torná-las instrumentos e objetos 

refletidos, o sujeito passa do estágio da ação para o da compreensão, o que requer a utilização da 

função simbólica ou de representação. A passagem da ação à representação é um percurso interno 

subjetivo influenciado pelas representações presentes, estruturadas nos sujeitos. Estas implicam em 

um quantum energético ou emotivo. 

Esse entendimento propõe olhar de modo direto, objetivo e pedagógico a atividade de 

aprendizagem que ultrapassa a visão de alguém que aprende e/ou alguém que ensina. Aprendemos 

na medida em que através de um processo rigoroso e sistemático de observação do outro 

desvelamos por trás dos fenômenos o numenon. O processo de orientação possui caráter avaliativo 

apesar de pressupor condições de análise, critérios de entendimentos; trata-se, sobretudo, de um 

percurso de construção dos sujeitos enquanto estabelecem relações com outros. 

A pesquisa e a prática de ensino ultrapassam o âmbito restrito do universo acadêmico ou da 

escola e se constituem em espaços de construção de maneira a abarcar um conjunto de relações 

mais complexas que inicialmente possam significar. Esses “silenciosos” percursos do processo de 

orientação vão sendo descobertos e se tornando “audíveis”, ganhando espaços e vozes próprias para 

cada um que vive essa experiência. Inicialmente o processo “orientação” possui como finalidade a 

parceria. 
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 A acepção deste termo remete à obra de OntoArte de Meneghetti “L´Incontro” (1998 – 1 m x 1,5 m). Quando dois 

entes diferentes se tocam, ocorre uma dialética que resulta em reforço crescente de cada identidade própria. O encontro 

com o outro não produz a semelhança, mas a inicial semelhança com o outro provoca um profundo amor e respeito pelo 

ímpar, e essa diferença os tornam semelhantes como humanos. 
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Justamente por ser um processo que implica relações interpessoais, o ensino-aprendizagem 

também pode suscitar problemas relativos à subjetividade. Os mecanismos de defesa do ego, 

segundo Freud
17

, são estratégias inconscientes que os indivíduos utilizam para evitar sofrimentos. 

No processo de experiência do indivíduo, muitos modos foram assimilados visando às adaptações. 

Essas adaptações foram feitas sempre em razão de uma circunstância ocasional; contudo, as 

escolhas nem sempre se constituíram em aprendizagens que fizeram com que a pessoa se 

desenvolvesse. Muito pelo contrário, o indivíduo seleciona, utiliza e atualiza mecanismos que 

fazem com que evite conflitos ou situações que lhe promovam insegurança. Contudo, o aprender 

implica exatamente superar esses mecanismos de defesa do ego. Por isso, orientador e orientando 

precisam superar as transferências, as racionalizações, as negações, os deslocamentos, as 

sublimações, etc. (MENEGHETTI, 2006). 

Como resultado desse processo, podemos nos questionar: o que produzimos? Nossa 

orientação tornou-se uma oportunidade para o outro se descobrir diferente ou o outro se tornou 

nossa repetição? Portanto, se nós orientadores nos descobrimos, auxiliamos os outros a encontrarem 

seu caminho. “A vida faz o homem único em um conjunto (...). A tarefa do homem é qualificar a 

sua unidade no conjunto, escolhendo a relação subjetiva com identidade e função” (MENEGHETTI, 

2002, p. 63). A aprendizagem, enquanto encontro interior entre os sujeitos deve ser realizada no 

sentido de explicitar as relações dialéticas entre sujeito, objeto e contexto (idem). Essa forma de 

elaboração das relações torna-se, portanto, epistêmica, pois as intencionalidades em jogo buscam 

construir ao mesmo tempo as identidades subjetivas e coletivas. 

Segue o depoimento de uma pedagoga orientada pelo método da pedagogia ontopsicológica: 

 

“Sinto que os alunos têm mais prazer em fazer as atividades e eu em estar com eles também 

aprendo junto, aprendo junto agora vou pesquisar sobre os animais que eles têm curiosidade e é 

muito interessante isso porque eu também vou aprender e é legal, é curioso o mundo animal”. 
 

Concluindo, acreditamos que a orientação do profissional da educação é uma 

oportunidade pedagógica sem precedentes. É através dela que temos ocasião de rever nossos hábitos 

e nossos estereótipos e consequentemente de transcendê-los. Transcender um estereótipo não 

significa negá-lo, mas verificar constantemente sua funcionalidade dentro do contexto do próprio 

                                           
17

 Conforme Freud, os mecanismos de Defesa do Ego decorrem de uma estratégia utilizada pelo Ego para evitar 

situações que lhe causam dor. Embora Freud tenha estudado casos de doenças esquizofrênicas, esses mecanismos 

podem ser observados em todos indivíduos, pois são inconscientes e, segundo Meneghetti (2004), no princípio não 

nasceram para prejudicar o sujeito, mas para auxiliá-lo em sua adaptação. Contudo, no decorrer do desenvolvimento, o 

indivíduo os utiliza sem necessidade, uma vez que como adulto já dispõe dos instrumentos necessários para se adaptar e 

não sofre os mesmos perigos de quando criança. Essas estratégias distorcem a realidade e condicionam a consciência a 

ver segundo os filtros mentais construídos. 
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projeto pessoal. Ao especificar a si mesmo, além de qualificar-se o professor torna-se também um 

espelho mais funcional ao aluno, no sentido que as marcas que ficam são, além da óbvia 

contribuição do conhecimento formal, a coragem de buscar o constante aprimoramento pessoal 

através do autoconhecimento. 

 

 

4 RESULTADOS/INDICADORES E AÇÕES FUTURAS 

 

São os resultados deste projeto: 

 

1. Aprendizagem de princípios da pedagogia ontopsicológica que parte do desenvolvimento 

da inteligência humana aplicada à tarefa docente em organizar situações de aprendizagens para os 

alunos por meio da aquisição de competências pedagógicas em professores formadores e em 

estudantes de cursos de licenciatura e da educação básica; 

2. Compreensão e aquisição de instrumentos pedagógicos para desenvolver as capacidades 

dos professores das pessoas que educa; 

3. Aprendizagem do gerir recursos do ambiente e principalmente os recursos humanos a fim 

de promover aprendizagens que impactem no desenvolvimento integral do indivíduo pessoa e 

cidadão; 

4. Desenvolver o potencial criativo do educador para resolver os problemas que encontra no 

exercício de sua profissão; 

5. Tomada de consciência por parte do professor que a sua forma personalizada de gerir sua 

profissão, seus recursos e os recursos de que dispõe faz com que desenvolva de modo impar e 

empreendedor seu próprio talento pessoal e profissional. 

6. Desenvolver nova racionalidade pedagógica pautada no desenvolvimento integral do 

humano – qualquer que seja ele o agente do processo aprendiz; 

7. Investigar as concepções de aprendizagem; 

8. Demonstrar a capacidade que cada educador possui para efetivar a construção de 

instrumentos profissionais em seu trabalho. 
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5 INDICADORES DO PROJETO 

 

As atividades desenvolvidas no projeto foram, inicialmente, avaliadas numa perspectiva 

qualitativa. Consideraram-se como critérios de avaliação: 

a) A atuação ativa dos participantes nas oficinas; 

b) O comprometimento com as atividades propostas; 

c) A reprodução das atividades com os estudantes da educação básica. 

A síntese da avaliação das oficinas realizadas com os professores mostra que houve 

participação ativa e motivação dos participantes de maneira que o comprometimento com as 

atividades e a aprendizagem das técnicas apresentadas foi plenamente atingido, conforme é descrito 

no item dos resultados. Quanto às necessidades específicas de capacitar professores da educação 

básica o projeto atingiu as metas propostas 

Pode se considerar que o projeto atingiu visibilidade social devido a sua divulgação pelas 

Secretarias de Educação dos municípios envolvidos e pela repercussão na comunidade escolar 

gerando impactos positivos nas práticas pedagógicas como está documentado em fotografias e no 

vídeo. Os principais resultados mensuráveis atingidos pelo projeto são: 

O projeto atingiu aproximadamente 500 professores da educação básica, pertencentes a 100 

escolas, de 20 municípios do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil; 

Envolvimento de 02 professores universitários e 10 estudantes de cursos de Licenciaturas na 

qualidade de ministrante das oficinas; 

Estima-se que na aplicabilidade das atividades em sala de aula foram atingidos 

aproximadamente 6.000 alunos ao longo do desenvolvimento do projeto. 

 

As atividades das oficinas dos professores e dos alunos utilizaram basicamente matérias 

recicláveis. Caracterizam-se como: 

 

a) Confecção de sacolas retornáveis que foram oferecidas como presente no dia das mães; 

b) Organização de garrafas plásticas para coleta de óleo de cozinha usado e reutilizado na 

fabricação de sabão; 

c) Confecção artesanal de papel reciclado; 

d) Confecção de uma toalha de mesa, homenageando a escola e que foi utilizada na merenda 

escolar; 

e) Construção de maquetes para estudo do bairro escolar; 
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f) Confecção de material didático adaptado a portadores de necessidades especiais; 

g) Confecção de materiais para ensino de todas as áreas de ensino em especial das mais 

difíceis de serem aprendidas pelos alunos e ensinadas pelos professores (matemática e português); 

h) Organização de matérias para aulas de Ciências como a germinação de semente do feijão; 

i) Criação de cantinho verde na escola; 

j) Plantio de mudas no pátio da escola; 

k) Construção de hortas escolares; 

l) Visitas a museus da cidade. 

Além dos resultados mensuráveis é necessário considerar também os aspectos formativos 

como resultados não mensuráveis. Destacamos: 

a) Aprendizagens da nova lógica docente em organizar o processo ensino-aprendizagem: 

“apreender a apreender”; 

b) A formação de habilidades de leitura e escrita; 

c) A socialização proporcionada pelo meio de trabalhos em grupos;  

d) Desenvolvimento de valores humanos, éticos e culturais; 

e) Desenvolvimento de sensibilidades e respeito ao meio ambiente; 

f) A promoção do autoconhecimento e o desenvolvimento de responsabilidade por meio da 

aplicação das premissas da pedagogia ontopsicológica. 

 

 

6 AÇÕES FUTURAS ATÉ 2015 

 

1. Desenvolver livros didáticos das Ciências Humanas para a Educação Básica; 

2. Continuidade das ações de capacitação dos professores com as Oficinas de Didática (OD). 

 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este projeto foi concebido e desenvolvido tendo como premissa o primeiro e fundamental 

material indispensável e disponível: a inteligência humana.  Apenas o profissional que a 

desenvolve pode ser um protagonista em sua profissão (MENEGHETTI, 2007) e portar a nova 

lógica do apreender a apreender no interior dos processos didáticos escolares.  A tomada de 

consciência desta forma de gerir sua profissão bem como os seus recursos e os recursos de que 



                                  
 

38 

 

dispõe faz com que desenvolva de modo impar e empreendedor seu próprio talento pessoal e 

profissional. Influenciados ainda pelo caráter tecnicista dos processos de ensino aprendizagem os 

profissionais educadores ainda tendem a negar ou até mesmo estudar os fundamentos e as práticas 

educativas sem considerarem-se sujeitos do ato aprendiz. Contudo, hoje temos a nossa disposição a 

metodologia da Escola Ontopsicológica que nos permite conhecer e desenvolver o homem em sua 

integralidade. E, nisso encontra-se a possibilidade aplicar em outras realidades os resultados deste 

projeto. COMO? Com a formação de professores com a metodologia ontopsicológica. 

A pedagogia ontopsicológica (MENEGHETTI, 2007) nos propicia outra visão dos processos 

educativos. Ela preocupa-se com a formação integral do ser humano, e fundamental é fazer com que 

a pessoa aprenda a si mesmo, conheça a si e desenvolva-se na história segundo sua intrínseca 

especificidade, sua unicidade. Deste modo, todos os sinais culturais, toda a mediação de materiais 

devem portar ao desenvolvimento íntegro do potencial humano e criativo que todo ser humano é. 

Antes de ser professor ou aluno, estes agentes do processo educativo são pessoas e os sinais 

culturais devem prestar um serviço ao humano, o primeiro e prioritário serviço é de conhecer quem 

é, que potencial possui e auxiliar a pessoa a desenvolver o seu potencial na história. 

A Escola Ontopsicológica não propõe uma mudança nos programas educativos ou nos 

conhecimentos e tradições culturais, mas objetiva exclusivamente verificar quais são os 

pressupostos-base para que nossos jovens, os adultos de amanhã, possam evidenciar o princípio 

autêntico que está em cada um, retomá-lo e revigorá-lo, compreendendo seus enormes recursos e 

facilitando seu ato responsável na sociedade vindoura. Deste modo, trata-se de uma formação de 

tipo life long learning, e a seguir são sintetizados seus principais princípios metodológicos.  

 

COMO?  PONTOS: 

1) A metodologia ontopsicológica possui uma perspectiva interdisciplinar e desenvolveu 

instrumentos de análise e intervenção, através dos quais faz a identificação do problema 

ou do potencial do ser humano e então procede tanto, ao desaparecimento do sintoma ou 

problema e “o desenvolvimento do sujeito sobre o plano da funcionalidade integral a si 

mesmo no plano da globalidade existencial” (MENEGHETTI, 2006, p. 108);  

2) Sendo o adulto o educador, é preciso realizar seu potencial humano para não exercer 

uma pedagogia de compensação para a criança ou o jovem – porque até os 16 anos a 

criança e o jovem estão ligados diretamente à dinâmica do adulto, do qual, a partir da 

díade com esse apreendem as relações com o mundo; 
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3) Utilizar os recursos próprios partindo sempre do potencial de inteligência humana dos 

agentes educativos (professores e alunos) – o ser humano é dotado de um potencial 

intrínseco natural “Em Si ôntico”, que é a inteligência da vida, identificando e 

distinguindo esse potencial a criança pode construir sua vida de modo autônoma e 

realizada. Para isso, três são os momentos: “a) ab-reação da memética societária; b) 

identificação e evolução do em si ôntico; c) relação entre doxa societária e critério de 

natureza (dupla moral)” (ibid., 2006, p. 21-22); 

4) “Sendo a criança dotada de um projeto próprio duas são as posições sociais: a educação 

deve responder as exigências vitais e comunicativas; b) nenhuma interferência de 

colonização de sua virtual identidade” (ibid., 2006, p. 12); 

5) “Dois tipos de conhecimento que se deve fornecer a criança: a) conhecimento a respeito 

de si mesmo; b) conhecimento das regras, cultura, língua, história, psicologia, ciência e 

leis” (MENEGHETTI, 2006, p. 12); 

6) Os critérios utilizados na educação são a identidade e o utilitarismo funcional verificados 

em cada situação, contexto ou ambiente. Também no contexto educativo, sempre o 

adulto é responsável por compreender as informações nas quais as crianças e jovens 

estão imersas e, portanto, pode identificar se estas informações (identificadas por meio 

da linguagem verbal e não verbal, especialmente pelo campo semântico e todo o 

universo de linguagem consciente e inconsciente, incluindo os sonhos, imagens e 

impacto organísmico) portam uma dinâmica regressiva ou de crescimento e, assim 

intervir de modo diretivo no crescimento do aprendiz. 

 

Na pedagogia escolar, os aspectos técnicos do trabalho docente ao longo do tempo, em 

virtude da abordagem tecnicista e das críticas feitas a ela gerou um tipo de entendimento que negou 

o caráter técnico da prática docente.  Por isso, ao propor este projeto sobre materiais didáticos 

significa re-propor esta discussão sob um novo olhar de pedagogia, neste caso, a pedagogia 

ontopsicológica (MENEGHETTI, 2006) que, pressupõe como princípio primeiro a inteligência 

humana fulcro de toda e qualquer ação educativa, seja para o professor que para o aluno. Deste 

modo, compreendendo o homem – professor ou aluno – pode-se perceber que por meio do material 

didático ambos podem exercer um protagonismo de desenvolvimento de suas potencialidades. Este 

atuar conduz a construção da autonomia e da capacidade crítica e criativa da ação docente e da ação 

aprendiz. A pedagogia ontopsicológica é uma técnica, uma arte existencial, por meio da qual nós 
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humanos desenvolvemos nosso potencial e o levamos a realização. Ela nos faz líderes porque “a 

fonte providencial de cada ser humano e o seu real poder é ser a si mesmo” (p. 209). 

Neste sentido, a pedagogia escolar deve considerar estes elementos no processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que, pode reforçar uma distorção ou perda do primeiro e prioritário sentido 

existencial que é se construir conforme sua vocação ôntica. Não aviltar o espírito único que está se 

fenomenizando em cada nova criança, em cada novo profissional em cada humano, deve ser a 

primeira das preocupações de todo adulto que tomou para si a honrosa tarefa de intermediar o 

mundo aos novos chegados.  

Os resultados deste projeto são decorrentes da utilização dos fundamentos e da metodologia 

desta pedagogia que, verdadeiramente, proporciona o desenvolvimento de homens líderes, capazes 

de pagar a sua maturidade. Uma vez realizada a maturidade pessoal, tudo é relativo enquanto será a 

própria pessoa a ajudar os valores reais da sociedade (MENEGHETTI, 2006). 

 

 

               

              Foto. 15: Construção de material didático (alunos) 
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