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RESUMO 
 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral verificar se o aprofundamento prático na Ciência Ontopsicológica, 

no curso de Graduação Bacharelado em Ontopsicologia conduziu os acadêmicos à autóctise histórica evolutiva. 

Para isso, tem como objetivos específicos apresentar o que é a formação pedagógica segundo a Ontopsicologia, 

fundada nos pilares de ser, saber e fazer; explorar o conceito de crescimento, mostrando como se dão as fases de 

desenvolvimento do devir existencial na relação do estudante com a sua formação e seus resultados; e verificar 

se houve mudanças nos estudantes, fazendo um comparativo entre como se apresentavam no início e no final do 

curso. É uma pesquisa exploratória, que utiliza o método indutivo-dedutivo com a novidade das três descobertas. 

A pesquisa de campo experimental foi realizada junto à Primeira Turma do Bacharelado de Ontopsicologia e 

também utilizou como ferramentas metodológicas o Teste dos Seis Desenhos (T6D), Grupos Focais e uma 

Entrevista Informal.  

Palavras-chave: Bacharelado em Ontopsicologia; Autóctise Histórica; T6D. 

 

 

 

Abstract 

 

The present work has as general objective to verify if the practical deepening in the Ontopsychological Science, 

in the Bachelor Degree in Ontopsychology undergraduate course led the academics to the evolutionary historical 

autoctysis. For this, its specific objectives are to present what is the pedagogical formation according to 

Ontopsychology, founded on the pillars of being, knowing and doing; explore the concept of growth, showing 

how the developmental stages of existential becoming occur in the student's relationship with his / her education 

and outcomes; and to verify if there were changes in the students, making a comparison between how they 

presented themselves at the beginning and end of the course. It is an exploratory research that uses the inductive-

deductive method with the novelty of the three discoveries. The experimental field research was conducted with 

the First Class of the Ontopsychology Bachelor and also used as methodological tools the Six Drawing Test 

(T6D), Focus Groups and an Informal Interview. 

 

Keywords: Bachelor Degree of Ontopsychology; Historical Autoctysis; T6D. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A ideia que deu início a essa pesquisa baseia-se no desejo de conhecer melhor os 

resultados que os estudantes da Primeira Turma do Bacharelado em Ontopsicologia 

apresentaram, após os cinco anos de formação que tiveram na Faculdade Antonio Meneghetti. 

É um trabalho que traz, in loco, os efeitos proporcionados por essa graduação no percurso 

histórico dos seus alunos e também pretende ser uma contribuição ao curso e aos estudantes 

participantes desse estudo. 

O tema de pesquisa surgiu pelo fato de a pesquisadora ser estudante do curso e ter 

sentido, por vivência pessoal e prática, a potência dessa graduação para transformar de forma 

integral as pessoas. Com base na proposta do curso, e da Ciência Ontopsicológica, que dá a 

chave de revisão crítica da consciência para consentir a realização do sujeito, iniciamos a 

indagar acerca do crescimento que o curso proporciona aos alunos. Assim, decidimos buscar 

compreender a efetividade dessa proposta no âmbito da Primeira Turma desta graduação.  

Através de uma pesquisa exploratória foi feito uma abordagem por meio de um 

método composto, com uma comparativa entre dois tempos. Sendo um trabalho que utilizou a 

metodologia ontopsicológica, considera-se o método indutivo-dedutivo, com a novidade das 

três descobertas. As ferramentas utilizadas para o levantamento de dados foram o Teste dos 

Seis Desenhos (T6D), os Grupos Focais e a Entrevista Informal.  

Uma das novidades trazidas por Meneghetti (2012) é de que existe uma comunicação 

entre o sujeito do conhecimento e o objeto de pesquisa, que permite que os problemas sejam 

analisados a partir das causas, ao contrário das ciências contemporâneas, que analisam o 

objeto de estudo a partir das fenomenologias. É denominado campo semântico essa 

comunicação que a vida usa no interior das próprias individuações (MENEGHETTI, 2012, p. 

38). 

Com a compreensão do campo semântico, é possível chegar à causa do problema, pois 

existe um núcleo informático em cada indivíduo, o Em Si ôntico – que constitui outra 

novidade trazida pela Ontopsicologia ao campo de pesquisa –, que pode ser contatado por 

meio do campo semântico. O que não permite a completa leitura do mundo-da-vida, 

entretanto, é o alterador constante da realidade, que faz com que a mente se transforme em 

apenas processos lógicos, sem reversibilidade com a realidade. Esse alterador se chama 

monitor de deflexão, a terceira descoberta da Ontopsicologia.  

O método ontopsicológico, com a novidade dessas três descobertas, permite autenticar 

o instrumento racional do homem, tornando reversível o Eu lógico histórico com o seu Em Si 
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ôntico. O Eu lógico histórico é a capacidade de mediar o real externo segundo a exigência 

individual do íntimo (MENEGHETTI, 2012, p. 108). A Ontopsicologia parte da 

aplicabilidade prática do conhecimento, e demonstra a importância de que o técnico seja 

exato1, preciso, quando produz conhecimento. A produção científica e a disseminação do 

conhecimento se tornam, desse modo, uma escola viva, capaz de promover mudanças 

existênciais àqueles que se propõem a estudá-la. Isso ocorre pelo fato de que esta ciência 

possui instrumentos de intervenção próprios, que consentem a revisão crítica da consciência, 

no intuito de propor mudanças de mentalidade e de comportamento, de acordo com a lógica 

da identidade de natureza de cada sujeito. 

Considerada uma ciência humanista, contemporânea e interdisciplinar, no ano de 2015 

a Ciência Ontopsicológica passou a ser ensinada em seu próprio curso de graduação. A 

Faculdade Antonio Meneghetti teve a autorização do Ministério da Educação para iniciar o 

curso de Bacharelado em Ontopsicologia, como proposta de ensino superior. O Bacharelado 

em Ontopsicologia tem como objetivo geral formar o técnico capaz de racionalidade com o 

nexo ontológico, ou seja, capaz de fazer unidade entre o sujeito e o objeto, de conduzir-se à  

coincidência entre o seu eu pensante e atuante e o mundo da vida. No ano de 2019, o curso foi 

Reconhecido pela Portaria MEC n.238, obtendo a nota máxima, cinco.  

O curso tem como objetivos específicos: fornecer instrumental adequado à formação 

no método e técnica ontopsicológica; proporcionar um ambiente e os conhecimentos para a 

autenticação do pesquisador/operador no contexto social; restituir a formação clássico-

humanista; proporcionar ao discente o conhecimento da sua vocação natural, e desenvolver a 

habilidade de acesso ao conhecimento ontológico. Para isso, conta com uma estrutura 

curricular inédita, voltada para o conhecimento científico humanista, com alta formação em 

ciências e humanidades, guiada pelo método ontopsicológico.  

Em 2019, o Bacharelado em Ontopsicologia forma a Primeira Turma, composta pelos 

alunos que iniciaram os seus estudos no ano de 2015, nesse curso. Especificamente nesse 

grupo, verifica-se heterogenia: alguns componentes da turma já tinham realizado uma 

graduação, outros estavam cursando a primeira; e, como a Ontopsicologia é uma ciência 

interdisciplinar, havia profissionais de diversas áreas com interesses bastante variados no 

grupo. O ponto em comum que se encontra em todos os estudantes, entretanto, parece ser de 

fato a busca pelo estudo formal e científico da Ontopsicologia como meio para compreender o 

ser humano de forma integral. 

 
1 “Exato significa comportar-se por como se é atuado pelo princípio essencial, isto é, por como a natureza põe” 

(MENEGHETTI, 2013, p. 74).  
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A partir desse contexto, essa pesquisa se configura com o escopo de aprofundar a 

compreensão acerca dos resultados e transformações prático-existenciais que a formação 

acadêmica do Bacharelado em Ontopsicologia e o aprofundamento prático nessa ciência 

podem proporcionar no percurso histórico dos acadêmicos. Para essa finalidade, na primeira 

parte do presente trabalho, apresentaremos o que é a formação segundo a Escola 

Ontopsicológica, fundada em três pilares: ser, saber e fazer. Através do aprofundamento 

acerca da relação do estudante com as atividades desenvolvidas no curso, também buscaremos 

evidências de como se dá o crescimento e como esse conceito é compreendido, partindo de 

pressupostos abordados nas fases de desenvolvimento no devir existencial.  

Na segunda parte, abordaremos discussões com grupos focais, a fim de obter dados em 

caráter qualitativo. O objetivo foi reunir os estudantes em pequenos grupos para ter a visão 

subjetiva de cada um a respeito do curso. Foram lançados disparadores de discussão para que 

os participantes iniciassem suas falas e analisamos o conteúdo verbalizado.  

Na terceira parte, analisamos os desenhos realizados pelos alunos da graduação, por 

meio do uso de um teste projetivo (Teste dos Seis Desenhos – T6D). Foi realizada a 

comparação entre os resultados do T6D de cada estudante no início e no final do curso, para 

buscar compreender se a partir do estudo teórico-prático no Bacharelado em Ontopsicologia 

foi produzido crescimento existencial evidente. 

Na quarta parte, entrevistamos o Prof. Dr. Alécio Vidor para apresentar os resultados 

da pesquisa e obter uma devolutiva que contribua para a compreensão da postura dos 

acadêmicos ao impactar o conhecimento ontopsicológico.  

O caráter interdisciplinar da Ontopsicologia deriva de seu caráter epistêmico, que 

permite atuar com a lógica do ser e, a partir dessa chave de leitura, realizar atividades em 

diversas áreas – como Pedagogia, Direito, Liderança, Artes, Consultoria. É interdisciplinar 

porque, “com seu método, dá o acesso ao núcleo inteligente unitário do saber que coincide ao 

modo do ser humano” (VIDOR, 2014, p. 109).  

Segundo o físico teórico Nicolescu, uma ciência é interdisciplinar, principalmente 

porque seu método, quando aplicado no interior de outras ciências, permite a produção de 

conhecimento mais real, do que somente com o método das ciências de partida. Desse modo, 

a pesquisa multidisciplinar traz contribuições significativas a uma disciplina específica, ou 

seja, “ultrapassa as disciplinas, mas sua finalidade continua inscrita na estrutura da pesquisa 

disciplinar” (NICOLESCU, 2000. p.14).  
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A interdisciplinaridade é a transferência de métodos de uma disciplina para 

outra, que pode ocorrer em três graus: a) de aplicação – na solução de 

problemas de uma disciplina pelos métodos de outra; b) epistemológico – 

análise de determinado assunto de uma disciplina utilizando a maneira 

característica empregada por outra; c) geração de novas disciplinas – geração 

de uma nova disciplina através da transferência de método de uma para 

outra. (NICOLESCU, 2000. p.15). 

 

A Ontopsicologia permite a interrelação com todas as ciências já existentes, pois pode 

ser complementar a esses conhecimentos. Com a sua metodologia, consente o contato com o 

próprio projeto de natureza, critério para refinar a percepção de mundo, tendo como medida o 

Em Si do homem.   
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Da exatidão do conhecer à exatidão do fazer  

 

Ao longo da história da humanidade, grandes pensadores, pesquisadores e cientistas 

(Platão2, Aristóteles3, Bacon4, Descartes5, Kant6, Freud7, Jung8) mostraram-se interessados em 

pensar a questão da busca pela essência do indivíduo e concordam no fato de que o ser 

humano é, mas não se conhece: “não posso indagar o real se antes não sei o que sou” 

(MENEGHETTI, 2013, p. 11). É possível dizer que a resposta a essa questão é o problema 

crítico do conhecimento: seria o homem capaz de conhecer o real? Sempre existiu a 

preeminente necessidade de fundar o sentido do existir, pois o homem, por vezes, encontra-se 

em um paradoxo e se pergunta: se tenho sede de alegria, por que ao invés disso expio a 

doença, o medo e a incerteza?  

 

Existem muitas religiões, muitas tradições, muitas certezas, muitos 

absolutos, e por esses absolutos ainda hoje se faz guerra, racismo, culpa 

sobre os outros. Mas o homem como humanidade, não alcança o ponto de 

encontro. Além disso, esse homem vive os próprios medos, as próprias 

frustrações e a própria angústia, não compreende a si mesmo e as coisas em 

torno: caminha sem conhecer a estrada e a direção (MENEGHETTI, 2010, p. 

116). 

  

A angústia acontece justamente em decorrência dessa obscuridade, que por muito 

tempo permeou a história da humanidade, e foi refletida no modo como as pessoas percebem 

a realidade ao seu entorno. Por mais que o homem avance na ciência, que é funcional até certo 

ponto, não chega a realizar-se de modo integral, parece estar em débito consigo mesmo, pois 

não consegue produzir de acordo com o seu potencial e a sua funcionalidade. 

Com base nesse problema, as ciências, de modo geral, não chegam à causalidade 

última do objeto, eis que não evidenciaram de modo integral o próprio instrumento de 

conhecimento, que é o homem. A Ontopsicologia surge como tomada de consciência dessa 

problemática e oferece a resposta ao problema crítico do conhecimento, afirmando que sim, é 

possível conhecer o real (MENEGHETTI, 2010). Porém, o modo como cada um é construído 

 
2 427-347 a.C. 
3 384-322 a.C. 
4 1561-1626 
5 1596 - 1650 
6 1724-1804 
7 1856-1939 
8 1875-1961 
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sócio-historicamente interfere na forma como a consciência reflete a realidade, causando uma 

distorção que torna o ser humano estranho a si mesmo, incapaz de colher a verdade da vida.  

Já assinalava o físico Werner Karl Heisenberg9, com o “Princípio da 

Indeterminação10”, que não era possível ter com precisa exatidão o resultado de uma pesquisa, 

pois a variável interna do pesquisador interfere em todo o processo. O operador não consegue 

chegar à exatidão do real, pois enxerga os fenômenos segundo as suas projeções, ou seja, não 

compreende os fatos por como são, mas os vê com a sua visão já distorcida. Na base de 

qualquer aplicação do conhecimento, deve haver o a exatidão de consciência da pessoa, que 

permite a autenticidade11, ou seja, que ele reflita diretamente a ação do real ao invés de agir as 

memórias aprendidas que não correspondem à sua intencionalidade de natureza.  

Também o filósofo e matemático Edmund Husserl12 em suas conferências realizadas 

em Viena e Praga (1935/1936), denunciava e demonstrava que o conhecimento científico, por 

mais que fosse necessário e positivo, não alcançava o verdadeiro real do objeto. Na sua visão 

era necessária uma nova técnica que possibilitasse reintegrar o homem ao simples mundo-da-

vida. Para Husserl (1936), se as teorias científicas baseiam-se na experiência, esse fato não 

garante que a experiência em si constitua ciência, porque a experiência científica é construída 

através de toda espécie de suposições, predisposições e equívocos. Sua proposta era a de 

expulsar essas incertezas e dar à ciência bases absolutamente incontestáveis, tentando unir 

sujeito e objeto, mundo da vida e pesquisa para fornecer um resultado em favor da 

humanidade.  

A Ontopsicologia conseguiu responder a indagação acerca da inexatidão de 

conhecimento, elaborada por grandes expoentes como Husserl e Heisenberg, pois fez 

descobertas que a difere em alguns aspectos essenciais das demais linhas de conhecimento.  

A resposta é possível primeiramente porque a Ciência Ontopsicológica consente a 

utilização do critério do Em Si ôntico13, que é o princípio base do ser humano e orienta as 

escolhas para o seu crescimento, de modo a possibilitar a autenticação, sendo, portanto, 

epistemológico a todo o saber derivado do homem. Depois, porque descreve e opera por meio 

 
9 1901-1976 
10 Teoria publicada em 1927 no artigo Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und 

Mechanik. Zeitschrift für Physik (Sobre o conteúdo visualizável da cinemática e da mecânica na Teoria 

Quântica).  
11 “Autêntico significa: ser igual a como o projeto individual prevê” (MENEGHETTI, 2012, p. 29).   
12 1859-1938 
13 “Princípio ôntico existencial no homem; projeto-base de natureza que constitui o ser humano; princípio formal 

inteligente que faz autóctise histórica”. (MENEGHETTI, 2012, p. 84).  
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do campo semântico14 e, com isso, permite o conhecimento e uso dessa comunicação 

elementar da vida, que é apriórica a qualquer linguagem. Dá a possibilidade, então, de que 

sejam verificadas quais informações advêm da natureza humana e individua as informações 

que são contrárias a essa lógica, provenientes do monitor de deflexão15 (MENEGHETTI, 

2014). 

As três descobertas da Ontopsicologia, em qualquer área de conhecimento e 

campo de atuação humana, devem ser utilizadas contemporaneamente, 

porque, ao fim o elemento fundante de tudo o que é o real é a informação. 

Isto significa dizer que, em uma dada situação, na qual sempre existe um 

canal de informação (campo semântico), o sujeito, ao desenvolver um 

processo de autenticação de si mesmo, tendo em vista tornar exata a sua 

consciência, pode identificar quais são as soluções precisas para um 

contexto, que estão em congruência com sua identidade, sendo funcional ao 

escopo de sua ação pessoal e/ou organizacional, por exemplo, ao conseguir 

compreender a informação real do Em Si ôntico. No entanto, de modo geral, 

o sujeito apresenta e possui uma errada percepção de si mesmo, 

considerando-se inferior às suas próprias capacidades, ao seu potencial. 

Pensa-se inferior, e nessa dinâmica, vale-se de estereótipos e imagens pré-

estabelecidas socialmente, por meio de critérios convencionais, optando por 

informações externas e não condizentes com a sua realidade, atuando, então, 

uma informação distorcida (monitor de deflexão), em prejuízo de si mesmo. 

(WAZLAWICK, 2014, p. 29).  

 

 

Para chegar a comprovar seus resultados, a Ontopsicologia passou por um árduo 

processo de maturação e experimentação, em mais de 10 anos de prática clínica bem-

sucedida. O Acadêmico Professor Antonio Meneghetti16, fundador e expressão máxima da 

Escola Ontopsicológica, foi um cientista multíplice e com base nos conhecimentos aprendidos 

ao longo da vida, somados às novas experiências que buscou com maestria, formalizou a 

estrutura e a aplicação de uma ciência que se configura conhecimento epistêmico. Isto foi 

possível diante de sua infinita curiosidade de saber, compreender, conhecer e observar o real 

de cada ângulo possível, e de sua preparação técnica adequada. 

 

Toda teoria ontopsicológica nasce da prática clínica. A Ontopsicologia é 

uma ciência que sempre encontrou a verificação na reeducação funcional do 

sujeito à vida, enquanto a teoria é válida somente na medida em que resolve 

o problema do humano (MENEGHETTI, 2006, p. 49).  

 
14 “Campo semântico é a comunicação-base que a vida usa no interior das próprias individuações”. 

(MENEGHETTI, 2012, p. 38). 
15 “Engenho psicodélico deformador das projeções do real à imagem”. (MENEGHETTI, 2012, p. 175). 
16 Antonio Meneghetti (1936-2013) alcançou quatro doutorados segundo os critérios canônicos das 

Universidades Romanas: foi Doutor em Filosofia e em Ciências Sociais (Pontifícia Universidade São Tomás de 

Aquino, Roma) e Doutor em Teologia (Pontifícia Universidade Lateranense, Roma). Na Rússia obteve o título 

de Grand Doktor Nauk em Psicologia (protocolo 0104) e obteve também a láurea em Filosofia com endereço 

psicológico (Universidade Católica do Sagrado Coração, Milão) e recebeu a láurea honoris causa em Física pela 

descoberta do Campo Semântico (Universidade Pro Deo, Nova York).  
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A Ontopsicologia nasce da experimentação e prática clínica com a instrumentalização 

da psicoterapia, configurando-se em uma ciência empírica experimental. Meneghetti viajou 

por muitos países, conheceu diversos povos e culturas, estudou a fundo e dialogou com 

expoentes importantes de cada área do conhecimento: psicologia, psicossomática, pedagogia, 

economia, liderança. Ao longo de anos de estudo e trabalho nessas áreas, evidenciou através 

da prática e colocou o conhecimento adquirido à prova em diferentes locais e contextos. 

Assim, foi possível comprovar que existe um critério ético no humano que, uma vez liberado 

dos critérios culturais e sociais sobrepostos, conduz à saúde e à realização.  

A cada ano Meneghetti realizava a The Summer University of Ontopsychology, um 

congresso internacional que reunia inteligências de diversos países para lançar uma nova 

temática e fazer interlocução com outros cientistas. As conferências realizadas nesse 

congresso impulsionavam a novas pesquisas e publicações científicas, que possibilitavam a 

disseminação de um conhecimento novo. A “Summer é a ocasião na qual o trabalho de um 

ano inteiro dos centros de Ontopsicologia do mundo conflui, na qual todas as nações se 

encontram e se impostam para o ano sucessivo. Na qual todos, através desse confronto 

crescem” (LUCIOLI, 2008, p. 23). Trata-se de uma ciência que passa do âmbito local ao 

cenário internacional, com contribuições efetivas em diversos países do mundo. Até o ano de 

2015, foram realizadas 28 edições da Summer.   

Constatado o efeito das suas descobertas, começou a formar colaboradores na Ciência 

Ontopsicológica, para disseminar e levar adiante o seu método. Segundo ele, “é um 

conhecimento muito grande para uma só mente” (MENEGHETTI, 2013, transcrição de 

vídeo).  Criou, desta forma, centros ecobiológicos em diversos países (Rússia, Itália, Ucrânia, 

Letônia, Brasil), que se tornaram pólos de formação humanista guiados pela pedagogia da 

Ciência Ontopsicológica.  

 

Nas atividades dos Centros Ecobiológicos construídos por Antonio 

Meneghetti (...) criou-se um novo modelo de educação ambiental capaz de 

conjugar as intervenções urbanísticas com o desenvolvimento humano. Esta 

proposta é chamada de ecobiologia, como já visto aqui, que significa saber 

viver a própria vida com qualidade, em osmose com o ecossistema 

naturístico. Esse modo de educação ambiental permite ao ser humano uma 

relação autônoma de saúde e um humanismo qualificado de recíproco 

respeito entre as pessoas e as culturas (WAZLAWICK, SCHAEFER, 2016, 

p. 45).  

 

No Brasil, o Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro 

passou a ser o primeiro Centro Ecobiológico fundado por Meneghetti a ter uma faculdade 
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para fazer a formação das pessoas por meio de cursos de graduação e pós-graduação. E 

também conta com o primeiro curso de Bacharelado em Ontopsicologia existente no Brasil e 

no mundo.  

A Faculdade Antonio Meneghetti (AMF) é o resultado do percurso de mais de 40 anos 

de atividade do Acadêmico Professor Antonio Meneghetti e seus colaboradores, e visa ser um 

centro de referência em termos de formação e aperfeiçoamento de profissionais para atuar em 

todos os níveis do contexto social, institucional e empresarial. A sua missão é a formação de 

uma nova inteligência empreendedora, individuada, reforçada e focalizada na ação prática do 

sucesso, humanamente superior e socialmente correta.  

Através dos valores humanistas, a Ontopsicologia propõe uma educação superior para 

evidenciar que é possível ao homem uma vida saudável, realizada e produtiva. Para 

Meneghetti (2013), “é preciso incentivar a evolução do homem superior, porque – uma vez 

evoluído – ele é capaz de produzir socialidade, vida, progresso. Assim, cada homem que 

melhora, melhora também a vida”. 

Em suma, por meio do método ontopsicológico, é possível identificar, atuar e dar 

continuidade às premissas lógicas da vida, e preparar homens capazes de solucionar as 

problemáticas da sociedade em contínua evolução. Assim, fazer ciência é possível uma vez 

que se tenha como base o critério de natureza e a partir disso, o sujeito conduz suas ações 

históricas, seja na sua área de atuação, seja fazendo pedagogia para outros.  

 

2.2 A formação pedagógica segundo a Ontopsicologia  

 

A Ontopsicologia estrutura-se como ciência epistêmica, de base, fundamental e 

interdisciplinar às demais ciências, pois pode dar o ponto de ligação às ciências, pois visa 

contribuir com a evolução do saber em diversos campos. Para o Acadêmico Prof. Dr. Albert 

Krylov, “a integração do saber científico é uma condição necessária para chegar a formular 

leis igualmente complexas e descobrir vínculos tão profundos no universo, capazes de dar a 

possibilidade de compreender este último como um sistema unitário”. Por isso afirma: 

 

Se nos voltarmos ao trabalho conduzido pelo Prof. Meneghetti junto à 

Associação Internacional de Ontopsicologia, não se pode deixar de notar 

uma semelhança substancial com o trabalho do laboratório de Wundt, 

levando em consideração o fato que a Ontopsicologia tem um importante 

elemento a mais, enquanto foi confirmada com sucesso pela atividade 

prática. Tudo isso permite confiar em um próximo fortalecimento das 

posições da Ontopsicologia no processo de integração das ciências (Revista 

Nova Ontopsicologia, 2008, p. 57).  
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Então, o Bacharel em Ontopsicologia pode atuar em “todo campo de aplicação onde o 

homem possa incrementar a si mesmo: economia, arte, política, música, as altas finanças, a 

moda, os processos da atividade psíquica” (MENEGHETTI, 2010, p. 16).  

 

A Ontopsicologia pode dizer-se epistêmica as outras ciências, 

enquanto evidencia que ninguém pode fazer ciência exata se antes não 

demonstra uma vida individual mediamente realizada. Isso se 

apresenta com: 1) sanidade biológica, 2) funcionalidade psicológica, 

3) complementariedade e autonomia social, 4) satisfação moral ( 

afetividade, sexualidade, economia, liderança, paz), 5) autenticação do 

Eu lógico-histórico integrado com o Em Si ôntico e evasão de 

qualquer precipitado do monitor de deflexão ( MENEGHETTI, 2013, 

p. 100).  

 

A Ontopsicologia, sendo uma ciência epistêmica e interdisciplinar, forma  

profissionais específicos como técnicos operadores do nexo ontológico. Ser operador do nexo 

ontológico significa operar a reversibilidade entre o Eu lógico histórico17 e o mundo da vida, 

isto é, ter a consciência exata para identificar o real. Então, para capacitar o acadêmico a se 

tornar operador do nexo ontológico parte-se do princípio de que, para estar conexo com a 

vida, tem-se que desembaçar o espelho que mostra as imagens distorcidas, não refletindo as 

coisas como elas são.  

Então, para que o estudante possa ser capaz de se tornar um operador do nexo 

ontológico, no Bacharelado em Ontopsicologia, é proposta uma pedagogia que tem como 

escopo conduzir a pessoa a um nível de conhecimento e realização superior, a partir do 

despertar da consciência ôntica. Para Meneghetti (2014, p. 79), “o conhecimento do homem é 

baseado no nexo constante, do qual ele próprio é parte. Ser e conhecer tem o nexo no 

indivíduo, quando reflete o próprio existir: objeto e sujeito são os opostos não contraditórios 

de uma única relação”.  

A formação do profissional é construída juntamente com a responsabilização, com 

escopo à evolução como ser humano integral. Com base no critério de natureza, o aluno pode 

iniciar, em paralelo com as atividades de ensino, o seu individual percurso de autenticação, e 

assim construir-se em autorrealização, isto é, “chega-se a viver como prazer e orgulho o 

projeto que se é” (MENEGHETTI, 2010, p. 134).  

 
17 “É o ponto onde acontece a tomada de consciência, de responsabilidade, de voluntarismo, de racionalidade; é a 

capacidade de mediar o real externo segundo a exigência individual do íntimo; é a função de concretizar o real 

segundo a exigência introversa ou extroversa”. (MENEGHETTI, 2012, p.  108).  
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Quando se fala em pedagogia, deve-se entender um “crescimento ordenado a um 

próprio fim: a consciência ôntica que se constitui agente do próprio devir histórico” 

(MENEGHETTI, 2010. p. 413). Nesse sentido, a formação do Bacharelado em 

Ontopsicologia é também um serviço funcional ao estudante, pois visa proporcionar uma 

educação acadêmica onde cada pessoa possa despertar a consciência ôntica para depois então 

atuar no campo de aplicação escolhido. 

A Pedagogia Ontopsicológica compreende que a “educação deve ser regra de 

vantagem, como instrumento válido de autóctise histórica18, isto é, como possibilidade de 

autopor-se e de metabolizar progressivamente o jogo histórico do tornar-se pessoa, aqui e 

agora” (MENEGHETTI, 2010, p. 412). É uma estrada muito particular, que convoca cada um 

a agir e crescer com o máximo de responsabilidade. 

 

Humano se nasce, mas o crescimento e aperfeiçoamento é obra do trabalho 

pessoal. Essa tarefa envolve gradual responsabilidade de agir e realizar o que 

cada um necessita para prover a própria existência, mediante empenho e 

trabalho. A obra prioritária é a construção pessoal, porque sua tarefa consiste 

em organizar o mundo externo segundo as exigências de aperfeiçoamento e 

crescimento do próprio projeto de identidade pessoal (VIDOR, 2014, p. 52). 

 

Sustentada pelos valores de ser, saber e fazer, o percurso dessa pedagogia não é 

somente racional, é também existencial, pois o aluno também faz o processo de formação e de 

autoconstrução. Esses três pilares viabilizam a coerência lógica entre o seu projeto de 

natureza, o conhecimento que conquista sobre si, e a sua atuação no plano concreto. “Esses 

valores podem despertar a pessoa para a busca por saber quem é, o que é (ser), e para começar 

a agir (fazer) no contexto em que se encontra” (WAZLAWICK, 2014, p. 35).  

 

O primeiro valor é a pessoa (ser), no sentido ontológico, a identidade de 

natureza do sujeito e o que possibilita a sua realização, onde a melhoria da 

eficiência em qualquer campo é obtida cultivando o potencial pessoal. O 

segundo valor é o saber, que envolve o processo de busca pelo conhecimento 

histórico, cultural, técnico, em conjunto com o conhecimento dos valores e 

da cultura humanista. O fazer é o terceiro valor, porque o sujeito tem a 

possibilidade de realizar-se quando se auto-oportuniza a prática operativa e 

encontra resultados que proporcionam ampliação de si mesmo 

(WAZLAWICK, 2016, p. 600).  

 

Sendo uma escola viva, o saber fazer é instigado para a melhoria constante e o 

aumento de autonomia no sujeito. Consequentemente, possibilita a abertura no seu campo de 

 
18 “Posição ou constituição de si”  (MENEGHETTI, 2010, p. 31). 
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atuação. Será a partir da experiência colocada em ação, que o sucesso pode ser colhido 

quando o sujeito for passar adiante o seu conhecimento, pois quanto mais a inteligência é 

desenvolvida, mais bem estar cada um pode produzir. Para Meneghetti (2010, p. 107), “é 

ciência19 somente quando aquilo que sei, sou; aquilo que sei, faço; aquilo que sou, sei”.  

É uma formação teórico-prática, que prepara o aluno como protagonista responsável 

pela sua vida, para depois, então, se tornar serviço de inteligência e providência para as 

pessoas e o contexto em que vive. Assim, o escopo dessa formação é “educar o sujeito a fazer 

e, a saber, a si mesmo: fazer uma pedagogia de si mesmo como pessoa líder no mundo, educar 

um Eu lógico-histórico com capacidades e condutas vencedoras” (MENEGHETTI, 2014, p. 

14). O líder entendido “como aquele que sabe individuar a proporção de como se movem as 

relações da vida e sabe aplicar a fórmula justa para resolver e realizar econômica, política e 

socialmente” (MENEGHETTI, 2012, p. 150). 

  
Na condução de uma obra, o protagonista é a pessoa de destaque, o agente 

principal, responsável por projetar as inúmeras funções de trabalho para o 

sucesso e o êxito do todo. A responsabilidade, por sua vez, implica assumir o 

dever de criar um modo de manter-se e crescer sem pretender a própria 

solução por meio dos outros. A responsabilidade primária refere-se à própria 

vida: primeiro, tenho que responder às exigências que constroem meu valor 

como pessoa. Em primeiro lugar, há o dever de responder de modo excelente 

à provocação de construir a si mesmo. Protagonista responsável é, portanto, 

aquele que sabe, na relação humana, estabelecer a ordem de funções para 

cultivar o crescimento das pessoas sem impedir a autonomia pessoal 

(FUNDAÇÃO ANTONIO MENEGHETTI, 2016, p. 22).  

 

A responsabilidade é entendida como a resposta do chamado que a vida traz a cada 

pessoa, então cabe a cada pessoa saber colher o real que a vida lhe oferece. O instrumento que 

permite ao sujeito a percepção e elaboração da realidade é a sua inteligência, que é definida 

por Meneghetti como “a faculdade que conhece e identifica as formas essenciais e causais de 

qualquer coisa ou evento” (MENEGHETTI, 2012, p. 139).  

Logo que se dá a compreensão do funcionamento desse elemento intrínseco a qualquer 

individuação – a inteligência – em especial no ser humano, é possível compreender a lógica 

inerente ao homem no seu acontecimento histórico e o percurso necessário para a sua 

realização.  

Para isso, resulta necessário tornar preciso o próprio instrumento de mediação da 

realidade. Esse processo consiste basicamente em aprimorar a inteligência, fazendo uma 

 
19 “Saber como age o ente; saber a ação do ser” (MENEGHETTI, 2012, p. 49). 
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revisão crítica da consciência e através da metanoia, “aprender a si mesmo segundo a ótica da 

própria identidade de natureza” (MENEGHETTI, 2010, p. 112).  

Por meio da Pedagogia Ontopsicológica (MENEGHETTI, 2019), é afirmada a 

importância da responsabilização, no sentido de proporcionar que o aluno desenvolva a si 

mesmo enquanto líder em qualquer área, a partir da sua capacidade de fazer e servir melhor, 

em qualquer campo em que se proponha a trabalhar e conhecer.  

 

A Ontopsicologia é magistral quando faz contato com grandes líderes, ou 

então com o que é o âmbito da pesquisa científica: nessas aplicações emerge 

a genialidade dessa ciência, como imediatamente individua a via de 

resolução e de ganho acima de todas as partes. Onde quer que estejam os 

grandes campos de ação ponta da história, da vida, lá se vê a grandeza dessa 

ciência (MENEGHETTI, 2013, p. 26).  

 

 

2.3 O devir existencial: as fases da autóctise histórica 

 

Cada pessoa é constituída por um núcleo de inteligência, um vetor de intencionalidade 

de natureza20, que já possui um projeto intencionado aprioricamente pela vida. Durante a 

existência, há a necessidade da atuação deste projeto, que consista em crescimento contínuo e 

realização plena do próprio potencial. “A potencialidade de uma pessoa é a energia, força, 

pulsão, possibilidade de agir e concretizar” (MENEGHETTI, 2012, p. 212).  

Para a realização do próprio potencial, usa-se o critério de utilitarismo e 

funcionalidade21, que implica fazer escolhas que correspondam à própria identidade, 

consequentemente gerando resultados que a levam à evolução. Como a vida é um contínuo 

escorrer, a cada dia novas ações precisam acontecer para continuar o crescimento individual. 

Esse é o devir existencial, e a “especificidade deste conceito é de começar para terminar e 

concluir para recomeçar outro” (MENEGHETTI, 2018, p. 24).  

 

O homem é autóctise histórica. O devir do homem é um nascimento 

contínuo, e somente a hipóstase de um certo tipo de memória nos faz 

perceber como identidade estática o que, ao invés disso, continuamente 

morre e renasce. Cada um de nós é feito de momentos incessantes, não pode 

parar; o homem é uma necessidade que devém (MENEGHETTI, 2018, p. 

24). 

 

 
20 “O que é e faz por nascimento de leis universais aplicadas a um contexto preciso” ( MENEGHETTI, 2012, p. 

185).  
21 “Identidade e funcionalidade, ou seja, seleção das coisas que aumentam a identidade, são os dois critérios 

metodológicos que permitem individuar a pulsão do Em Si e verificar o proceder existencial do ser humano” 

(MENEGHETTI, 2010, p. 162) 
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O Em Si ôntico, principal descoberta da Ontopsicologia, é definido como “princípio 

formal inteligente que faz autóctise histórica” (MENEGHETTI, 2012, p. 84). Tal definição dá 

sentido ao fato de que cada pessoa é parte do ser, e está tensionada à direção de formalizar o 

projeto da vida. Assim, através da realidade verdadeira da situação, faz história material 

concreta na existência.   

Segundo Meneghetti (2012, p. 31), autóctise histórica é o “processo de escolhas 

existenciais que fazem a resultante da evolução e da situação pessoal”. Essa sucessão de 

escolhas positivas leva à autoconstrução do indivíduo em devir funcional, resultando em 

progresso e crescimento. 

 O Em Si ôntico “permanece um princípio que é causa e motivo de formas que, depois, 

concretizam o bem estar” (MENEGHETTI 2010, p. 36). Quando o Eu lógico-histórico age em 

base às informações precisas do seu Em Si ôntico, é bem sucedido naquele ponto, que depois 

reflete no todo, fazendo evolução in progress, autoconstruindo o sujeito a cada ação.  

Então, “a autóctise histórica trata-se do percurso existencial do ser humano em 

consonância com a sua própria identidade, como o sujeito se autopõe na existência, sendo fiel 

artesão da projeção em ato projetada pelo Em Si ôntico” (MENEGHETTI, 2012, p. 31). Nesse 

processo, por natureza o sujeito desenvolve-se em fases progressivas, as chamadas fases da 

autóctise histórica.  

À medida que se constrói, o ser humano passa por etapas, que na literatura são 

relacionadas à faixa etária individual. Porém, não necessariamente as fases se fenomenizarão 

exatamente na idade prevista pela natureza. Uma pessoa pode ter 50 anos, mas viver 

existencialmente as conquistas previstas para os 15 anos de idade, porque, dependendo de 

como constrói as condições para se desenvolver como ser humano e conquistar a própria 

autonomia, é que pode colher os frutos da maturidade que permite autopôr-se com novidade 

de si mesmo, momento a momento. 

Na obra “Os Jovens e a Ética Ôntica”, Meneghetti (2013) explica essas fases, 

propondo que conheçamos o desenvolvimento esperado do ser humano, do primeiro ao sexto 

ano de existência, depois dos seis aos 14, depois dos 14 aos 24 anos de idade, dos 24 aos 34 e, 

por último, dos 35 em diante, quando já é esperado ter construído as bases para seguir 

crescendo em criatividade e inteligência continuamente.  

O acontecimento da fase I compreende a realização no campo físico-biológico-

psíquico da criança. É onde se constrói o orgânico: o corpo, os sentidos, os sistemas 

(endócrino, neurológico, sistema nervoso central, sistema nervoso visceral, etc.), isto é, o 

inteiro do programa psicomaterial da pessoa. 
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A fase II é a maturação psicorracional, a formação da consciência. Já se tem a 

capacidade de ser mais livre, distinto, começa a usar a racionalidade. Começa o Eu voluntário, 

pois ao ver as coisas já faz as suas escolhas, tem autodeterminismo.  

Na fase III acontece o período de plenitude, abundância e maturidade da vida. 

Segundo o projeto da natureza, sendo capazes de já produzirem filhos, inicia a 

complementariedade entre homem e mulher. Também já estão aptos a trabalhar, lutar, 

sobreviver. Nesta fase, inicia a autóctise da plenitude, começa a maturidade da vida, pois é 

possível aprender qualquer coisa e realizar os aprendizados a partir do uso da inteligência 

aliada à vontade e a força da pessoa.  

Na fase IV tem-se a plenitude para visão ôntica, é possível perceber o universo infinito 

de si mesmo. Nesta fase, já se pode realizar a própria autonomia e liberdade, com atitudes 

para poder ser mais a partir das próprias ações. O sujeito já pode produzir o pleno de saúde, 

economia, liberdade e ambição, definindo a linha para o seu investimento mais apropriado. A 

saúde também já pode ser mantida no sentido psicofísico, pois o sujeito consegue colocar em 

ação suas atividades sem pesos e impedimentos psicobiológicos. Na parte da economia, já tem 

um espaço territorial reconhecido pela sociedade, sabe negociar e obter ganho com o ser, 

saber e fazer.  Tem liberdade no sentido de autonomia psicológica, legal e social, ou seja, não 

tem condicionamentos internos nem de caráter afetivo, por isso pode agir com disponibilidade 

a um infinito possível. E também tem ambição, realiza todas as suas virtualidades no seu setor 

específico, ou seja, se prepara para operar com superioridade e a partir da sua identidade de 

natureza faz o próprio corpo social. 

 E, por fim, a fase V é aquela na qual atua-se a metempsi, a intuição ôntica. É aqui que 

o sujeito compreende e vê a transfiguração da existência no ser, se descobre e se vê a partir da 

intuição ôntica.    

O Bacharelado em Ontopsicologia, em seu processo formativo, pode auxiliar os 

estudantes à entrada na constante autóctise, isso é, na constante evolução, de acordo com as 

fases acima descritas. Isto porque, ao se deparar com o conhecimento ontopsicológico, em um 

primeiro momento é suscitada a crise, diante da provocação interna de que se pode ser mais. 

Ao conhecer a técnica, o sujeito ganha consciência de que tem um potencial virtual que o faz 

singular no mundo, porém precisa passar por um processo de autenticação para ter acesso à 

sua particularidade e, ao fazer o uso desta técnica, é capaz de seguir sua intencionalidade de 

natureza e desenvolver sua criatividade, crescendo perante a vida.  

O crescimento pode ser entendido como o amadurecimento, quando existe a coerência 

entre a ação e a vontade com o seu projeto de natureza. É um processo contínuo em que, a 
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partir das experiências que o sujeito tem na resolução dos seus pequenos e grandes problemas, 

ele consegue ir adiante com ganho em sentido existencial, como saúde, dinheiro, afeto, 

erotismo, amizade, trabalho, etc.  

Através do conhecimento ontopsicológico, é possível conscientizar sempre o ponto da 

própria vida naquele momento e conduzir a ação em conformidade à individual natureza, 

fazendo a autóctise-histórica evolutiva. Por isso, Meneghetti (2012) ensina que viver bem 

significa realizar a si mesmo, ser capaz de resolver os próprios problemas, ter êxito nos 

próprios projetos e planejar para ter resultados infalíveis. Cada acadêmico pode iniciar o 

percurso para a autorrealização, coincidindo de maneira exata em relação à sua própria 

natureza, desde que se coloque como aprendiz, para iniciar uma construção autêntica do seu 

instrumento de vida e de pesquisa, que é a própria inteligência.  

 

 

2.4 A imagem na ação criativa do homem 

 

Etimologicamente, a palavra “imagem deriva do latim, in me ago, que significa como 

a forma age em mim ou em outro; modo no qual a mente age dentro” (MENEGHETTI, 2012, 

p. 131). A imagem é a forma da energia, que dá a referência da ação para cada um e está 

sempre coligada a um símbolo, que é a forma de um contexto que mostra uma realidade. 

Quando se formaliza uma determinada imagem, vem adjunta uma energia específica e é 

possível identificar o quê essa energia produz antes de ter seus efeitos.    

As imagens são informações que nascem como representação do real para cada 

individuação, pois permitem compreender o modo como o inconsciente está operando.  Para 

colher o universo, utilizamos a leitura dos símbolos22. Esses símbolos estão junto com a 

dinâmica operante no momento, mostram a direção precisa a partir do quântico de energia que 

portam.  

 A Ontopsicologia estabeleceu imagens-chave funcionais ou não funcionais para 

conhecer a realidade. Através dessa leitura, é possível identificar se a pessoa encontra-se na 

lógica do Em Si ôntico ou do monitor de deflexão, pois as suas respectivas linguagens são as 

imagens. A imagem desenha a dinâmica, a contemporaneidade dos fatos e como isso é 

impactado pelo indivíduo, mostrando a realidade que a pessoa está vivendo naquele momento. 

Sempre que os sinais aparecem, estão coligados com comportamentos e modos específicos. A 

 
22 “Símbolo: sinal ou imagem que está a indicar outro mais importante ou concreto; sinal convencionado por um 

real, ou significado”. (MENEGHETTI, 2012, p. 245) 
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Ciência Ontopsicológica encontrou os princípios que são universais para identificar se as 

imagens remetem ao Em Si ôntico ou ao monitor de deflexão. 

 O Em Si ôntico sempre usa imagens simples, que remetem ao real da vida, através de 

um vocabulário naturístico-biológico, onde através delas se tem aumento de saúde e bem 

estar. Existem as imagens que fazem vida e outras não, pois são distorcidas da realidade com 

a interferência do monitor de deflexão. O método ontopsicológico permite identificar qual 

imagem um sujeito está seguindo no momento, pois é ali que está investindo a sua vida e 

fazendo a sua realidade.  

O monitor de deflexão e os complexos23 agem sempre por repetição, então fazem uso 

das mesmas imagens sempre fixadas pelas memórias do sujeito. Já o Em Si se move por 

criatividade, para ele só existe o presente. O sujeito se encontra em perda quando segue as 

imagens que não lhe dão funcionalidade e possibilidade de desenvolver seu potencial.  

 

Tudo aquilo que nos opera é imagem; uma só imagem suscita sensações e 

alterações emotivas e orgânicas com base em um traçado de experiência 

individual. Todas as modalidades que são registradas, fotografadas, 

classificadas e programadas são capazes de provocar deslocamentos 

quânticos de inconsciente, que, sucessivamente são repropostos a cada vez 

que a consciência está em atraso em relação ao próprio Em Si 

(MENEGHETTI, 2015, p. 71). 

 

Sem as imagens, seria impossível ter acesso à realidade e ver como a dinâmica está se 

construindo no momento. Cada formalizar-se de uma fantasia, emoção, psicossomática, é um 

deslocamento energético veiculado por uma imagem, por uma ordem de vontade e sobre esta 

imagem se estrutura a energia vital de cada pessoa. 

No inconsciente está a inteligência, o Em Si e que por vezes permanece escondido, 

pois ainda é desconhecido ao sujeito. Para Meneghetti (2015, p. 75), “o inconsciente do 

homem é o Em Si ainda inconsciente para o Eu. Este inconsciente fala através das imagens e 

conhece todas as imagens, porque é a linguagem da vida”. A comunicação que o Em Si ôntico 

usa em forma de imagens chama-se Eu a priori, e através dele dá a saída otimal para 

concretizar a possibilidade do momento. O Eu a priori “não exprime mais do que a forma de 

autoconsciência na qual o ser se revela e dá a verdade de si mesmo” (MENEGHETTI, 2012, 

p. 106), ou seja, é a passagem para possibilitar a conscientização da ação a ser feita que é 

 
23 “É uma realidade psíquica que se formou em compromisso entre as exigências sociais e as exigências 

biológicas do indivíduo; é um precipitado psicoemotivo do monitor de deflexão, portanto, uma remoção por um 

Eu em formação sob a pressão do monitor de deflexão a partir de imagens do superego social e moralístico” 

(MENEGHETTI, 2012, p. 53).  
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conexa com a identidade do sujeito e útil e funcional ao momento. São imagens vencedoras e 

criativas, pois nunca se repetem.  

Quem dá força à imagem é a pessoa, a unidade de ação. Se a imagem a toca 

positivamente, se cresce em progresso, e se toca em modo não funcional, é feita a regressão. 

Sem a imagem o homem não tem a capacidade da ação, por isso, antes de qualquer coisa, é 

prioritária a ação e é a imagem quem canaliza a energia de uma determinada forma.  

 

A imagem possui o valor de um jogo aqui e agora, que nada retira e nada 

acrescenta àquilo que o homem já é. Ele faz parte de um ato de nascimento 

eterno e qualquer pensamento, imagem ou ação sua são possibilidades de 

consciência. Indagando, descubro então que está em si mesmo o limite, o 

erro que o desvia do seu sentido-destino (MENEGHETTI, 2015, p. 69).  
 

 

O operador de Ontopsicologia, na sua atuação, parte de uma intuição, que é 

alavancada a partir das linguagens diagnósticas24 próprias dessa ciência e numa segunda 

etapa, fenomenicamente demonstra a sua intuição, eis os dois momentos em que utiliza a 

indução e dedução respectivamente (MENEGHETTI, 2010). O método usado é o “processo 

racional indutivo-dedutivo, com a novidade dos princípios complementares do campo 

semântico, Em Si ôntico e monitor de deflexão” (MENEGHETTI, 2010). 

A palavra intuição, etimologicamente falando, tem a mesma raiz da palavra 

inteligência (intus) que significa o dentro ou íntimo da ação. No “Dicionário de 

Ontopsicologia” (MENEGHETTI, 2012, p. 144), a intuição é definida como conhecer os 

modos ou estruturas interiores de um projeto de ação ou evento. O homem, dotado de 

inteligência por natureza, a partir do método ontopsicológico, aprende a técnica para 

racionalizar a intuição, formalizar a escolha daquele momento ou evento que é dado pelo Em 

Si ôntico, por isso a intuição é sempre infalível. “O sucesso depende da intuição organizada 

do líder, e a Ontopsicologia dispõe de uma metódica específica para garantir a eficiência da 

intuição realizante” (MENEGHETTI, 2009, p. 8). Então, quando se é capaz de perceber e 

formalizar a intuição, significa que a pessoa faz racionalidade ontológica, tem a consciência 

que corresponde com a sua identidade de natureza, com a lógica da vida.  

Para perceber e dar forma à intuição é utilizado o critério organísmico. Organísmico é 

o “conjunto de funções materiais e psíquicas para uma unidade de ação; contexto 

psicobiológico e espiritual; presença do orgânico humano” (MENEGHETTI, 2012, p. 198). O 

 
24 “Anamnese linguística e biografia histórica, análise do sintoma ou problema, fisiognômica-cinésico-

proxêmica, sonho, campo semântico e resultado” (MENEGHETTI, 2010, p. 131).  
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critério organísmico, portanto, está pautado na natureza humana, que é espiritual em um 

primeiro momento, porém, se fenomeniza no corpo, que é ferramenta de grande inteligência.   

É preciso que sejam utilizados todos os sentidos e que se aguce as percepções para 

chegar à realidade das causas. Percepção, nesse sentido, é a “atitude para receber e reconhecer 

a informação concretamente ou símbolo. Dá-se a) uma percepção nativa, própria do 

organismo e, b) uma percepção convencionada” (MENEGHETTI, 2012, p. 210). A percepção 

própria do sujeito, como constituição elementar, é a percepção organísmica. 

Sendo unidade de ação hilemórfica, o ser humano constrói-se como corpo biológico e 

orgânico, a partir do mover-se da atividade psíquica. Por isso é fundamental o bem estar e 

saúde psicorgânica para compor o percurso de formação. Os instrumentos de intervenção da 

Ontopsicologia servem justamente para auxiliar o processo de autenticação, para que o sujeito 

possa observar se opera de acordo com a sua diretividade ôntica, o que se torna possível 

quando colhe a intencionalidade psíquica, o modo como se move na história.  

Através da análise onírica, tem-se a radiografia de como está o particular do sujeito 

naquele momento. É possível obter a situação do ponto de vista médico, comportamental e 

social da pessoa. Para Meneghetti (2010, p. 297), o sonho é uma projeção das variáveis e das 

alterações, sejam funcionais, sejam estruturais do nosso organismo Através das imagens dos 

sonhos, é possível identificar a situação atual, a causa da situação e a solução. 

Da mesma maneira que se faz a leitura das imagens oníricas, é possível colher os 

símbolos que aparecem durante o estado de consciência, e que o sujeito usa a percepção dos 

sentidos e organísmica para racionalizá-las. A intuição e as informações dos instintos também 

acontecem em formas de imagem. Os instintos para Meneghetti (2012, p. 138) são as ordens 

de vida, fenomenologias do Em Si ôntico. Para percebê-los e os colocar em ação, é preciso, 

através da técnica da racionalidade ontológica, saber administrar esses primeiros princípios da 

intencionalidade de natureza, que são projeções da inteligência e necessitam da consciência 

para ser formalizados.  

Para fazer a racionalidade ontológica, as informações devem ser percebidas pelo 

organísmico, através do cérebro visceral, pois nesse cérebro não existe a interferência do 

monitor de deflexão. O monitor de deflexão se localiza no cérebro cerebral, na região do 

rinencéfalo25, e através do tálamo26 é manipulado pelo tabuleiro social, ou seja, a doxa 

 
25 Conjunto das formações nervosas situadas na face interna e inferior de cada hemisfério cerebral, que, em 

estreita conexão com o hipotálamo, intervém no controle da vida vegetativa, no olfato e no gosto. 
26 Centro de integração de impulsos nervosos.  
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societária internalizada no sujeito. Ao usar somente os dados deste conjunto de juízos criados 

pela sociedade, a racionalidade é imprópria à sua identidade de natureza.  

 

O monitor de deflexão, quando decide a esquizofrenia, insere uma imagem 

que se torna pré-orientadora nos sistemas psicodélicos, isto é, lá onde as 

intencionalidades da psique começam a refletir-se. Por isso o sujeito não se 

reflete por inteiro ou por como se intenciona em nível de Em Si, mas se 

reflete segundo uma manipulação e, nessa, identifica-se. (MENEGHETTI, 

2003, p. 278).  

 

Por isso a importância do training de autenticação do método ontopsicológico, pois a 

partir de um técnico capaz de auxiliar o sujeito a fazer a leitura das imagens, é possível fazer 

metanoia, isto é, mudar a mente, limpar os modos que ocasionam perda. Quando a pessoa 

começa a fazer metanoia, mudar os hábitos não funcionais, as vias do cérebro, por 

plasticidade neuronal27, se modificam, e então aquelas informações do tabuleiro social não 

são mais influentes. É assim que o sujeito se torna capaz de entrar na lógica do projeto de 

natureza, para agir em nexo ontológico. 

Também os outros instrumentos de intervenção servem para autenticar o Eu 

consciente e formalizar a lógica da atividade psíquica, sendo que, de acordo com Vidor 

(2018): 

A entrevista individual serve para provocar a introspecção; a dinâmica de 

grupo para autenticar no social; a imagogia para resgatar a autonomia na 

condução da existência; a psicotea para esclarecer os complexos; a cinelogia 

para elucidar as emoções diante das imagens; o residence para verificar a 

eficiência do desenvolvimento; a hidromúsica solar para entrar no holístico 

da natureza; melolística e a melodance para revitalizar o individual e o 

coletivo.  

 

O Teste dos Seis Desenhos é um dos instrumentos psicodiagnósticos usados pela 

Ciência Ontopsicológica, para evidenciar o prospecto geral de um ser humano em sentido 

psicodinâmico (MENEGHETTI, 2010, p. 306). Essa foi uma das ferramentas metodológicas 

escolhidas para desenvolver essa pesquisa, e identificar, através das imagens projetadas nos 

desenhos, se os participantes encontram-se em autóctise histórica.   

 

 

 

 

 
27 Permite os neurônios se regenerar tanto anatomicamente quanto funcionalmente, e formar novas conexões 

sinápticas; é a habilidade do cérebro para se recuperar e reestruturar (KOLB, 2010).  
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3 MÉTODO 

 

O presente estudo pretende operar uma pesquisa exploratória, com objetivo de analisar 

se a Ontopsicologia, como ensino superior, levou os estudantes a uma evolução em uma ou 

mais esferas da própria vida. Para isso, foi feito, em um primeiro momento, a revisão teórica, 

abordando conceitos da Ciência Ontopsicológica e da sua formação na modalidade de 

graduação.  

A abordagem da pesquisa foi feita por um método composto, com uma comparativa 

entre tempo 1 (1º T6D) e tempo 2 (2º T6D) e com grupos focais, para entender quais 

elementos que compuseram o processo de transformação dos estudantes. Sendo uma pesquisa 

que utilizou o método ontopsicológico, considera-se o método indutivo dedutivo, com a 

novidade das três descobertas da Ciência Ontopsicológica. 

Para fazer a análise dos dados coletados nos grupos focais, foram gravadas e 

transcritas as discussões dos grupos, em que foi verificado o conteúdo verbalizado. Os 

diálogos originados nos grupos foram separados em categorias para melhor relatar as 

dinâmicas que se sobressaíram e apresentá-las nos resultados.  

Depois da realização dos grupos focais, nos quais os participantes também fizeram o 

segundo T6D desta pesquisa, foram analisados os desenhos feitos pelos alunos no início do 

curso e comparados com o T6D realizado por cada um deles novamente, no final do curso. 

O T6D é o “Teste dos Seis Desenhos”, um instrumento psicodiagnóstico que o método 

ontopsicológico utiliza para analisar a situação do cliente, por meio da leitura de imagens 

projetadas pelo inconsciente ao fazer o desenho. Para fazer a interpretação dos resultados do 

T6D, foram consideradas as categorias descritas anteriormente para verificar as dinâmicas 

projetadas, onde foi possível identificar se o participante encontra-se em autóctise evolutiva 

ou não.  

Após a coleta de dados com os participantes da pesquisa, foi realizada uma entrevista 

com o Prof. Dr. Alécio Vidor, a fim de reportar a ele os resultados da pesquisa e obter sua 

devolutiva, pois se trata de um grande colaborador da Ontopsicologia, que tem muito a 

contribuir com a compreensão acerca das transformações que o conhecimento 

ontopsicológico pode proporcionar.  

Cabe ressaltar que essa pesquisa não tem como escopo fazer análises psicológicas, e sim 

somente observar pontos de crescimento que estejam evidentes no T6D e nas dinâmicas dos 

grupos focais. 
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3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Verificar se a formação acadêmica do Bacharelado em Ontopsicologia proporciona 

transformações que conduzem os estudantes a gerar mudanças existenciais que resultam em 

crescimento.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Apresentar a proposta do Bacharelado em Ontopsicologia; 

b. Descrever o que é a formação segundo a Ontopsicologia de acordo com os 

princípios de ser, saber e fazer; 

c. Explorar o conceito de crescimento, mostrando como se dão as fases de 

desenvolvimento do devir existencial na autóctise histórica;  

d. Descrever a importância da imagem e como ela porta a energia; 

e. Avaliar por meio de um instrumento psicodiagnóstico da Ontopsicologia, o 

T6D, se houve transformação em cada um dos estudantes, comparando seus 

resultados no início e no final do curso (período de final de 2014 a final de 

2019). 

 

3.3 HIPÓTESES 

 

Sendo a Ontopsicologia uma ciência que possui uma metodologia direcionada ao 

desenvolvimento do homem criativo, o seu estudo na modalidade de graduação pode conduzir 

os estudantes à autóctise histórica evolutiva. 

 

3.4 OBJETO DE PESQUISA 

 

A transformação dos estudantes da Primeira Turma de formandos do Bacharelado em 

Ontopsicologia. 
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3.5 SUJEITOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Os participantes incluídos na pesquisa são estudantes da Primeira Turma de 

Ontopsicologia, maiores de 18 anos de idade, brasileiros, de ambos os gêneros e que tenham 

lido, concordado e assinado o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). 

 

 

3.6 FERRAMENTAS METODOLÓGICAS E PROGRAMA DA PESQUISA 

 

(A) SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

 

Os participantes foram convidados a participar dessa pesquisa por já terem realizado 

todo o percurso proposto pela formação superior na Ciência Ontopsicológica. Como quesito 

de inclusão na pesquisa, constam: ser estudantes da Primeira Turma, iniciada em 2015 (tempo 

1) e ter feito o primeiro T6D no instante de entrada do curso, o que possibilitaria posterior 

comparativo com T6D realizado ao final do curso (tempo 2).  

Como critério de inclusão, as pessoas deverão querer e aceitar participar de todas as 

etapas da pesquisa, e serão excluídos do trabalho os dados daqueles que tiverem ausência de 

resposta de alguma parte da pesquisa ou a não aceitação, por parte dos sujeitos, de participar 

dela. 

Cumpridos os requisitos, foram incluídos 17 participantes, sendo que a Primeira 

Turma é composta por 24 formandos. Ao total, são 6 homens e 11 mulheres, com idades que 

variam entre 22 até 70 anos.  

 

 

(B) APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 

A avaliação da dinâmica existencial de cada participante será analisada por meio do 

uso de dois instrumentos: o Teste dos Seis Desenhos e a discussão através dos Grupos Focais. 

Esses dois instrumentos foram escolhidos para auxiliar a compreensão de como os 

participantes enxergam o processo de formação de modo racional e consciente (demonstrado 

nos grupos focais) e como se mostram os desenhos projetivos do inconsciente (T6D). 

Na análise do T6D e na condução dos grupos focais, esteve presente a professora 

orientadora dessa pesquisa. O T6D foi analisado em relação às fases da autóctise histórica na 
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situação do momento existencial de cada sujeito, no tempo 1 ( quando realizaram o primeiro 

T6D, no início do curso) e tempo 2 ( quando realizaram o segundo T6D, no final do curso) 

para comparar diferenças entre esses dois tempos. Já os grupos focais estimularam a discussão 

sobre como os participantes se viam nesses dois tempos e sobre a visão subjetiva que cada um 

traz acerca do curso de Bacharelado em Ontopsicologia.    

Após a coleta de dados em todas as etapas da pesquisa, foi realizada uma entrevista 

informal com o filósofo Prof. Dr. Alécio Vidor. Por ter sido um grande colaborador da 

Ciência Ontopsicológica ao lado do acadêmico Professor Antonio Meneghetti no Brasil, e 

também por ter feito parte do processo de formulação do curso, sua contribuição para essa 

pesquisa faz-se muito importante no que tange a contribuir para o entendimento acerca da 

postura dos estudantes ao impactar esse conhecimento.  

 

(b1) T6D: Testes dos Seis Desenhos  

 

O Teste dos Seis Desenhos (T6D) “é um dos instrumentos psicodiagnósticos da 

metodologia ontopsicológica, que possibilita a leitura da situação existencial do sujeito a 

partir da capacidade de expressão de linguagem ingênua do cliente” (MENEGHETTI, 2010), 

permitindo conhecer as dinâmicas que movem o sujeito e o modo como ele se coloca diante 

da própria existência.  

 Consiste em uma “técnica projetiva não estruturada: é dado somente o argumento dos 

seis desenhos, que o cliente pode realizar livremente seguindo a própria fantasia” 

(MENEGHETTI, 2012, p. 317). Segundo Meneghetti (ibid..), o princípio-base para interpretar 

as correlações do espontaneísmo gráfico centrado sobre seis conjuntos simbólicos (os quais 

refletem o conjunto de ação existencial do sujeito) está em verificar se, quanto e como a 

identidade intencional do sujeito é ou não funcional e útil no contexto segundo os paradigmas 

normais e comuns do real biossocial (para o sujeito).  

O T6D é utilizado com o escopo de complementar a diagnose, porém também pode ser 

utilizado durante um processo de training ontopsicológico com o fim de analisar as mudanças 

personológicas ocorridas ao longo do processo de psicoterapia. 

 

No T6D evidencia-se o prospecto geral de um ser humano em sentido 

psicodinâmico. É um teste que o próprio sujeito constrói, portanto indica a 

sua grafologia psíquica Como base temos a história de algumas figuras, seis 

ideias universais bastante simples. Porém, nessa simplicidade essencial, 

pode-se escrever uma série infinita de caracteres (MENEGHETTI, 2012, p. 

318). 
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Trata-se de um procedimento simples em que são necessárias seis folhas brancas de 

desenho, sem qualquer instrução, sendo que o cliente deve desenhar separadamente uma 

árvore, um homem, uma mulher, a família de origem, a própria situação atual e o escopo ou 

situação futura, sendo que, em relação ao desenho do homem ou mulher, o desenhista deve 

desenhar primeiramente a pessoa do próprio sexo (MENEGHETTI, 2012). 

Para fazer a análise dos seis desenhos, utiliza-se o mesmo critério universal de análise 

dos símbolos do sonho: “a decodificação desse teste não é baseada em códigos culturais, mas 

no critério biológico: o critério é extraído da ordem organísmica, que é o Em Si ôntico. O 

sinal é positivo se confirma e aumenta a identidade e a funcionalidade do holístico dinâmico 

do indivíduo” (ibid.). 

Para facilitar a comparação e relação entre caracteres e dinâmicas demonstrados no 

T6D feito por cada participante da pesquisa, foram criadas no presente estudo algumas 

categorias a serem observadas em cada desenho e tabuladas para posteriores análises nessa 

pesquisa: 

 

- Presença de vincos ou buracos na árvore: segundo Meneghetti (2012), se a árvore é 

desenhada com buracos, estamos diante de um tipo de complexo ou de uma experiência 

traumática (que pode ser doença ou violência sofrida) ou de uma frustração violenta. De 

qualquer forma, nos demais desenhos é possível que apareçam sinais e imagens que podem 

auxiliar o consultor individuar em relação a que fato, pessoa, ocasião esse buraco que 

encontra-se na árvore se refere.  

 

- Proporção entre o tronco e a copa: Considera-se de extrema importância a observação 

desse aspecto no desenho da árvore, pois indica o quanto o sujeito está baseado em 

referências válidas ou disfuncionais para si. 

 

- Presença de base na árvore: “a árvore com pouca base indica também que o sujeito está 

baseado de modo superficial e leviano, que ainda não encontrou a sua estrutura 

fundamental e não tem uma referência de base válida com o seu inconsciente; 

consequentemente, o seu Eu não tem segurança dentro de si mesmo. Pode significar uma 

excessiva repressão de personalidade, com necessidade de estar mais em dialética 

extrovertida com os outros” (ibid., p. 330). 

 

– Presença de frutos sadios na árvore: indicam autorrealização: “é sempre indício de 

bem-estar psíquico atual no sujeito, isto é, ele está colhendo satisfações, está realizando a si 



32 
 

mesmo. Se a árvore não tem frutos, em pessoas jovens, pode significar que estamos diante 

de uma atitude que vai adiante, mas a personalidade ainda deve ser construída” (ibid., p. 

331). 

 

- Figuras pequenas e no alto da folha: Compreende-se que “se as figuras são muito 

pequenas e colocadas no alto da folha, significa que o desenhista tem pouca realização 

histórica” (ibid., p. 332).  

 

- Exposição da mesma dinâmica na Situação Atual e Situação Futura: Entende-se que 

“se o desenho da situação atual e o do escopo ou situação futura expõem a mesma 

dinâmica, quer dizer que o sujeito – naquele momento – não tem intenção de se empenhar 

para um crescimento. Nesse caso, espera-se uma decisão pessoal” (ibid., p. 333). 

 

- Centralidade dos desenhos: “O espaço da folha de papel indica a amplitude do desejo 

de ambição do sujeito” (ibid., p. 330). 

 

- Presença de símbolos positivos: Os critérios de verificação sobre um signo são três: (1) 

natureza causal, que significa verificar o valor do símbolo com base na utilidade real 

conhecida pelo ser humano neste planeta, (2) efetualidade funcional do símbolo para o 

sujeito, isto é, o que o símbolo produz para o sujeito aqui e agora, (3) e o Critério 

semântico, através do qual o técnico pode distinguir o sonho verdadeiro do sonho falso, e 

colher a diretividade ôntica, que “é a volição contínua à autorrealização do sujeito” 

(MENEGHETTI, 2010, p. 301). 

 

(b2) Grupo Focal  

 

O grupo focal é um método de coleta de dados em que é realizado um encontro para 

desenvolver uma discussão informal, com um número de pessoas reduzido, a fim de obter 

informações de caráter qualitativo. Eles são um tipo de entrevista profunda coletiva e tem o 

propósito de descobrir o que cada membro do grupo pensa sobre o tópico em discussão, para 

obter de cada pessoa a sua opinião e descrição de comportamentos de interesse. Para Morgan 

(1998), a finalidade dos grupos focais é de chegar mais próximo às compreensões que os 

participantes possuem do tópico de interesse do pesquisador e são importantes para conhecer 

as experiências e perspectivas dos participantes. 
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Creswell (2007) sugere que o tamanho dos grupos pode variar dependendo do tema: 

três a cinco pessoas quando são questões que focalizam emoções profundas ou temas 

complexos e de seis a 10 participantes se as questões abordadas tratam de temas mais 

cotidianos. Para Sampieri (2013), é importante analisar a interação entre os participantes e 

como os significados são construídos em grupo, por isso o roteiro deve estimular a 

participação de cada pessoa, e também ressalta a importância do moderador estar habilitado 

para saber lidar com as emoções quando essas surgirem e obter significados dos participantes 

em suas próprias linguagens.  

Seguindo os pressupostos para acontecer, os encontros dos grupos focais desta 

pesquisa foram realizados na sala da Central de Carreira e Laboratório de Práticas e Estudos 

em Ontopsicologia, da Antonio Meneghetti Faculdade. Por ser considerado um local neutro, 

sem interferências de rumores ou de materiais que poderiam influenciar a condução do grupo. 

Os participantes foram divididos em três grupos, a fim de limitar o número de pessoas por 

encontro, já que é assim é previsto para que se realize esse tipo de metodologia. Neste caso, 

foram realizados três grupos, o primeiro com oito participantes, o segundo com quatro e o 

terceiro com cinco participantes.  

Os encontros tiveram como mediadoras a pesquisadora e a professora orientadora 

desta pesquisa. Elas propuseram disparadores para a discussão, a partir de um roteiro 

previamente preparado, que teve como tema central os resultados subjetivos de cada aluno no 

decorrer do curso de Bacharelado em Ontopsicologia, no período de março de 2015 a 

setembro de 2019.  

Ao iniciar cada encontro, a pesquisadora fez a introdução, comunicando que estaria 

sendo gravado em áudio, realizou a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

reforçando o anonimato na divulgação dos resultados. Logo após, explicou-se como seria 

conduzido o encontro. Primeiro, foi realizado o Teste dos Seis Desenhos, para cumprir a 

coleta de dados da pesquisa, no que se refere aos desenhos do Tempo 2, seguindo o método de 

aplicação. 

Para iniciar o trabalho em grupo, foram lançados disparadores de discussão. A 

pesquisadora impulsionou o início da dinâmica com uma pergunta sobre como cada 

participante se apresentou quando começou o curso de Bacharelado em Ontopsicologia e 

como se apresentaria hoje ao final do curso. Cada um foi respondendo de forma aleatória, sem 

uma ordem estabelecida para falar. 

Depois, com o uso de um post-it os participantes foram convidados a escrever, de 

forma simultânea, a primeira palavra que lhes vinha à mente de que representasse o curso. Ao 
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apresentar para o grupo a palavra escolhida, deveriam fazer a conexão com o curso, 

explicando o porquê fizeram àquela escolha. 

E, por fim, deveriam escrever uma palavra no post-it que expressasse como cada 

pessoa se sentia ao final do curso, para, então, expor para o grupo.  

Através desses três disparadores, foi possível estabelecer a interação de todos os 

participantes, mantendo uma discussão não somente com o moderador, mas também entre 

eles. 

 

(b3) Entrevista Informal  

 

Em um terceiro momento da pesquisa, após o levantamento de dados com todos os 

participantes, foi realizada uma entrevista com o Prof. Dr. Alécio Vidor, filósofo e professor. 

Essa entrevista teve por objetivo apresentar esta pesquisa ao Dr. Alécio com o intuito de obter 

uma devolutiva acerca dos resultados com o mesmo, visto que ele foi quem ajudou a construir 

o formato do curso, nas partes da Filosofia e da interdisciplinaridade das Pequenas Teses28.  

Alécio Vidor foi aluno de Antonio Meneghetti na Universidade São Tomás de Aquino, 

em Roma na Itália, e durante uma aula, ele assinalou ao seu professor que este estava 

ensinando algo novo, que não era a Psicologia. Desde então, foi o braço direito de Meneghetti 

acerca de sua pesquisa e desenvolvimento da Ciência Ontopsicológica no Brasil, e é um 

grande e respeitado expoente no que se refere à Ontopsicologia.   

Para realizar a entrevista, a pesquisadora entrou em contato via telefone com o 

entrevistado, onde foi combinado o dia e o horário para que ele concedesse a entrevista. O 

local onde aconteceu a entrevista foi na residência do Dr. Alécio, e por sugestão dele foi feita 

uma entrevista informal, isto é, sem roteiros e perguntas prontas.   

Segundo Gil (1995) a entrevista informal é o instrumento menos estruturado possível e 

só se distingue da simples conversação porque tem como objetivo básico a coleta de dados. É 

recomendado nos estudos exploratórios, que visam a abordar realidades pouco conhecidas 

pelo pesquisador, ou então oferecer visão aproximativa do problema pesquisado. Assim se 

desenvolveu a conversa com o entrevistado, onde algumas questões foram levantadas, porém 

se desenrolou de acordo o diálogo, foi realizada no dia 24 de junho de 2019 e teve duração de 

35 minutos. 

 
28 O Projeto Pequena Tese faz parte do Núcleo de Iniciação Científica é construído no Bacharelado em 

Ontopsicologia como Laboratório Didático de Formação Específica justamente considerando a possibilidade de 

formação do egresso também como um futuro pensador e pesquisador científico na área da Ontopsicologia e 

conjuntamente em suas interfaces interdisciplinares (PPC, 2019). . 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

4.1 ANÁLISE DOS GRUPOS FOCAIS  

 

Para fazer a análise dos dados levantados a partir das discussões dos grupos focais, 

foram observadas as dinâmicas que se deram nos grupos. No momento de encontro dos 

estudantes para discorrer sobre o grupo, o objetivo principal é observar como cada um aborda 

de modo consciente e racional o seu percurso acadêmico e o quanto é capaz de 

responsabilizar-se sobre o estudo do método ontopsicológico e a aplicação na vida pessoal.  

Foram levantadas três questões disparadoras para gerar o debate nos grupos:  

1. Como você se apresentou no início do curso e como se apresentaria agora?  

2. Qual é a primeira palavra que lhe vem à mente e é capaz de definir o curso para 

você? Escreva no post-it e ao apresentar faça o link com o curso. 

3. Com uma palavra, escreva no post-it como você se sente ao final do curso de 

Bacharelado em Ontopsicologia.    

 

4.1.1 Primeira pergunta disparadora: análise das diferenças no início e final do curso 

 

O grupo focal iniciou a discussão a partir de uma provocação lançada aos 

participantes. Foi colocado em questão diferenças que cada um percebia a partir de quando 

iniciou o curso (25/03/2015) em relação ao momento atual (final do curso, 2019). Para isso, a 

proposta era que cada um simulasse uma apresentação em base à sua primeira apresentação 

para turma em 2015 e como se apresentariam agora em 2019, após ter feito todo o percurso 

acadêmico. 

Neste momento, iniciamos uma dinâmica de grande introspecção nos grupos, pois foi 

preciso fazer um balanço do resultado do estudo a partir de como cada um buscou esse curso, 

seus motivos para estudarem a Ciência Ontopsicológica. Conforme expunham suas ideias, 

apareciam alguns pontos que eram discutidos pelo grupo todo. Um dos assuntos levantados 

por alguns participantes era de como medir se a transformação ou não de cada um se deu pelo 

fato de estar cursando o Bacharelado em Ontopsicologia.  

 O estudo da Ontopsicologia é uma escola viva, é feita uma pedagogia para formar 

pessoas a partir da aplicação que inicia no sujeito que a estuda. Uma vez que a ciência nasceu 

da evidência de um cientista que constatou que o grande problema da humanidade é o erro da 

consciência, que não permite colher o real, essa formação busca responsabilizar cada pessoa 
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na sua autoconstrução para recuperar o contato com o mundo da vida e por consequência 

cumprir o devir existencial colhendo o nexo ontológico.   

A partir do pressuposto de que os estudantes buscaram essa graduação para 

desenvolverem-se de forma integral como humanos, para fazer a análise dos resultados dos 

grupos focais nessa primeira etapa, parte-se da seguinte premissa: 

 

 

Há três motivos para crescer: 1) para sair de um problema, de uma doença, 

de uma dor, de um erro; 2) para facilitar a existência em sucesso. A 

aprendizagem da técnica em si do crescer é sempre focalizada, pontualizada 

sobre o objeto agente, portanto sobre o egoísmo da obrigação individual; 3) 

o terceiro motivo é a verdade última das coisas, onde os primeiros e os 

últimos princípios da existência encontram a sua motivação, a sua 

verificação, isto é, toda a corrida aplaca-se naquilo que é prazer eterno  

(MENEGHETTI, 2016, p. 350).  

 

 

As respostas foram divididas nessas três categorias assinaladas pelo autor, por se 

encaixarem em um desses três aspectos, pois ao responder a questão de como se apresentaram 

no início do curso, as falas vieram justificadas pela escolha do estudo naquele momento. Uma 

vez que o crescimento se dá através das escolhas úteis e funcionais do sujeito em relação à sua 

identidade, a escolha de cursar o Bacharelado em Ontopsicologia parece se dar pelo fato de 

que o estudo está coligado ao fator de desenvolvimento do potencial da pessoa, ou seja, 

daquilo que ela pode vir a ser.  

 

a) A busca por solução para um problema. 

Quando alguém está diante de um problema, tem uma oportunidade de crescimento, 

pois é o momento em que usa a criatividade para poder resolvê-lo. Criatividade entendida no 

sentido de “descobrir ilações progressivas de um possível desconhecido” (MENEGHETTI, 

2012, p. 68).  Bem como um sintoma ou uma doença são avisos do corpo que algo não vai 

bem, que não se está agindo conforme o seu projeto de natureza. 

 Nesse ponto, as pessoas que buscaram o curso para resolver um problema 

demostraram a necessidade de encontrar maneiras de solucionar problemas pessoais que os 

impediam de ir adiante. Um participante, por exemplo, fala de sua frustação por não saber 

dosar a agressividade e sentir-se impedida de encarar novas estradas:  

 

“Estou concluindo esta estrada com a compreensão de muito que tinha lá 

atrás era muito complexo, muito era para provar para os outros que eu 

sabia mais. Isso não dava satisfação e compreendendo algumas coisas das 

aulas recentes, no final causava toda uma agressividade das partes. A minha 
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frustração, meu desencontro, impactava no outro e piorava a situação” 

(Comunicação oral, GF1, Participante 3). 

 

Já outro participante comenta que a sua arrogância era um fator que influenciava o seu 

comportamento, já que passava por vários momentos de raiva: “Eu, no começo do curso, era 

meio arrogante, sabedor das coisas. E hoje eu estou bem humilde, e me dou conta que eu 

precisava mudar o comportamento. Foi difícil dar essa passagem, porque eu era muito 

raivoso, muito brabo” (Comunicação oral, GF2, Participante 12).  

Também ocorreu o relato de um participante sobre sua necessidade de fazer algumas 

mudanças em sua vida. Ele relata que precisava de um apoio, e por já ter participado de 

alguns residences29, buscou no curso o conhecimento mais estruturado que necessitava para 

realizar tais mudanças: “E o curso, essa iniciativa de fazer o bacharelado me ajudou muito 

em algumas mudanças de vida que eu tinha que fazer lá em 2015, coisas de infância. Eu 

estava muito preso aqui dentro e eu fiz mais algumas outras mudanças, que o fato de ter 

iniciado o bacharelado me deu força para que eu fizesse essas mudanças” (Comunicação 

oral, GF3, Participante 17).  

 

b)  A busca por facilitar a existência em sucesso. 

A busca por facilitar a existência em sucesso parece acentuar-se quando as pessoas 

procuram meios para atingir seus objetivos. Muitas das falas dos participantes versaram sobre 

a busca do estudo como ferramenta a mais para compor com o trabalho que já exerciam. 

No ramo empresarial, os participantes citaram a Ontopsicologia como facilitadora para 

entender mais sobre suas empresas: “Eu buscava algo que pudesse aproveitar na minha vida, 

no meu trabalho, que me auxiliasse a conhecer mais meus funcionários e trabalhar mais” 

(Comunicação Oral, GF1, Participante 6). Tal anseio, consequentemente, parece conduzir à 

conquista de mais oportunidades de trabalho e mais resultado, pois se torna mais prazeroso o 

exercício profissional, é um fazer mais com ganho de si mesmo: “Se a gente se coloca para 

aprender e pra fazer de fato aquilo que é a metodologia ontopsicológica, a vida da gente se 

torna uma vida de fato, então traz alegria, traz felicidade, traz construção” (Comunicação 

Oral, GF2, Participante 14).  

A aplicação na esfera pessoal também é um contributo que reflete no trabalho: 

“Aprender também o modo de aplicar isso existencialmente, em todos os sentidos da minha 

 
29 “Fazer um residence segundo a metodologia ontopsicológica, substancialmente, significa fazer uma 

verificação se o próprio estado de ser e da própria produção de vida é ou não funcional ao crescimento, ao bem-

estar e à satisfação de toda a unidade de ação que se é. Portanto verifica-se se próprio modelo de vida – além de 

ser sadio- está também em gestão eficiente e êxito vencedor” (MENEGHETTI, 2012, p. 236).  
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vida, qualificou muito o meu trabalho” (Comunicação Oral, GF1, Participante 1). Foi um 

conhecimento de si mesmo que gerou crescimento nas empresas, porque originou 

primeiramente um crescimento pessoal: “Me fez crescer, e eu sinto que foi junto, tanto o 

crescimento pessoal, quanto o crescimento profissional” (Comunicação Oral, GF2, 

Participante 12).   

A interdisciplinaridade, que estava anunciada no folder do curso, também chamou a 

atenção de quem é empreendedor: “Quando eu li sobre a formação do homem integral, a 

interdisciplinaridade do curso eu entendi que essa era a formação que eu estava buscando” 

(Comunicação Oral, GF1, Participante 7).  

Também foi relatada a importância da convivência com colegas de diferentes áreas: 

“Essa diversidade de estudar com pessoas bem mais jovens, com pessoas de profissões e de 

pensamentos diferentes também fazem a gente entender muita coisa” (Comunicação Oral, 

GF2, Participante 2). Nesse sentido, os pensamentos distintos fizeram aumentar a visão de 

mundo e evidenciar que a aplicabilidade da Ciência Ontopsicológica é possível em qualquer 

setor em que opera o humano: “A Ontopsicologia me deu o fundamento dos conhecimentos, 

uma percepção de um todo, com explicações reais” (Comunicação Oral, GF2, Participante 9). 

Alguns participantes da área do Direito buscaram esse estudo porque viam vantagens 

em acrescentar o conhecimento nesse campo: “Eu vim fazer o curso porque achei que era 

muito legal essa ciência, muito boa para o curso de direito, eu achava assim fantástica” 

(Comunicação Oral, GF3, Participante 15). Por isso sentiam necessidade de uma seriedade ao 

estudar a Ontopsicologia e poder difundir esse conhecimento no seu meio: “Eu vim com o 

pensamento, de poder aproveitar essa ciência para depois estar levando alguma coisa de 

conhecimento para os colegas do direito” (Comunicação Oral, GF3, Participante 13). Assim, 

podem adicionar esse conhecimento como um complemento na sua profissão: “O advogado 

que tiver esse conhecimento da Ontopsicologia, têm inúmeras vantagens para a sua 

profissão” (Comunicação Oral, GF3, Participante 15). 

A busca pelo estudo da Filosofia também foi um fator citado: “Eu vim fazer esse curso 

porque eu queria aprender filosofia, pois na prática tinha muitos livros do professor que eu 

não entendia muito o quê ele falava” (Comunicação Oral, GF3, Participante 16). Por isso, 

para melhor compreender as obras do Acad. Prof. Antonio Meneghetti, ficou nítida a 

necessidade de aprofundar o conhecimento nas terminologias filosóficas.  

Outros buscavam uma reinvenção profissional, que qualificasse as novas estradas que 

estão buscando: “O meu ingresso no curso é porque eu queria enxergar o meu futuro de 

outra forma, eu queria abrir um caminho novo pra mim” (Comunicação Oral, GF1, 
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Participante 3). Manifestaram que o caminho que percorreram até aqui foi válido por onde 

conseguiram chegar: “Aquela escolha que eu tinha feito talvez não fosse a escolha de vida 

mais adequada, mas foi o que a vida me possibilitou naquele momento” (Comunicação Oral, 

GF1, Participante 3). Nesse aspecto, pode ser considerada também a necessidade de novas 

formas de realização através do estudo: “Foi uma proposta de reconstrução, de recomeço, 

sendo uma coisa prazerosa” (Comunicação Oral, GF1, Participante 6).  

Alguns buscam uma nova profissão: “A possibilidade que eu vejo é a questão de me 

empenhar nessa estrada de ser uma ontoterapeuta” (Comunicação Oral, GF1, Participante 5). 

Existe também a procura por outros caminhos profissionais: “Estou concluindo esta estrada 

docente e existe uma nova estrada para caminhar” (Comunicação Oral, GF1, Participante 3). 

A complementariedade ao ofício que já exercem, entretanto, parece ser predominante: “Tenho 

uma prospecção e uma intencionalidade de ir adiante” (Comunicação Oral, GF1, 

Participante 7).  

A Ontopsicologia, por ser uma escola humanista, consente em sua formação o contato 

e o resgate com uma cultura de valor, que enaltece a arte, por isso algumas pessoas 

conseguiriam se redescobrir através das artes: “O trabalho ficou mais fluido, eu consigo me 

relacionar mais profundamente com a arte, que era algo que antes era como se fosse um 

luxo” (Comunicação Oral, GF1, Participante 4).  

Observando as respostas, foi possível considerar que o estudo então compõe um 

caminho de autoconstrução, que despertou novos talentos e novas paixões por aspectos que 

eram desconhecidos aos estudantes: “Eu tinha pouca cultura, pouca bagagem, e o curso em si 

me fez ver o porquê estudar os filósofos, porque estudar latim, porque estudar grego, porque 

no início eu não entendia isso e hoje me faz entender e me satisfaz” (Comunicação Oral, GF2, 

Participante 11). 

 Ainda na categoria dos que relatam buscar o estudo da ciência pelo sucesso, há as 

pessoas que fizeram a sua primeira graduação no Bacharelado em Ontopsicologia: “Eu não 

tinha noção do que ia acontecer quando entrei no curso, mas a partir do seu 

desenvolvimento, eu tive passagens que aconteceram durante o curso, e que vêm acontecendo 

que me fazem sentir como sendo já outra pessoa, sinto que cresci” (Comunicação Oral, GF3, 

Participante 14). Aqui foi destacado o ganho de maturidade, pois disseram que, ao iniciar o 

estudo, não tinham ainda a dimensão do que significava essa ciência: “Eu nem sabia o que 

era Ontopsicologia quando eu vim fazer, então eu não fazia ideia do que era ou do tamanho, 

do que era o curso” (Comunicação Oral, GF3, Participante 14).  
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Esta colocação parece indicar que, através do estudo, aprenderam como usar a própria 

força para começar a construir-se, assim como outra fala colocada ao grupo: “Eu usava a 

minha energia, pra um lado totalmente desviado, minha espontaneidade era usada no sentido 

negativo. Ainda leva mais um tempo para compreender, uma vida inteira quem sabe, mas as 

passagens diárias estão valendo a pena” (Comunicação Oral, GF3, Participante 14).  

 

c) A busca metafísica. 

Para Meneghetti (2003), “a vontade de saber, a busca metafísica, é da ordem de um 

interesse pela verdade última, por chegar à visão ôntica, que é a arte epifânica do Ser”.    

O argumento utilizado pelo participante que demonstrou fazer parte dessa categoria é 

de que existe algo maior que a existência: “Tenho a noção de que existe algo muito maior do 

que apenas a existência, do ter por ter. Temos um recurso existencial que nos leva a um 

princípio maior, que é o ser aqui na Terra mesmo, na existência. Também indico que arrumei 

uma direção de existência, tenho hoje a meta de crescer, reforçar a mim mesmo e conhecer a 

mim mesmo” (Comunicação Oral, GF2, Participante 10). 

 Essa chegada é possível, segundo Meneghetti (2010), após a atuação da existência no 

ontológico, ou seja, após a conquista do nexo ontológico.  

A seguir o gráfico apresenta os resultados desta etapa da discussão dos grupos focais 

sobre os motivos para crescer.  

 

 

 

Na visão sobre o final do curso, os dados foram agrupados de acordo com a avaliação 

de cada participante sobre como enxerga esse momento de conclusão. Foi estabelecido o 

critério de comparação com o início de curso para apresentar os resultados, pois nesse 

momento as falas dos participantes foram correlacionadas com o início do curso.  
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Na própria discussão, ao apresentar-se, cada participante falava do seu objetivo em 

relação ao estudo no Bacharelado em Ontopsicologia comparando com o próprio momento 

atual. Foi muito presente na fala de cada um a conclusão de que de fato haviam cumprido seu 

objetivo. Encontramos, a partir daí, outro plano de organização das respostas em categorias no 

campo da primeira pergunta disparadora: (d) os estudantes que relatam terem atingido os 

próprios objetivos; e (e) os que entendem que não os atingiram. 

Dentre os participantes que sentem não terem atingido o escopo de estudo, foram 

citadas as seguintes justificativas:  

 

e.1) “A formação foi um degrau a mais; o mérito está na terapia de autenticação” 

(Comunicação Oral, GF1, Participante 8);  

e.2) “Não sinto que atingi o nexo ontológico” (Comunicação Oral, GF2, Participante 

9); 

e.3) “Apesar de se sentir melhor, ainda persiste a crise” (Comunicação Oral, GF3, 

Participante 17). 

 

A seguir, é apresentado um gráfico onde aparecem os resultados em percentuais do 

grupo que atingiu os seus objetivos ao buscar o curso e do grupo que não atingiu: 

 

 

 

 

 

 

82%

18%

Atingiram o objetivo

Não atingiram o
objetivo
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4.1.2 Segunda pergunta-disparadora: palavras que definem o curso para cada indivíduo  

 

Na segunda etapa dos grupos focais, foi feita a provocação para que cada participante 

escrevesse, em um post-it que se encontrava à sua frente, a primeira palavra que lhe viesse à 

mente que definisse o curso para ele. Depois, ao apresentar a palavra escolhida em voz alta 

para o grupo, deveria fazer uma conexão entre a palavra e o Bacharelado em Ontopsicologia.  

Nesse momento, foi observada que a dinâmica do grupo mudou. Os participantes 

sentiram-se mais soltos e sorriram mais. Pode-se dizer que a escolha das palavras partiu da 

intuição de cada um, visto que era uma tarefa com tempo relativamente curto, então era 

necessário não usar a racionalização na escolha da palavra, e sim somente no processo de 

argumentação para fazer o link da palavra com o curso.   

A intuição parte sempre do núcleo de vida e inteligência de cada um, sendo a diretiva 

de saída otimal para o sujeito naquele momento. Observa-se, no diagrama abaixo, que todas 

as palavras citadas parecem apontar para a potência colhida durante a trajetória de estudos à 

qual se propuseram. A palavra crescimento encontra-se no centro do diagrama pois foi citada 

por mais de um participante.   

 

 

 

Nas conexões feitas com o curso, os participantes usaram justificativas que os colocam 

em ação em relação à definição escolhida para o curso, o que de fato confirma a 

aplicabilidade desta pedagogia. Para analisar esses resultados, foram usados os pilares ser, 
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saber e fazer para dividir as palavras mencionadas nas categorias que se encaixam de acordo 

com as conexões feitas pelos participantes.  

 

a) Definição do curso no sentido de ser. 

Na categoria ser, foram compreendidas as respostas compostas por palavras que 

remetem ao sentido ontológico.  

As palavras alegria e vida estão conectadas ao valor da existência. Alegria, pois “em 

cada aula eu realmente redescobri a alegria de viver e para mim é muito alegre isso, é muito 

gratificante” (Comunicação Oral, GF1, Participante 2). Vida “porque essa ciência me fez 

enxergar a vida de outra maneira e tentar buscar mais a mim mesmo a fim de encontrar uma 

resposta à minha existência e o que posso fazer pra ser e pra contribuir com alguma coisa, 

com essa dádiva que eu ganhei de estar aqui” (Comunicação Oral, GF3, Participante 15).  

A palavra incrível foi remetida à recuperação de viver com prazer e felicidade: “eu 

queria dar um pouco da empolgação porque é empolgante mesmo, apaixonante. É como se 

você recuperasse uma satisfação, um prazer, uma felicidade. E é legal, é incrível mesmo” 

(Comunicação Oral, GF1, Participante 4). 

 A palavra essencial foi explicada por “essencial pra minha vida, para entender a 

essência das coisas, para eu perceber, para eu também sentir essa responsabilidade que sou 

eu. É de mim que parte e é por minha causa que as coisas acontecem ou não” (Comunicação 

Oral, GF2, Participante 11). E a palavra serviço, já que “primeiro ser, vir a ser, para só então 

estar de fato a serviço ou servir o outro, outro humano, por amor ao humano” (Comunicação 

Oral, GF1, Participante 8).  

 

b) Definição do curso no sentido de saber. 

Na categoria saber, foram compreendidas as palavras que estão interligadas com a 

busca por conhecimento, que segundo o “Dicionário de Ontopsicologia” (MENEGHETTI, 

2012, p. 57), “é aquilo que pode vir a saber; quando ou como a mente sabe a ação”.   

A própria palavra conhecimento foi citada, pois “amplia o meu nível de inteligência, 

extrai um conhecimento, uma inteligência que eu não conheço em mim mesmo” 

(Comunicação Oral, GF2, Participante 9). A palavra iluminação também aparece no sentido 

de aprendizado, pois “você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes” 

(Comunicação Oral, GF3, Participante 16). 

A libertação também apareceu, assim como o termo autonomia. Essas duas palavras 

parecem ter sido citadas com alguma semelhança de motivação: “parece que eu vinha presa, 
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vivia num mundo que não era o meu, então o estudo da Ontopsicologia me libertou” 

(Comunicação Oral, GF3, Participante 13). “Eu vejo que o curso e, na verdade, a Ciência 

Ontopsicológica nos ensina o caminho para sermos autônomos e, quando chegamos, quando 

somos autônomos, temos a possibilidade de escolher por nós, a nós ou nós” (Comunicação 

Oral, GF1, Participante 7). 

O termo valor foi citado junto da ideia de que o conhecimento da Ontopsicologia pode 

abrir um maior campo de possibilidades para a ação e gerar ganho existencial:  

 

“É um curso que, pra mim, pra minha vida, traz um conhecimento de valor 

que eu posso usar e que na minha existência, antes de saber – pelo menos eu 

não compreendo Ontopsicologia de modo completo, porque a gente sabe 

que tem ter uma capacidade existencial muito grande – mas só de saber de 

algumas coisas que existem, me abre uma visão que eu nunca imaginaria 

antes que eu podia ter. Então, isso vale muito pra minha vida, porque me 

traz diversas possibilidades, antes o mundo era um pouco mais restrito. 

Depois que eu conheci algumas coisas, elas parece que se abrem e isso é de 

muito valor, que eu estimo muito” (Comunicação Oral, GF2, Participante 

10). 

 

c) Definição do curso no sentido de fazer. 

Na categoria fazer, estão as conexões onde o sujeito se realiza pelos seus atos. Aqui, a 

palavra crescimento apareceu duas vezes: “Foi um crescimento pra mim, em termos de 

estudo, de responsabilidade como pessoa” (Comunicação Oral, GF1, Participante 1). “Eu 

entendo que a proposta sempre atrás é você crescer como ser humano; é ajudar porque 

quando você entende e faz o seu projeto, você sempre vai crescer mais como ser humano” 

(Comunicação Oral, GF1, Participante 5). 

A palavra caminho foi compreendida na categoria fazer, por dar a ideia de que há uma 

prática a exercitar enquanto se caminha: “se abre um caminho, uma razão de caminhar assim, 

expressa uma estrada pra seguir”. Ação e mudança são termos que aparecem nas falas dos 

participantes e demonstram o teor de responsabilização deles em relação à aplicabilidade 

prática do estudo: “Tem que fazer, não tem como não, tem que colocar em prática” 

(Comunicação Oral, GF1, Participante 6). “Me proporcionou essa força pra mudar coisas 

grandes” (Comunicação Oral, GF3, Participante 7).  

Esses três pilares – ser, saber, fazer – são inseparáveis, pois antes de tudo há um 

sujeito único e irreptível, que é ser, e tem a possibilidade de evoluir a partir do cultivo daquilo 

que serve para desenvolver o seu potencial. Para isso, começa a busca pelo saber, ou seja, 

pelo conjunto de conhecimentos que proporcionem bagagem histórica, cultural e técnica para 

o sujeito agir. E, por meio de ações que reforçam sua identidade, têm a oportunidade de 
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realização a partir do fazer, isto é, o sujeito coloca-se em prática por quanto se sabe, e isso 

resulta em acréscimo de identidade, mais ser.  

Cabe ressaltar, portanto, que a divisão das palavras feita nessa categoria serviu apenas 

como um exercício analítico, em que foram separadas somente em nível de verificação de 

resultados. Não se tem a pretensão de supor que a tríade do devir, ser-saber-fazer, sejam 

valores que possam ser considerados independentes, pois Meneghetti (2013, p. 102) afirma 

que “a Ontopsicologia, no final, não distingue entre teoria e ação: é uma dialética de uma 

idêntica produção; o real conhecimento é sinérgico à práxis, assim como não existe 

propriamente uma distinção entre causa e efeito”.  

Na figura abaixo, é apresentada um diagrama no qual constam as palavras 

verbalizadas pelos participantes, em correlação com os valores da tríade: 

 

 

 

 

4.1.3 Como se sente no final do curso  

 

Nessa etapa, foi apresentada ao grupo a última questão, em que se fez a provocação 

para que os participantes escrevessem no post-it uma palavra que definisse como se sentem ao 

final do curso. Nesse momento, pode-se observar, através das discussões, que o ponto mais 

marcado foi o da “responsabilização”. Eles relataram haver chegado o momento de impactar a 

prática do que foi aprendido durante o percurso de estudo. Parece ter sido uma ocasião para 

pensarem acerca dos resultados e do quanto fizeram para obter ou não o ganho pessoal, dentro 

da formação ontopsicológica. Cabe ressaltar que um argumento muito utilizado durante o 

período de formação é o protagonismo responsável, que compreende o homem como 

inteligência projetada na existência com o escopo de desenvolver seu potencial.  

Ser

• Alegria
• Incrivel
• Amor  

• Essencial
• Serviço
• Vida

Saber

• Conhecimento

• Iluminação
• Libertação
• Maravilha
• Autonomia

• Valor

Fazer

• Crescimento 
• Caminho
• Ação 

• Mudança
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A escolha das palavras ditas pelos participantes foi dividida em três categorias, de 

acordo com os seus significados. As palavras buscaram dar sentido aos sentimentos relatados 

acerca da própria postura acadêmica.  

 

a) A satisfação pelo trabalho bem feito. 

Aqueles que sentem que deram o seu melhor, ao verbalizar, mostram satisfação e 

usam as palavras “melhor”, “leve”, “viva”, “renascendo” e “madura”.  

 

b) O reconhecimento de que é só o início. 

Um segundo grupo de fato reconheceu o valor do conhecimento a que tiveram acesso, 

porém, consideram que ainda precisam fazer mais no sentido de responsabilização, por isso 

apareceram às palavras “início”, “convocado”, “fazer mais”, “desafiada”, e “buscar”.  

 

c) A necessidade de mudar e revisar-se. 

E um último grupo que, ao falar desse momento, afirmou não se sentirem realizados. 

Para isso, usaram as palavras “esperança: de projetos em resposta ao ser”, “coragem: para 

acreditar que ainda há tempo de mudar” e ter ganho, e “frustrado , por continuar cometendo 

os mesmos erros”.  

 

Os três grupos expuseram na discussão que, de fato, o final do curso não é chegada, é 

só mais um começo. O protagonismo responsável requer um tirocínio diário, com constante 

aperfeiçoamento e metanoia, é preciso continuamente estar ajustado a sua proporção 

momento a momento, e esse trabalho de vigília com o próprio Eu fica aos cuidados de cada 

pessoa.  

Considera-se, a partir da visão de Meneghetti, que é indispensável fazer uma formação 

ao longo da vida, o life long learning, com uma contínua atualização, pois cada escolha bem 

feita requer que a próxima seja ainda melhor. Há um contínuo nascimento na existência, por 

isso a autoconstrução não encerra nunca, visto que a vida é feita de ações.  

No Relatório para Unesco da Comissão para Educação para o século XXI afirma-se: 

 

Parece impor-se, cada vez mais, o conceito de educação ao longo de toda a 

vida, dadas as vantagens que oferece em matéria de flexibilidade, 

diversidade e acessibilidade no tempo e no espaço. É a ideia de educação 

permanente que deve ser repensada e ampliada. É que, além das necessárias 

adaptações relacionadas com as alterações da vida profissional, ela deve ser 

encarada como uma construção contínua da pessoa humana, dos seus saberes 
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Leve Viva Desafiada Mais (fazer) Início Tranquila

Coragem Responsável Renascendo Convocado Madura Melhor

Buscar Responsabiliza
da Esperança Introspectiva Frustado

e aptidões, da sua capacidade de discernir e agir. Deve levar cada um a 

tomar consciência de si próprio e do meio ambiente que o rodeia, e a 

desempenhar o papel social que lhe cabe enquanto trabalhador e cidadão 

(DELORS, 1998, p. 18).  

 

No diagrama a seguir, foram colocadas as palavras que descrevem como os 

Participantes se sentem ao final do curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ANÁLISE T6D  

 

Para fazer essa pesquisa de comparação, foi utilizado o teste T6D que os alunos 

fizeram quando entraram na faculdade para iniciar o curso (a grande maioria ao final do ano 

de 2014, no momento do processo seletivo, e alguns no início de 2015). Depois, foi aplicado 

um segundo teste ao final do curso pela pesquisadora, sob supervisão da professora 

orientadora desta pesquisa. O T6D é uma técnica projetiva que permite conhecer as dinâmicas 

que movem o sujeito e especificamente nessa pesquisa tem seu uso com o objetivo de analisar 

se, nesses dois tempos, houve mudanças em sentido de evolução e crescimento nos 

participantes.  

A análise dos resultados se propõe a pensar na linguagem biológica de cada um, 

evidenciada nos desenhos, para dar sentido à lógica da autoconstrução durante a formação do 

Bacharelado em Ontopsicologia.  

Os resultados foram organizados no formato quantitativo descritivo para melhor 

comparação do tempo 1 e do tempo 2, e a chave de leitura dos testes seguiram segundo as 

categorias que aparecem na descrição do método do T6D (MENEGHETTI, 2012b). Cabe 

ressaltar que, para preservar o anonimato dos participantes, em alguns dos desenhos que serão 
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divulgados a seguir, foram retiradas palavras escritas nos testes (alguns escreveram a ordem 

em que deveriam ser feitos os desenhos, outros colocaram o nome na frente da folha), sem 

que prejudicasse ou alterasse o seu significado e a análise.  

 Meneghetti (2010) afirma que “o teste serve para compreender a postura existencial 

de fundo do sujeito, pois tendo uma estrutura positiva de fundo, pode-se construir qualquer 

coisa” (MENEGHETTI, 2010, p. 306). Então, as categorias observadas para publicação dos 

resultados e que estão voltadas ao escopo desta pesquisa são: 

 

 

Presença de vincos ou buracos na árvore: 

 

“A presença de vincos ou buracos na árvore indica um tipo de complexo ou 

experiência traumática (que pode ser doença ou violência sofrida) ou uma frustração violenta” 

(MENEGHETTI, 2012).  

Conforme o gráfico dos resultados, observa-se que no tempo 1 apenas duas pessoas 

apresentavam vincos ou buracos no desenho da árvore, e no tempo 2 nenhuma pessoa mais 

apresentava. 

 

 

 

A seguir, segue um dos testes que apresentou melhora do tempo 1 para o tempo 2. 

Observa-se, nessa categoria de análise, que os traços apresentados no tronco da árvore 

confirmam que havia algum complexo ou experiência violenta e essa dinâmica fazia realidade 

Tempo 1
Tempo 2

Tempo 1 Tempo 2

Sim 2 0

Não 15 17

Desenhos com vincos ou buracos na árvore

Sim Não
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na pessoa naquele momento. No segundo desenho, o tronco da árvore está limpo, mostrando 

que essa dificuldade já foi superada. A partir da comparação entre esses dois desenhos, a 

pessoa mostra que canalizou a força daquele trauma ou complexo atuante em transformação 

de autóctise evolutiva, pois a árvore passa a ocupar mais espaço na folha e também já 

aparecem os frutos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Desenho tempo 1                                                      Desenho tempo 2 

 

Proporção entre o tronco e a copa: 

 

A maneira como está colocada a proporção entre o tronco e a copa da árvore indica o 

quanto o sujeito está baseado em referências válidas ou disfuncionais para si. Considerando 

que apresentam proporção, nota-se a evolução nos valores positivos de referência para a 

maioria dos participantes, como mostra o gráfico abaixo.  
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Nas imagens a seguir, consta um exemplo do teste de um dos participantes, que 

apresentou melhora em relação ao primeiro desenho. No tempo 1, as raízes estão 

completamente desproporcionais ao tamanho do restante da figura, em relação aos frutos, e 

ainda no tempo 1 os símbolos que representam os frutos não se parecem com frutos. No 

tempo 2, os traços estão mais bem definidos, o desenho ficou mais harmonioso e os frutos 

estão bem desenhados. A partir disso, conclui-se que essa pessoa entrou em autóctise de 

evolução durante o período do curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Desenho tempo 1                                                          Desenho tempo 2 

Tempo 1
Tempo 2

Tempo 1 Tempo 2

Sim 12 16

Não 5 1

Desenhos com base na árvore 

Sim Não
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Presença de base na árvore: 

 

“A presença de base na árvore pode indicar se o sujeito tem referência de base válida 

com o seu inconsciente, se seu Eu tem segurança dentro de si mesmo” (MENEGHETTI, 

2012). A árvore com pouca base pode demonstrar que se está baseado de modo superficial e 

leviano. Os dados sobre esse aspecto podem ser úteis para esclarecer que a capacidade de 

decidir pelo próprio crescimento tende a ser maior quando o sujeito consegue ver-se de modo 

sério e priorizar as bases e os fundamentos sobre os quais constrói a própria vida. A 

superficialidade e a repressão de personalidade, que são características daqueles que 

desenham árvores sem base, talvez exija que no início do processo terapêutico o sujeito 

desenvolva algum interesse por construir-se e crescer. 

Nos desenhos do tempo 1, foi constatado que a maior parte dos participantes desenhou 

a árvore com base e, no tempo 2, todos colocaram base em suas árvores. Nesse sentido, todos 

os envolvidos na pesquisa apresentaram uma sustentação na autoconstrução das suas 

individuais realidades. Na gráfico abaixo pode-se observar os comparativos: 

 

 

 

No teste apresentado na sequência, é possível observar o desenho de um participante 

que apresentou mudanças do tempo 1 para o tempo 2, nessa categoria. O desenho da primeira 

árvore está sem base, bem como sem frutos e sem raízes. É um desenho estático diferente 

daquele do tempo 2, em que se apresenta maior riqueza nos detalhes: mostra uma árvore mais 

viva. Nesse caso, também observa-se um movimento de crescimento e transformação.  

Tempo 1
Tempo 2

Tempo 1 Tempo 2

Sim 13 17

Não 4 0

Desenhos com base na árvore

Sim Não
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                   Desenho tempo 1                                                    Desenho tempo 2 

 

Presença de frutos sadios na árvore: 

 

A presença de frutos sadios na árvore indicam autorrealização: “é sempre indício de 

bem-estar psíquico atual no sujeito, isto é, ele está colhendo satisfações, está realizando a si 

mesmo. Se a árvore não tem frutos, em pessoas jovens, pode significar que estamos diante de 

uma atitude que vai adiante, mas a personalidade ainda deve ser construída” (ibid., p. 331). 

Na avaliação geral dos desenhos, no tempo 1 a maior parte dos participantes não 

apresentou frutos sadios em seus desenhos e, já no tempo 2, houve um aumento de frutos nas 

árvores analisadas como pode-se conferir no gráfico abaixo:  
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Nos desenhos apresentados na sequência, aparecem frutos em ambos os tempos, 

porém os do tempo 1 apresentam traços que não remetem a frutos de fato sadios. Diferente do 

tempo 2, em que é possível identificar que os frutos se tratam de maçãs e a árvore apresenta 

raiz. Por conta desses detalhes, também nota-se que a pessoa fez mudanças psicobiológicas 

em sua vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Desenho tempo 1                                                      Desenho tempo 2 

 

Tempo 1
Tempo 2

Tempo 1 Tempo 2

Sim 8 12

Não 9 5

Desenhos com presença de frutos sadios

Sim Não
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Figuras pequenas e no alto da folha: 

 

Compreende-se que “se as figuras são muito pequenas e colocadas no alto da folha, 

significa que o desenhista tem pouca realização histórica” (IBID., p. 332). Neste ponto, observa-se 

no gráfico abaixo, que a maioria dos participantes não desenhou figuras muito pequenas e no alto 

da folha no tempo 1 e no tempo 2 nenhuma pessoa.  

 

 

 

No teste abaixo, podemos observar como a pessoa colocou os desenhos, pequenos e no 

alto da folha no tempo 1, e como fez no tempo 2. Nesse quesito de análise, a pessoa muda o 

desenho no tempo 2, de maneira que ocupa melhor o espaço da folha e que transforma o rosto do 

desenho do tempo 1 em uma figura de corpo inteiro no tempo 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho tempo 1                                                     Desenho tempo 2 

Tempo 1
Tempo 2

Tempo 1 Tempo 2

Sim 2 15

Não 15 17

Desenhos com figuras pequenas e no alto da folha

Sim Não
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Exposição da mesma dinâmica na Situação Atual e Situação Futura 

 

Entende-se que “se o desenho da situação atual e o do escopo ou situação futura 

expõem a mesma dinâmica, quer dizer que o sujeito – naquele momento – não tem intenção 

de se empenhar para um crescimento. Nesse caso, espera-se uma decisão pessoal” (ibid., p. 

333). 

No tempo 1, havia um considerável número de participantes – apesar de não ser a 

maioria – que desenharam a mesma dinâmica na situação atual e futura. No tempo 2, somente 

uma pessoa permaneceu com o mesmo. No gráfico abaixo, é possível observar de modo geral:  

 

 

 

Nos próximos quatro desenhos que estão colocados a seguir, podemos constar um 

resultado formidável deste participante. Os quatro desenhos são da mesma pessoa. No tempo 

1, apresentou a mesma dinâmica entre a situação atual e futura. Nesses dois primeiros 

desenhos, aparecem figuras estéreis, que não levam a lugar nenhum, e ambas são descritas 

como estradas.  

Já no tempo 2, além de apresentar as dinâmicas diferentes, o traço dos desenhos muda 

completamente, todo o espaço da folha é ocupado e evidenciam-se dotes artísticos nas figuras. 

No desenho da situação atual, o participante deu ênfase para as mãos, o que demonstra que 

está num período de ação e, na situação futura, está sentado mostrando maior passividade.  

 

Tempo 1
Tempo 2

Tempo 1 Tempo 2

Sim 7 1

Não 10 16

Desenhos com a mesma dinâmica na situação atual e 
futura

Sim Não
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Desenho tempo 1                                                   Desenho tempo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho tempo 2                                                     Desenho tempo 2 

 

Neste próximo desenho, é colocado o teste do participante que permaneceu com a 

mesma dinâmica na situação atual e futura. Apesar de ter desenhado um símbolo considerado 

positivo, o sol, a permanência do mesmo em duas etapas diferentes demonstra que a pessoa 

tem baixa expectativa em relação ao futuro e não tem ambição para crescer. Para Meneghetti 

(2013), “ambição está relacionada ao agir no social, na história, na existência, segundo a 

própria identidade interior, e pode significar preparar-se para poder se realizar e também saber 

servir melhor as necessidades do contexto circunstante”. 
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         Desenho tempo 1                                           Desenho tempo 2 

 

Centralidade dos desenhos: 

 

“O espaço da folha de papel indica a amplitude do desejo de ambição do sujeito” 

(ibid., p. 330). Quando o espaço da folha não é bem aproveitado, representa que a pessoa não 

está voltada para um protagonismo de realização na existência.  

No tempo 1, apenas uma pessoa não apresentava os desenhos centralizados e já no 

tempo 2 todos os participantes fizeram os desenhos centralizados.  

 

 

Tempo 1
Tempo 2

Tempo 1 Tempo 2

Sim 16 17

Não 1 0

Desenhos com centralidade

Sim Não
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Nos desenhos a seguir, aparecem exemplos de desenhos centralizados tanto no tempo 

1 quanto no tempo 2. Pode-se observar que, nos dois casos, os desenhos ocupam toda a folha 

e são ricos em detalhes. Neste caso, foi representada a figura masculina no tempo 1 e 2, mas 

pode-se notar que apesar de ambos os desenhos estarem centralizados, o segundo apresenta 

uma grande evolução no traçado, dando a impressão que a figura ocupa melhor a folha por 

estar mais bem definida. No tempo 1, o desenho está com a fisionomia estática e enrijecida e 

já no tempo 2 está muito mais harmônico. Por se tratar de um participante do gênero 

masculino, o desenho representa como ele vê a si mesmo, o que parece levar-nos a entender 

que este participante também está em autóctise, e com uma visão diferente de si em relação ao 

primeiro momento: era um menino e agora um homem.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                            Desenho tempo 1                                          Desenho tempo 2 

 

Presença de símbolos funcionais 

 

“Os critérios de interpretação do T6D são os mesmos usados para a interpretação dos 

sonhos” (MENEGHETTI, 2010, P. 307). A leitura deve ser feita sempre e exclusivamente na 

lógica funcional do sonhador e o critério universal para ler o símbolo no sonho é o biológico.  

 

O critério de verificação sobre um signo são três: (1) natureza causal, que 

significa verificar o valor do símbolo com base na utilidade real conhecida 

pelo ser humano neste planeta, (2) Efetualidade funcional do símbolo para o 
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sujeito, isto é, o que o símbolo produz para o sujeito aqui e agora, (3) e o 

critério semântico, através do qual o técnico pode distinguir o sonho 

verdadeiro do sonho falso, e colher a diretividade ôntica, que “é a volição 

contínua à autorrealização do sujeito” (MENEGHETTI, 2010, p. 301). 

 

Nesse aspecto, observa-se que, no tempo 1, a maioria dos desenhos apresentavam 

símbolos funcionais e já no tempo 2 nenhum teste deixou de ter símbolos positivos nos 

desenhos.   

 

 

 

No teste apresentando abaixo, tem-se o comparativo entre os dois tempos, onde o 

participante no primeiro desenho não apresenta símbolos funcionais e já no segundo há uma 

estrada que o dirige ao seu objetivo futuro com a presença de sol e de uma árvore.  

Segundo o “Prontuário Onírico”, “o sol representa a vida no seu princípio e, melhor 

ainda, o Em Si do homem, é símbolo de positividade máxima” (MENEGHETTI, 2012, p. 

161). “A árvore representa a individuação do sujeito” (MENEGHETTI, 2012, p. 84), e a 

estrada quando é pequena e dificultosa ou a ser aberta, é possibilidade de autóctise funcional 

(MENEGHETTI, 2012, p. 116). A partir dessa leitura, constata-se que se trata de um desenho 

positivo a partir da leitura dos símbolos que nele estão.  

 

 

 

 

 

Tempo 1
Tempo 2

Tempo 1 Tempo 2

Sim 12 17

Não 5 0

Desenhos com presença de símbolos funcionais

Sim Não
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                      Desenho tempo 1                                            Desenho tempo 2 

 

 

4.3 ENTREVISTA INFORMAL 

  

Depois da coleta de dados e respectiva análise por meio do T6D e dos grupos focais, 

foi realizada no dia 24 de junho de 2019, uma entrevista informal com um experiente Prof. 

Dr., que participou do processo de concepção do curso e é referência no ensino da Ciência 

Ontopsicológica, o Doutor Alécio Vidor. Na conversa com ele, visamos discutir sobre os 

resultados que se mostraram na coleta de dados e ter uma visão mais ampla da pesquisa. Por 

ser também filósofo especialista em ontologia, sua reflexão acerca dos resultados é um 

importante contributo para esta pesquisa. A transcrição da entrevista é colocada a seguir: 

Pesquisadora (P.): Sendo o Bacharelado em Ontopsicologia um curso moldado em um 

formato inovador, como entender o seu diferencial como graduação?  

Prof. Alécio Vidor (A.V.): “A Ontopsicologia é uma ciência que pode ser compreendida 

depois de 40 ou 50 anos”. Os conteúdos estudados foram elaborados basicamente pelo 

Professor Meneghetti, com a confiança de que o testemunho que dá essas informações é 

reconhecido e de valor. Isso é um modo de entender a ciência dele.  

Existe outro modo de entender a ciência, esse outro modo é como aprimorar a 

percepção para acolher a intenção interna, e isto o curso não tem a obrigação de dar. Ele 

tem a obrigação de transmitir os conteúdos cientificamente elaborados e dar um diploma 

para que com esse diploma possa se entrosar na sociedade, pois ele vai servir para o 
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exercício de uma profissão. Isso tudo é do mundo da ciência aprendida do externo. Não 

foram acrescentados os instrumentos para serem usados individualmente e aprender a parte 

interna, a formação dá o conhecimento científico elaborado. 

Agora, o outro percurso de aprendizagem não é pelos livros do Professor Meneghetti, 

pois para organizar a si como humano depende de cada um decidir, uma vez que a 

Ontopsicologia não é pra ser imposta. Então, o curso te dá o teor da ciência que te foi 

transmitido e exigido, como prova.  

É um assunto delicado e individual, porque a Ontopsicologia tem como prioridade 

cultivar o valor da identidade pessoal; a reforma social, as diferenças na sociedade e nas 

relações humanas, isso aí é uma decorrência. Isso é pra ver a diferença da ciência escrita 

daquilo que é a compreensão de como se move a atividade psíquica na interrelação”.  

 

P.: Qual é a responsabilidade do aluno ao estudar Ontopsicologia?  

A.V.: “O que é o conhecimento do estudo, do conteúdo estudado, ele precisa continuar sendo 

também aprimorado. Nós não podemos abandonar o fato externo, nós temos só que 

aproximar a parte interna para integrar os dois, porque fazer pesquisa em base ao 

testemunho da autoridade do cientista é uma coisa e fazer a ciência em base a constatação da 

evidência própria, isso é outra coisa. 

 A Ontopsicologia tem as duas faces, uma externa e outra interna. O fenômeno, o fato 

que precisa começar a entender é o seguinte: a ciência que foi construída em base a 

observação externa, ela reduziu a possibilidade de percepção do homem, para construir só 

um setor de percepção que o corpo humano tem que é a percepção da visão e da audição, 

preponderantemente. Então, o que ocorre, eu convivendo com um árabe, o árabe tinha a 

facilidade de me dizer “a massa está cozida”, e ele não precisava provar. Encontrava uma 

pessoa e dali a pouco ele dizia, “mas aquela pessoa tem tal doença”. Mas, ninguém falou 

disso, então como é que ele sabe? Quer dizer, ele disse “vocês eliminaram a percepção de 

uns canais, por isso que vocês não leem”. Isso leva a entender que a percepção tem que 

ampliar o raio daquilo que o corpo informa e este raio é muito grande, porque tudo aquilo 

que passa pelos sentidos externos vai ter repercussão no sistema nervoso, no sistema 

endócrino, no sistema imunológico. E aqui dentro é que eu começo a definir exatamente o 

que eu percebi.  

Então, começa um processo de primeiro ter que recuperar aquela percepção que me 

foi impedida de usar. Isto são temas, assuntos que tem que começar a abrir para esses que já 

tem o diploma, pra eles ver que a ciência pode ser aprendida do externo, aquilo que foi 
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elaborado pelo escrito, mas pode também ser encontrada mediante a evidência da 

inteligência do organismo humano. É possível ser um verbalizador para construir melhor o 

valor da inteligência, que era o que o Professor Antonio Meneghetti fazia quando encontrava 

qualquer um, a mim, a ti. Ele  dava o teor da informação, que era tu, ou eu quem o ensinava e 

ele era quem verbalizava essa intenção que era tua. Então, é preciso a exatidão do cientista”. 

 

P.: E há a possibilidade de não haver crescimento mesmo quando o sujeito está estudando a 

Ciência Ontopsicológica?  

A.V.: “Quando não se tem resultados positivos, que dão valor à identidade humana, em 

crescimento e evolução, então, para isso dá pra dizer que o que faltou foi o uso pessoal dos 

instrumentos da Ontopsicologia. Faltou o uso pessoal dos instrumentos oferecidos pela 

ciência, porque os instrumentos, uma vez que a entrevista individual é pra provocar 

introversão; a dinâmica de grupo é pra poder viabilizar a autenticidade no contexto 

ambiental; a imagogia é pra dar a autonomia de conduzir a existência do modo sempre 

melhor; a melolística para regeneração do organismo... Então tem todo um instrumental da 

Ontopsicologia e quem conheceu o Professor Meneghetti sabia que ele usava todos para 

fazer a formação das pessoas. O que eu quero dizer é que estes instrumentos são básicos 

para pessoa poder progredir e não tem outro modo, porque se as pessoas se queixam que 

falta, é porque são aquelas que não fazem, não aplicam.  

Uma pessoa quando fala, quando se expressa, qual é o ponto de referência que ela 

usa? Eu. Eu sei, eu não sei, eu entendi, eu concordo, eu discordo, eu tenho que aprender, eu 

ainda não conheço etc. Tudo está centralizado no que se denomina Eu, mas porque que o Eu 

de um entra em conflito com o Eu do outro? Porque esse Eu é o original de “Eu” ou é um 

aglomerado de informações que você introjetou? O que é esse Eu? Mas aí vem a questão, 

então o que falta pra esses que estão sem resultados de evolução, é a revisão do próprio Eu, 

que é o primeiro elemento que o Professor Antonio Meneghetti coloca como exigência para 

aprender a ontopsicologia por evidência. E ele mesmo coloca, por exemplo, ele tem lá “Eu 

sou, Eu a priori, Eu lógico-histórico e Eu fictício” e aí, quem é que examinou o Eu fictício? 

Por isso deve usar os instrumentos para ter o resultado”. 

 

Essa pesquisa tem por objetivo verificar se a formação acadêmica do Bacharelado em 

Ontopsicologia proporciona transformações que conduzem os estudantes a gerar mudanças 

existenciais que resultam em crescimento. Contextualizando com as palavras do Professor 

Alécio, nota-se que primeiramente existe uma decisão do aluno em querer mudar. Para fazer a 
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correção da consciência e iniciar um processo de revisão do próprio Eu, é necessário uma 

escolha interna do sujeito.  

Então, para aqueles que desejam fazer ciência em base ao critério de natureza, é 

fundamental recuperar a percepção organísmica fazendo uso do método ontopsicológico. 

Sendo também o corpo um instrumento de inteligência, é possível, a partir do instrumental 

ontopsicológico, retomá-lo como verbalizador de conhecimentos. A retomada dessa 

percepção, juntamente com o aprimoramento constante dos conteúdos aprendidos, possibilita 

evolução àqueles que buscam. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve por objetivo geral verificar se o estudo no Bacharelado em 

Ontopsicologia pode resultar em transformações e crescimento nos estudantes. Como foi 

apontado dos resultados da pesquisa, é possível observar que a partir das categorias 

observadas no T6D, a grande maioria dos participantes apresentou evolução de acordo com a 

análise comparativa.  

A transformação pessoal é um dos conteúdos contidos nos livros de base da formação 

da Escola Ontopsicológica e também nas práticas oferecidas de acordo com o Projeto 

Pedagógico, mostram aos que estudam que existe uma possibilidade de aprimorar a 

inteligência e os seus níveis de percepção. Visto que o Bacharelado em Ontopsicologia forma 

operadores do nexo ontológico é responsabilidade de todos – alunos, professores, Faculdade – 

ser função ao escopo.  

Mesmo que o conhecimento seja valioso e importante, é fundamental a escolha 

individual do estudante para decidir agir de acordo com a teoria e gerar resultados. Dada a 

premissa de que todo o estudo implica uma nova maneira de colher o real, é preciso 

considerar a responsabilidade de quem tem acesso a esse conhecimento de buscar meios para 

aprimorar a sua inteligência, como por exemplo fazer um training de autenticação 

ontopsicológico. Nesse sentido, vale lembrar a compreensão de Meneghetti: 

 

O sábio colocou a mão dentro do peito e extraiu uma porção de coisas que 

lançou aos presentes. Desses, alguns foram tocados e sofreram, não 

recolheram aquelas coisas, seguiram à sombra de si mesmos e 

permaneceram inconscientes. Outros recolheram aquelas coisas e as 

colocaram entre a mente e o coração. Tornaram-se luz e continuaram a 

criação (2003, p. 6). 

 

O conhecimento necessário para fazer esse percurso existencial está contido nos livros 

de Ontopsicologia, estudados durante a graduação dos acadêmicos e também com as práticas 

dos Instrumentos de Intervenção da Ontopsicologia, utilizados ao longo de todo o curso, 

principalmente nos módulos 5 e 6, pois constam como objetivos das disciplinas.  

As ferramentas que o curso dispõe servem para facilitar o processo de autenticação do 

Eu, além de serem elucidados de modo teórico, muitas vezes foram usados nas aulas. Tais 

atividades foram efetivas na medida em que houve a disposição de grande parte dos 

acadêmicos em rever pontos individuais e aplicar todo o arcabouço de conhecimento 

adquirido na prática.  
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Cabe ressaltar também que a pedagogia de base dessa formação está fundada nos 

pilares ser, saber e fazer, sendo que esses quando atuados contemporaneamente e de modo 

integral possibilitam ao acadêmico um maior grau de realização. Assim sendo, a partir do 

momento em que o sujeito se conhece, é possível saber qual a melhor estrada a seguir e 

consequentemente ter o ato voluntário para agir nessa direção em autóctise evolutiva.  

Segundo Meneghetti (2010, p. 137) a demonstração objetiva da Ontopsicologia está na 

práxis ou resultados: sanidade funcional e realização, isto é, por ser uma ciência que procede 

por evidência, sempre que aplicado o seu método, gera um ganho, pois é infalível. Assim, os 

resultados que não mostraram variações em evolução ou a permanência de insatisfação 

aconteceram por escolha das pessoas em não se dispor à aplicar o método. Dessa forma, para 

haver um ganho real dos acadêmicos é necessária uma base sólida de estudo juntamente com 

a disponibilidade interna e intransferível do estudante à sua própria evolução individual.     

 

Para compreender a Ontopsicologia e ter resultados de funcionalidade 

e evolução, são necessários dois fatores: 1) exatidão do pesquisador: o 

pesquisador deve ser livre das instituições polítco-democráticas, dos 

estereótipos, das próprias próteses sócio-familísticas; 2) estudo 

homologado contínuo: é necessário  o estudo da Ontopsicologia, é 

necessário sabe-la tecnicamente: é um ofício que se aprende por 

especialização ( MENEGHETTI, 2013, p. 74).  

 

A partir dos resultados, constata-se que o estudo do método ontopsicológico, aliado a 

uma decisão pessoal para investir o conhecimento em aplicação existencial, resulta em 

evolução contemplando as esferas da vida do sujeito. E um dos resultados que confirma que 

de fato essa formação está frutificando é que dentre os participantes, sete deles já estão 

fazendo parte do quadro docente do curso de Bacharelado em Ontopsicologia.  
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APÊNDICE A 

 

 

 

ANTONIO MENEGHETTI FACULDADE 

BACHARELADO EM ONTOPSICOLOGIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada “Da Formação Acadêmica à 

Formação Para a Vida: o Bacharelado em Ontopsicologia”. A pesquisa é realizada pela pesquisadora 

Vanessa Alves Nabarros, orientada pela Profª Msª. Fernanda Martins docente do Curso de Bacharelado em 

Ontopsicologia, da Antonio Meneghetti Faculdade (AMF).  

Para participar, é necessário que você leia este documento com atenção. Você pode solicitar aos 

pesquisadores para explicar qualquer palavra ou procedimento que não tenha entendido claramente.  

O propósito deste documento é dar a você as informações sobre a pesquisa e, se assinado, dará a sua 

permissão para participar no estudo. O documento descreve o objetivo, procedimentos, benefícios e eventuais 

riscos ou desconfortos, caso queira participar. Você só deve participar do estudo se você quiser. Você pode se 

recusar a participar ou se retirar deste estudo a qualquer momento.  

 

• Objetivo do Estudo: Entender como a formação acadêmica do bacharelado em Ontopsicologia gera 

transformações práticas que conduzem estudantes ao crescimento.  

 

• Justificativa do estudo: Esse trabalho nasce da experiência da pesquisadora como estudante da Primeira 

Turma do Bacharelado de Ontopsicologia, que buscará entender como essa formação acadêmica gera 

transformações práticas que conduzem estudantes ao crescimento. Para isso esse trabalho será desenvolvido 

a partir dos seguintes objetivos específicos:  

 

– Apresentar o que é a formação do bacharelado em Ontopsicologia.  

 

– Identificar o que é a formação segundo a Ontopsicologia de acordo com os princípios de fazer, 

ser e saber.  

 

-Explorar o conceito de crescimento, mostrando como se dão as fases de desenvolvimento do devir 

existencial na relação do estudante com a sua formação e de seus resultados.   

 

-Avaliar por meio de um instrumento de análise ontopsicológica o crescimento de cada estudante, 

comparando seus resultados no início e no final do curso. 

 

 

  

• Procedimentos: Sua participação nesta pesquisa consistirá em ceder o seu T6D, feito no início do curso 

para análise, bem como fazer um segundo T6D para comparação e participar de uma discussão em grupo 

focal.  

• Benefícios: Você estará implicado na construção de conhecimentos, auxiliando a compreender melhor o ser 

humano, sua natureza e os processos que podem conduzir à atualização de seu potencial.  

• Riscos: A príncipio, não há riscos de participar no estudo, contudo, se durante a entrevista você se sentir 

desconfortável poderemos interromper a mesma sem que isso lhe acarrete prejuízo algum. 

• Sigilo: As informações fornecidas serão confidenciais e de conhecimento apenas dos pesquisadores 

responsáveis. Em todos esses registros, um nome fictício substituirá seu nome. As informações coletadas 



 
 

serão usadas para os fins deste estudo. Elas serão divulgadas em publicações científicas sobre o assunto 

pesquisado. Porém, sua identidade não será revelada em qualquer circunstância. Os pesquisadores desta 

investigação se comprometem a seguir o que consta na Resolução nº. 196/96 que dispõe sobre pesquisas 

envolvendo seres humanos. 

Se houver, no momento da pesquisa, alguma situação que lhe cause angústia, a equipe de pesquisadores 

irá lhe encaminhar para o atendimento que se fizer necessário. 

Para efetivar este Termo, solicita-se o preenchimento e a assinatura, neste documento, conforme 

exigências legais para pesquisas com seres humanos. 

 

Pesquisadora Responsável:  Profª Ms. Fernanda Martins 

Instituição/Departamento:  Antonio Meneghetti Faculdade / Bacharelado de 

Ontopsicologia 

Telefone para contato:  (51) 99324 1969 

 

 

Eu,_____________________________________________________________, 

RG ________________, informo que fui esclarecido(a), de forma clara e detalhada, livre de qualquer 

forma de constrangimento ou coerção, sobre os objetivos, riscos e benefícios, além de ser informado sobre os 

meus direitos como participante desta pesquisa, da qual aceito participar livre e espontaneamente. Entendo que 

posso aceitar ou recusar, e interromper minha participação a qualquer momento sem dar uma razão. 

 

_________________________________________ 

Assinatura do participante ou responsável 

 

Data:_____/_____/_______. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato:CEP/AMF: Rua 

Recanto Maestro nº 338, Distrito Recanto Maestro, São João do Polêsine – RS CEP: 97.230-000. Tel.: +55 

55 32891139 114; contato: Dr Patrícia Wazlawick; E-mail: adm@faculdadeam.edu.br. 

 


