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Relação entre crítica e projeção*

• Tal como o indivíduo é, assim ele

vê, assim ele julga’.

* Vidor, Alécio. O fundamento da ciência. 2018. p. 65



Relação entre crítica e projeção*

• A situação individual define a visão

e determina a forma de projeção,

quando a mente julga.

* Vidor, Alécio. O fundamento da ciência. 2018. p. 65



Relação entre crítica e projeção*

• Os objetos se mantém em

indiferença diante do modo como

cada indivíduo o percebe.

* Vidor, Alécio. O fundamento da ciência. 2018. p. 65



Relação entre crítica e projeção*

• Eu conheço até aquele tanto que

percebo do que acontece em mim.

A parte desconhecida projeta e

julga a deficiência do emissor

crítico.



PREMISSAS

Nenhum sistema é melhor do que o 

humano que vai manejá-lo. 

Segure a água onde ela cai



• O homem é um problemático

aberto cuja solução fica em

dependência de um valor a

realizar. (Meneghetti, 2015).



• Capital humano – capacidades, 

conhecimentos, competências e 

atributos de personalidade que 

favorecem o trabalho de modo a 

produzir valor econômico. Atributos 

adquiridos por meio da educação, 

perícia e experiência.

• Tecnologia: receita para uma prática.



Capital humano 31ª Turma Solos

• Nome completo e naturalidade

• Formação, escola, faculdade, universidade, ano

• Anos de atuação profissional

• Onde trabalha – município, empresa

• O que mais faz na atividade profissional?



• É preciso aperfeiçoar a ciência da 

vida juntamente com o 

conhecimento tecnológico (...). 

• Se a tecnologia estiver num 

patamar maior que a ciência da 

vida, pode atrapalhar o bem da 

vida. (Vidor, 2014)



Querer, mediante uma consciência

inexata, resolver o mais (= a

sociedade) sem antes resolver o

menos (= a própria pessoa) é

pretender saber sem cultivar a

competência. (Vidor, 2014)



• Dada uma situação, determina-se

um só ponto otimal que a resolve,

e colher constantemente este ponto

é o máximo da inteligência.
• (Meneghetti, 2004).



• “O homem aprende como ver o

mundo pelos discursos que assimila

e, na maior parte das vezes,

reproduz esses discursos em sua

fala” (FIORIN, 1988, p. 135)



Andragogia

Pesquisa revela que os aprendizes adultos 

retêm:

» • 10% do que foi lido

» • 20% do que foi ouvido

» • 30% do que foi visto

» • 50% do que foi visto e ouvido

» • 70% do que foi discutido

» • 90% do que foi feito e discutido.

Fonte: GORGA, Guida. Relatório-visita. 24-26jun2015. Curso: 

Capacitação na cadeia produtiva de cereais de inverno. 

Embrapa Trigo (Documento interno).



Ganhar a vida

• Não é possível ganhar a vida 

perdendo-a pelo trabalho excessivo. 
(Cyro & Drumond, Rio de Janeiro, 11 de junho de 1954, p. 

202)



Desafio

Segure a água onde ela cai

- Diversificação de cultura

- Plantio em contorno

- Terraço


