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Definologia. A ortopensata é o pensamento próprio da consciência (pensata) mais reto, direito,
correto, normal, justo, levantado e direto.
Etimologia. O elemento de composição orto vem do mesmo idioma Grego, orthós, “reto; direto;
correto; normal; justo”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O termo pensata provém do idioma Latim, pensatus, “examinado, compensado, pago”, oriundo de penso,
pensare, “examinar, considerar atentamente, pensar” (Vieira, 2014).
Sinonimologia. 1. Pensata cosmoética. 2. Pensata homeostática. 3. Pensata tarística.
Fórmulas. Segundo a Conformaticologia, eis 4 fórmulas formais indicadas para a construção da seção Ortopensatologia nos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia:
A. Única ortopensata:
Ortopensatologia: – “<Subtítulo da ortopensata em negrito>.<Transcrição literal da ortopensata (mantendo os grifos)>”.
Exemplo:
Ortopensatologia: – “Bactérias. O entrosamento entre os princípios conscienciais é fundamental à vida em geral”.
B. Duas ortopensatas sob o mesmo subtítulo:
Ortopensatologia: – “<Subtítulo das ortopensatas em negrito>. <Transcrição literal da 1a ortopensata>”. “<Transcrição literal da 2a ortopensata>”.
Exemplo:
Ortopensatologia: – “Bactérias. Devemos a vida às bactérias, até hoje, nesta dimensão gastrossômica, pois, sem elas, os nossos somas não sobreviveriam”. “O entrosamento entre os princípios conscienciais é fundamental à vida em geral”.
C. Duas (ou mais) ortopensatas de subtítulos diferentes:
Ortopensatologia. <Enunciado>:
1. < Subtítulo da 1a ortopensata em negrito>. <Transcrição literal da ortopensata>”.
2. < Subtítulo da 2a ortopensata em negrito>. <Transcrição literal da ortopensata>”.
3. < Subtítulo da 3a ortopensata em negrito>. <Transcrição literal da ortopensata>”.
Observação: enumerar as pensatas na ordem alfabética dos subtítulos.
Exemplo:
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Bactérias. Devemos a vida às bactérias, até hoje, nesta dimensão gastrossômica, pois, sem
elas, os nossos somas não sobreviveriam”.
2. “Microrganismos. Biologicamente, somos o resultado da evolução das bactérias. Carregamos futuras Humanidades no trato gastrintestinal”.
3. “Vírus. O vírus da AIDS é princípio consciencial”.

D. Três ortopensatas, sendo duas do mesmo subtítulo e outra de subtítulo diferente:
Ortopensatologia. <Enunciado>:
1. < Subtítulo das duas ortopensatas em negrito>. <Transcrição literal da 1a ortopensata>”.
“<Transcrição literal da 2a ortopensata>”.
2. < Subtítulo da ortopensata>. <Transcrição literal da 3a ortopensata>”.
Observação: enumerar as pensatas na ordem alfabética dos subtítulos.
Exemplo:
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em 2 subtítulos:
1. “Bactérias. Devemos a vida às bactérias, até hoje, nesta dimensão gastrossômica, pois, sem
elas, os nossos somas não sobreviveriam”. “O entrosamento entre os princípios conscienciais é fundamental à vida em geral”.
2. “Microrganismos. Biologicamente, somos o resultado da evolução das bactérias. Carregamos futuras Humanidades no trato gastrintestinal”.
Adendo. Pela ótica da Verbetografologia, eis, na ordem alfabética, 5 informações adicionais, relativas a inclusão da seção Ortopensatologia nos verbetes enciclopédicos:
1. Localização: Divisão Conformática, após a seção Citaciologia.
2. Número: preferencialmente, até 3 pensatas por verbete.
3. Referência: citar o Léxico de Ortopensatas na BEE, indicando as páginas utilizadas.
4. Recorrência: a mesma ortopensata pode ser empregada em mais de 1 verbete.
5. Seção eventual.
Verbete-chave. Para melhor qualificação da verbetografia, indica-se a leitura de, pelo menos,
o verbete-chave:
1. Verbete: Comunicologia; Neutro.
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