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Introdu«;ao 

0 objetivo deste trabalho e desenvolver urn conceito de 

espiritualidade aplicada aos neg6cios, enfatizando sua atua<yao e influencia nas tomadas 

de decisoes e seu retrospecto na vida de empresas, empresarios, govemos e sociedades 

na constante busca por urn mundo material e espiritualmente evoluido. 0 conceito de 

espirito e o estudo da espiritualidade humana a serem apresentados serao relacionados 

diretamente a vida profissional e aos neg6cios. 

0 conceito de espiritualidade relacionado aos neg6cios trata dos 

valores humanitarios, eticos, de responsabilidade social, principios de solidariedade, 

born sensa e atitudes consideradas positivas, que de alguma maneira conscientizam a 

humanidade sabre a importancia do respeito entre as pessoas e ao meio ambiente. Trata 

da compreensao, da percep<yao e do discemimento que movem as pessoas a buscarem de 

maneira 16gica, justa e humanitaria auferir lucros nos neg6cios sem acarretar prejuizos 

ao proximo e ao planeta. 

A espiritualidade passou a ser fator de diferencial competitivo no 

mundo dos neg6cios repercutindo na conscientiza<yao da importancia do fator humano 

para a evolu<;ao dos relacionamentos empresariais a medida que aumenta o nivel de 

eleva<yao da espiritualidade no ambiente de trabalho como instrumento de motiva<yao, 

sustentabilidade e como meio de sintonizar as necessidades e aspira<yoes de empresas e 

comunidades. 

Na atualidade existem infuneros livros que tratam da crescente 

importancia dos fatores espirituais para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, sao 

realizados varios seminarios que tratam da influencia destes fatores no desempenho de 

profissionais, organiza<yoes e comunidades alem de varias publica<yoes divulgadas na 

Internet. A riqueza de material encontrado nesta area evidencia a grande necessidade de 

estudar mais intensamente o tema para que se possa, atraves de uma consciencia 

espiritualista, visualizar o futuro do planeta sob uma 6tica mais otimista e superior. 

Foram utilizados varios criterios delimitadores para a defini<;ao 

do tema. Como a espiritualidade e muito abrangente, onde a influencia de diversos 

fatores agem sabre cada t6pico componente de sua estrutura, estabeleceu-se a inclusao 

de posi<yao, espa<;o e tempo para dimensionar o campo geogn1fico de a<yao. 0 
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posicionamento refere-se a area de atuayao: mundo dos neg6cios. Como criteria de 

delimitayao do espayo fisico a origem das fontes de informay5es nao terao restriyoes, 

mas o campo de aplica9ao sera o territ6rio nacional. 0 condicionador de tempo tambem 

nao estabelece limites para as fontes de pesquisa, mas o objeto de estudo esta fixado 

como a realidade atual. 

Como objetivo conceitual, a definiyao de espiritualidade sera 

caracterizada pela missao, funyoes e formas das ayoes humanas que estabelecem uma 

rela9ao entre espirito e materia. Esta relayao, para ser considerada como fator de 

inclusao conceitual devera englobar situayoes que motivem as pessoas a agir de maneira 

altruista e nao egoista em momentos que hipoteticamente houvesse oportunidade de 

optar por qualquer uma das atitudes sem que isto representasse risco de sanyoes ou 

puniv5es. Funcionalmente, a espiritualidade deve atuar como origem primordial do 

senso de responsabilidade e de postura profissional de empresarios e colaboradores, 

governo e contribuintes para expressar o sentimento de satisfayao no sucesso de urn 

relacionamento onde ambas as partes gozem apenas de beneficios, sem prejuizos 

internos ou externos. A missao da espiritualidade e elevar a humanidade a niveis de 

pratica constante de ayoes altruistas e espiritualistas que reflitam materialmente em 

forma de "bens" a todos, sem exceyao. 

0 conceito de espiritualidade desvinculado da religiao e muito 

dificil de ser compreendido. Aparentemente sao duas noyoes que nasceram ligadas 

intimamente e nao se separam em hip6tese alguma. Contudo, esta diferenciayao 

necessita de esclarecimento detalhado para uma melhor compreensao do problema. 0 

grande desafio e identificar e evidenciar o teor de sua in:fluencia nas rela9oes humanas 

como fato cientificamente comprovado e determinador de linhas de comportamento. A 

espiritualidade no mundo dos neg6cios deve ser analisada de maneira que se tenha 

como resultado a evoluyao de urn novo referencial estrategico, motivacional e 

administrative dos relacionamentos s6cio-comerciais e, de uma maneira geral, em todos 

os aspectos da atividade humana. Mas este conceito deve estar vinculado 

especificamente a propria existencia humana e relacionado a origem da vida, mas nao 

limitado a doutrinas ou filosofias que incorporem a existencia humana em suas teorias 

de cria9ao do mundo. 

Atraves da valorizayao do capital humano integrado a 
espiritualidade, as empresas podem otimizar seus rendimentos e sua lucratividade, sem 

que necessariamente, removam outra entidade atuante no mercado, provocando sua 
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retirada ou falencia, ou simplesmente ocupando seu lugar. A evolw;ao do mercado e 

perfeitamente capaz de assimilar tantos ingresses de novas empresas quanto forem 

necessarias, desde que haja uma rela~tao de born sense entre aqueles que la estao e os 

que desejam ingressar. A busca de valores essenciais para uma lideran~ta mais eficaz nos 

neg6cios passa por conceitos de moral e etica, solidariedade, atitude positiva, 

responsabilidade social, respeito ao meio ambiente e outros criterios de comportamento 

que oferecem subsidies para dar urn sentido mais profundo de significado e prop6sito ao 

ser humane. 

A capacidade de raciocinar move o homem na busca de urn 

significado para sua vida e estimula sua criatividade a diversificar a procura por 

respostas sobre sua origem, possibilitando visualizar novos horizontes e despertar a 

iniciativa para praticar a~t5es que promovam a transforma~tao pessoal em seus 

relacionamentos e em seu ambiente. 

Diferenciar espiritualidade pratica de espiritualidade religiosa e o 

primeiro passe para identificar urn novo processo de gestae que a cada dia se 

desenvolve por todas as areas do conhecimento humane e que tern servido de tema para 

varies trabalhos de pesquisa e estudo. Esta diferencia~tao denota a capacidade humana 

de evoluir ou involuir conforme seu livre arbitrio, atraves do uso de seu poder de 

raciocinio e discemimento ou da simples ignorancia de que o homem e urn ser provide 

de corpo e espirito. 

0 objetivo primordial das entidades que atuam no ramo de 

neg6cios e a maximiza~tao dos resultados e a consequente obten~tao de lucros. Contudo 

fica cada vez mais dificil atingir esta meta devido a evolu~tao do mercado, onde a 

competitividade exige excelencia nos resultados, proje~t5es e estrategias cada vez mais 

eficazes e o cumprimento de metas cada vez mais desumanas. Entretanto, esta luta pela 

excelencia produtiva necessita de uma compreensao que transcende a capacidade 

cientifica de explicar e comprovar alguns fenomenos s6cio-culturais que influenciam 

diretamente o desempenho e os resultados de processes produtivos e financeiros da 

atualidade. 

V alores essencialmente materialistas estao gradativamente cedendo 

espal(o para valores humanitarios, sociais e espirituais, modificando as bases das 

rela~t5es de neg6cios e promovendo mudan~tas culturais nunca antes vistas. Estas 

mudan~tas evidenciam a grande necessidade que a humanidade tern de reencontra-se 
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com sua espiritualidade e visualizar novas perspectivas de construir urn futuro de paz e 

prosperidade. 

Estudos sobre a evolu9ao do comportamento humano nas 

organiza96es tern apresentado cada vez mais evidencias da necessidade de cria9ao de 

sistemas de relacionamentos que enfatizem a valoriza9ao de conceitos eticos, morais, de 

solidariedade, de atitudes positivas e responsabilidade social, sem necessariamente ser 

de cunho religioso. 0 Estudo das rela96es humanas evoluiu a tal ponto que ja nao ha 

mais possibilidade de visualizar o ser humano apenas por suas caracteristicas fisicas e 

por seu quociente intelectual. A mente humana possui caracteristicas tao diversificadas 

que alem do estudo de suas emo9oes surgiu tambem a necessidade de explorar os 

misterios de sua inteligencia espiritual. 

A elabora9ao deste do trabalho sera embasada na conceitua9ao de 

espiritualidade do pensamento moderno e tera como referencial as diferentes 

abordagens conceituais de espirito entre as doutrinas orientais e as religioes do ocidente, 

bern como os pensamentos filos6ficos e os conceitos de espiritualidade aplicados aos 

neg6cios. 0 estudo se fundamentara no estabelecimento de urn conceito universal de 

espiritualidade, onde serao consideradas as influencias das doutrinas religiosas, dos 

costumes e habitos das culturas orientais e ocidentais, e tambem a dinfunica evolutiva 

deste conceito em fun9ao das mudan9as comportamentais e reacionarias dos 

relacionamentos humanos. 

Para construir o embasamento te6rico serao utilizados 

ensinamentos de grandes mestres da Hist6ria como Jesus Cristo, Buda, Conflicio, 

Maome e outros. Outros grandes mestres e lideres da era moderna como Mokiti Okada e 

Dalai Lama trazem novos conceitos que sao fundamentais para a evolu9ao do mundo 

atual, em especial para o desenvolvimento da espiritualidade no mundo e por isso 

devem ser amplamente estudados. Tambem serao utilizados livros, artigos em revistas e 

publicados na Internet que tragam como tema a espiritualidade aplicada aos neg6cios e 

a vida humana. 

0 tema sera abordado como urn conceito universal, onde serao 

considerados os pontos de vista de religioes, doutrinas espiritualistas e as considera9oes 

agn6sticas. Baseado em ensinamentos de culturas milenares sera tra9ado urn quadro 

evolutivo deste conceito, ate a realidade atual, onde se buscara formular urn conceito 

abrangente. Uma vez tra9ado o perfil ideal, sera desenvolvido urn estudo sobre a 

influencia da espiritualidade no mundo dos neg6cios e como ocorre sua influencia nos 
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relacionamentos e na vida de empresas, pessoas e comunidades. Serao abordados os 

estudos sobre a "inteligencia espiritual" e o "quociente espiritual" como fatores 

essenciais para o aprimoramento dos relacionamentos, tomadas de decisoes, 

comportamentos e na evolu<;ao do proprio homem como urn ser provido de espirito. 

Atraves de conceitos pniticos e estudos sobre a espiritualidade 

aplicada aos neg6cios, sera proposta a maneira como pode ser estabelecido o elo entre a 

evolu<;ao das tecnicas e estrategias mercadol6gicas e o desenvolvimento dos estudos 

comportamentais que aproximam o homem de seu espirito. Estes estudos, que nao tern 

rela<;ao direta com religiosidade, abrirao caminho para a constru<;ao de urn novo sistema 

de forma<;ao profissional e social, modificando estruturalmente os conceitos cientificos 

de espiritualidade. 

No Capitulo Primeiro serao apresentados diferentes conceitos de 

espiritualidade, suas origens e trajet6ria na hist6ria da Humanidade, que uniram e 

dividiram ideias, pensamentos, culturas e povos e que servirao de base na elabora<;ao de 

urn conceito abrangente aplicavel ao mundo dos neg6cios. Tambem serao levantados 

alguns conceitos de espiritualidade considerados por doutrinas religiosas e as no<;6es de 

espiritualidade pelos pontos de vista ocidental e oriental, bern como a importancia de se 

harmonizar estes conceitos para uma verdadeira evolu<;ao dos conhecimentos humanos. 

No Segundo e Terceiro Capitulos serao apontados os estudos 

realizados que evidenciaram a influencia da espiritualidade no mundo dos neg6cios, os 

novos conceitos e tecnicas que ampliam cada vez mais os horizontes de evolu<;ao das 

rela<;oes humanas indispensaveis ao sucesso de empresas e empresarios. Tambem serao 

apontados os questionamentos sobre a missao que cada urn recebe ao adentrar nesta 

vida e seu significado particularizado. 

Por fim, serao apresentadas propostas para consolidar a 

espiritualidade como instrumento basico na forma<;ao de profissionais altamente 

comprometidos com a evolu<;ao material e espiritual da Humanidade. Serao tra<;ados 

cenarios de neg6cios onde a espiritualidade tera urn papel fundamental para a evolu<;ao 

das rela<;6es humanas e norteara as atitudes pela predominancia do born senso e pela 

busca da evolu<;ao comprometida com o respeito a natureza e as pessoas, com etica e 

responsabilidade e principalmente com espiritualidade e altruismo. 
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Capitulo 1 

Conceito e Evolu~ao da Espiritualidade 

Mencionar a palavra espiritualidade na vida profissional pode 

soar estranho, mas na era atual espiritualidade e neg6cios come9am a apresentar muito 

mais afinidades que se possa supor. A evolu9ao das ciencias humanas ja nao podem 

mais desvincular a parte material do espirito, nascendo dai a necessidade de estudos 

mais aprofundados sabre o conhecimento humano. 

A espiritualidade em seu aspecto hist6rico remonta cerca de 3000 

a.C. e, como veremos adiante, sao interpretadas de maneiras diferentes pelas diversas 

culturas existentes no mundo. A espiritualidade oriental apresenta diversas formas de 

expressao espiritual na forma de filosofias e doutrinas criadas ha milenios. A cultura 

ocidental sofreu forte influencia do cristianismo na composi9ao de sua visao espiritual, 

o que a diferencia da visao oriental de espiritualidade. 

0 conceito de espiritualidade que sera abordado neste trabalho 

nao ten! como objetivo abranger o ponto de vista das religioes, mas sua origem desde os 

prim6rdios da humanidade servira de embasamento para compreensao do conceito que 

sera desenvolvido. Este conceito sera aplicado nas rela9oes de neg6cios, nas atividades 

basicas das empresas e ate mesmo na nossa vida pessoal e familiar. 

1.1 0 que e Espiritualidade? 

Espiritualidade e uma palavra que deriva de espirito, CUJO 

conceito tern varias raizes como veremos a seguir: 

"0 conceito espiritual, etimologicamente, provem do latim 

"spiritus" que, par sua vez, e tradu~iio do termo original hebraico "ruach" que 

significa "sopro de vida", "alento", "energia", "dinamismo"; au seja, aquele que da 

vida e sentido plena aos limites do humano e compreensiio ao universo. Partindo desta 

base primordial, o que e comum ao conceito global do espiritual e esta abertura do 

humano ao Transcendente, realidade meta-empirica, que garante a vitalidade "ruach" 
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a precariedade do humano; ou seja, parte-se do pressuposto -a fe?- que 0 humano 

s6 vivera de sentidos plenos caso viva esta abertura ao Transcendente, que e sagrado, 

fascinante, misterioso, totalmente outro, transcendendo esta realidade inter-humana, 

mas manifestando-se nela para a transformar!santificar (Eliade, 1967). A forma 

atraves da qual os humanos comunicam com o sagrado e o simb6lico e a media9tio; dai 

que as rela98es do humano, movidas pelo "ruach ", e a imica forma de se relacionar 

com o sagrado. 

Shafranke e Gorsuch (1984) dejinem como espiritual "a coragem 

para olhar ao seu interior e conjiar, emergindo uma sensa9tio de perten9a, totalidade, 

holismo e abertura para o infinito ". Est a concep9tio e marcadamente oriental, 

individualista e intra-subjetiva caindo no risco do panteismo e no esbatimento da 

intersubjetividade e alteridade, e ate da propria Transcendencia, diluindo-se numa 

for9a c6smica. 

Elkins et aft (1988) dejinem espiritual como um modo de ser e de 

experienciar, que emerge da tomada de consciencia da existencia de uma dimenstio de 

Transcendencia a realidade humana, concretizada num conjunto de valores 

identificaveis face ao self, aos outros, ao mundo e a vida. Assim as dimensoes 

conjiguradoras do homem espiritual sao: (a) a conjian9aface ao sentido da vida pela 

abertura ao Transcendente; (b) o sentido de misstio a realizar na vida pela relar;tio com 

os outros; (c) a compreenstio da vida como manijesta9tio do Sagrado; (d) o equilibria 

entre os valores instrumentais/materiais e altruistas da solidariedade e da partilha; (e) 

uma vistio positiva do mundo e face aos acontecimentos estressantes e tragicos da 

existencia humana: como o sofrimento e a morte. 

Nesta conceptualiza9tio, tambem psicol6gica, mas ntio redutivel 

as dimensoes psicol6gicas da consciencia, esta subjacente uma vistio abrangente e 

global da espiritualidade, patrim6nio comum dos humanos que se abrem ao 

Transcendente, sem implicar a adestio a qualquer grande religitio e/ou Igrejas. 

Pens amos ser aqui que se situa a fronteira entre as experiencias 

eminentemente espirituais multidiversas que emergem, por um lado, de uma convic9tio 

pessoal no Transcendente implicando um compromisso com valores espirituais e 

humanistas, e por outro, as experiencias espirituais que se circunscrevem na adestio a 

uma religitio organizada (Kelly, 1995), com um sistema integrado de dogmas, atitudes, 

atividades ritualizadas, atraves das quais os sujeitos constroem sentidos para as suas 

vidas (Corbett, 1990). Assim, o conceito amplo de espiritualidade relaciona-se com 
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uma vivencia circunscrita a esfera do pessoal, na relac;i'io com o Transcendente, que 

esta para alem de uma afiliac;i'io numa religii'io especfjica (Peterson & Nelson, 1987). 

Finalmente, porque estamos inseridos num contexto socio

cultural judaico-cristi'io, apresenta-se o conceito de espiritualidade do ponto de vista 

cristi'io. Como o conceito ni'io e consensual, porque ha tantas quantas os te6ricos, opta

se par uma definic;i'io operativa proposta par um especialista da Teologia Espiritual, 

Matanic (1987) "a espiritualidade e uma relac;i'io privilegiada com o 

Transcendente/Deus, que se explicita em determinadas verdades da fe e num estilo de 

vida segundo a proposta/projeto de Jesus de Nazare, implicando uma missi'io de servic;o 

a humanidade, explicitando-se em meios, praticas e rituais pessoais e comunitarios ". 

Neste conceito de espiritualidade esti'io implicadas as seguintes dimensoes: (a) uma 

relac;i'io com o Transcende, concretamente, o Deus revelado par Jesus Cristo; (b) um . 
conjunto de verdades dogmaticas; (c) o seguimento de Cristo como uma missi'io de 

servic;o a humanidade; (d) esta missi'io e dinamizada pelo Espfrito (Ruach) na 

celebrac;i'io pessoal e comunitaria (as Igrejas) de rituais conducentes a transformac;i'io 

do mundo segundo l6gicas de Evangelho, assumindo uma centralidade inquestionavel a 

Palavra de Deus e os Sacramentos que implicam na qualidade da ac;i'io humana 

conjigurada com as valores da mensagem crista. A partir deste conceito global surge 

uma multiplicidade de Espiritualidades cristi'is especfjicas, como a espiritualidade 

Franciscana, Teresiana, Si'iojuanista, Inaciana ... ". 1 

Como pudemos observar, as concep<;oes do espiritual variam de 

acordo com a forma como cada cultura consegue perceber a existencia do espirito, e 

assimilar esta experiencia, criando uma imagem materializada daquilo que e percebido 

como existencia espiritual. 0 ponto central de cada concep<;ao e a origem desta 

manifesta<;ao que e tida como a no<;ao de urn ser superior, de poder incontestavel, em 

sua maioria denominado "Deus". Em alguns casos e chamado "Sabedoria Universal", 

ou "Criador". Qualquer que seja a denomina<;ao dada, esta for<;a superior e a razao de 

toda a manifesta<;ao espiritual e a fonte de todos os preceitos que movem a existencia 

invisivel geradora de todas as manifesta<;oes concretas, visiveis e palpaveis que 

compoem a nossa vida. 

1 GON<;AL VES, Carlos Manuel e COIMBRA, Joaquim Luiz. Espiritualidade e Desenvolvimento 
Vocacional: ambigiiidades e ensaio de clarifica~ao, Cidade do Porto- Portugal, 2002/2003 
Site disponivel em: http://www.psicologia.eom.pt/artigos/ver _ artigo.php?codigo=AO 124&area=d7 
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No dicionario a palavra espirito encontra significado como "a 

parte imaterial do ser humano; alma; entidade sobrenatural au imaginaria, como as 

anjos, o diabo, as duendes; inteligencia; humor; pensamento, idiia; liquido obtido pela 

destifa9fi0, a/coo/". 2 

A cultura oriental trata a espiritualidade de uma maneira muito 

mais complexa, como na defini<;ao de mundo espiritual e mundo material apresentada 

por Mokiti Okada: "0 homem e formado par dais elementos: o corpo carnal e o corpo 

espiritual. Com a morte, as dais se separam e o espirito imediatamente entra no Mundo 

Espiritual, onde come9a a viver. No momenta da separa9fio, o espirito das pessoas 

muito bondosas sai pela testa; as espiritos dos perversos, pela ponta do dedo dope, e o 

das pessoas de nivel me diana, pel a regifio umbilical". 

Os budistas referem-se a morte com a expressfio 'vir para 

nascer '. Analisando o Mundo Espiritual, e real mente 'vir para nascer '. Eles tambem 

dizem 'antes de nascer ', ao inves de 'antes de morrer '. Pelas mesmas razoes as 

xintoistas usam as expressoes 'voltar para o Mundo Espiritual' au 'transmuta9fio para 

voltar'. 

Ao passar para o Mundo Espiritual, o espirito primeiramente 

atravessa um rio e, a seguir, dirige-se para o Forum. E um Jato incontestavel, pais 

coincide com o que ouvi de muitos espiritos. Quando o espirito acaba de atravessar o 

rio, a cor de suas vestes se altera. As vestes dos que tem menos maculas tornam-se 

brancas; as dos outros tom am cores diferentes, de. acordo com o peso das maculas: 

amarelo, vermelho, azul au pre to. Entre as divindades, elas tomam a cor violeta. 

0 Forum do Mundo Espiritual e semelhante ao do Mundo 

Material. Nele, o juiz e seus auxiliares procedem ao julgamento do espirito, decidindo o 

premia e o castigo de cada um. Nessa ocasifio, as muito bondosos sao conduzidos ao 

Plano Superior; as perversos caem no Plano Inferior; as que se situam entre uns e 

outros jicam no Plano Intermediilrio, que no xintoismo chamam de 'encruzilhada de 

oito dire9oes' e no budismo 'esquina de seis caminhos '. A maioria vai para este plano e 

ai faz um curso de aprimoramento, cuja parte principal consta de ensinamentos 

transmitidos pelos sacerdotes da respectiva religifio. Esse aprimoramento dura mais au 

menos trinta anos. Decorrido esse tempo e determinado o local a que o espirito sera 

2 FERREIRA, Aurelio Buarque de Holanda. Mini Diciomirio Aunmo. 2• edic;ao. Rio de Janeiro: Editora 
Nova Fronteira, 1991. 
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destinado. Aqueles que conseguem arrepender-se viio para o Plano Superior; os 

demais, para o Plano Inferior. 

0 Mundo Espiritual e constitufdo de tres pianos, cada um dos 

quais tambem esta subdividido em tres nfveis, formando, ao todo, nove niveis. 0 Plano 

Superior e o Ceu; o do meio e o Plano Intermediario; o Inferior e o Inferno. Como o 

Plano Intermediario corresponde ao Mundo Material, no budismo ele e designado com 

a expressiio 'esquina dos seis caminhos ', pais se liga aos tres nfveis do Plano Superior 

e tambem aos tres nfveis do Plano Inferior. No xintofsmo, a/em desses, acrescentam, 

acima do Plano Superior, o 'Ceu Superior', e, abaixo do Plano Inferior, o 'Fundo do 

Abismo '. Dai designarem o Plano Intermediario como 'encruzilhada de oito 

direc;oes '". 3 

A espiritualidade se apresenta como algo invisivel e imperceptive! 

que nao tern manifesta9ao propria, mas que e a origem de toda manifesta9ao. A 

inteligencia humana e a forma mais perceptive! de manifesta9ao do espirito. 0 

pensamento humano, o uso do raciocinio sao manifesta96es que expressam a identidade 

espiritual do homem e que movem a materialidade existencial gerada pelo espirito. 

Os conceitos apresentados mostram a diversidade de 

interpreta96es que as manifesta96es espirituais podem evidenciar. Contudo, o ponto 

principal do conceito que sera desenvolvido e a existencia de algo invisivel que move 

toda a realidade visivel da vida humana. 

1.2 Os primordios da Espiritualidade Humana 

Desde sua origem o homem busca uma razao para sua existencia e 

explica96es para os reais objetivos de se estar vivendo neste mundo. No inicio, a liga9ao 

entre homem e espirito era muito mais profunda, possibilitando urn maior contato entre 

o Criador e sua cria9ao. Muita coisa ainda estava para ser criada na hist6ria da 

civiliza9ao. Ainda afloravam os sinais que deram incentivos ao homem para 

desenvolver o pensamento. A escassez de documentos escritos gerou a necessidade de 

construir uma forma organizada de registrar o saber. Desta necessidade foram surgindo 

gradativamente os primeiros principios fundamentais das ciencias. 

3 OKADA, Mokiti, Alicerce do Paraiso. I o• edi<;ao. Sao Paulo: Editora MOA, 1995. 



11 

"Conforme Rudolf Steiner, em tempos remotos, anteriores a 
epoca hist6rica, os seres humanos tinham uma convivencia direta com os mundos 

supra-sensfveis. A consciencia humana dessa epoca pode ser comparada com nossa 

consciencia quando sonhamos. Nesse perfodo da Terra, os contornos fisicos do mundo 

sensorial nao eram tao nftidos como o sao para o homem moderno; em compensar;ao, 

os seres humanos sabiam-se conduzidos e protegidos por seres de natureza espiritual. 

Podemos encontrar os ultimos resqufcios desta convivencia na mitologia de todos os 

povos do mundo. Os cantos mitol6gicos sao relatos de vivencias reais dos seres 

humanos em epocas pre-hist6ricas4
". 

0 contato entre o homem e seu criador naquela epoca era muito 

freqi.iente e, da mesma forma, o relacionamento com a Natureza era muito mais 

proximo. A curiosidade dos construtores do saber criou os cientistas e posteriormente 

surgiu a figura do fil6sofo como conseqi.iencia da insatisfac;ao pessoal destes com as 

explicac;oes cientificas da epoca. Entao ele construia o saber buscando resposta a tudo, 

acumulando conhecimentos e nao raro confrontando como principia das coisas e tendo 

grande dificuldade para defini-las. 

Com o passar dos anos as culturas foram se solidificando, 

algumas desaparecendo, outras surgindo, e com isso nasceu o sentimento de medo da 

perda material de tudo o que fora conquistado ate entao pelo suor e pelo sangue. Este 

medo fez com que o homem criasse a moral como forma de se defender e com base 

nesta moral surgiram as leis. Com isso o saber passou a ser gravado e tornou-se 

conhecimento. A existencia do conhecimento tirou do homem o estimulo de pensar, 

dificultando sua clareza de ideias, seu poder de contestac;ao e diminuiu o contato com 

seu criador. 0 homem passou a viver o hoje pensando no amanha e se esqueceu 

completamente de vivenciar e experienciar o momento presente apenas para assegurar a 

sua existencia no dia seguinte. 

A sociedade passou a valorizar cada vez mais a moral, mas nao se 

preocupou com a etica. 0 uso da habilidade que torna marcante a caracteristica humana, 

"o raciocinio", ocasionou uma grande modificac;ao no relacionamento do homem com 

seu criador, afastando-os, tornando a mente humana predominantemente materialista e 

fazendo com que muitos individuos deixassem de acreditar na existencia do Criador. 0 

homem tornou-se urn objeto social que age sem pensar, ou mesmo pensando, se 

4 MOGGI, Jair e BURKHARD, Daniel. Como Integrar Lideranc;a e Espiritualidade. Rio de Janeiro: 
Neg6cio Editora e Elsevier, 2004, Pags. 37 e 38. 
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subrnete as regras do sistema a que esta vinculado sacrificando a liberdade de seu 

espirito. 

A inclusao do espirito na cornposi9ao do ser hurnano evidencia a 

retornada desta rela9ao entre o Criador e sua cria9ao, mas de certa rnaneira, urn tanto 

quanto diferenciada do principia, quando todos os fatos que nao podiarn ser 

cornpreendidos pela razao hurnana da epoca erarn atribuidos a criaturas rnalignas, fruto 

da propria irnagina9ao das pessoas. Hoje estes fatos inexplicaveis sao rnuito rnais faceis 

de serern cornpreendidos ou investigados, gra9as ao avan9o da tecnologia e do 

conhecimento do hornern. 

1.3 A evolm;ao da "Ciencia Espiritualista" 

0 tema espiritualidade deixou de fazer parte da rnaioria das 

ciencias, a rnedida que surgiarn cada vez rnais dificuldades para se encontrar urn ponto 

de convergencia que evidenciasse corn fatos cientificarnente cornprovados a sua 

influencia e a sua existencia. Contudo, as ciencias nao podern deixar de considerar a 

existencia da consciencia hurnana e a propria inteligencia do hornern. Nesta lacuna a 

essencia espiritual do ser hurnano encontra espa9o para se rnanifestar e atuar na 

constru9ao da personalidade e da individualidade das pessoas. 

Como a lirnita9ao da ciencia nao permite avan9ar os estudos e 

pesquisas no desconhecido rnundo invisivel da espiritualidade, os conceitos 

espiritualistas se desvinculararn do estudo cientifico e a partir de entao o hornern passou 

a estudar a espiritualidade como rnanifesta96es relacionadas principalrnente a religiao, a 

filosofia e ao esoterisrno. 

"Par mais que neguem os materialistas, a espiritualidade e um 

atributo que faz parte da essencia do ser humano. Desde os tempos primitivos o Homem 

percebeu que existem fon;as que transcendem o seu dominio e passou a respeitar, a 

temer e a se subjugar diante das amear;as dos fen6menos da natureza, da conjunr;ao 

dos astros e da incerteza do futuro. 

Nasceram assim as crenr;as, os mitos, os deuses, as magias, os 

sortilegios, o misticismo, organizaram-se templos e igrejas com suas liturgias, seus 

sacerdotes e prosperaram as "instituir;oes religiosas ". Neste clima wirios deuses 

disputavam o poder e a forr;a do verdadeiro Deus. 
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Conquistando a razao no decurso dos milenios que a evolur;ao 

!he exigia percorrer, o Homem percebia que sua experiencia psiquica ultrapassava a 

realidade limitada pela experiencia que as sentidos !he permitiam perceber. No seu 

intima, a vida transcendia a propria morte e as lembranr;as dos seus antepassados, que 

lhes pareciam visitar nos sonhos au nas recordar;oes, o faziam pressupor que uma vida 

futura deveria reunir a todos. 

Os seculos se sucederam sem que, no entanto o ser humano 

conseguisse atravessar a fronteira da morte sem temor e sobressaltos. A espiritualidade 

permanecia como uma conquista sempre adiada para depots, uma viagem sem volta au 

uma terra que se compravam com promessas, lamentar;oes au indulgencias. 

A caminhada de Jesus pela Terra trar;ou rumos, comprovou a 

imortalidade, estabeleceu a comunhao com o Pat, dialogou com as Espiritos e revelou 

os gozos da vida futura. 0 Homem persistiu porem, nos desvios irresponsaveis, 

preferindo as vantagens que a Terra e as conquistas materiais o permitia possuir. 

Nos dias de hoje as palavras do Cristo de novo ressoam nas 

paginas do Consolador prometido. A "Patria do Evangelho" se ergueu revelando-se 

como o grande "portal da Espiritualidade" a insistir com o Homem que Deus existe, 

que a vida continua, que somas espfritos imortais, que na Casa do Senhor ha muitas 

moradas onde nossos entes queridos nos aguardam e que este mundo e o "outro " se 

relacionam num vai e vem de interferencias mitltiplas. 

A mesma doutrina do Cristo, agora codificada par Kardec, nos 

expos, ao !ado dos dinticos da Boa Nova, a fe raciocinada, permitindo a constatar;ao 

do fenomeno espiritual com as paradigmas de uma "nova ciencia". 

A espiritualidade, quando avaliada cientificamente, esbarra, 

porem, em uma serie de dificuldades. Primeiro a sua propria conceituar;ao, depots, sua 

distinr;ao com religitio e misticismo. 

A Religiao implica numa organizar;iio institucional com uma 

maior au menor participar;ao do indivfduo. Nas religi8es tradicionais sao prescritas 

crenr;as, dogmas, rituais, praticas lititrgicas e compromissos sociais com a instituir;ao. 

A explorar;ao da espiritualidade e historicamente uma pratica comum as religioes, que 

se aproveitam de alguns conceitos que sao compartilhados entre ambos: a relar;ao 

transcendente com Deus ( uma "fore; a suprema" au uma "energia universal") e a 

venerar;ao par aquila que e tido como sagrado. 
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A dimensiio espiritual implicita na natureza humana e aceita par 

uns, mas niio par outros, e aquila que permite alguem ter acesso a esta dimensiio, niio 

tera nenhum significado para aquele que niio admite a sua existencia. 

Cada individuo pode ser caracterizado par sua religiosidade, 

suas cren~as particulares e praticas relativas a sua religiiio, sem, no entanto, manterem 

um vinculo estreito com a espiritualidade. 

A vivencia espiritual comumente e uma experiencia subjetiva, 

individual, particular, que algumas vezes pode ser compartilhada com os outros. 

Algumas pessoas experienciam sua espiritualidade como um assunto altamente pessoal 

e privado, focalizando elementos intangiveis que os suprem de vitalidade e grande 

significado em suas vidas. Espiritualidade niio envolve religiiio necessariamente. 

Cada pessoa define sua espiritualidade particularmente. Ela deve 

ser vista como um atributo do individuo dentro de um conceito complexo e 

multidimensional. Possivelmente tem alguma coisa a ver com carater, com 

personalidade e com cultura. 

Para uns, a espiritualidade se manifesta ou e vivenciada em um 

momenta de ganhos materiais prazerosos tao simples como, pisar na relva descal~o ou 

caminhar pela noite solitario, para outros, sera um momenta de contempla~iio, de 

medita~iio, uma rejlexiio profunda sabre o sentido da vida, uma sensa~iio de intima 

conexiio com o que pensa amar ou um contacto psiquico com seres espirituais. 

Podemos perceber que a espiritualidade se manifesta em tres 

dominios pelos quais podemos sistematizar sua avalia~iio com criterios cientfjicos: os 

domini as da "pratica ", das "cren~as" e o da propria "experiencia espiritual ". 

Na "pratica ", quando se exercita a contempla~iio, a medita~iio, a 

prece ou uma atividade de culto religioso. 

0 dominio das "cren~as" espirituais varia com a cultura dos 

povos e inclui a cren~a na existencia de Deus, da Alma, da vida ap6s a morte e da 

realidade da dimensiio espiritual para alem do nosso conhecimento sensorial e 

intelectual. 

Par jim, no dominio da "experiencia espiritual" ha uma serie 

enorme de situa~oes que parecem sugerir contacto direto com a espiritualidade. 

Incluem-se aqui, par exemplo, aquelas vivencias rotineiras, representadas pelo 

encontro intima e pessoal que cada um faz com o transcendente e o sagrado e aqueles 

outros quadros freqiientemente mais dramaticos, quase sempre subitos, acompanhados 
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de forte transjorma9iio pessoal que se seguem a um acontecimento psiquico marcante 

na vida. Mais signi.ficativas ainda, incluem-se, entre outros, os relatos de experiencias 

de quase morte (near death experience) e as pro}e9iJes fora do corpo fisico (out of body 

experience) nos quais, o individuo transita com sua consciencia por outras dimensiJes, 

vivenciando a plenitude da vida espiritual. 

No Brasil, podemos ajirmar que, em termos de "experiencia 

espiritual ", nada supera a mediunidade. Entre nos, parece que a espiritualidade 

convive dentro de casa dirigindo cada passo de nossas vidas. Pelos nossos mediuns os 

recados do outro lado tern sido tiio freqiientes que as portas da morte niio isolam mais 

nosso contacto com os que mais amamos. 

Estamos diante de um "campo de experimenta9iio" 

extraordinririo onde e corriqueira a comprova9iio da intercomunica9iio entre nos e o 

"outro lado da vida". Qualquer cientista sem preconceito pode sistematizar suas 

observa9i5es dentro dos tres dominios que apresentamos para a analise da 

espiritualidade e confirmar que na "prritica ", nas cren9as" e nas "experiencias 

espirituais" nos seus vririos matizes, a espiritualidade toda se manifesta, revelando a 

centelha divina e imortal que habita em todos nos. "5 

A crise atual da humanidade pousa sobre a questao do sentido da 

vida. Organizar-se como pessoa e essencialmente necessaria para poder elevar a propria 

consciencia aqueles niveis mais altos de intuis;ao. Isso envolve dois ambitos 

extremamente necessaries: a experiencia espiritual e a compreensao desta, para que se 

tome consciencia. Por isso, e preciso aprofundar o tema da espiritualidade como ciencia 

e favorecer a expressao das experiencias espirituais das pessoas, para que, juntos, o 

saber e a experiencia vivencial contribuam para o auto-conhecimento de cada individuo 

como ser provido de espiritualidade. Como itinerario, e urn modo de vida de estuda-la, 

mas tambem uma forma de compreender o processo espiritual. Assim pode acontecer 

educa<;ao espiritual. 

5 FACURE, Nubor Orlando. Ciencia e Espiritualidade, 2004. Site disponivel em: 
http://www.espirito.org.br/portal/artigos/diversos/ciencia!ciencia-e-espiritualidade.html 
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1.4 A Espiritualidade segundo os pontos de vista oriental e ocidental 

As diferentes culturas existentes no mundo tratam o tema 

espiritualidade de maneiras diversificadas e cada urna carrega dentro de si urn modo 

proprio de abordar a rela9ao entre espirito e materia. Dentre as muitas opyoes faremos 

uma analise das visoes ocidental e oriental da espiritualidade dentro de urn contexto 

geral. Para citar urn exemplo, temos a explanayao de Frederic Lenoir, soci6logo frances 

pesquisador do Centro de Estudos Interdisciplinares de Assuntos Religiosos, que faz 

uma comparayao entre as doutrinas budista e cat6lica: 

"No Oriente, o budismo e uma religiilo que engloba toda a vida 

das pessoas, como seria o cristianismo na Europa antes da modernidade. No Ocidente 

e preciso distinguir tres tipos de individuos: os convertidos praticantes, engajados, que 

silo muito religiosos. Os proximos ao budismo, que o consideram como uma via 

espiritual muito jlexivel, tomando emprestadas as tecnicas de meditar;ilo, segundo os 

mestres mais carismaticos, mas que frequentemente permanecem cristilos ou judeus ou 

agnosticos ou Nova Era. E os simpatizantes, que consideram o budismo uma arte de 

viver, uma filosojia, uma postura intelectual, mas nilo se engajam de nenhuma mane ira 

religiosa ou espiritual concreta. 

0 desenvolvimento do budismo no Ocidente nilo e homogeneo. 

Ocorre uma verdadeira bricolagem global, com misturas, confusoes. Mas hit um ponto 

de convergencia essencial: o budismo permite mudar-se a si mesmo, e pragmatico, 

fundamenta-se na experiencia, e concreto, "encarnado", e nilo urn discurso moralizante 

e dogmatico que nos nilo queremos mais. 

Catolicismo e budismo tibetano se assemelham. No aspecto 

ritual: musica, cdnticos, liturgia, abunddncia de imagens etc., na organizar;ilo 

institucional (clero muito hierarquizado, o Dalai Lama, par exemplo, parece ser uma 

especie de papa). Ha uma ligar;ilo profunda na insistencia sabre a compaixilo (o amor e 

o ponto de partida e o alva do encaminhamento espiritual), o discurso sabre os fins 

ultimos (paraiso, inferno, ou reencarnar;ilo, no caso do budismo), ou seja, o que 

fazemos nesta vida determina a proxima vida depois da morte. A necessidade de 

introspecr;ilo, a meditar;ilo/orar;ilo, uma experiencia interior do divino. A presenr;a de 

intercessores (Cristo, santos/Boddhisattvas, que silo os Budas). Todas essas 

semelhanr;as foram o que as primeiros missionarios catolicos que estiveram no Tibete 
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no seculo 17 acreditaram ser um cristianismo antigo degenerado! Renan (Ernest 

Renan, fil6sofo frances) cham au o budismo tibet ana de "catolicismo do Oriente". 

As diferem;as essenciais referem-se a nor;iio de um Deus pessoal 

e criador, nor;iio totalmente estranha ao budismo, sabre o carater universal de salvar;iio 

pelo Cristo, sabre a antropologia (pessoa humana: almalprocesso psico-fisiol6gico) e 

sabre a maneira de viver a compaixiio, que e de maneira c6smica e interpessoal dentro 

do budismo, e de maneira mais comunitaria e social no cristianismo Oustir;a social, 

obras de caridade etc.). "6 

As concepc;oes de vida das diversas culturas existentes no mundo 

fomecem muitas evidencias da atuac;ao da espiritualidade em nosso mundo. Pelo grande 

contraste cultural os povos do Oriente possuem urn modo de vida e uma forma de ver o 

mundo diferente das civilizac;oes ocidentais. A maneira como estas culturas concebem a 

espiritualidade tambem e diferente. Os orientais sao mais subjetivos, buscando no 

invisivel as respostas para suas perguntas. Ja no Ocidente esta busca se firma em dados 

concretes e palpaveis. 

Nao se trata de uma cultura agir corretamente e outra nao, mas de 

formas distintas de encarar o mundo. 0 ponto ideal de cultura evoluida e o cruzamento 

entre a cultura materialista do ocidente e a cultura espiritualista do oriente, pois dai pode 

se originar a cultura ideal para a humanidade, com povos evoluidos e espiritualizados, 

pessoas verdadeiramente saudaveis, pr6speras e felizes. 

1.5 A Espiritualidade religiosa 

0 ser humano e uma entidade fisica, material e dinamica com 

capacidade de raciocinio e discemimento, possuidor de grande capacidade intelectual, 

mas que ainda se pergunta sobre o sentido de sua vida. Possui tambem a habilidade se 

conectar simultaneamente com diferentes realidades que circundam sua existencia. A 
medida que cresce a consciencia de suas potencialidades, o ser humano toma-se 

reflexive, e a forma de encarar a vida adquire contomos que expressam melhor a 

espiritualidade. 

6 LENOIR, Frederic. Budismo e Cristianismo, Oriente e Ocidente. 2003. 
Disponfvel em: http:/ /revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6993,EPT553824-1655 ,OO.html 
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A espiritualidade religiosa na atualidade pode ser rnelhor 

cornpreendida se estudarrnos os principios basicos pelos quais surgirarn as religioes: 

"0 me do do desconhecido e a necessidade de dar senti do ao 

mundo que o cerca levaram o homem a fundar diversos sistemas de Crem;as, 

Cerim6nias e Cultos - muitas vezes centrados na jigura de um ente supremo - que o 

ajudam a compreender o significado ultimo de sua propria natureza. Mitos, 

Superstit;oes ou Ritos Magicos que as sociedades primitivas teceram em torno de uma 

existencia sobrenatural, inatingivel pela raziio, equivaleram a crem;a num ser superior 

e ao desejo de comunhiio com ele, nas primeiras formas de religiiio. Religiiio (do latim 

religio, cognato de religare, "ligar", "apertar", "atar", com referencia a lar;os que 

unam o homem a divindade) e como o conjunto de relar;oes teoricas e praticas 

estabelecidas entre os homens e uma potencia superior, a qual se rende culto, 

individual ou coletivo, por seu carater divino e sagrado. Assim, religiiio constitui um 

corpo organizado de crenr;as que ultrapassam a realidade da ordem natural e que tem 

por objeto o sagrado ou sobrenatural, sabre o qual elabora sentimentos, pensamentos e 

ar;oes. Essa definir;iio abrange tanto as religiOes dos povos ditos primitivos quanta as 

formas mais complexas de organizar;iio dos varios sistemas religiosos, embora variem 

muito os conceitos sabre o conteudo e a natureza da experiencia religiosa. Apesar 

dessa variedade e da universalidade do fen6meno no tempo e no espar;o, as religioes 

tem como caracteristica comum o reconhecimento do sagrado e a dependencia do 

homem de poderes supramundanos. A observdncia e a experiencia religiosas tern por 

objetivo prestar tributos e estabelecer formas de submissiio a esses poderes, nos quais 

esta implicita a idiia da existencia de ser ou seres superiores que criaram e contra/am 

o cosmos e a vida humana. A medida que o homem passou a organizar sua existencia 

numa base racional, a multiplicidade de poderes divinos e sobre-humanos do primitivo 

animismo niio conseguiu mais satisfazer a necessidade de estabelecer uma relar;iio 

coerente com as multiplas forr;as espirituais que povoavam o universo. Surgiram assim 

as religioes politeistas, panteistas, deistas e monoteistas, expressoes das condir;oes 

sociais e culturais de cada epoca e das caracteristicas dos povos em que surgiram. 

Toda religiiio pressupoe algumas crenr;as basicas, como a sobrevivencia depois da 

morte, mundo sobrenatural etc., ao menos como fundamento dos ritos que pratica. 

Essas crenr;as podem ser de tipo Mitologico - relatos simbolicos sabre a origem dos 

deuses, do mundo ou do proprio povo; ou Dogmatico - conceitos transmitidos por 
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re~elac;iio da divindade, que da origem a religiiio revelada e que siio recolhidos nas 

escrituras sagradas em termos simb6licos, mas tambem conceituais. "7 

A espiritualidade tern sido utilizada ao longo dos tempos para 

enfatizar o poder religioso e vincular as condi<;oes da vida as doutrinas religiosas. 

Entretanto esta espiritualidade existe independente do grau de religiosidade das pessoas. 

Sua compreensao se faz por meio de experiencias notadamente pessoais e por meio de 

acuidade sensorial, que s6 existem em pessoas dotadas de urn determinado grau de 

eleva<;ao de sua consciencia espiritual. Isto nao significa tratar-se de pessoas com 

poderes especiais, mas que tenham urn grau de consciencia suficientemente elevado 

para interagir com sua propria existencia e buscar em suas origens as qualifica<;oes que 

lhe conferem o dom de aprimorar seu conhecimento e promover seu crescimento 

material aliado ao crescimento espiritual. 

1.6 As Filosofias Espiritualistas 

As filosofias e doutrinas de diversas partes do mundo tiveram 

papel decisivo na constitui<;ao da espiritualidade humana da atualidade. Atraves de seus 

estudos, investiga<;oes e teorias o homem tornou-se urn ser pensante com uma 

capacidade de discernimento e autocritica suficiente para descobrir-se e manter acesa a 

chama da evolu<;ao espiritual, mesmo com a contraposi<;ao da ciencia que durante muito 

tempo insistia em aceitar apenas os estudos passiveis de comprova<;ao cientifica. 

"Antigamente, desde antes de Cristo, muito havia na hist6ria da 

humanidade par construir. As ciencias, praticamente virgens, faziam ajlorar os sinais 

naturais que incentivaram o homem ao pensamento. Este numero de estimulos 

cientijicos era quase incalculavel. E a ciencia estava a disposic;iio daqueles que tinham 

dentro de si a curiosidade de perguntar, 'mas porque e assim '. Como niio haviam 

muitos livros veio a necessidade de construc;iio do saber e, assim foi criada a ciencia. A 

curiosidade destes construtores criou o cientista e a insatisfac;iio pessoal de muitos 

deles criou o jil6sofo. 

0 jil6sofo niio queria apenas compreender as ac;oes da natureza e 

do homem, se niio, queria encontrar uma justificativa do porque era assim. Insatisfeito, 

7 FARIA, Emerson Luiz de. Historia das Religioes, 2005. Site disponfvel em: 
http:/ /www.nomismatike.hpg.ig.com. br/Religiao.html 
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buscava recurs as fisicos, matematicos, biologicos e principalmente, pessoais para estar 

de acordo com o resultado de suas observar;oes. Ele buscava estar de acordo. Estar de 

acordo e diferente de simplesmente concordar. Estar de acordo diz respeito a 

satisfazer-se completamente de argumentos, todos passiveis de serem questionados 

dificultando ainda mais a busca. 0 filosofo, eterno insatisfeito, construia o saber 

buscando respostas a tudo. Naquela epoca havia inumeros filosofos. Norma/mente 

eram matematicos e ao mesmo tempo fisico, medico, biologo e cientista. 0 filosofo 

distante de se especializar era um grande generalista, queria conhecer o mundo e todos 

os seus aspectos. Acumulava conhecimentos em varias areas e tinha um carater 

transdisciplinar, afinal, se confrontava sempre com o principia de todas as coisas e 

tinha dificuldade de definir. Buscava principalmente na fisica e na matematica 

construir um esbor;o do que chamamos de Deus. 

E a humanidade foi se estruturando sob a egide do suor e do 

sangue. Principalmente do sangue. E foram sendo solidificadas culturas e outras 

simplesmente desapareceram. 0 homem ao construir, sentiu medo de perder suas 

posses que conseguiu atraves de guerras e lutas pessoais dentro do mercado da propria 

sociedade. Para se proteger, criou a moral. A moral surgiu par causa do medo. E entao 

fizeram leis. Nao para protegerem os outros, se nao para protegerem a si proprios. E a 

sociedade pas sou a funcionar segundo tais leis. 

Atualmente existem inumeros livros e enciclopedias, codigos e 

leis. Neles estao contidos os conhecimentos e entao o homem perdeu o estimulo de 

pensar. Foram sendo criados bancos dos saberes. 0 banco da ciencia exata, o banco 

da ciencia humana, o banco da ciencia biologica, o banco da ciencia espiritualista e o 

banco da ciencia empirica que e a base de todas as outras ciencias. Dentro destes 

bancos de saberes o homem foi se afundando cada vez mais. Dividindo a si proprio, 

dificultando sua clareza de ideias e se subtraindo. 0 homem deixou de contestar, de ser 

curiosa e deixou de pensar. Os valores e as buscas que antes margeavam sua existencia 

passaram a margear sua subsistencia. 0 homem passou a viver o hoje pensando no 

amanha e o hoje passou a nao ter nenhum valor, nenhuma importdncia, porque 

garantindo o amanha, o hoje simplesmente passara. 

Cada vez a sociedade foi se infestando de moral e cada vez me nos 

passou a existir a etica. 0 mundo se tornou um verdadeiro circa. Todos passaram a 

representar papeis marais sem nenhuma etica. E o genio entao parou e chorou 

intensamente. 
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0 homem foi se tornando quase inconscientemente maquina de 

um sistema feito para poucos entre milhoes. Tornou-se um objeto social que faz e que 

age sem pensar e muitas vezes, mesmo pensando se submete crucificando seu espirito 

que nasceu livre. A resposta e sempre a mesma "afinal sempre foi assim. Se 

perguntarmos entre nos o que estamos fazendo com nossas vidas, lt:i no fundo sempre 

vai haver a resposta de que ' nunc a parei de pensar '". 8 

A espiritualidade e decisiva na forma<;ao das diversas correntes 

filos6ficas e doutrimirias oriundas de varias partes do mundo. Atraves da evolu<;ao da 

espiritualidade, por meio das correntes filos6ficas o homem pode manter, mesmo que de 

forma tenue uma liga<;ao pratica entre o seu eu fisico e o seu eu espiritual. Esta liga<;ao, 

que sofreu muitas transforma<;oes com o passar dos seculos, na atualidade esta 

adquirindo cada vez mais importancia na concretiza<;ao de uma cultura espiritualista 

mais elevada. 

A base destas transforma<;oes sao as filosofias espiritualistas que 

enriquecem o conhecimento humano sobre o invisivel mundo espiritual, reaproxima o 

homem de seu criador e trazem novas perspectivas sobre a capacidade humana de 

aperfei<;oar seu mais nobre dom: o poder de raciocinio e de entendimento. 

1. 7 A Inteligencia Espiritual 

Atraves do espirito manifesta-se uma forma de inteligencia que 

ate recentemente nao se fazia qualquer tipo de estudo. A fil6sofa americana Dana Zohar 

comprovou a existencia desta forma de inteligencia que esta ligada a criatividade e a 

necessidade de buscar urn sentido para a vida. Pedro Reis comenta os estudos 

apresentados pela fil6sofa em seu livro Inteligencia Espiritual - 0 "Q" que faz a 

diferen.;a da Editora Record: 

"Aqui ha tempos vi no Canal Hist6ria um documentario sabre o 

Julgamento de Nuremberg. 0 documentario de qualidade BBC despertou em mim 

varios sentimentos. Talvez volte a escrever outro artigo sabre outros pontos 

merecedores de rejlexiio, mas o que eu queria agora abordar era o seguinte: a certa 

8 CHAVES, Paulo Guilherme Santos. 0 Filosofo Transdisciplinar, 2003. Extraido da Revista Espa9o 
Academico n° 30, novembro/2003. Site encontrado em: 
http://www.espacoacademico.eom.br/030/30cchaves.htm 
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altura foi referido que a media do Coeficiente de Inteligencia (QI) dos 24 acusados, 

onde se incluiam Goebels, o principal, mas tambem Hess, Speer, Doenitz, Ribbentrop, 

etc., era de 130. Para mim foi curiosa, mas niio de todo inesperado, saber este facto. 0 

programa referiu este dado para realr;ar a alta inteligencia dos reus. Por coincidencia, 

eu tinha feito um teste ao meu QI uns dias antes e tinha ainda presente os val ores desta 

escala: 130 e o valor a partir do qual se encontram os genios... quer dizer que entre 

aqueles condenados de crimes contra humanidade, autenticos facinoras do pior que a 

humanidade }a conheceu, havia verdadeiros genios com a capacidade intelectual de 

Einstein. 

Depois de rejlectir um pouco, realmente creio que seja l6gico que 

estes homens tenham sido inteligencias superiores: afinal conceberam planos que uma 

inteligencia normal dificilmente feria conseguido. Pelo mesmo pressuposto, niio sera 

dificil chegar a conclusiio que outros como o proprio Hitler, Estaline (Stalin), etc, 

tambim pudessem ter QI's elevados. Pergunto, entiio, como explicar a diferenr;a entre 

um homem desses e um Einstein, para citar um exemplo por todos conhecido, ou outros 

genios do bem? Sim, acho que niio e abusivo chamar a uns genios do mal e a outros 

genios do bem ... A resposta parece-me obvia: a capacidade intelectual, sopor si, est a 

lange de ser suficiente para guiar a actividade humana, porque uma mente genial niio e 

forr;osamente uma alma genial. A genialidade intelectual, so por si, e condir;iio 

necessaria, mas niio suficiente para o saudavel bem estar e desenvolvimento da 

humanidade; igualmente podemos dizer o mesmo para a genialidade moral. 

Para suportar esta ideia queria apresentar um conceito do qual 

tomei conhecimento recentemente, eventualmente }a conhecido por alguns, mas 

acredito niio por todos }a que se trata de um conceito muito recente. E ele o Coe[iciente 

Espiritual (QS), que vem complementar o Coeficiente Emocional (QE) este }a mais 

conhecido e o tradicional e velhinho Coe[iciente Intelectual (Ql) presente em tantos 

exames psicologicos. 0 QE primeiro, e agora o QS, sao conceitos que vern tentar 

procurar explicar;oes cientificas para comportamentos e caracteristicas humanas que o 

Ql por si so niio consegue suportar. 

0 QS distingue-se do Ql e do QE pela capacidade de 

transformar;iio. 0 Ql basicamente e responsavel pela resolur;iio de problemas l6gicos. 

0 QE permite avaliar situar;oes em que nos encontramos e encontrar um 

comportamento em consonancia. 0 QS permite-nos perguntar se queremos estar numa 
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determinada situa9iio e poden:i motivar-nos a criar uma outra diferente. Apesar da 

conota9iio que o nome carrega, o QS tem pouca rela9iio com a religiiio formal. Ateistas 

e humanistas poderiio ter um elevado QS, enquanto um religioso convicto e activo 

d , - ,9 po era nao o ter. 

A "inteligencia Espiritual" descrita par Danah Zohar e Ian 

Marshall fomece os subsidios para uma descri<;ao mais ampla dos aspectos menos 

perceptiveis do ser humano: seu espirito. Atraves da "Inteligencia Espiritual" podemos 

compreender a diferencia<;ao de tra<;os de personalidade que levam pessoas 

aparentemente dotadas de cultura refinada, capacidade intelectual e forma<;ao 

educacional elevadas a terem comportamentos e atitudes extremamente contrastantes. 

Na cita<;ao de Pedro Reis os lideres nazistas julgados pelo tribunal 

de Nuremberg foram acusados de praticar atrocidades contra outros seres humanos, 

mesmo tendo sido educados par doutrinas que ensinassem respeito, cidadania e valores 

humanos. Neste caso, o que poderia te-los movido a praticar tais atos? E certo que o 

homem recebeu o dam do livre-arbitrio, mas naquela situa<;ao, como intelectuais, 

pessoas com alta forma<;ao educacional, seria de presumir que sua no<;ao de valor 

humano, de amor ao proximo, ou simplesmente a no<;ao de respeito e responsabilidade 

estivessem intrinsecamente ligadas as suas a<;oes. Nao foi o que ocorreu. Par que? Sera 

que a despeito de toda a educa<;ao familiar, orienta<;ao escolar e preceitos de civiliza<;ao 

que sao incutidos em nos desde o nascimento, somas fadados a seguir urn destino 

imutavel atraves das a<;5es que iremos praticar no futuro? Nao ha como evitar fatos 

como estes, atraves de nossos proprios esfor<;os para tomarmos pessoas melhores e mais 

evoluidas? 

Nossos conceitos de valor se limitam apenas aquila que vemos e 

podemos mensurar, ou sera que nos somas capazes de mudar as nossas caracteristicas 

comportamentais? A explica<;ao esta na raiz de nossa inteligencia: o espirito. Como a 

inteligencia e uma manifesta<;ao espiritual, devemos desenvolve-la de maneira que seu 

usa seja responsavel, baseado em valores eticos, humanos, que respeitem a natureza, as 

pessoas e sejam direcionados a causas nobres e construtivas para o bern do planeta e da 

popula<;ao mundial. 

9 REIS, Pedro. Inteligencia Espiritual. 2004. Site disponivel em: 
http://povodebaha.blogspot.com/2004 _ 07 _ 0 I _povodebaha_ archive.html 
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0 desenvolvimento da inteligencia espiritual pode ser a diferenc;a 

entre o sucesso e o fracasso de toda uma vida profissional, social e pessoal. Atraves da 

espiritualidade podemos nos tornar seres melhores e mais evoluidos, propiciando uma 

vida muito mais harmonica e pr6spera. Depende tudo das escolhas que fazemos, atraves 

de nossa inteligencia espiritual, no uso de nossa capacidade intelectual e emocional. 0 

futuro nao e urn livro escrito, mas o resultado daquilo que fazemos no presente. Se 

quisermos ter urn futuro pleno de felicidades temos de construi-lo ja. 

1.8 Cemirios de Espiritualidade 

No ambito do planejamento estrategico as grandes entidades, os 

governos, empresas e sociedades formulam cenarios cada vez mais pr6ximos da 

realidade, o que torna evidente a influencia da espiritualidade como fator determinante 

desta proximidade dos resultados obtidos com as previsoes apuradas. 

Isto porque a realidade do mundo nao pode ser analisada apenas 

do ponto de vista material. Sem a espiritualidade nao e possivel visualizar trac;os de 

mudanc;a de comportamento, de atitude, da maneira de pensar das pessoas. Torna-se 

impossivel fazer uma previsao que visualize os rumos de uma evoluc;ao construtiva das 

relac;oes sociais que nao leve em considerac;ao a importancia da espiritualidade para a 

construc;ao de uma sociedade solidaria, pr6spera, igualitaria e responsavel. 

"Diversos cenarios podem ser trac;ados para o Brasil do futuro. 

Desde uma era de prosperidade, com desenvolvimento integrado e politicas 

sistematicas de inclusiio social, ate um ambiente de estagnac;iio e pobreza, com o 

agravamento dos problemas estruturais. No entanto, os dados de que hoje dispomos 

indicam que a trajet6ria mais provavel se afasta dos dais extremos ". 

Ela se inicia com um severo ajuste nas contas pitblicas e externas. 

Apesar das fortes turbu!encias e pressoes especulativas, aumenta a credibilidade no 

Pais. Grandes avanc;os nos ajustes fiscal e gerencial nas tres esferas do governo 

contribuem para a reestruturac;iio do sistema produtivo e para o ganho de 

competitividade externa. Os avanc;os, no entanto, coexistem com elementos de 

instabilidade e estrangulamentos de natureza economica e social. 

No media prazo, as mudanc;as estruturais se aceleram, 

favorecidas pela continuidade do saneamento das financ;as pitblicas e a progressiva 
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reduc;ao da vulnerabilidade economica externa. Com a credibilidade reconquistada e a 

retomada do nivel de atividade, tambem a modernizac;ao economica e social e 

favorecida. 

A continuidade deste processo, a partir de 2005, deve aumentar as 

pressoes e demandas sociais par melhores condic;oes de vida e maiores oportunidades, 

criando as condic;oes politicas para uma reorientac;ao do modelo de desenvolvimento e 

a introduc;ao de instrumentos mais efetivos de regulac;ao social, ambiental e regional. 

Destaforma, a partir da segunda decada do seculo XXI, e prowivel que o Brasil avance 

para uma combinac;ao virtuosa de expansao economica, inclusao social, 

desconcentrac;ao regional de renda e conservac;ao ambiental. "10 

Toda esta mudan((a no panorama geral do Brasil tern como 

ongem modifica96es no comportamento e nos interesses de cidadaos, empresas e 

govemo. As transforma96es ocorrem em especial nas no~j:oes basicas de valor que ate 

entao privilegiavam aspectos essencialmente materiais, palpaveis ou perceptiveis, 

fazendo com que a evolu~j:ao ocorresse apenas parcialmente. A limita((ao das mudanyas 

de ambito material ocorrem pela aplica~j:ao da "Lei da Procedencia do Espirito Sobre a 

Materia", que veremos no proximo capitulo. Para atingir urn nivel material mais 

elevado, primeiro o lado espiritual deve elevar-se, caso contnirio o resultado obtido sera 

apenas uma evolu9ao aparente. 0 homem nao sera capaz de progredir se nao ampliar 

sua capacidade intelectual e promover urn aumento no seu poder de discemimento que 

possibilite aprimorar sua consciencia a niveis de responsabilidade e criatividade de 

desenvolvimento sustentavel. 

Os cenarios evolutivos da sociedade brasileira apresentam 

expectativas muito favoraveis para o seculo XXI, sendo que as probabilidades de 

concretiza9ao crescerao a medida que forem observados os aspectos espirituais como 

instrumento primordial de orienta((ao dos acontecimentos que ensejarao a realiza9ao dos 

objetivos fixados. A espiritualidade, agindo sobre a maneira de pensar dos formadores 

de opiniao e, especialmente sobre as lideran~j:as, influenciara decisivamente nas 

mudan((as responsaveis pela cria9ao de uma nova cultura de prosperidade e paz. 

10 Sesi 2000- 2004. Planejamento Estrategico, Cenarios e Tendencias, 1999. Site disponfvel em: 
http://www.sesi.org.br/menu/planos/cenarios.htm 
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Capitulo 2 

A espiritualidade aplicada aos neg6cios 

A evolu<;ao do raciocinio humano e o avan<;o da tecnologia 

trouxeram grandes contribui<;oes para o progresso das rela<;oes de negocio no mundo 

inteiro. As bases do relacionamento humano tambem se modificaram e como passar do 

tempo percebeu-se a grande necessidade de evoluir na mesma propor<;ao o seu potencial 

espiritual. 

2.1 Espiritualidade: a base da cultura do seculo XXI 

Ao longo do tempo o homem evoluiu materialmente em ritmo 

acelerado, realizando grandes obras e contribuindo enormemente para o progresso da 

civiliza<;ao. Contudo, a evolu<;ao espiritual nao acompanhou o mesmo ritmo, causando 

urn desequilibrio entre o corpo fisico e o corpo espiritual do planeta. Afastando-se de 

sua espiritualidade, o homem afastou-se de sua propria natureza e este desequilibrio 

trouxe muita desarmonia e infelicidade aos seres humanos. 

Esta perda de contato com as leis naturais ·o fez criar suas proprias 

regras e seu proprio comportamento, tomando-o insensivel a realidade espiritual. 0 

homem cedeu espa<;o para o materialismo e encantou-se com as descobertas das 

ciencias na ansia de tomar-se urn ser totalmente absoluto e senhor do conhecimento. 

Entretanto, a Natureza segue apenas as regras Divinas e a 

Sabedoria Universal trazendo o homem novamente a realidade de sua existencia. Esta 

reaproxima<;ao material e espiritual do homem esti cada vez mais evidenciada 

principalmente atraves da evolu<;ao do relacionamento humano. 

A preocupa<;ao com a natureza, os movimentos de defesa do meio 

ambiente, a responsabilidade social, a cultura positiva que busca a harmoniza<;ao dos 

relacionamentos e, especialmente a espiritualidade ligada aos negocios sao exemplos 

claros de que a humanidade tern evoluido intensamente conectando-se novamente a seu 



27 

espirito. A medida que no ser humano aumenta a preocupayao com o bern estar de seu 

proximo aumenta a evolu~tao de sua espiritualidade. 

2.2 0 espirito precede a materia 

Para explicar o fenomeno espiritual e necessaria atentar para 

alguns fatos que comprovam a atuayao do invisivel sobre a vida humana. Qualquer 

movimento corporal voluntario e precedido por uma ordem que parte do cerebra ate a 

concretiza~tao do ato na forma de movimento fisico. Esta ordem e emanada pelo 

cerebra, mas a manifesta~tao da vontade tern fundo espiritual, que e a verdadeira origem 

dos atos voluntaries. 0 livre-arbitrio, a espontaneidade, o desejo e todas as 

manifesta~t5es de sentimento, de raciocinio e de inteligencia sao manifesta~toes 

espirituais. 

"0 Jato de o homem viver e mover-se, deve-se a uniao de dais 

elementos: espirito e materia; o primeiro, movimentando o segundo. 

Quando o homem movimenta as maos e os pes, isto nao quer 

dizer que os membros o far;am independentemente, mas segundo a ordem e vontade do 

ser humano. 

0 espirito do homem e constituido pelo corpo espiritual, que tern 

a mesma configurar;ao do corpo material; no seu centro existe a consciencia, e, no 

centro desta, a alma, a 'Particula Divina '. Dessa forma, ele e formado par tres 

camadas sobrepostas. 

A ar;ao dessas tres, transformadas em uma, manifesta-se em 

pensamento-vontade, e esse espirito, isto e, pensamento-vontade, comanda o corpo 

material, movimentando-o. Par conseguinte, quando esses dais agem, sempre mantem a 

relar;ao de comandante e comandado, isto e, o espirito e o senhor, e o material 

obedece. 

Em sentido amplo, como Lei basica para tudo, todos os 

fenomenos deste Mundo Material ja ocorreram anteriormente no Mundo Espiritual, 

iniciando ai o seu movimento. Isso se justifica claramente, se observarmos o caso de o 
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homem movimentar os pes e as miios. Portanto, para resolvermos todos os fenomenos 

do Mundo Material faz-se necessaria resolvermos antes os do Mundo Espiritual. 

Isso se aplica tambem as doenr;as, as desgrar;as de formas 

variadas as angustias; enfim, a todas as formas de sofrimento. Se quisermos resolve

las, devemos antes dirigir nossa mira ao Mundo Espiritual, solucionando a causa ai 

surgida. "11 

A manifesta9ao da vontade humana e traduzida em atos que sao o 

resultado de ordens provenientes do cerebro. Estes comandos que sao invisiveis tern 

origem espiritual e precedem a todos os movimentos voluntaries executados pelas 

pessoas. A compreensao desta realidade e essencial para que a atua9ao espiritual seja 

percebida de forma pratica e espontanea. 

Baseado neste principia o homem devera buscar sua evolu9ao 

promovendo modificay5es estruturais, operacionais, culturais e sociais de forma que 

todas as atividades humanas sejam desenvolvidas respeitando esta ordem natural e 

restabelecendo a harmonia entre espirito e materia. 

No mundo dos negocios isto significa que antes de ag1r os 

empreendedores deverao refletir sabre seus conceitos de valor, analisar as 

consequencias de seus atos e buscar urn equilibria entre o desejo de lucro e o respeito 

aos desejos de outras pessoas. Ou seja, ao fechar urn negocio, cabe refletir sobre seu 

proprio beneficia, sobre o beneficia daqueles com quem esta negociando e as outras 

partes envolvidas, incluindo-se ai o Govemo, a sociedade e o meio ambiente. Se houver 

risco de prejuizo de qualquer natureza as bases deste negocio deverao ser reestruturadas 

para que este risco seja eliminado e os atos a serem praticados estejam em conformidade 

com a harmonia espiritual-cosmica. 

2.3 A lei da ordem: a busca dos atos materiais 

Materialmente o mundo e regido por uma ordem natural 

estabelecida pelo Criador, para que tudo possa girar em harmonia. Nos nascemos, 

crescemos e depois morremos. As esta9oes do ano se altemam sempre na mesma 

sequencia: primavera, verao outono e invemo. A gravidade atrai tudo para o centro da 

11 OKADA, Mokiti. Alicerce do Paraiso -Vol. 1. Sao Paulo: Editora M.O.A., 2002. 
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Terra. Tambem o ser humano esta condicionado a uma ordem natural que regula a sua 

existencia. Esta ordem e definida em seu prop6sito de vida. 

Na vida profissional tambem devemos respeitar a ordem definida 

em nosso prop6sito de vida para obtermos sucesso em nossas carreiras. Os pianos e 

estrategias montados devem estar em sintonia com a ordem natural dos acontecimentos 

e sua execu9ao deve respeitar a sequencia estabelecida nesta ordem. 

"Espiritualidade no trabalho tem a ver com dedicar-se em alta 

performance, orientado pelo prop6sito de vida. 0 prop6sito de vida de uma pessoa de 

elevada consciencia espiritual tem a ver com propiciar beneficios coletivos com seu 

trabalho - sempre. Costumo dizer que somas seres integrais, ou seja, social, emocional, 

espiritual e racional. Quanta mais exercitamos essa dimensao integral, mais 

expandimos nossa potencialidade, nossos grandes talentos. E e isso que as empresas 

hoje buscam. Tecnologia, como se sabe, nao e mais diferencial competitivo. As pessoas, 

exercitando sua integralidade, porem, podem fazer muita diferem;a no mundo. Est amos 

vivendo uma acelerafaO muito grande do planeta com a globaliza(fao do conhecimento, 

e o ser humano que trabalha, nesse contexto, foi al£;ado a uma condi(fao que nunca 

teve, em toda a hist6ria humana. Hoje ele }a e mais importante do que a tecnologia,· ele 

e mais importante do que o capital. Portanto, e 6bvio que o tema espiritualidade 

aparecesse, porque }a e sabido que, quando trabalhamos, nao atuamos somente em 

uma dimensao do ser racional. 

Quando desenvolvemos nosso !ado social, fortalecemos nossa 

imagem e, portanto, a imagem da empresa. Quando desenvolvemos nosso !ado 

emocional, estamos ampliando as possibilidades de dar consistencia aos nossos 

relacionamentos e, portanto, melhorar o ambiente organizacional. Quando 

continuamos a expandir o !ado racional, ampliamos nosso discernimento, nosso poder 

de decisoes, com assertividade. E, quando nos desenvolvemos espiritualmente, temos 

mais clareza de nossa missao no mundo, na empresa, no trabalho e na vida. Pessoas 

com grau de espiritualidade bem desenvolvido costumam ter clareza dos beneficios que 

agregam com o proprio trabalho, da diferenfa que fazem no mundo pessoal, 

projissional e na comunidade em que vivem. Sao pessoas que natura/mente 

empreendem a responsabilidade social como causa, e nao apenas como mecanismo de 

auto-promofaO ou de terapia ocupacional. Para estar integra/mente em harmonia e 

equilibria, para criarmos um ambiente organizacional saudavel, precisamos 

desenvolver continuamente esses quatro aspectos do ser humano. 
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Aqueles que tem clara seu prop6sito, em geral, niio veem o 

trabalho como um penoso fardo a ser carregado durante a vida. D trabalho passa a ser 

compreendido como uma oportunidade de aprendizado. Tenho percebido que muitas 

pessoas trabalham com a consciencia de algumas premissas, par exemplo, como 

prestar contas a si mesmo e a Deus. Sendo assim, a aprovac;iio dos seus pares, chefe, 

subordinados, clientes, fornecedores e consumidores continua sendo importante, mas 

elas buscam muito mais a auto-aprovac;iio como estimulo motivacional. Dutro fator 

relevante e que trabalham par uma causa pessoal, que esta intrinsecamente ligada a 

propiciar beneficios coletivos. E niio fingem que niio esta acontecendo nada quando 

percebem (ou tem a sensac;iio/intuic;iio) que outros estiio agindo em prejuizo dessa 

coletividade. Dutra premissa: buscam neg6cios saudaveis e atividades projissionais 

que preservam a natureza, a propria saude humana e a integridade da sociedade. "12 

A ordem natural do universe e uma lei infinita e abrangente. A 

vida humana esta condicionada a esta lei e dela nao pode fugir. 0 homem pode tirar 

proveito deste condicionamento promovendo sua elevayao espiritual e em conseqliencia, 

progredir tambem materialmente. Contudo, para que esta ordem seja estabelecida, 

primeiro deve se instalar o caos. Neste mundo, muitas pessoas vivem em situayao 

ca6tica, e a tendencia e deste numero aumentar a cada dia. 0 grande problema e que a 

maioria destas pessoas acostumou-se a viver em tal situayao e nada faz para mudar. 

Como conseqiiencia acabam atraindo mais e mais pessoas para a 

mesma situayao em que se encontram e nenhuma consegue mais visualizar uma saida 

para o estado de caos. Para esta situayao que se deve aplicar a lei da ordem. Colocando 

tudo em ordem, desde detalhes pequenos, pode-se clarear o ambiente espiritual e 

gradativarnente ir encontrando a soluyao de problemas que, em estado de caos, sao 

absolutamente insoluveis. 

Ao ser humano cabe conscientizar-se desta realidade e buscar o 

proprio aprimoramento atraves do estabelecimento da ordem em sua vida. Atraves da 

conscientizayao ele sera capaz de administrar melhor seu tempo, tornar-se mais 

produtivo, mais eficaz, mais pontual e mais feliz. Por meio da ordem ele podeni 

12 CATANANTE, Bene. Criando Novas Atitudes na Empresa. Extraido de RH em Sintese N° 43- Ano 
VIII, 2001 - Paginas 03 A 06. Site disponivel em: 
http:/ /www.gestaoerh.com. br/visitante/artigos/gead _ 07 4. php 
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estabelecer o equilibria de suas cinco saudes: fisica, profissional, familiar, financeira e 

social, tomando-se urn ser espiritualmente mais elevado. 

2.4 Etica e Moral 

As a<;oes eticas estao diretamente ligadas a capacidade de 

discemimento humano, bern como as atitudes que revelam o uso do born senso nas 

a<;oes e atitudes. A importancia da espiritualidade para o despertar deste born senso e 

fundamental para a escolha das a<;oes corretas. 

"Urn povo que recebe urna educac;iio rnoralista e civica 

(patri6tica, respeitosa), da enfase a honestidade e a justic;a na hora de elaborar suas 

regras econornicas. Ja urn povo que recebe urna educac;iio tendenciosa, leviana e pouco 

respeitadora, da enfase aos jeitinhos, a explorac;iio e a ganancia. "13 

Pregar a retidao de caniter e os bons costumes e pnitica comum na 

maioria das religioes. Os povos normalmente fixam leis, muitas vezes severas, para 

obrigar os individuos a nao praticarem atos que prejudiquem a si ou seus semelhantes. 

Em casa, desde o ber<;o, e nas escolas somos ensinados a respeitar e amar o proximo 

para viver bern em sociedade. Contudo, mesmo com todas estas medidas ha muitas 

pessoas que nao se preocupam com o proximo, desrespeitando regras, transgredindo leis 

e promovendo o caos na sociedade. 

Sera que estes preceitos basicos de vida em sociedade cairam de 

moda ou a natureza do homem se modificou a tal ponto que seu comportamento normal 

passou a ser anti-social? 

2.5 Espiritualidade e Responsabilidade Social no ambito da Contabilidade 

As areas das Ciencias Sociais tern a probabilidade de desenvolver 

com maior dinamismo os aspectos primordiais de espiritualidade, por tratar diretamente 

13 Dutra, Valvim M. 0 Capitalismo e a Etica Protestante, 2005. Site disponivel em: 
http:/ /www.renascebrasil.com. br/a _ capitapro.htm 
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com as rela<;oes humanas. Em particular a Contabilidade necessita de aten<;ao especial 

no trato com a espiritualidade, uma vez que em suas atividades do dia-a-dia trabalha 

com a essencia daquilo que e considerado materialismo: riqueza monetaria. 

"A aplicm;ao da espiritualidade no dia-a-dia esta diretamente 

alinhada a pratica integral da cidadania e da responsabilidade social. Muitas empresas 

valorizam essas ac;oes pensando em marketing, e nao imbuidas de uma verdadeira 

consciencia social, da convicc;ao de que sucesso empresarial tem que vir acompanhado 

do bem-estar e da me/haria da qualidade de vida das comunidades que as rodeiam. 0 

!ado hom dessas ac;oes voltadas ao marketing e que a sociedade se beneficia disso, o 

que e um excelente comec;o. 0 !ado ruim e que, na primeira reviravolta do mercado, 

seguramente as grandiosas verbas serao reduzidas a p6, ampliando o desequilibrio 

externo. A responsabilidade social deve ser uma causa permanente, um exercicio 

continuo de ampliac;ao da consciencia de cidadania, dentro e fora do ambiente 

organizacional. Essa ac;ao nao se restringe a participac;ao ou lideranc;a em campanhas 

peri6dicas de arrecadac;ao de alimentos ou coisa parecida. As campanhas sao 

fundamentais para criar impacto positivo, mas a pnitica da cidadania e feita no dia-a

dia. Em casa, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, no transito, com os clientes 

e fornecedores. Trata-se de incluir na vida o habito de prestar um verdadeiro servic;o a 

quem necessita. "14 

A responsabilidade social no mundo dos neg6cios e o diferencial 

que podera trazer ao contabilista a grande oportunidade de alavancar em definitivo sua 

condi<;ao de coadjuvante para uma posi<;ao mais elevada em grau de importancia aos 

olhos de empresarios e sociedades. 0 contador tera participa<;ao fundamental na 

viabiliza<;ao de projetos que promovam a inclusao social, o respeito a natureza, a ajuda 

aos necessitados e principalmente as mudan<;as de postura de administradores e 

financistas quanto a importancia de se investir no crescimento da sociedade em que 

estao inseridos. 

Para que estas mudan<;as sejam viaveis sera necessario que os 

contabilistas tambem se conscientizem da importancia destas praticas e promovam 

dentro de si a mudan<;a de postura e atitude, para a atua<;ao da espiritualidade tanto em 

sua vida profissional como pessoal. Com este crescimento sera possivel ao contador 

14 CATANANTE, Bene. Criando Novas Atitudes na Empresa. Extraido de RH em Sintese N° 43- Ano 
VIII, 2001- Paginas 03 A 06. Site disponivel em: 
http://www.gestaoerh.eom.br/visitante/artigos/gead_074.php 
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discemir melhor uma atividade produtiva que promova o bern e valorize a nobreza de 

caniter, a etica e os bons costumes. 

2.6 Espiritualidade e lucratividade 

Lucratividade e o objeto primordial das rela<;oes de neg6cios. 

Maximizar lucros e o objetivo direto da lucratividade. Nada anormal, nao fosse a 

ganancia e o egoismo agindo sobre as decisoes de neg6cios. Para otimizar os resultados 

de lucratividade, muitas vezes os negociadores deixam de lado aspectos humanos, 

eticos, ecol6gicos, sociais e nao raro deixam de lado ate mesmo o born senso 

provocando grandes transtomos para si e para todos. 

A espiritualidade tern urn papel fundamental no controle desta 

avidez por lucros, controlando procedimentos e promovendo sistemas de prote<;ao ao 

meio ambiente, a sociedade e ao individuo. Atuando por meio de conceitos de valores 

que balizam comportamentos nobres e transparentes as pessoas tendem a buscar esta 

lucratividade de maneira sadia e honesta, promovendo nao s6 a satisfa<;ao de 

empresarios, negociadores, govemos e sociedades, como tambem assegurando a 

prote<;ao ao meio ambiente. 

"As Politicas da Qualidade, da Seguram;a e do Meio Ambiente de 

uma empresa sao exigencias normativas, declarar;oes que as empresas devem fazer e 

divulgar para obter a certijicar;ao de seus Sistemas de Qualidade, Sistema de 

Seguranr;a e Sistema de Prote<;ao ao Meio Ambiente. Essas garantias sao 

"certijicadas" par uma terce ira parte (existem empresas certijicadoras que s6 fazem 

isto). Com este aval, todos ficam sabendo que esta empresa entrega produtos de boa 

qualidade, cuida da saitde de seus trabalhadores e nao agride o meio ambiente e que 

aquela outra nao se preocupa a minima com nada disto. Alem de estimular boas 

praticas de administra<;ao, estes certijicados acabam facilitando as vendas e as 

exportar;oes das empresas, alem de prevenirem muitos riscos para os acionistas, seus 

do nos. 

Missao tem a ver com "a razao da existencia" da empresa, ou 

seja, quais as necessidades de seus clientes ela pretende atender, hoje e no futuro. 

Qualquer semelhan<;a com a missao dos jesuitas no Brasil-colonia, par exemplo, nao e 
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mera coincidencia. E qual era mesmo a missi'io dos jesuit as, voce lembra? Converter os 

infieis para a gloria de Deus. Missi'io e, sim, um termo de origem religiosa e militar. 

Vamos agora evoluir do termo missi'io para o termo missionario. 

0 que faz um missionario? Coloca toda sua energia e todo seu foco no atendimento 

da ... missi'io. Ni'io e nada incomum no sentido religioso vincular-se assim missi'io a 

claustra, exilio, recolhimento ou, ainda, a qualquer outra forma de sacrificio, }a que a 

missi'io implica em devor;i'io incondicional para se encontrar a Deus. 

Assim, sabendo ou ni'io, novamente as organizar;oes trazem a 

espiritualidade para o dia a dia e, mesmo banalizando a figura do missionario, 

podemos dizer que ele ja ni'io busca levar a palavra de Deus aos injieis, mas leva a 

palavra e o produto da empresa ao cliente. 

Visi'io panoramica: para onde estamos indo? Quando se fala em 

Visi'io, estamos tentando situar a Missi'io no tempo. Falar em Visi'io evoca expressoes do 

tipo "Seremos os melhores nisto" ou "Os maiores naquilo em X anos ". Busca-se com 

ela trazer para o dia a dia o conceito do visiontirio. Aquele que enxergou a 

possibilidade de materializar a Missi'io da empresa no tempo sob a forma de produtos 

ou servir;os (de preferencia, inovadores). 

Missi'io e Visi'io mal interpretadas e traduzidas em objetivos fora 

da realidade podem dar a entender que vale-tudo no jogo da competir;i'io. Ni'io se iluda, 

o vale-tudo e mais jicr;i'io do que realidade. Quando Missi'io e Visi'io esti'io bem 

definidas, as empresas conseguem estabelecer um conjunto de Valores que devem 

balizar os comportamentos aceitaveis. E comum encontrar entre as declarar;oes de 

valores Honestidade, Respeito a sociedade, Trabalho em equipe e outros conceitos que 

traduzem comportamentos socialmente recomendaveis. 

Niio tenho ditvidas de que todas estas declarar;oes silo produzidas 

com a melhor das intenr;oes. 0 problema e que o presidente da empresa e seus 

principais executivos, ni'io podem estar pessoalmente explicando a cada um o que 

pretendiam quando as estabeleceram. Desta forma, devemos esperar que os diretores 

comuniquem estes valores para gerentes, que por sua vez vi'io se encarregar de contar 

aos supervisores, que finalmente os transmitiri'io a todos os demais funcionarios. Com 

tantos filtros assim, ate chegar em voce os prop6sitos mais profundos }a foram para o 

espar;o. 

0 que cada um de nos pode fazer e deixar a passividade de lado e 

buscar estas informar;oes. Temos a obrigar;i'io de ouvir, entender e de estar de acordo 



35 

ou niio com os valores da empresa onde trabalhamos, lembrando que, neste caso, 

tambem teremos que ter a coragem de buscar outro Iugar, cujas declara9oes de 

prop6sitos se pare9am mais com as nossas. Afinal, cuidar da espiritualidade e 
reconhecer aquila que somos em essencia e niio concordar com nada que desrespeite 

ou que seja diferente disto. "15 

Afinal, o que e lucrar? Sera que o lucro faz referencia somente a 

bens materiais? 

Indiscutivelmente o poder economico e politico das empresas atua 

de forma predominante na sociedade atual. Por esta razao, qualquer mudanc;a 

significativa na sociedade depende do apoio ou iniciativa direta das empresas e estas 

tern o dever de com mais consciencia e responsabilidade. 

E necessaria que haja urn real comprometimento das empresas e 

da sociedade, partindo da propria relac;ao da empresa com seus empregados, ate os 

produtos que leva ao consumidor e sua contribuic;ao para o bern universal. Nao basta 

desenvolver projetos com o objetivo de associar sua imagem a corporativa a ac;oes 

politicamente corretas, ou simplesmente motivadas por incentives fiscais. 

Lucrar deixou de ser urn meio para tomar-se o objetivo primordial 

de todo neg6cio. 0 lucro passou a sera fonte de sustentac;ao alem das necessidades, de 

regalias, privilegios e satisfac;oes das pessoas, passando a ter uma conotac;ao muito mais 

materialista e egoista, deixando de cumprir com sua func;ao social de amparar a 

sustentabilidade das sociedades e comunidades. 

Sob o ponto de vista da espiritualidade a concepc;ao de 

lucratividade esta vinculada a etica, a responsabilidade social e a valores que promovam 

a elevac;ao dos conceitos humanos sobre justic;a, principios e born senso. 0 lucro nas 

empresas sera tido como o resultado final de urn investimento que engloba nao s6 a 

atividade principal da empresa, mas atividades ligadas ao desenvolvimento social, ao 

crescimento e evoluc;ao das pessoas envolvidas direta ou indiretamente no neg6cio e 

especialmente em atividades que respeitem o meio ambiente, a sociedade e as pessoas. 

15 SILVA, Roberto Carlos da. Missao, Visao, Valores: para onde caminha a sua empresa? S/d. Site 
disponivel em: http://arvoredobem.ig.eom.br/materias/22/070 1-0800/709/709 _ 0 l.html 
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2. 7 Finan-ras pessoais 

A compreensao da missao do dinheiro e o primeiro passo para 

entender a espiritualidade que esta por tras dos fatos e das a<;oes que norteiam o mundo 

dos neg6cios. As a<;oes humanas sao desvirtuadas pelo poder que emana do dinheiro e 

somente o controle deste impulso de ceder as tenta<;oes de poder e que se pode 

viabilizar o cumprimento da missao para a qual o dinheiro foi criado. 

"0 dinheiro foi inventado para permitir cantata e a troca entre 

aspectos fundamentais da vida humana, a vida material, externa e a vida interna, no 

sentido do relacionamento do homem com Deus "16 

A divina missao do dinheiro fez com que o homem se perdesse 

em sua ganancia e em sua cobi<;a, deixando-o egoista, avarento e essencialmente 

materialista, afastando-o de Deus e fazendo-o crer apenas na realidade visivel da forma. 

"0 dinheiro, sendo o principal meio para organizar e ordenar a 

sobrevivencia no mundo exterior, parece a coisa mais real em nossas vidas. "17 

0 homem criou o dinheiro, encantou-se, desvirtuou-se e tornou-se 

escravo dele. A cria<;ao passou a dominar o criador e em fun<;ao do dinheiro o homem 

passou a viver. Perdido em suas ilusoes de poder, fama, riqueza, fartura, o homem ficou 

completamente dependente do dinheiro e sem a possibilidade de contemplar o maior 

bern que sua cria<;ao pode fornecer: satisfa<;ao e felicidade. 

"0 dinheiro e um modo de organizar nossa vida no mundo 

material. 0 dinheiro e uma invenr;iio, um artificio mental, muito necessaria, muito 

engenhoso, mas, por jim, um simples produto da mente. "18 

Entretanto, tudo e uma questao de vontade: o homem pode 

retomar o controle da situa<;ao, bastando para isso conscientizar-se de que o dinheiro e 
apenas urn instrumento que pode ser usado tanto para o bern como para o mal. 0 

diferencial esta na forma como encaramos o mundo. Podemos ganhar muito dinheiro e 

nunca sermos felizes, ou nunca ganharmos dinheiro e vivermos uma vida repleta de 

felicidades. 

16 NEEDLEMAN, Jacob. 0 Dinheiro eo Significado da Vida. Sao Paulo: Editora Nova Cultural Ltda, 
S/D, pag. 127. 
17 NEEDLEMAN, Jacob. 0 Dinheiro eo Significado da Vida. Sao Paulo, Editora Nova Cultural Ltda, 
S/D, pag. 172. 
18 
__ . 0 Dinheiro eo Significado da Vida. Sao Paulo: Editora Nova Cultural Ltda, S/D, pag. 190. 
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"0 dinheiro e, no presente momenta da hist6ria, o principal meio 

atraves do qual obtemos o respeito dos outros. Ou seja, e o principal meio de auto

respeito social. "19 

0 nivel de crescimento material que a humanidade atingiu gerou 

uma situayao extremamente incomum. 0 dinheiro deixou de ser urn meio para se tomar 

o fim de todas as atividades de neg6cios. 0 materialismo fez com que o dinheiro 

ganhasse tanta importancia para as pessoas que modificou completamente seu modo de 

vida, alterou seu comportamento e in:fluenciou sua maneira de pensar, passando a reger 

suas ay5es no dia-a-dia. 

19 . 0 Dinheiro eo Significado da Vida. Sao Paulo: Editora Nova Cultural Ltda, SID, pag. 288. 
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Capitulo 3 

Espiritualidade: Uma perspectiva para gestores da era pos-moderna 

Neste capitulo sera construida uma visao futurista para o seculo 

que se inicia, mostrando a realidade atual da concepyao de espiritualidade e os caminhos 

que poderao levar o desenvolvimento dos fatores espirituais para a evolu9ao da 

sociedade mundial. 

3.1 Construindo gestores do futuro 

A formayao dos gestores no seculo XXI passara obrigatoriamente 

pela prova do desenvolvimento espiritual, nao como diferencial competitivo do mercado 

de trabalho, mas como pre-requisito basico para assegurar o sucesso empresarial e 

pro fissional. 

Os neg6cios no futuro serao realizados por pessoas e entidades 

que terao plena consciencia da importancia de seus atos e pensamentos diante de todo o 

universo. No ato de negociar as pessoas envolvidas nao estarao preocupadas em 

simplesmente fazer, mas tambem em como fazer. Contraposi9oes e adversidades serao 

subsidios para uma tomada de decisao consciente e benefica tanto para empresarios 

como para comunidades. 

'Um outro mundo nao so e passive!, mas esta a caminho. Num dia 

calma, pode-se ouvir a sua respirar;ao. ' Assim falou a escritora indiana Arundhati 

Roy, autora de 0 Deus das Pequenas Coisas, ao encerrar o 3° Forum Social Mundial. 

Da mesma forma, ajirmou Susan emocionada, no encerramento do seminario: 'A Terra 

esta chegando muito perto de ser destruida. Mas uma nova consciencia esta 

despertando no mundo inteiro. Essa nova consciencia vai bater as asas e criar uma 

civilizar;ao de tal beleza que nem podemos imaginar. ' 

A queda do sistema capitalista e a mudanr;a geologica e 

energetica da Terra foram previstas pelo seu mestre ha muitos anos. "Este parque foi 
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fundado porque Prabhat Ranjan Sarkar falou que, no futuro, as pessoas iriam correr 

das cidades para viver nas ecovilas. As grandes mudanr;as da civilizar;ao humana 

aconteceram sempre em meio ao caos, como afirmou o historiador ingles Arnold 

Toynbee. E esse caos que estamos vivendo agora, e ele vai se intensificar. " 

As informar;oes apresentadas pelo jornalista Washington Novaes 

na palestra "Sinal Vermelho: a Urgencia das Mudanr;as ", recolhidas durante a Cupula 

Mundi a! Sabre Desenvolvimento Sustentavel, a Rio+ 10, ocorrida em 2002 na Africa do 

Sui, foram devastadoras. "Em Johannesburgo, ficou muito clara que os limites 

planetarios }a foram ou podem ser ultrapassados, colocando em risco a propria especie 

humana. Trata-se de uma crise de padrao civilizat6rio, que nos obrigara a criar novas 

formatos de viver, pais os atuais padroes de produr;ao e consumo sao insustentaveis ", 

afirmou o jornalista. 

Vejamos alguns dados apresentados por Novaes. Segundo o 

Painel1ntergovernamental Sabre Mudanr;as Climaticas (IPCC), nas itltimas decadas a 

temperatura da Terra se elevou em 0,8 graus centigrados, e tres quartos desse aumento 

se devem a ar;oes humanas. "Para quem nao considera que essa elevar;ao possa ser 

grave, basta lembrar o que acontece quando a temperatura do corpo humano aumenta 

um grau centigrado, dando inicio a um processo de febre que pode ter serias 

consequencias ", observou ele. 

Se o atual ritmo de emissoes de poluentes for mantido ao Iongo 

do seculo 21, a temperatura podera elevar-se entre 1,4 e 5,8 graus centigrados. Com 

isso havera a intensificm;ao de secas, inundar;oes, tufoes, ciclones, terremotos, a 

elevar;ao do nivel dos oceanos em ate um metro e a consequente inundar;ao das regiOes 

costeiras do mundo, onde vivem 40% da popular;ao, ocorrendo o desaparecimento de 

mats de 30 paises-ilhas. 

Por prudencia, o IPCC recomenda a redur;ao de 60% dos gases 

que aumentam o efeito estufa. Na Convenr;ao de Mudanr;as Climaticas aprovada no Rio 

de Janeiro em 199 2, os paises signatarios se comprometeram a nao ultrapassar os 

niveis de em is sao de 1990. "Mas esses niveis }a sao superiores em 18,1% ", lembrou 

Novaes. Esse cenario, segundo o IPCC, trara a um pais tropical como o Brasil serias 

consequencias na agricultura e no abastecimento de agua das grandes aglomerar;oes 

urbanas. 

Alem disso, segundo o jornalista, ha hoje dais bilhoes de pessoas 

sem acesso a formas adequadas de energia, cuja demanda cresce 2,5% ao ano. 
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Considerando-se que 45% da matriz energetica do mundo esta baseada no petroleo, 

25% no carviio mineral e 16% no gas natural, todas elas fontes poluentes, se essas 

pessoas fossem atendidas segundo os padri5es atuais, a poluh;iio aumentaria ainda 

mais. 

Relat6rios do Programa das Na9iJes Unidas Para o Meio 

Ambiente (Pnuma) e da Academia Nacional de Ciencias dos Estados Unidos afirmam 

que o consumo de recursos da Terra ja esta mais de 20% a/em da capacidade de 

reposi9iio da biosfera, e esse deficit aumenta cerca de 2,5% ao ano. "Estamos, 

portanto, consumindo alem do que o planeta e capaz de repor, como uma familia que 

gasta mais do que permite seu or9amento e caminha para a falencia ", concluiu 

Washington Novaes. 

Isso tudo acontece num mundo onde mais de um bilhiio de 

pessoas niio tern acesso adequado a agua e quase 2,5 bilhi5es niio dispi5em de 

saneamento basico; onde, diariamente, seis mil crian9as morrem por doen9as causadas 

pela agua, 24 mil pessoas morrem de fome e mais de 800 milhi5es passam fome -entre 

elas 300 milhi5es de crian9as. 

"A solu9iio estaria no crescimento econ6mico. Mas, se houver um 

modesto crescimento de 3% ao ano, em pouco tempo ja niio havera solo, niio havera 

agua, niio havera biodiversidade. Niio temos como manter esse padriio de consumo ", 

afirmou Novaes. "Vivemos, pois, uma insustentabilidade ambiental e social com 

injluencia profunda na insustentabilidade econ6mica, que ja amea9a o mundo e afeta a 

sua governabilidade. " Estariamos, assim, assistindo a derrocada do capitalismo, como 

lembrou Niels Gudme, do Parque Ecol6gico Visiio Futuro. Quase invisivelmente, 

porem, nas ultimas decadas vern nascendo um novo padriio de produ9iio e consumo. 0 

conceito de socioeconomia solidaria, apresentado por Marcos Arruda, do Instituto de 

Politicas Alternativas Para o Cone Sui, trabalha com outra visiio de desenvolvimento. 

Ele parte do empoderamento (conquista de poder) de cada pessoa, passando pela 

familia e pela comunidade, ate atingir toda a humanidade. De uma visiio egocentrica 

passa-se a um olhar ecocentrico; segundo essa teoria, a boa gestiio da casa (eco, em 

grego) requer partilha e compaixiio. "20 

2° CASTILHO, Ines. As Sementes de urn Nova Consciencia. s/d. Encontrado em: 
http:/ /istoe. terra. com. br/p lanetadinamica/ site/reportagem. asp ?id = 16 8 
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0 seculo XXI sera marcado pela preocupayao com a defesa do 

mew ambiente, pelas mudanyas estruturais na consciencia humana e por grandes 

avanyos tecnol6gicos. Para que o direcionamento deste progresso possa trazer 

beneficios efetivos para si e para o planeta, o homem precisa evoluir tambem o seu nivel 

espiritual e buscar aproximar-se de uma consciencia semelhante a do Criador. 

0 mundo atual, com todos os problemas de ordem social, politica, 

existencial e economica necessitara veneer a barreira de suas pr6prias limitayoes e 

modificar o foco de suas ay5es, lutar por urn mundo mais humano e justo, atuar 

diretamente na consciencia individual e social, modificando o sentimento humano e 

transformando-o. 

3.2 Espiritualidade e missao do gestor atual 

A atual conjuntura mundial ex1ge uma revisao nas atitudes 

humanas, em especial no que se refere as ay5es que envolvem relacionamento entre 

pessoas. Nunca o mundo necessitou tanto da integrayao entre homem e espirito para 

promover mudanyas na expectativa de continuidade de sua propria especie. E chegado o 

momento das mudanyas ocorrerem e certamente a espiritualidade sera o condutor das 

movimentayoes que ja estao acontecendo pelo mundo afora. Vivendo mais intensamente 

sua espiritualidade o homem modifica sua natureza essencialmente materialista e 

egoista, tomando-se urn ser espiritualista e mais altruista. 

"Empresa Social, Empresa-Cidada, Empresa-Comunitaria. Qual 

o significado de tais denomina~oes em um territ6rio regido pelas regras do capital? 0 

proximo seculo se aproxima, e com ele uma remodela~ao do perfil organizacional de 

muitas empresas contempordneas. A nova face organizacional diz respeito a ruptura de 

paradigmas tradicionais de mercado (modelos de ganhos de capital), criando, 

paralelamente, outro valor dentro da organiza~ao: o valor solidario. 

Tal valor representa uma transcendencia ao simples papel das 

empresas de geradora de e distribuidora de riquezas entre os seus acionistas. Da-se as 

empresas o status de organiza~oes-vivas, onde a responsabilidade social torna-se uma 

vantagem competitiva com o chamado "lucro civilizat6rio" ou "lucro do bem estar 
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social. " Os esforr;os sao direcionados para projetos de cunho social, promovendo a 

melhoria da imagem corporativa perante a sociedade. 

Quando se observa a investida empresarial na area social, nota

se, nitidamente, uma preocupar;ao acentuada com relar;ao a imagem e, tambem, ao 

consumo de produtos de uma organizar;ao socialmente correta. Assim, a filantropia 

privada e uma obrigar;iio, e niio um favor par parte das empresas competitivas. 0 Jatar 

economico e politico caminham juntos ao prop6sito social das corporar;oes. 

Toda essa nova configurar;ao empresarial esta inserida no que se 

pode (ainda com certo grau de cuidado) denominar "Terceiro Setor" ou "Setor Social". 

0 "Terceiro Setor" (nem publico e nem privado) congrega uma legiao de entidades que 

desempenham um papel complementar as ar;oes do Estado na area social. Este trabalho 

nao entra no merito da discussao da crise do Estado-Providencia, mas, e, claramente, 

um equivoco falar em substituir;ao do Est ado nas questoes de carater social. 

A sociedade civil se organiza principalmente atraves de 

instituir;oes, fundar;oes ou entidades sem fins lucrativos, onde uns dos objetivos centrais 

e a transforma~iio e valoriza~iio do ser humano enquanto cidadiio, segundo Peter 

Drucker. Escolas, fundar;oes empresariais, creches, hospitais, escoteiros, grupos de 

proter;ao ao meio ambiente, todos se agrupam par areas tematicas em promor;ao 

humana, meio ambiente, cultura, saude, educar;ao. Entretanto, apesar de perseguirem 

objetivos especijicos e lidarem com seus pr6prios publicos, possuem um denominador 

comum: o hem estar comum. ,,2z 

Criar uma nova cultura significa abrir espa9o para o novo, romper 

com velhos preceitos, aceitar novos valores, desarraigar fundamentos doutriml.rios que 

vinham sendo considerados imutaveis ha muito tempo e que precisam ser revistos. Esta 

sera a primeira barreira que o gestor do seculo XXI tera pela frente: a resistencia a 
inova<;ao. Mudar o que ja esta acomodado e tao dificil quanto tentar ensinar o que ainda 

nao foi aprendido. Porem nao sera avaliando a dimensao das dificuldades que se obtera 

a mudan9a necessaria para a atua9ao efetiva da espiritualidade. Atraves da pratica 

simultanea de a<;ao e conscientiza<;ao o homem podera evoluir e promover o 

21 SPOSATI, Aldaisa. 0 Privado Porem Publico na Responsabilidade Social das Empresas, s/d. Site 
disponivel em: http:/ /www.geocities.com/hollywood/studio/ 15 54/artigos/artigo09 .html 
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desenvolvimento necessaria para atingir os objetivos tra<;ados para cumprir sua missao 

neste mundo. 

3.3 Espirito positivo e altruismo 

Num mundo onde homens perseguem, torturam e matam outros 

homens fica dificil imaginar uma era de paz e prosperidade. A ganancia e a cobi<;a 

movem a ansia pelo poder e pelas riquezas materiais, tomando o homem insensivel aos 

fatores espirituais que norteiam sua vida. Diante desta realidade e dificil que alguem 

possa crer que haja salva<;ao para a civiliza<;ao atual, pois todas as situa<;5es nos levam 

a crer no contrario: o homem jamais conseguira mudar esta caracteristica. 

Entretanto, e justamente em meio ao caos que o processo de 

restabelecimento da ordem tern seu inicio. A partir do momento que o espirito do 

homem se rebelar contra a situa<;ao que se encontra, dar-se-a inicio a grande 

transforma<;ao da humanidade. A humanidade constituira uma sociedade espiritualista e 

nao mais materialista e o homem passara a ser mais altruista e nao mais egoista. 

"No mundo Empresarial que vivemos hoje, acreditamos que o 

verdadeiro objetivo nos neg6cios e o sucesso da Empresa, em conseqiiencia o 

crescimento e a realizar;iio pessoal de cada um que a compoem. 

A inovar;iio perpetua oferece a itnica esperanr;a de sucesso 

pessoal e na empresa, mas ela s6 floresce num ambiente de confianr;a e ajuda mutua. 

Para criar esse ambiente, a organizar;iio precisa fundamentar tudo que faz sabre 

valores constantes. Para poderem ter acesso a seu Potencial Criativo, as pessoas 

precis am acreditar no que fazem para ganhar a vida. 

Os tempos que vivemos agora siio profundamente significativos; 

acreditamos que niio houve tempo semelhante em toda a hist6ria da humanidade na 

terra; devido essa busca, as pessoas procuram o auto - conhecimento, identificar seus 

verdadeiros talentos, contatar seus aspectos negativos, valorizam a genuina motivar;iio, 

buscam uma raziio de ser para suas vidas. 

A Busca da Espiritualidade vai nos apresentar que existe um 

poder superior par trcis de todas as coisas, sempre ativo no mundo. Esse espirito, 

absoluto no plano universal e relativo no humano, e expresso individualmente par cada 
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um de nos, atraves de uma consciencia cosmica, au seja, a percepr;iio da grande 

unidade em que estamos todos inseridos e que fazemos parte de um todo, guiados par 

esta grande consciencia. 

0 Despertar da Espiritualidade na Empresa vai nos ajudar a 

melhorar todos as aspectos de nossa vida, nossas relar;oes e nosso tempo no trabalho. 

0 trabalho na area da Espiritualidade leva a organizar;iio a resgatar esse novo Espirito 

do Trabalho, au seja, criar companhia nas quais as pessoas passam a vir trabalhar 

com o seu ser par inteiro, onde passam a integrar o trabalho as suas vidas. 

0 jato e que, niio e passive! limitar o Espirito a vida pessoal e 

separa-lo da pro.fissional, assim como niio e passive! separar nossa totalidade para 

deixar de nos manifestarmos par inteiro sempre e em qualquer Iugar. A propria 

compreensiio do trabalho pode ser influenciada a luz da espiritualidade. A intensidade 

com que reconhecemos esse poder e tivermos acesso a Ele determina o funcionamento 

de nossa vida como um todo. 

Temos a oportunidade de desabrocharmos como seres totais 

quando conseguimos estar par inteiro em qualquer atividade seja ela remunerada au 

niio, encontraremos significado no que fazemos ou produzimos, au seja, seremos um 

SER HUMANO completo. "22 

Para construirmos urn mundo mais fraterno e evoluido os seres 

humanos precisam modificar seus sentimentos em relayao a materia, em especial em 

relayao ao dinheiro. Melhorando seus conceitos e seus valores, o homem tern a 

oportunidade de crescer espiritualmente e obter grandes progresses materiais, dando urn 

novo sentido para sua existencia. E urn caminho que esta muito longe de ser 

concretizado, mas o processo evolutivo da consciencia humana nos dara cada vez mais a 

certeza de que o caminho esta sendo trilhado e a evoluyao espiritual contribuira em 

muito para que a humanidade encontre o verdadeiro sentido de sua missao neste mundo. 

22 LEAO, Deusilene Silva de. Espiritualidade- a busca do ser completo, s/d. Site disponivel em: 
http://www.rhcentral.com.br/artigos/abre_artigo.asp?cod_tema=327 
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3.4 0 respeito a Natureza 

A civiliza<;ao hurnana, em sua busca pelo progresso e 

desenvolvimento, vern promovendo a pnitica predat6ria de extra<;ao de recursos 

naturais, ocasionando urn grande desequilibrio ecol6gico nunca antes visto na hist6ria 

da humanidade. Contudo a extensao da agressao a natureza nao se restringe apenas ao 

meio-ambiente. 0 homem agride a si mesmo ao consumir produtos quimico, alterar a 

genetica de plantas e animais e produzir alimentos a base de agrot6xicos e adubos 

quimicos. 

"Basta assistir ao noticiario da TV e dar uma olhada nos jornais 

e revistas para entender que os desastres ambientais constituem um grave problema e 

uma serie ameac;a. Um olhar mais atento nos faz entender que esse e um velho 

problema que vem assolando a Humanidade. Desde que o homem passou a acreditar 

que podia ser o senhor da Terra e da Natureza, quis, consequentemente, dominar e 

destruir o que fosse desprovido de vida e alma. Quem pensa que e Deus e uno com 

Deus tem direito a destruir o que niio e igual a ele. 0 dualismo cartesiano do ocidente 

separa Deus, Humanidade e Natureza. "23 

E com pesar que esta triste realidade seja tao evidente na 

atualidade. Ao se afastar de sua natureza o homem tambem se afastou das leis naturais 

que regem o planeta e as previsoes de que o homem seria o causador de sua propria 

destrui<;ao come<;am a se concretizar. Persistindo esta situa<;ao e certo que o mundo 

correni urn grande risco de desaparecer. 

Entretanto, e possivel que este quadro se reverta, trazendo urn 

alento e urna esperan<;a para a hurnanidade, pois ja existem muitos grupos organizados 

preocupados com o futuro do planeta, e nao e apenas em rela<;ao a si mesmos, mas 

preocupados de fato com a heran<;a que deixarao para as gera<;oes futuras. Ao buscar urn 

equilibria entre o respeito a natureza e o progresso, o homem esta promovendo uma 

mudan<;a radical na forma de evolu<;ao e de sobrevivencia, o que traz expectativas de 

melhores dias para o futuro. 

Mas, sera que e possivel ao homem progredir sem prejudicar a 

natureza? 

23 DASA, Loka Shaksi. 0 Espirito da Natureza. 2005. Site disponivel em: 
http://www.iskconbahia.com.br/pub/newsarchive.asp?cat=Artigos&id=282 
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3.5 0 Ser Humano 

0 que se concebe como ser humano e muito mais que uma 

entidade material vivente provida de forma e capacidade de locomoyao. Trata-se de urn 

ente complexo e dinamico que tern capacidades e deficiencias, alem de virtudes e 

defeitos. Mas acima de tudo e urn ser social, racional, provido de consciencia, 

inteligencia, poder de criatividade, imaginayao e senso de humor. Tern a capacidade de 

relacionar-se com outros seres e trocar experiencias, aprendendo e ensinando 

constantemente. 

"Para a Doutrina dos Espiritos, a compreensao e percepc;ao real 

do que signi.fica o ser humano, como pessoa, constitui valioso elemento de analise, 

indispensavel para o entendimento dialogal com o mundo moderno, com a nascente 

civilizac;ao pas-industrial, no contexto de um processo de globalizac;ao geral, hem como 

no sentido de avaliar o processo vivido pela multidao de marginalizados e 

empobrecidos que comec;am a despertar, a se organizarem e a caminharem com seus 

pr6prios pes. 

Podemos observar que a Doutrina dos Espiritos situa 

insistentemente, a dignidade da pessoa humana no cerne de seus ensinamentos, 

preocupac;ao essa que se estende as questiJes s6cio-politico-econ6mica, defesa da vida 

humana, do trabalho, do significado do progresso tecnico-cientijico, enjim, toda vez 

que se coloca em }ago a dignidade humana. 

Para a perfeita compreensao do ser humano, como pessoa, e 
deveras importante apreendermos que a 'pessoa ', a personalidade, e 0 conjunto de 

atitudes, tendencias, valores e sentimentos, que ao Iongo dos milenios, o Espirito, como 

elemento catalisador, ligando-se a materia para lhe dar forma e estrutura, foi 

incorporando em si, mediante a utilizac;ao do livre arbitrio. 

A visao do homem como pessoa deve ser procurada e entendida 

no contexto da Doutrina dos Espiritos, a jim de que pass a exercer e colaborar na ac;ao 

de transformar o mundo. 

Ao entendermos essa visao veremos que o homem nao e um 

brinquedo nas maos de um Criador, de uma forc;a impessoal, au de uma Causa 

Primeira, mas que e avisado, advertido, predestinado e chamado a responder, 
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aceitando o convite da Causa Primeira e Inteligencia Suprema, para dar sua 

colaborac;iio, para ser interlocutor e parceiro da Evoluc;iio. 

Ante tanto sofrimento e tanta injustic;a niio deveriamos 

simplesmente lutar contra a marginalizac;iio, contra as irifustic;as em todas as suas 

manifestac;oes e contra as estruturas que oprimem milhoes e milhoes de seres humanos, 

impedidos de crescerem em humanizac;iio e espiritualidade? Em outras palavras: a 

urgencia da !uta contra os poderes que impedem a humanizac;iio e espiritualidade do 

homem, e consequentemente a ac;iio transformadora do mundo, niio relegara os 

principios espiritas sabre o homem ao ambito das betas definic;oes idealistas que 

deixam intocada a realidade da miseria, de dominac;iio, de escravidiio e de abandono 

em que se encontra a maioria dos povos da terra? 

A falta de ac;iio, do imobilismo, demonstra que parece faltar uma 

auto-consciencia para levarmos em considerac;iio os questionamentos que brotam do 

'mundo' dos empobrecidos e marginalizados. Este 'mundo' que o empobrece e o 

marginaliza. 

A abertura a realidade da existencia dos opressores, que 

atualmente se identifica com a forma de sociedade moderna, em um sistema neo-liberal 

com a globalizac;iio da economia. 

E necessaria que se visualize o carater universal dessa sociedade 

globalizante, sobretudo no tocante a responsabilidade, que a ela deve ser atribuida, no 

processo da dominac;iio, empobrecimento e marginalizac;iio de milhoes e milhoes de 

seres humanos. 

Para manter a dominac;iio, a sociedade moderna continua 

impondo a humanidade, com a jinalidade de dominio, restric;iio da liberdade de 

apensamento, conceitos que vem perdurando hit seculos, tais como fatalismo, 

predestinac;iio, determinismo, os quais embotam e impedem que a liberdade se expresse 

de forma racional, restringindo com tais conceitos que a esperanc;a de uma nova ordem 

social mais justa se esmorec;a, pais tais conceitos sao a negac;iio da liberdade. 

Para hem entendermos o ser humano como pessoa, sua visiio 

deve ser procurada em seu passado. Sem o 'retorno ' ao passado, o nosso presente 

acaba se tornando incompreensivel. No entanto e importante interessar-se pelo 

presente, a jim de obtermos respostas. Apesar de uma e outra, retorno ao passado e 

interesse pelo presente, serem insuficientes, precisamos delas para a auto-compreensiio 

do contexto do homem na sociedade para que possamos comec;ar a encetar a 
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caminhada de humanizar;iio e espiritualizar;iio, com a consequente libertar;iio dos povos 

marginalizados e oprimidos. "24 

0 ser humano e formado por espirito e corpo, o que lhe confere o 

poder de raciocinio e a capacidade de se relacionar socialmente. A inteligencia, que e 

uma manifesta9ao do espirito do homem, permite que ele desenvolva sua capacidade 

intelectual e escolha os seus caminhos, tendo tambem o dom do livre arbitrio. Toda esta 

capacidade necessita de uma orienta9ao para se desenvolver adequadamente, mas 

muitos individuos ignoram o seu lado espiritual, que e invisivel, para se dedicar 

exclusivamente a assuntos materiais, interferindo na harmonia de sua constitui9ao 

c6smica. 

Com isso o homem perde suas caracteristicas originais e assume 

uma postura egoista e essencialmente materialista, ocasionando grandes problemas para 

si e para o planeta. Movido pela ganancia e pelo desejo de poder o homem se toma urn 

predador de sua propria especie desvirtuando completamente de sua missao com ser 

humano ocasionando urn retrocesso muito grande em sua evolu9ao espiritual. 

3.6 Os atos humanos e a Espiritualidade 

No mundo globalizado em que vive o homem ainda se questiona 

sobre sua verdadeira missao. Certamente toda evolu9ao que conseguiu ao longo de 

milenios nao foi mera coincidencia. 0 seu crescimento interior veio como resultado de 

muito esfowo de aprimoramento para expandir seu conhecimento e buscar em sua 

origem as razoes de sua existencia. Mais que urn mero sobrevivente, o homem e o ser 

dominante deste planeta e esta condi9ao jamais deveria ser confundida com as do 

Criador. 

0 homem nasceu com o dom do livre-arbitrio, para fazer o que 

qmser neste mundo. Entretanto ele deve utilizar este dom com a sabedoria que 

aprimorou desde o inicio de sua existencia. Entretanto este livre-arbitrio esconde uma 

realidade que o ser humano ainda nao se conscientizou plenamente: o uso do livre

arbitrio o condiciona a escolher o seu caminho e a cada escolha feita ele deve renunciar 

a uma ou varias outras escolhas. Por isso ele tenta abra9ar todas as oportunidades, mas 

24 Meira, Rubens Policastro. 0 Ser Humano e a Sociedade. Site disponivel em: 
http://www.espirito.org.br/portal/artigos/rubens-policastro/o-ser-humano.html 



49 

nao consegue nao ainda nao sabe que varias delas ele ja renunciou em favor de uma que 

foi abra9ada por opyao sua, e de livre e espontanea vontade. 

Ao praticar qualquer a9ao, seja fisica ou mental, o ser humano 

manifesta a dinamica espiritual da "Lei da Precedencia do Espirito sobre a Materia". 

Esta manifestayao carrega a inten9ao de praticar determinado ato que posteriormente e 

tomada visivel atraves da ayao fisica. Esta intenyao parte do espirito e entao come9a o 

processo de materializayao de uma manifesta9ao espiritual. Ela e interpretada pelo 

cerebro, que envia atraves dos ligamentos nervosos o comando para que a ayao seja 

praticada. 
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Considera~oes Finais 

A realidade do mundo em que vivemos obriga o homem a rever 

seu modo de vida e reconsiderar sua posi9ao neste planeta como ser "onipotente" e 

"onipresente". Esta tentando assumir uma identidade que nao e sua, mas de seu criador. 

E certo que, atraves da ciencia e da tecnologia, conseguiu avan9os que nenhuma outra 

especie viva originaria deste planeta conseguiu antes. Entretanto nem toda esta 

tecnologia, que deveria promover o bern de todo o planeta, foi capaz de solucionar 

problemas gerados pelo proprio homem a erradica9ao dos grandes males que assolam a 

popula9ao mundial. 

0 homem, se nao modificar as bases de desenvolvimento 

predatorio podera colocar em risco a sua propria existencia. 0 problema nao esta nos 

atos em si praticados contra a natureza, mas nos anseios que motivam estas praticas. A 

raiz da problematica esta no desejo de evolu9ao e crescimento que movem o homem a 

buscar enriquecer a qualquer custo. E nesta caracteristica que a atua9ao da 

espiritualidade e fundamental. 0 pensamento e espiritual e e tambem a expressao do 

espirito. Se bern trabalhado, o espirito humano e capaz de construir coisas maravilhosas. 

Caso contrario podera tornar-se a causa da propria desgra9a de si mesmo. 

Buscar urn significado para a vida e consequencia da 

manifesta9ao do espirito, que atraves do uso do raciocinio e da inteligencia, 

sistematicamente, procura respostas sobre a sua propria origem. 0 homem como ser 

pensante, nao e provido simplesmente de urn corpo material, pois se assim o fosse, nao 

teria a capacidade de discernimento, a inteligencia criativa, a capacidade de pensar e 

raciocinar, que nao pode ser substituida pelas maquinas, e especialmente a inteligencia 

espiritual, que o faz ser uma inteligencia proxima do Divino. 

A espiritualidade humana e manifesta em cmsas normalmente 

imperceptiveis, as quais movem a humanidade para caminhos que apenas aqueles que 

tern a capacidade de se questionar sobre sua existencia podem percebe-la em sua 

plenitude. As vezes, em saber, o homem e conduzido por seu espirito e toma-se capaz 

de fazer grandes feitos, mas nao consegue concretizar plenamente estes feitos, pois lhe 

falta uma condi9ao essencial: sua completa integra9ao do material e espiritual. 

Independente da forma como cada urn concebe este contato 

espiritual, sua influencia existe e atua diretamente em nossas vidas e a percep9ao deste 
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fenomeno esta se tomando cada vez mais evidente. Atraves da espiritualidade o homem 

tera a oportunidade de construir uma nova ordem mundial e transformar definitivamente 

suas caracteristicas atuais, extremamente materialistas, para uma vida concorde com as 

leis da Natureza e uma civiliza<;ao alicer<;ada na verdadeira saude, na prosperidade e na 

paz. 

No campo profissional podemos perceber claramente a 

importancia do aspecto espiritual para a evolu<;ao das pessoas. As leis sao criadas para 

determinar o modo de a<;ao das pessoas. As doutrinas e filosofias regulam os metodos e 

os procedimentos. A espiritualidade e a unica maneira de se conseguir transformar 

verdadeiramente as inten<;5es das pessoas. 

0 contabilista em especial, devera buscar o desenvolvimento 

maximo de suas virtudes espirituais, pois alem de fazer parte de uma classe que 

normalmente e massacrada por varias frentes, quase sempre nao tern seu trabalho 

reconhecido, pois e urn trabalho que nao propicia resultados evidentes. Urn born 

trabalho medico resulta em recupera<;ao e saude; urn born trabalho de engenharia resulta 

em obras bern estruturadas; urn born trabalho de urn advogado resulta em ganho de 

causa; urn born trabalho de urn administrador resulta em metas e objetivos atingidos. Ja 

urn born trabalho contabil resulta em algo que dificilmente chega a ser percebido: bons 

controles contabeis e patrimoniais. 

E urn trabalho que nao perde em nada em termos de nobreza e 

importancia para qualquer outra profissao, mas que nao recebe o mesmo valor de 

outros. Justamente porque esta valoriza<;ao nao existe entre os pr6prios profissionais da 

area. A maior parte dos contadores sequer sabe o valor de seu proprio servi<;o. Este 

condicionamento e fruto de falta de desenvolvimento espiritual, que inibe a evolu<;ao 

material e urna maior proje<;ao do oficio do contador como pe<;a importante para o 

desenvolvimento e crescimento da economia e da sociedade mundial. Afinal, a 

contabilidade e a ciencia que trata da riqueza do homem. 

A partir do memento que o profissional da contabilidade perceber 

a importancia do desenvolvimento de sua espiritualidade, passara a evoluir 

incondicionalmente, consolidando definitivamente sua valoriza<;ao profissional e 

trazendo enormes progresses para si, para o planeta e para a humanidade, sempre 

zeloso, etico e correto para com o mundo dos neg6cios. 

Tambem os empresarios e colaboradores se beneficiarao com a 

espiritualidade . .E importante salientar que o objetivo nao e abolir o lucro das empresas. 
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Mesmo porque elas foram criadas para atuar no comercio e industria justamente para 

organizar a obten<;ao de lucros. A espiritualidade atuani no sentido de trazer a razao o 

impeto humano em se exceder no cumprimento de sua missao, tomando-o mais 

ponderado em sua ganancia e mais humano em sua busca por resultados. 
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