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RESUMO

O Transito Educacional e a espiritualidade servem como reflexão de um comportamento essencial aos
educadores, quando pensados em integridade, ética, satisfação e alegria no compromisso com a vida e com o
outro. Nisso, o artigo teve como objetivo refletir a espiritualidade pessoal e no ambiente de trabalho,
perpassando as discussões sobre: educação e espiritualidade, sociedade e espiritualidade e por fim,
espiritualidade na educação. A pesquisa descritiva e quali-quantitativa utilizou o método indutivo, através de
um formulário sobre como eles pensam a existência de sua espiritualidade e a espiritualidade no seu
ambiente de trabalho. Assim, tornou-se perceptível o quanto a espiritualidade é recheada de satisfação e
alegria de viver no relacionamento com o outro e com o ambiente, sustentados por princípios éticos e morais.
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Abstrat

The Educational Transito reflection and spirituality serve as an essential behavior for educators, when thought
of in integrity, ethics, satisfaction and joy in life and commitment to each other. In this, the paper aims to
reflect on personal and workplace spirituality permeating the discussions: education and spirituality, society
and spirituality and finally, spirituality in education. The descriptive and qualitative and quantitative research
used the inductive method, through a form on how they think the existence of spirituality and spirituality in
the workplace. Thus, it became noticeable how spirituality is full of satisfaction and joy of living in relationship
with others and with the environment, underpinned by ethical and moral principles.

Keywords: Education. Spirituality. Society. Work.

Introdução

O presente artigo pretende refletir sobre o Trânsito Educacional e uma possível espiritualidade existente em
alguns profissionais que fazem na educação um diferencial. Algumas pesquisas realizadas servem de base e
discussão sobre o tema, são elas: como Espiritualidade nas organizações: um estudo exploratório sobre a
percepção de gerentes de empresas diversas sediadas na Cidade do Rio de Janeiro (ARAÚJO; SOUSA NETO,
2008), na pesquisa o profissional se analisa espiritualmente; assim como educação e espiritualidade: a
influência das crenças na prática pedagógica (MELO NETO; SILVA, 2009), os autores apresentam como as
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crenças qualificam os profissionais na educação; Espiritualidade e Identidade Profissional do Professor - Um
projeto de pesquisa (VIEIRA; PLACCO, 2011), os autores estudam a dimensão da espiritualidade do homem
sendo uma busca de um ser ou mesmo, de uma força superior a qual lhe deu sentido à vida, e com isso, suas
ações são direcionadas sobre o mundo.

Em meio a uma sociedade moderna, pós-moderna ou contemporânea, o ser humano sempre buscou uma
constância social, abraçando comportamentos para uma convivência saudável. Através dessa interação social
- e também dialógica - crescesse como pessoa e se conquista novas culturas.

Pela troca de conhecimento, de idealizações, de crenças e da própria ciência resulta-se em sociabilidade,
atividade não mais que humana. Com isso, a educação é um processo forte de sociabilidade, o qual ocorre
informalmente, ou seja, na família, na comunidade, na escola, enfim, no dia-a-dia (QUEIROZ, 2010).

Entretanto, um olhar sobre como o processo educativo acontece na relação do educador com os demais da
escola numa relação de troca e de reciprocidade. Deseja-se refletir sobre o processo identitário do educador
sob o ponto de vista da dimensão da espiritualidade. Sabendo que, o educador tem como um grande objetivo
cativar o educando e para que o conteúdo seja construído, sabe-se que aprender com reciprocidade torna-se
mais prazeroso e se resulta em satisfação. Na presente discussão, se faz necessário um olhar diferenciado
sobre a espiritualidade do educador. O ser humano espiritualizado é baseado em princípios morais e éticos
(COVEY, 1998; MOGGI e BURKHARD, 2004), para ser líder deve-se ser centrado em princípios de vida e de
reciprocidade, tornando o ambiente educacional mais humano e satisfatório.

Pensa-se na relevância em refletir sobre: a espiritualidade gera impactos na educação?
Existe espiritualidade em quem faz do seu papel profissional uma verdadeira vocação?
As características formadoras da Espiritualidade são consideradas fundamentais. Muitos educadores,
provavelmente, se consideram mais espiritualizados que outros educadores (ARAÚJO; SOUSA NETO, 2008).

Atualmente, acredita-se que muitos educadores se apresentam com um baixo comprometimento, ou muitos
devem está insatisfeitos com a vida profissional ou mesmo com o seu lugar de trabalho. E também se
acredita que há educadores com níveis de espiritualidade e comprometimento afetivo com a escola. E pouco
se conhece sobre os impactos que a Espiritualidade gera no desempenho dos educadores.

Portanto, será apresentado o conceito de espiritualidade no nível individual e coletivo, levantando algumas
discussões; em seguida identificar a dimensão da espiritualidade como uma perspectiva propícia a
humanização, como caminho essencial para uma boa vocação humana; por fim, analisar através de uma
coleta de dados os resultados obtidos através de um formulário sobre a espiritualidade já estudados por Vieira
e Placco (2011) e assim, descrever o diferencial da relevância espiritualizada para uma boa e completa
formação. Dessa forma, pretende-se apresentar os resultados da espiritualidade do educador de alguns
professores que compõe o quadro educacional na cidade de Recife.

Educação e espiritualidade

A educação é como o agricultor, ela não cria, apenas apronta o terreno e nele planta (QUEIROZ, 2009). Para
tanto, convém o educador valorizar o outro, escutar o outro. E Freire partiu de sua própria experiência para
entender e escutar o outro. Escutar o povo não é só ouvir a voz de dor e das necessidades, mas também
recolhê-la, entendê-la, o que implica um processo de escutar – refletir – engajar-se.

A solidariedade, a autonomia, o coletivismo, o diálogo como pedagogia, o respeito às
diferenças, a valorização do saber popular, a democracia e a ética, o repúdio a todas
as ditaduras e a construção da utopia possível - entre outros, sustentáculo das
propostas político-pedagógicas freirianas são paradigmas fundamentais da edificação
de uma sociedade menos desigual, menos injusta e, essencialmente, mais humana
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(STRECK, 2004, p. 50).

Percebe-se que o tempo e a dedicação para a atividade profissional levam muitas pessoas a negligenciarem a
realização em outras áreas de vida. Algumas pessoas conseguem alcançar o equilíbrio entre os papeis que
desempenham. Pessoas as quais são orientadas e direcionam bem o cumprimento de sua missão, a
exercendo com solidariedade, autonomia, coletivismo, respeito e diálogo. Em geral as organizações valorizam
isso. Por que estudar a possível existência da espiritualidade do educador?
A essa pergunta se reflete o entrelaço da vida espiritual e as demais áreas da vida, inclusive a profissional. A
espiritualidade está inerente a tudo que o ser humano faz e produz em sua vida. As características
formadoras da Espiritualidade como Integridade e Ética foram consideradas como fundamentais ao educador.
E no contexto escolar deverá se referir à vida terrena. Tornando-se pertinente um olhar científico sobre a
espiritualidade e o metafísico, dialogando entre ciência e filosofia.

Portanto, a discussão em relação à espiritualidade vem aumentando no ambiente de trabalho por duas
razões: a integridade e a ética são suportes para a informação, o conhecimento e a criatividade na escola; e a
globalização faz com que as escolas busquem competências intangíveis para somar a sua característica
formadora. Fornecendo assim, reflexões relevantes as escolas em relação ao perfil do educador
espiritualizado.

Sociedade e espiritualidade

Tem-se observado o quanto a espiritualidade é tão desejada por profissionais de diversas áreas. Entretanto,
pouco se conhece sobre o quanto é impactante a Espiritualidade educacional. Com isso, permear por
conceitos de espiritualidade seria o ponto de partida da pesquisa.

A espiritualidade é autoconhecimento (ESPÍRITO SANTO, 2006), porém, a espiritualidade também é definida
como interioridade, consciência em diversos níveis, como o racional, o corporal e o espiritual. Vida espiritual é
divergente de vida religiosa (DUPRÉ; SALIERS, 1989), pois a vida espiritual requer divindade, e a
espiritualidade é relacionada à qualidade na relação humana e/ou divina.

Entende-se que é importante a relação transcendente, mas deixa que cada ser humano opte por como irá
acontecer e como definirá essa relação. Se estudar espiritualidade é estudar uma área que não há
neutralidade.

Sem dúvida, as demandas do século XXI emerge a necessidade de articular a esfera interior com o
engajamento social e comunitário (DUPRÉ, 1989), pois há uma necessidade de coerência entre vida espiritual
e vida social. E a vida espiritual é transformadora de todos os aspectos de vida (BARROS, 2003).

Com também, a espiritualidade está relacionada com a busca de sentido na vida assim como, a busca de
significado das experiências que se vive, a espiritualidade é intrínseca a educação e com certeza a noção de
uma pessoa educada que contribua para a construção diferenciada de mundo.

O ser humano espiritualizado está diante da dimensão de vivencia da liberdade e de responsabilidade
(ARCHILLES; MAHFOUD, 2001, p. 2), e responsabilidade é caracterizada pelas respostas a vida e a tomada de
decisões.

Espiritualidade é composta do que cada ser humano contém dentro de si, que se faz sentir parte do
transcendente ou não, indo além da sua existência. Bem como, o ser humano é constituído para
autotranscedências, para o encontro com o outro ser, seja o outro, ser humano ou o sagrado.

Compreendendo um pouco de espiritualidade, faz-se necessário entender o tempo em que vivemos, chamado
por alguns autores como período da modernidade. E por modernidade se entende:

A modernidade se apresenta como uma espécie de quebra-cabeça cujas peças estão
misturadas, algumas faltam e a maioria, além disso, está em movimento. Tudo se
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agita e os indivíduos se encontram mergulhados em incertezas, porque os sinais que
orientavam o curso de uma vida são frequentemente modificados (BALANDIER,
1997, p. 230).

Sendo assim, a modernidade seria a fusão do múltiplo, do fragmentado, onde perpassa o racional, o
científico. É o valor dado à mudança, mas também pelas relações de incertezas que induz ao se realizar e se
difundir (BALANDIER, 1997, p.231).

Na modernidade a ciência exilou o sagrado, o científico é a única resposta. Na modernidade, a tradição
religiosa deixa de construir um código de sentindo que se impõe a todos (HERVIEU-LÉGER, 2005, p. 38). Há
um dilaceramento do sagrado na modernidade. E toda essa modernidade seculariza:

A secularização combina de maneira complexa a perda de influência dos grandes
sistemas religiosos sobre uma sociedade que reivindica a sua plena capacidade de
orientar o seu destino e a recomposição, sob uma nova forma, das representações
religiosas que permitiram a esta sociedade pensar-se a si própria como autônoma
(HERVIEU-LÉGER, 2005, p. 42).

Por secularização, segundo Peter Berger, entende-se o processo pelo qual setores da sociedade e da cultura
são subtraídos à dominação das instituições e símbolos religiosos, subentende-se que a secularização também
tem um lado subjetivo (2004, p. 118-119).

Sendo assim, o ser humano virou o seu próprio objeto de estudo. A ciência: “Afastou-se dos objetos ou dos
poderes transcendentais, religiosos ou metafísicos” (GATTI, 2005, p. 2). No entanto, essa separação entre
ciência e metafísica, segundo Schaeffer esclarece, produziu um “beco sem saída” (SCHAEFFER, 2002, p. 28),
filósofo cristão do século XX. Em meio à perda de sentido há inquietações diante da ética do desenvolvimento,
pois há o uso da ciência e do desenvolvimento cientifico não existem apenas para o bem, mas também para o
engessamento da humanidade que seculariza o ser humano, o afastando do transcendente (QUEIROZ, 2009).

Acresce que, a ideia emergencial de um novo paradigma científico, poderia superar a crise moderna e
racional?
Uma visão de mundo que inclua a espiritualidade, o retorno do sagrado ou um re-encantamento?
(GUERREIRO, 2004, p. 14). Morin (1990) Chama esse período de pós-modernidade, uma dialogicidade na
racionalidade. “Não poderemos escapar à incerteza de que não poderemos nunca ter um saber total”.
(MORIN, 1990, p. 100). Berger e Luckmann (2004, p.7) apontam que vivemos uma: “Crise de Sentido”.
Faz-se uma análise da crise social moderna. Para os autores, sentido é a consciência da importância das
experiências, experiências já vivenciadas individualmente e coletivamente. Neste agir o ser humano também
constitui a sua identidade, a sua espiritualidade.

A Espiritualidade na Educação

Nisso, o educador também possui a sua identidade e sua forma de ensinar, neste mudo moderno e muitas
vezes em crise, ocupam-se, de fato, com métodos educativos, formas de ensinar, mas antes de tudo, sua
docência tem um significado amplo.

A educação é uma realidade que se modifica enquanto fenômeno social e histórico,
em face da dinâmica das relações sociais, econômicas, políticas e culturais (...)
cabendo-lhe orientar a prática educativa conforme exigências concretas postas pelo
processo de conquista da humanização em cada momento do processo
histórico-social (LIBÂNEO, 2007, p. 97).

Pelo exposto, fica evidente, que o educador modifica e está nessa dinâmica do contexto social, e seu papel é
orientar, formar, conduzir intencionalmente. Então, humanizar cada sujeito no processo histórico-social, faz
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parte da missão docente, significa introduzi-lo em todas as dimensões da vida, de relação com os outros
numa história comum, nas relações com o universo (QUEIROZ, 2009). O espiritual, nesse processo, torna-se
próximo, sendo uma força contínua na vida, estando presente todos os dias, formando e humanizando o
sujeito.

Bem como, nessa humanização, a educação por meio do diálogo acontecerá. O professor precisa está atento
à dialogicidade na educação:

Nas minhas relações com os outros, que não fizeram necessariamente as mesmas
opções que fiz, no nível da política, da ética, da estética, da pedagogia, nem posso
partir de que devo ‘conquistá-los’, não importa a que custo, nem tampouco temo que
pretendam ‘conquistar-me’. É no respeito às diferenças entre mim e eles ou elas, na
coerência entre o que faço e o que digo, que me encontro com eles ou com elas
(FREIRE, 2004, p. 135).

Em Martin Buber (1982), por exemplo, na relação intersubjetiva ela ocorre de forma reciproca e dialógica, se
constituindo como alternância de invocação e resposta entre as pessoas pela reciprocidade. O mais
importante é que cada homem se conscientize do outro e com isso assuma um comportamento que não trate
o outro como objeto e sim como um parceiro dos acontecimentos da vida (BUBER, 1982, p.138).

Toda relação educadora se deve fazer pelo diálogo e respeito ao outro, às suas diferenças. Mesmo ante o
impacto da modernidade, a espiritualidade e a ação educadora apresentam objetivos comuns, que podem ser
sintetizados num único: a construção do sujeito pessoal e do sujeito humanizado (QUEIROZ, 2009). O
educador espiritualizado é capaz de conduzir o ser humano de um estágio natural a outro, que consideram
socializados e/ou humanizados.

Refletindo sobre o pensamento de Paulo Freire (2004 e 2006) só se pensa educação a partir daquilo que é
fundamental a vida dos seres humanos, ou seja, consciência do inacabamento. Consciência que leva o ser
humano a busca processual e permanente de si mesmo, isto é, seguir na direção de se humanizar. Vocação
ontológica e histórica do ser mais. Em Rene Girard o ser humano tem o desejo de uma busca constante de
um modelo a qual imitar. Desse modo, o desejo mimético é o desejo característico do ser humano, diferente
do animal (GIRARD, 2001). Modelo encontrado, muitas vezes, em pessoas espiritualizadas. Desta forma,
podemos dizer que espiritualidade é aquilo que “nos passa”, “nos acontece”, “nos toca”, e que em nós produz
uma mudança interior (SOARES, 2008).

O ser humano da experiência se define não por sua atividade, mas por sua passividade, por sua
disponibilidade, por sua abertura. Uma passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência, de
atenção... Assim, aquilo que a espiritualidade nos conduz é a experiência de abertura (BONDIÁ, 2008, p.25).
Desse modo espiritualidade pressupõe experiência e experiência pressupõe espiritualidade (SOARES, 2008).

O que Freire e Girard têm em comum é que os mesmos explicam que não é possível pensar em uma
educação libertadora sem levar a sério a espiritualidade. Conscientizar é necessário, porém, não o suficiente,
porque o que leva ao compromisso com a libertação é o desejo e o plano do desejo humano é a
espiritualidade.

Logo, nessa escuridão de sentido, de crises de identidade e de Transito educacional se percebe a importância
de um olhar científico sobre a espiritualidade na Educação, sabendo que todo educador é um líder onde ele
está. Nesse contexto, se vê a possibilidade de um diálogo. A espiritualidade, no mundo atual, se apresenta
como um resgate na relação do ser humano no compromisso com o outro e com a vida, averiguando o quanto
a espiritualidade é perceptível em sua influencia pedagógica.

Resultados e discussões
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No presente contexto, a pesquisa realizada é descritiva em relação ao cunho bibliográfico e a observação dos
dados. Sua natureza é quali-quantitativa, seu procedimento foi em campo, realizando um levantamento de
dados através de uma coleta com um grupo de vinte educadores que trabalham com a educação na cidade do
Recife. Observaram-se teoricamente os dados, logo será descrito os resultados apresentados e os
comparando percentualmente, analisando assim as disparidades e sintetizando, em seguida, os resultados
obtidos no estudo.

Na primeira pergunta do questionário, onde se perguntou quais os principais atributos dos líderes?
Foi solicitado que marcassem cinco opções das: integridade; ética; habilidade de lidar com pessoas;
autoconfiança; raciocínio estratégico; capacidade de influenciar; compreensão de conceitos; flexibilidade de
adaptabilidade; orientação para o aprendizado; capacidade de controlar e direcionar. Dentre elas a ética foi
100% escolhida, a integridade, habilidade de lidar com as pessoas e a autoconfiança foi de 90%. A
capacidade de influenciar e a compreensão de conceitos não apareceram percentuais, e os demais foi menor
de 40%. Preocupação com a boa liderança e o seu comportamento ético, integro e autoconfiante tornam-se
mais fortes do que o pedagógico.

A segunda pergunta foi quais as descrições prévias do que é Espiritualidade no contexto Organizacional?
Foi solicitado que marcassem três opções, dentre elas: atributo de uma pessoa íntegra, centrada em
princípios; reflexos no cotidiano da busca da vida eterna com Deus; sentimento relacionado a um bom Clima
Organizacional; reconhecimento de que se pertence a um todo maior que a vida humana, independentemente
da existência de um Deus; equilíbrio Emocional; habilidade de conciliar o trabalho com os demais aspectos da
vida; sinergia, habilidade de trabalhar em equipe; busca de paz interior por meio de técnicas de meditação. O
resultado foi: 70% foram integridade e princípios, confirmando a pergunta anterior, 50%, 40% foi buscar a
Deus, ter um equilíbrio emocional e sentimento de relacionamento de bom clima organizacional. Os demais o
percentual foi de 10% ou não apareceram. Confirmando a boa condução do líder no equilíbrio, na ética e no
íntegro.

A partir da terceira questão foi para os entrevistados pelo mesmo formulário responde uma das três
alternativas: sim; não; um pouco.

Na avaliação espiritual de cada um e na avaliação na empresa foram as seguintes perguntas, seguidos
percentual respondido de cada opção. A pergunta inicial: eu me considero uma pessoa espiritualizada?
80% sim, 20% um pouco. A espiritualidade da empresa onde trabalho é... ?
100% um pouco. A organização onde trabalho pode ser considerado uma empresa espiritualizada?
90% um pouco e 10% não. Em relação à espiritualidade pessoal, as pessoas se consideram espiritualizadas,
porém, ao avaliar a espiritualidade na empresa consideram que exista um pouco.

Nas próximas perguntas irão analisar Satisfação quanto ao trabalho, o Sentimento de realização profissional e
o Desempenho no Trabalho. As perguntas foram: A minha satisfação quanto a meu trabalho é... ?
70% um pouco, 20% ótima e 10% ruim. Segue: O meu trabalho me traz um sentimento de satisfação
interior?
70% um pouco e 30% sim. Até este momento da minha carreira profissional, posso me considerar uma
pessoa realizada profissionalmente?
70% um pouco e 30% sim. Levando em conta meu potencial, meu desempenho nessa organização é...?
60% mediano e 40% bom. Estou trabalhando em um nível alto de produtividade?
60% mediano e 40% bom. Em relação a satisfação no trabalho e o sentimento de realização o resultado do
percentual mediano predominou, ou seja, nem todos estão satisfeitos realmente, porém, seu desempenho é
maior mesmo não estando tão satisfeitos.

As próximas perguntas são sobre o respeito à individualidade, a alegria no Trabalho e Sentimento de
contribuição à sociedade. As perguntas foram: A minha individualidade é valorizada no meu local de trabalho?
60% sim, 20% um pouco e 10% não. Nesta empresa, não sou forçado a seguir um modelo de personalidade,
mas tenho oportunidades para me manifestar como realmente sou?
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70% sim, 20% um pouco e 10% não. Na maioria dos dias, vou para o trabalho com prazer?
60% sim, 30% um pouco e 10% não. Sinto alegria no meu trabalho?
70% sim, 20% um pouco e 10% não. Quando trabalho, sinto que sou útil à sociedade?
80% sim e 20% um pouco. A organização onde trabalho me ajuda a ser útil à sociedade?
80% sim e 20% não. Vejo que existe uma relação entre meu trabalho e benefícios para a sociedade como um
todo?
80% sim e 20% um pouco. A maioria das pessoas se sente útil a sociedade, respeitadas e alegres no
trabalho.

Em relação ao Sentimento de comunidade na equipe, foi perguntado: As pessoas que trabalham comigo
sentem-se parte de uma família?
50% sim e 50% um pouco. As pessoas que trabalham comigo apoiam umas às outras?
80% um pouco e 20% sim. Existe um espírito de comunidade em minha equipe de trabalho?
90% sim e 10% um pouco. As pessoas que trabalham comigo estão ligadas entre si por um propósito
comum?
40% sim, 30% não e 30% um pouco. Os membros da minha equipe se preocupam realmente uns com os
outros?
60% um pouco e 40% sim. Em relação ao sentimento de equipe é perceptível que a maioria tem, mas não
são todos que se apoiam, nem são como uma família e menos ainda tem o mesmo propósito. Porém, o
sentimento de comunidade na equipe ainda prevaleceu.

No equilíbrio de papeis foi perguntado: tenho desfrutado de uma vida social satisfatória?
60% um pouco e 40% sim. Tenho uma vida financeira saudável?
60% um pouco e 40% sim. Estou satisfeito com minha vida familiar/ conjugal?
70% sim e 30% um pouco. Exercito meu corpo regularmente?
90% um pouco e 10% sim. Creio que tenho me desenvolvido intelectualmente?
80% um pouco e 20% sim. Em relação ao equilíbrio de papeis a maioria tem uma vida social satisfatória, vida
financeira saudável e uma satisfeita vida familiar/ conjugal. Só o exercitar o corpo regularmente e o
desenvolvimento intelectual que não são frequentes.

No comprometimento afetivo: sinto orgulho em dizer a outras pessoas que faço parte desta organização?
50% um pouco, 40% sim e 10% não. Tenho uma forte ligação de simpatia por esta organização?
50% sim, 40% um pouco e 10% não. Sinto-me parte da "família" desta empresa?
50% sim e 50% um pouco. Fica equilibrado o resultado em relação ao comprometimento afetivo com a
empresa pois, metade dos entrevistados responde que sim e a outra metade responde um pouco.

Enfim, diante dos resultados apresentados têm-se como resultados que as pessoas acreditam que os líderes,
os educadores precisam ter características ética, equilibrada, íntegra e autoconfiante. As pessoas se
consideram espiritualizadas, mas o ambiente de trabalho nem sempre. Na satisfação no trabalho onde se está
é mediana, mesmo tendo um desempenho maior. A maioria se sente útil, respeitada e alegre. Há um
sentimento de equipe, porém o sentimento de família não aparece muito. São pessoas realizadas socialmente,
financeiramente e em suas vidas familiar/ conjugal. Sentem-se pessoas espiritualizadas e realizadas, vivem a
espiritualidade entre si, porém, no ambiente de trabalho a espiritualidade é perceptível de forma mediana.
Onde o ambiente se caracteriza como mero reprodutor do individuo.

Considerações finais

Diante do Trânsito Educacional da presente sociedade moderno o objetivo principal do trabalho foi o de refletir
uma possível espiritualidade existente em alguns profissionais que fazem na educação um diferencial. E na
revisão bibliográfica inicial foram permitidas algumas conclusões sobre a espiritualidade de indivíduos e
organizações educacionais. No contexto organizacional educacional teve-se que considerar a espiritualidade
não religiosa, apesar de muitos associarem a religiosidade. A espiritualidade está sendo valorizada nos
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ambientes de trabalho, como reflexo exterior de uma vida interiorizada, mas não distanciada de valores éticos
e íntegros profissionalmente. A consciência espiritual em pensar no outro, no meio-ambiente e no espirito em
equipe fazem parte de um bom rendimento nos resultados. O desenvolvimento da espiritualidade é uma
escolha pessoal, que exige decisão e vivencia.

Na pesquisa as características da integridade e da ética foram as que mais se destacaram. A desonestidade e
a imoralidade são atitudes desprezáveis. Todos se consideram mais espiritualizados que os seus líderes,
revelando a fácil percepção das falhas e erros do outro. Muitos avaliam a organização educacional baseada na
espiritualidade dos seus líderes. Ressaltando o valor do exemplo apresentado pelos que dirigem, sejam nas
questões éticas ou integras.

Quando os educadores conseguem um equilíbrio entre os diversos papeis sociais tornam-se mais satisfeitos e
realizados. E a maioria deles sente-se realizados socialmente, financeiramente e em suas vidas familiar/
conjugal, não muito nas atividades físicas e nem na dedicação intelectual.

O educador que tem a sua religiosidade vivenciada ou não - porque a religiosidade trabalha bem os
fundamentos éticos e morais - ou mesmo que tenha aprendido o seu comportamento ético na família ou na
sociedade, e a sua integridade solidificada, se resultará em um bom educador.

O educador que forma educando tem as suas palavras e ações bem observadas, e reproduzidas ou não,
porque se sabe o quanto pode influenciar o uso de novas palavras e ações que ainda estão em processo de
formação.

Nisso, a liderança espiritualizada é sustentada por princípios éticos e morais (COVEY, 1998; MOGGI;
BURKHARD, 2004), o líder traz consigo princípios de sua própria vida e exercem em sua organização pessoal
e administrativas pensamentos, ações e palavras como reflexo do seu interior. O caráter é um conjunto de
ideias e virtudes interligadas e fundamentais a um líder, onde se encontra também a ética aprendida e a
moralidade exercida (HAWLEY, 1995).

Portanto, o comprometimento, a integridade, a ética, a satisfação e a alegria são atributos exteriores de uma
vida interiormente espiritualizada, resultando em uma aceitação em ser e fazer do outro uma pessoa melhor e
do ambiente um lugar melhor de se conviver e produzir, assumindo assim, um compromisso com si mesmo,
na escola e mais ainda na sociedade.
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