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RESUMO
O Trânsito 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. A pesquisa é descritiva e quali-quantitativa
utilizando o método dedutivo, através de um formulário sobre como gestores educacionais pensam a existência de sua espiritualidade pessoal e no
ambiente de trabalho. Assim, como resultado tornou-se perceptível o quanto a espiritualidade é recheada de satisfação e de alegria no relacionamento
com o outro e com o ambiente, porém, ela necessita de uma atenção aos cuidados a si mesmo.
Palavras-chave: Educação. Espiritualidade. Trabalho.
 
Abstrat
The Educational Transito and spirituality serve as a reflection of an essential behavior to educators when thought on integrity, ethics, satisfaction and joy
in the commitment to life and to each other. In this, the article aims to reflect the personal spirituality and the workplace, passing the discussions:
education and spirituality, society and spirituality. The research is descriptive and qualitative and quantitative using the deductive method, via a form on
education managers think the existence of his personal spirituality and the workplace. Thus, as a result it became noticeable how spirituality is full of
satisfaction and joy in relationship with each other and with the environment, but it needs attention in the care yourself.
Keywords: Education. Spirituality. Work.
 
 

Introdução

O presente artigo tem como objetivo refletir sobre o Trânsito Educacional e uma possível espiritualidade existente em alguns profissionais que fazem na
educação um diferencial, seja em suas vidas, como na própria organização que fazem parte.
Algumas pesquisas realizadas servem de base e discussão sobre o tema, são elas: Seu apoio bibliográfico foram os textos de Doralice Rocha (2012),
tema “o conceito de espiritualidade e sua distinção dos significados religiosos”, e o de Heloísa Lück com “os elementos fundamentais da gestão de
pessoas”. Como também: 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 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, 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; BURKHARD, 2004), para ser líder deve-se ser centrado em princípios de vida e de
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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? E pouco se conhece e se reflete 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 e gestão. Dessa forma, pretende-se apresentar os resultados da
espiritualidade do Gestor educacional e de como pensa a sua gestão organizacional.
 
 
Pensando em Espiritualidade
 
O presente artigo propõe entender a concepção de espiritualidade dentro de uma perspectiva holística e argumentar a favor da necessidade reflexão da
espiritualidade na educação e na gestão de pessoas.
Quando se fala em espiritualidade não se pode deixar de refletir sobre a nossa  sociedade materialista e consumista, onde “ter” vale mais do que o “ser”.
E o nosso sucesso está sendo definido, muitas vezes, pelo o quanto conquistamos em termos materiais e não o quanto conquistamos e crescemos a
nível pessoal e o bem comum realizado.
Esta realidade vem prejudicando o desenvolvimento de muitos potenciais, devido a grande preocupação com o desenvolvimento cognitivo/intelectual.
Tal desenvolvimento é mais rentável financeiramente. Não há uma preocupação em trabalhar a sensibilidade, os dons intuitivos, criativos e artísticos.
Vivemos em uma sociedade que nos aliena de nós mesmos. Já não se sabe distinguir as reais necessidades. Há uma competição entre as pessoas por
posição no mercado de trabalho, e tudo isso tem gerado angústia e agressividade entre as pessoas. E dentro deste contexto é que se propõe uma
reflexão sobre a espiritualidade na educação.
Conforme o artigo anterior (  QUEIROZ, 2014), quando se fala em dimensão espiritual, ou espiritualidade, não se faz referencia a Religião em si, apesar
da Religião trabalhar a dimensão da espiritualidade. Porém, espiritualidade não depende da Religião.
Etimologicamente, segundo a dissertação (QUEIROZ, 2009) a palavra Religião pode ter a sua origem na palavra latim Relegere (reler), que significa
“aqueles que cumpriram cuidadosamente com todos os atos do culto divino e, por assim dizer, os reliam atentamente” (ABBAGNANO, 2001, p. 814). O
significado pode provir também de religare (re-ligar) ligar novamente, valores religiosos dos quais a pessoa se haviam afastado em meio às diversas
opções oferecidas pela realidade (WILGES, 1994, p. 15).
Por mais que a Religião envolva espiritualidade, a dimensão espiritual e a espiritualidade nem sempre envolvem manifestação religiosa. Segundo
Galyean (1989, p. 25): Religião é uma forma cultural, litúrgica, ritualística e mística que escolhemos para viver nossas experiências espirituais...
Espiritualidade não é uma doutrina que pode ser ensinada.
A espiritualidade vem do interior, independentemente a Religião que enfatiza a existência de uma divindade ou divindades e visam à manutenção de
valores, ordem e continuidade. Os ensinamentos religiosos são transmitidos de geração em geração e tem estrutura definida e plausível. Nisso, a
espiritualidade não consiste em uma doutrina a ser de fato ensinada. Ela se manifesta no interior e não segue regras e nem tem rituais ou cultos
específicos.
É um processo individual, imprevisível e idiossincrático que muitas vezes se manifesta enquanto força criativa e introduz novidades no sistema
(KESSON, 1994). Ela determina a forma com que percebemos e lidamos com nossa vida e nos relacionamos com as outras pessoas e demais seres
vivos à nossa volta (GALYEAN, 1989).
O autoconhecimento e o autocontrole são indissociáveis componentes da espiritualidade do ser humano. Em várias tradições religiosas também são
enfatizados, como no Hinduísmo, Budismo, Taoísmo e outras.
O desenvolvimento de autoconhecimento é fundamental para o desenvolviemento da identidade e de um significado da própria vida (CANFIELD, 1980),
e assim distinguir as necessidades reais (EVANS, 1993). O autoconhecimento é a partida para a sabedoria, dizia Sócrates.
Há uma falsa ilusão de que ao trabalhar um pouco mais, se tem uma remuneração melhor, ou mesmo uma promoção, daí conquistamos uma felicidade
(DE SOUZA, 2000). Daí a melhor forma de atender as necessidades é adquirir bens materiais.
A alienação de nosso ser interior tem gerado um descontrole emocional como ansiedade, agressividade, depressão, violência etc. E só podemos
encontrar a felicidade para a nossa existência dentro de nós mesmos (GLAZER, 1997). E buscar de forma incansável o “ter” perde-se muito tempo e
energia.
O autoconhecimento é essencial para que se entendam as reais necessidades e o autocontrole é fundamental para se agir de forma coerente e
fundamentada nos ideais. Desde criança aprendemos a fragmentar o físico, o emocional, o racional e o espiritual, nos impedindo de presenciar o que
vivemos inteiramente (ESPÍRITO SANTO, 1998, p. 98).
Nesse contexto, aprender a detectar e quebrar ciclos de pensamentos que projeta o ser humano para o passado ou futuro, deixando de viver o presente
(GOLEMAN, 1995), roubando a qualidade de vida que se poderia desfrutar.
 Viver o presente é está conectado e sensível aos acontecimentos a volta, ao belo que a natureza proporciona como, por exemplo: ao som da chuva, ao
canto dos pássaros, aos raios de sol. Ao belo das pessoas sorrindo, das crianças brincando, aos gestos de amor etc.
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Transcender é dá significa do aquilo que se vê. É sobressair da matéria (POZZER, 2014). Ou seja, se reporta a um sentimento aonde a realidade vai
além do plano material de nossa existência. Além de referir a um sentimento de admiração e respeito pela a vida e pelo que nos mantém vivos (EVANS,
1993; GANG, 1988). É preciso ter a consciência que o bem estar tem uma conexão ao bem estar do próximo e ao do meio ambiente, e o que se faz tem
consequência.
Para se desfrutar do momento, o aqui e o agora, faz-se necessário um certo grau de autoconhecimento e auto controle. É preciso um esforço para
prestar atenção no que certas pessoas podem nos ensinar. E assim também, quebrar ciclos de pensamento (GOLEMAN, 1995) que constantemente
nos projetam mentalmente para o futuro ou mesmo o passado, nos roubando o desfrute da aprendizagem do momento, da sabedoria que pode ser
adquirida.
Existem duas formas de se estar no mundo (EVANS, 1993): A aberta e a fechada. A fechada tem como base o medo e os temores. E a aberta busca a
vida e a renovação. Está aberto para a vida, explorar e experimentar o mundo a volta é relacionado com a capacidade criativa de se estar vivo.
Hoje pensar em relacionamento humano é não distanciar o resgate da espiritualidade.
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.
(QUEIROZ, 2014).
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. O individualismo, a indiferença em relação ao outro ou ao meio
ambiente estão presentes demais no dia a dia e a espiritualidade vem resgatar o humano do próprio ser humano.
Pensando assim, o resgate da espiritualidade na educação, com educadores, acredita-se que abra possibilidades de tornar a educação mais humana e
consciente da sociedade, para assim romper com tantos paradigmas impostos pelo “ter” apenas, esquecendo que os quatro pilares da Educação
(DELORS, 2012) trabalha o aprender a aprender, o aprender a fazer, o aprender a conviver com o outro e o aprender a ser. Duas perspectivas
cognitivas e duas subjetivas. O ser humano tem sentimento e é preciso formá-lo como um todo, o resgate da espiritualidade tem uma dimensão
subjetiva de leitura de vida e de mundo.
Para tanto, há uma longa jornada de autodesenvolvimento, que demandará autoconhecimento e autocontrole para um bom relacionamento com o outro
e com mundo ao seu redor. E assim, contribuir para a transformação do triste cenário social de sofrimento e até mesmo da miséria humana.
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 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. (QUEIROZ, 2014).
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 nos relacionamentos pessoais e com a natureza se percebe a importância de um olhar espiritualizado na
gestão de pessoas, a começar em si e depois para o outro. 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 essencial na educação e formação do sujeito.
 
Metodologia
 
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 sessenta gestores públicos
educacionais localizados 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.
 
Resultados e discussões
 
Em Dezessete de Novembro de Dois Mil de Quatorze foi realizada, na Escola Técnica Professor Agamenon Magalhães – ETEPAM, Recife – PE, a 1ª
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Formação Continuada – FOCO.
O encontro cujo tema foi: Educação, Espiritualidade e Gestão de Pessoas. Seu apoio bibliográfico foram os textos de Doralice Rocha, tema “o conceito
de espiritualidade e sua distinção dos significados religiosos”, e o de Heloísa Lück com “os elementos fundamentais da gestão de pessoas”.
Todo o encontro foi preparado antecipadamente, e os participantes, gestores escolares, foram recepcionados com um agradável café da manhã, o qual
promoveu não só a satisfação como também a interação de todos. No término da formação foi entregue um questionário sobre espiritualidade para os
gestores educacionais responderem.
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 escolhida por quase 100%
dos gestores, e a integridade, a habilidade de lidar com as pessoas, o raciocínio estratégico, a flexibilidade/ adaptabilidade e a autoconfiança foram
bastante marcados após a ética. A habilidade de lidar com as pessoas foi o segunda mais marcado por cerca de 90% dos gestores. A integridade e a
flexibilidade / adaptabilidade foram marcadas por cerca de 80% das opções.
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: 90% foi equilíbrio emocional, 70% optou por sinergia, habilidade de trabalhar em equipe,
cerca de 70% marcou sentimento relacionado a um bom Clima Organizacional. A opção menos escolhida foi à busca por meditação e os reflexos no
cotidiano da busca da vida eterna com Deus. Confirmando a boa condução do líder no equilíbrio emocional, na ética e no íntegro para o ambiente de
trabalho e as relações humanas.
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 organizacional foram realizadas as seguintes perguntas, seguidos de uma média arredondada do
percentual respondido.
A pergunta inicial: eu me considero uma pessoa espiritualizada? 90% sim, 10% um pouco. A espiritualidade da empresa onde trabalho é... ?  70% sim e
30% um pouco. A organização onde trabalho pode ser considerado uma empresa espiritualizada? 60% um pouco e 40% não. Em relação à
espiritualidade pessoal, as pessoas se consideram espiritualizadas, porém, ao avaliar a espiritualidade na organização 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% ótima e 30% têm um pouco. Até este momento da minha carreira profissional, posso me considerar uma pessoa
realizada profissionalmente? 70% sim, 20% um pouco e 10% não. Levando em conta meu potencial, meu desempenho nessa organização é...? 60%
mediano e 40% bom. Estou trabalhando em um nível alto de produtividade? 60% bom e 40% mediano. Em relação à satisfação no trabalho e o
sentimento de realização o resultado do percentual de satisfação predominou. Alguns gestores estão insatisfeitos.
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? 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, 10% um pouco e
10% 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 à sociedade, respeitadas e alegres no trabalho. Outras poucas acreditam que contribuem medianamente para a sociedade.
Em relação ao Sentimento de comunidade na equipe, foi perguntado: As pessoas que trabalham comigo sentem-se parte de uma família? 70% sim e
30% um pouco. As pessoas que trabalham comigo apoiam umas às outras? 60% um pouco e 40% 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% sim e 40% um pouco. 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, 30% um pouco e 10% sim. Tenho uma vida
financeira saudável? 60% um pouco, 30% sim e 10% não. Estou satisfeito com minha vida familiar/ conjugal? 70% sim e 30% um pouco. Exercito meu
corpo regularmente? 60% não, 30% um pouco e 10% sim. Creio que tenho me desenvolvido intelectualmente? 60% sim, 30% um pouco e 10% 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? 70% sim e 30% um pouco. Tenho uma forte
ligação de simpatia por esta organização? 70% sim, 20% um pouco e 10% não. Sinto-me parte da "família" desta empresa? 80% sim e 20% um pouco.
A maioria dos entrevistados tem o comprometimento afetivo com a escola, pois, mais da metade dos entrevistados responde que sim. Porém, houve um
percentual considerável que acreditam que tem um pouco de envolvimento afetivo com a escola.
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Enfim, diante dos resultados apresentados tem-se como reflexão que as pessoas acreditam que os líderes, os educadores precisam ter características
ética, equilibrada, íntegra e autoconfiante. A maioria das pessoas se considera espiritualizada, e o ambiente de trabalho também. Na satisfação no
trabalho onde se está trabalhando é elevada, mesmo com alguns dizendo ser mediana. A maioria se sente útil socialmente, respeitados e alegres.
Aparece um sentimento de equipe, porém o sentimento de família diminui um pouco. São pessoas na maioria, realizadas socialmente, financeiramente e
em suas vidas familiar/ conjugal. Não há dedicação as atividades físicas, nem ao estudo, a busca do conhecimento. Sentem-se pessoas espiritualizadas
e realizadas, vivem a espiritualidade entre si. O ambiente se caracteriza e é reflexo do mero reprodutor.
Refletindo sobre o pensamento de Paulo Freire (2004 e 2006) diante dos resultados, retoma-se o pensamento que, 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. A espiritualidade, no mundo atual, se apresenta como um resgate na
relação do ser humano no compromisso com ele mesmo, com o outro e com a vida.
 
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 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). Nos resultados encontrados através do fos formulários, a espiritualidade é presente na gestão e no ambiente escolar, porém, falta tais
educadores uma prática de espiritualidade voltada para si mesmo, no cuidar de si, para assim, cuidar do outro.
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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