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RESUMO: este artigo apresenta os resultados das pesquisas realizadas de
dezembro de 2016 a junho de 2017 pelos integrantes do Grupo de Estudo e
pesquisa sobre Interdisciplinaridade e Espiritualidade na Educação, bem
como apresenta os objetivos a serem alcançados até o final de 2017.
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ABSTRACT: this article presents the results of the studies conducted from
December 2016 to June 2017 by the members of the Research and Study
Group on Interdisciplinarity and Spirituality in Education, as well as the
objectives to be achieved by the end of 2017.
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Continuamos o trabalho de acrescentar à linha de pesquisa do
INTERESPE/CAPES/CNPQ/PUC que se refere: a interdisiciplinaridade, a
espiritualidade e o autoconhecimento, ações por parte dos pesquisadores e estudantes
para encontrarmos respostas junto com os integrantes das escolas para os problemas
educacionais que hoje enfrentamos que foram por nós arrolados como: agressividade
dos alunos, desestímulos dos professores, falta de comprometimento dos pais, falta de
vontade política.
Sendo assim demos sequência a nossa pesquisa abordando os temas definidos pelo
Prof. Dr. Ruy Cezar do Espírito Santo que foram distribuídos pelos integrantes do grupo
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com base nos 15 momentos de transformação citados por Espírito Santo (2008, p.118
a 124), que falam sobre temas como: sexualidade, saúde, ingestão de alimentos ou
drogas, afetividade, repouso, tecnologia, educação, criatividade, possessividade ou
apego, religiosidade, medo, liberdade, justiça, igualdade e questão ambiental.
Temos o objetivo com estes trabalhos de pesquisa segundo Espírito Santo (2016, p.473):
buscar em todos os campos existenciais as transformações
que ocorrem ou devem ocorrer a partir da consciência da
espiritualidade presente em cada Ser Humano e que transcende
simplesmente uma crença em direção ao universo do ‘saber’.
Sim, o que se transforma em nossas vidas a partir da
consciência de nossa realidade espiritual? Somos seres
espirituais vivendo uma vida física e para que o planeta seja
preservado com tudo o que ele tem de mais rico é necessário o
resgate dos homens se olharem como seres espirituais e,
portanto, eternos. Hoje estamos aqui, já estivemos e voltaremos!
Construamos então um mundo melhor nem que seja para nós
mesmos no amanhã.

Apresentamos a seguir os resultados das 4 pesquisas e um projeto a ser
desenvolvidos pelos integrantes do INTERESPE no primeiro semestre de 2017.
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