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Existem várias teorias sobre as dimensões que permitem ao ser humano manter-se equilibrado 
em sua vida. A teoria mais aceita em nossos dias é que as dimensões do ser humano são: 
física, mental, emocional e espiritual. Se recorrermos à filosofia, vamos verificar que desde a 
Grécia antiga, Platão e outros filósofos reconheciam que o ser humano é formado por corpo, 
alma e espírito, ou como o próprio Platão denominava: corpo, psykhé e Noûs. 

Mas independente de qual seja a teoria, um dos equívocos que muitas cometem é colocarem a 
dimensão espiritual do ser humano no mesmo nível das outras dimensões.  É preciso entender 
que a espiritualidade é muito mais que uma dimensão; ela é a própria essência do ser 
humano, porque, ainda que pareça paradoxal, o "ser humano" é na verdade um "ser 
espiritual"; é um espírito que tem corpo e alma, fazendo da espiritualidade o eixo principal e o 
centro de nossa vida. Todas as outras dimensões, sejam elas quais forem, giram ao seu redor 
da dimensão espiritual. 

No dia-a-dia, mesmo munidos de inteligência, princípios e valores, temos a tendência natural 
de agir com base no "aqui e agora", nos preocupando apenas com aquilo que o momento nos 
oferece e, se não formos espiritualmente inteligentes, certamente iremos comprometer o 
nosso futuro e o futuro daqueles que estão ao nosso redor, seja na vida pessoal ou 
profissional. Todos nós somos dotados de algum nível ético, que é constituído pelos princípios 
e valores que acreditamos, mas, apesar de haver uma forte relação entre ética e Inteligência 
Espiritual, esta última vai muito além de razão, sentimentos, emoções, princípios e valores. 
Uma pessoa com alto nível ético, por exemplo, se não for espiritualmente inteligente, pode ser 
levada a agir contra seus próprios princípios e valores. Segundo Dana Zohar, física e filósofa 
americana, e autora do livro QS - Inteligência Espiritual, em entrevista à Revista Exame, diz 
que: 

Inteligência Espiritual (QS) é uma terceira inteligência, que coloca nossos atos e experiências 
num contexto mais amplo de sentido e valor, tornando-os mais efetivos. Ter alto quociente 
espiritual (QS) implica ser capaz de usar a dimensão espiritual para ter uma vida mais rica e 
mais cheia de sentido, com adequado senso de finalidade e direção pessoal [...] O QS está 
ligado à necessidade humana de ter propósito na vida, e é ele quem nos apoia no 
desenvolvimento de valores éticos e crenças que irão nortear nossas ações [...] Os cientistas 
descobriram que temos um "Ponto de Deus" no cérebro, uma área nos lobos temporais que 
nos faz buscar um significado e valores para nossas vidas [...]  

A busca por sentido e propósito naquilo que faz é o principal fator de inspiração e motivação 
do ser humano. Quando essa necessidade deixa de ser satisfeita, a vida se torna vazia de 
sentido e significado. Outro fator importante que afeta nossas vidas, e que tem contribuído 
para o aumento do nível de estresse, é a velocidade de transformação pela qual o mundo 
passa. Isso faz com que já não encontremos segurança no material e no concreto, 
aumentando ainda mais a necessidade de buscarmos segurança e equilíbrio na liderança. 
Somente líderes que pensam e agem com base em princípios e valores que rompem os limites 
do aqui e agora; que elevam seu olhar para além de interesses que apenas solucionem o 
imediato e o individual, é que podem  estabelecer um ambiente onde haja respeito, segurança 
e sustentabilidade e perspectivas de um futuro melhor.  

Se por um lado a Inteligência Emocional nos permite julgar a situação em que nos 
encontramos e então escolher o comportamento mais apropriado, a Inteligência Espiritual nos 
leva a perguntar o que significa estar em determinada situação e se realmente queremos fazer 
parte dela. De maneira simples, Inteligência Espiritual é a capacidade de pensar, sentir e agir 



crendo que existe algo ou alguém além do tangível ou material, que traz consciência, 
significado e equilíbrio para o papel das pessoas nas organizações, na família, na sociedade e 
no mundo. 

Nas organizações, a Inteligência Espiritual dá sentido e significado à sua visão e missão, 
levando as pessoas a trabalhar com maior sentido e propósito, tornando-se uma grande aliada 
na melhoria de pontos importantes como: motivação, desempenho, comunicação, espírito de 
equipe, qualidade, diminuição do estresse e sintonia com a vida. Uma organização 
"espiritualizada" prioriza o compartilhamento em vez da competição, para evitar que apenas 
poucos vençam, levando assim todas as pessoas juntas ao primeiro lugar do pódio. Nestas 
organizações já não existe espaço para cabeças e ambientes evolucionistas onde o lema 
darwinista é "cresça ou morra", "sobreviva ou desapareça". Uma organização espiritualmente 
inteligente age com ética e não tem apenas metas a cumprir, mas causas a desenvolver. 

Nosso jeito linear, científico, materialista e cartesiano de pensar acaba nos levando a ver a 
vida por segmentos. No tocante ao lado espiritual, pensamos que, de segunda a sexta-feira, 
devemos trabalhar, e que no final de semana é que devemos cuidar da nossa vida espiritual, 
quando então vamos à missa ou ao culto, dependendo da crença de cada um. A Inteligência 
Espiritual rompe esse paradigma e integra nossos "mundos", permitindo que as organizações 
se tornem lugares onde também possamos colocar nossa espiritualidade em prática.  

Não devemos, porém, confundir espiritualidade com religiosidade ou religião. Apesar de 
estarem relacionadas, já que religião ou religiosidade estão associadas à dimensão espiritual 
do ser humano, elas não são a mesma coisa. Uma pessoa que se declara ateia, por exemplo, 
apesar de não acreditar em Deus e supostamente não ser adepta de nenhuma religião, 
continua sendo um ser espiritual, porque a espiritualidade faz parte da sua natureza como ser 
humano e individuo. 

É por tudo isso que Liderança e Inteligência Espiritual caminham juntas. Influência, inspiração, 
serviço, amor, caráter, integridade, equilíbrio, entusiasmo, formação de novos líderes e a 
construção de um futuro melhor são ações e comportamentos essencialmente espirituais. Um 
líder espiritualmente inteligente é uma pessoa inspiradora e que promove a consciência do 
papel das pessoas, não só na organização, como em todas as áreas de suas vidas e no mundo. 
Ele leva os indivíduos a entender que a colheita depende do plantio, formando pessoas e 
equipes conscientes de que o sucesso coletivo é mais importante que o individual. 

O líder inteligente espiritual é ético, está sempre pronto a ajudar seus colegas, prefere servir a 
ser servido e não se envergonha de dizer que depende da equipe para crescer. Seu grande 
propósito é ajudar as pessoas a se desenvolverem para que se tornem melhores seres 
humanos, pais, filhos, cônjuges, amigos e profissionais, alinhando suas necessidades e valores 
aos da organização. 

O líder espiritualmente inteligente está disposto a pagar o preço por agir com os princípios e 
valores que acredita, mesmo quando isso possa lhe trazer prejuízos pessoais, políticos ou 
econômicos, porque sua estrutura de valores está acima de qualquer possibilidade de 
vantagem pessoal ou corporativa. Ele sabe que amar não é apenas um sentimento, mas uma 
atitude, tratando as pessoas com decência e respeito e levando toda a equipe a agir da mesma 
maneira. Ele não compactua com resultados e desempenhos ruins, mas obtém o máximo da 
equipe por meio de inspiração e motivação. Ele jamais denigre as pessoas a quem serve, e 
busca incessantemente compreender como suas atitudes podem beneficiar essas pessoas, a 
organização e o mundo.  

A Inteligência Espiritual nos transforma em líderes que realmente se importam com as 
pessoas, com a vida e com o futuro. 
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