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EVOLUÇÃO HUMANA

INTRODUÇÃO
O conhecimento, sempre em expansão, se desdobra, naturalmente, em muitas áreas.
Nesta síntese fazemos referência a um aspecto filosófico – linha de evolução -, entrelaçado
à área de economia – ponto na evolução -, segundo conceitos do filósofo indiano Djwhal
Khul e da escritora inglesa Alice A. Bailey (23 obras publicadas), e a educação.

Esta síntese pretende apenas indicar fontes de pesquisas históricas básicas
sobre os temas abordados indicados a seguir (a obra completa de cada autor contextualiza o
fato quando destacado em algumas páginas), considerando um espaço de 500 anos, a partir
dos eventos de 1425 e 1525, como sinalizado por DJWHAL KHUL principalmente na obra
“A Exteriorização da Hierarquia”, fazendo conexões dos fatos históricos com a literatura
assinada por Alice Bailey.

O estudo será desdobrado nas seções:
1
2
3

Evolução humana,
Linha de evolução, e
Pontos na evolução.

Entendemos como evolução humana a vivência de estágios da massa da população,
ao longo do tempo, partindo de um complexo simples para outros complexos mais
abrangentes, até atingir a plenitude humana cada vez em maior grau.

Jcf21-120421301021
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EVOLUÇÃO HUMANA
INTRODUÇÃO
Em o “Discipulado da Nova Era – DNE”¹ é indicado quatro títulos para embasar o
estudo sobre Linha de Evolução a que ora nos propomos: Propósito, Plano (em
linguagem atual, projeto técnico, seguindo normas acadêmicas), Programa, e Padrão.
Na seção “Pontos na Evolução” seguiremos a sequência cronológica apresentada na
brochura de História Geral, edição 2000, autoria de Antônio Pedro Tota e Pedro Ivo de
Assis Bastos (APT/PIAB), em busca de fatos históricos de repercussão mundial, tentando
identificar “acontecimentos” e sinais da “nova civilização”, conforme referência na obra
já citada (p 362, bloco c), pondo em destaque economia, política e educação.
Na prática este trabalho, enquanto na área de filosofia, procura auxiliar, levantar a
questão: “Haverá (...) algo revelador que capacite um homem a escolher, sem errar, a ação
correta e seguir o caminho certo [ao se deparar com uma opção]?”².
Ao final deste trabalho apresentamos os autores, a bibliografia e as instituições
consultadas.

__________________________________________________________________
¹ Alice Bailey, Discipulado na Nova Era, volume II, tomo I, edição 2016, p 309, bloco c.
² Idem, O Caminho do Discípulo, tomo I, edição 1993, p 70.
jcf21-070321301021
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EVOLUÇÃO HUMANA
1 – EVOLUÇÃO HUMANA
Só por intermédio da análise da história (vasta bibliografia, correlacionada e
interpretada) é possível pressentir o rumo que a humanidade vem trilhando ao longo dos
milênios, neste estudo a partir de 1525. Todavia, fazendo uma analogia, a linha de evolução
pressupõe a existência de uma hierarquia à semelhança de uma empresa de porte mundial
que administra unidades de produção para atender necessidades de comunidades as mais
distantes geograficamente e diversificadas em culturas.
As empresas multinacionais e instituições, por intermédio de seus conselhos
administrativos e diretorias executivas, detêm complexas estruturas a partir da definição de
propósitos, fins e meios, princípios e de metas de curto e longo prazo.
No caso das empresas há uma gestão e monitoramento previsíveis, conforme as
“condições estruturais e conjunturais”¹. No caso da Hierarquia Cósmica, não. Como a
Hierarquia Cósmica, respeitando um livre arbítrio para a criatura humana, concebe a linha
de evolução não está acessível a maioria dos homens.
A linha de evolução – todo progresso nos padrões de relacionamentos humanos - é
implementada através da educação, exercício dos direitos humanos, políticas públicas,
planejamento econômico, tecnologia e noticiada à massa da população mediamente
instruída por intermédio da linguagem sintética do jornalismo escrito, televisivo e
eletrônico.

Consideraremos os seguintes complexos:
1
2
3
4
5
6

Liberdade, Igualdade e Fraternidade,
Globalização, Governo Mundial,
Economia Compartilhada,
Educação Geral,
Educação Financeira, e
Consciência.

____________________________________________________
¹ Celso Furtado Furtado, O Longo Amanhecer, edição 1999.
Jcf21-120321301021
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EVOLUÇÃO HUMANA
1 – EVOLUÇÃO HUMANA
A criatura humana, em seus vários níveis de consciência, participa na
implementação da linha de evolução. Ao nível de “discípulo” sua “tarefa consiste em
perceber o Plano que é a maneira hierárquica de cumprir a Vontade (da Hierarquia
Extrafísica), mais o Propósito que é percebido pelos Chefes da Hierarquia. Eles têm
também que se comprometer a cuidar para que o Plano se torne uma expressão real no
plano físico e uma parte da consciência da humanidade como um todo”¹.
Então, essa Hierarquia Extrafísica procurará “estimular e integrar na mente de certos
discípulos avançados um número de novas ideais que devem governar o processo de
libertação e encontrar expressão na Nova Era. Isso foi feito em pequena escala na época da
Revolução Francesa quando os três maiores conceitos de liberdade foram expressos nas três
palavras Liberdade, Igualdade, Fraternidade”².

_______________________________________________________
¹ Alice Bailey, Discipulado na Nova Era, volume II, tomo I, p 300 bloco c.
² Idem, Exteriorização da Hierarquia, tomo I, edição 2001, p 235.
jcf21-050321170821100921
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EVOLUÇÃO HUMANA
2 – LINHA DE EVOLUÇÃO
Liberdade, Igualdade e Fraternidade
LIBERDADE
“Foi a Deusa da Liberdade que inspirou a idéia da Estátua da Liberdade como
dádiva do povo da França ao povo dos Estados Unidos, consagrada na Ilha de Bedloe a 28
de Outubro de 1886. Símbolo da sua amizade e não só, ela foi o retraçar do arco da
liberdade do Château de Liberté para o Templo do Sol, com a intenção de que os
descendentes da Atlântida reencarnados quer na sua porta (extremidade) oriental quer na
ocidental (França e Estados Unidos), mantivessem bem alto o seu archote até que a cultura
da liberdade tornasse a aparecer numa era de ouro fundamentada na chama trina equilibrada
e expandida nos corações do povo amante da liberdade dessas nações irmãs”¹.
Apreciando a pintura de Eugène Delacroix (1798/1863 – Museu do Louvre), “a
liberdade guiando o povo” (1830), é possível imaginar aspectos dessa “liberdade”
proclamada na Revolução Francesa e muito representativo da “linha de evolução”. Alguns
destaques a considerar de imediato é a postura de uma mulher compartilhando a direção dos
destinos humanos, sem falso pudor e com a graça de uma beleza infinita.

________________________________________________________________________
¹ Mark e Elizabeth Prophet, Senhores dos Sete Raios, edição 1986, p 135.
Jcf21-170421030921
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EVOLUÇÃO HUMANA
2 – LINHA DE EVOLUÇÃO
Liberdade, Igualdade e Fraternidade
LIBERDADE
Ao discorrer, em seguida, sobre momentos históricos – pontos na evolução –
verificar-se-á que essa evolução tem acontecido em espaços de tempo longos, dependentes
do nível de consciência da massa da população que, diante das circunstâncias, por sua vez,
depende do LIVRE ARBÍTRIO. A pessoa saber usar a Liberdade sem prejudicar o próximo
– princípio básico pregado desde Jesus, passando pela revolução Francesa – tem sido o
desafio constante. Igualdade e Fraternidade têm implicações maiores ainda, sendo por isso
que Djwhal Khul afirma que a humanidade alcançará, sim, esta etapa, porém no decorrer de
mais mil anos¹. -Daí por que a concepção política da União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas não prosperou, retornando, em 1989, digamos assim, com Mikahil Gorbachev,
um declarado Cristão no poder, ao estágio anterior da Revolução Russa, de 1917.
A operacionalização dessas três dimensões – liberdade, igualdade e fraternidade –
não ocorre por consequências do acaso, ou segundo uma lógica linear conforme as
concepções do materialismo histórico.

GLOBALIZAÇÃO
GOVERNO MUNDIAL
“A síntese (escrito em 1943) dita a tendência de todos os processos evolutivos: tudo
trabalha em direção a maiores blocos unificados, amalgamações, relações internacionais,
planejamento global, fraternidade, fusões econômicas, o livre fluxo de mercadorias em
toda parte, interdependência, confraternização de crenças religiosas, movimentos baseados
no bem-estar da humanidade como um todo, e ideologias que tratam de totalidades e que
lutam contra a divisão, separação e isolacionismo”².
Djwhal Khul, também um paladino da Democracia, indica objetivamente para onde
devemos caminhar. Com todas as limitações humanas para operacionalizar as instituições
criadas em momentos de euforia intelectual – para não usar palavra mais adequada – suas
concepções se deslocam para o futuro, sinalizando harmonia entre todos os indivíduos e
nações.

____________________________________________________________
¹ Alice Bailey, Exteriorização da Hierarquia, tomo I, edição 2001, pp 235/236;
e Caminho do Discípulo, volume II, edição 1993, p 94.

² Idem, Os Raios e as Iniciações, edição 2004, p 110.
Jcf21-050321160321030821
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EVOLUÇÃO HUMANA
2 – LINHA DE EVOLUÇÃO
ECONOMIA COMPARTILHADA
A expressão ECONOMIA COMPARTILHADA é usada por Djwhal Khul¹ e toma
forma por intermédio da educação financeira disseminada por bancos centrais, instituições
privadas e universidades, sendo o caso do Banco Central do Brasil, quando já promoveu
oito semanas de educação financeira (ENEF), eventos anuais, a última em 08.11.2021, a
live Educação Financeira e o Futuro das Crianças, de responsabilidade da Brasilprev
(previdência privada do Banco do Brasil), em 15.10.2020, e a do 9º Fórum Econômico –
Economia Comportamental – da Universidade de Brasília, em 16.11.2020.
Além dessa concepção há obras tratando detalhadamente do tema como a de
Amartya Sem, em “Sobre Ética e Economia”, edição 1999; Amit Goswami, em “O Ativista
Quântico”, edição 2012, cap. 14 – “Rumo a uma Economia Espiritual”; Pedro Malan em
“Estado da Economia Mundial”, edição 2015.
Como contribuição para efetivação da educação financeira a Escola Infantil Cícero
Pereira, qualificada às páginas 36 e 57, está implementando projeto nesse sentido.

EDUCAÇÃO
“Em maio deste ano (1953) participei (Oliver Raiser, Departamento de Filosofia da
Universidade de Pittsburg, USA) de um seminário de dois dias em Chicago, patrocinado
pelo Centro para o Estudo da Educação Liberal para Adultos, uma subdivisão da Fundação
Ford (isso mesmo, Fundação Ford!), criada para expressar a crescente preocupação pela
base espiritual de nossa civilização em nosso tempo. Na proposição do problema que nosso
grupo deveria estudar, Educação numa Sociedade Democrática, fomos informados como
segue:
“A educação precisa ir de encontro às necessidades do espírito humano. Deve
auxiliar as pessoas a desenvolverem uma filosofia pessoal e senso de valores satisfatórios; a
cultivarem o gosto pela literatura, música e artes; a crescerem na capacidade de analisar
problemas e a chegarem a conclusões cuidadosas”.

___________________________________________________________________
¹ Alice Bailey, Discipulado na Nova Era, volume II, tomo I, edição 2016, p 272.
Jcf21-160321191121

9

EVOLUÇÃO HUMANA
2 – LINHA DE EVOLUÇÃO
EDUCAÇÃO
“Numa tal filosofia, três necessidades fundamentais devem ser satisfeitas: 1) uma
teoria psicológica do ser humano a ser educado; 2) uma teoria social da espécie de
sociedade que se está tentando criar, ou preservar, como sede apropriada para os ideais
culturais promulgados; 3) uma visão universal, ou cosmológica, uma teoria do lugar do
homem no universo, no qual é espectador e ator”¹.
Em “O Paradigma Educacional Emergente”, seção “Educação e Desenvolvimento
Humano”, de Maria Cândida Moraes, edição 2010, p 211, encontramos mais subsídios para
visualizar o projeto de Oliver Raiser.

CONSCIÊNCIA
A Ponte Iluminada que possibilita a comunicação consciente do homem com seus
planos superiores – é fácil para nós no século XXI, pois já temos introjetado na
consciência a noção de interconectividade e de rede, trazida pela tecnologia, entretanto
ela ocorre no mundo físico. Todavia, precisamos levá-la para o sutil, o plano da
consciência, a alma individual que é um fragmento da alma no mundo e daí, nos
conectamos com a essência de todos os seres, via alma.
Com o advento do conhecimento sobre a matéria (fissão nuclear) surgiu a expansão
de outros conhecimentos como nas relações trabalhistas. “Nossa civilização mecânica será
simplificada e uma era será introduzida na qual será livre do incubo do dinheiro (sua posse
e sua não-posse) e a família humana reconhecerá universalmente seu status como um reino
de ligação entre os três reinos inferiores da natureza e o quinto ou reino espiritual. Haverá
tempo e liberdade para uma cultura da alma que ultrapassará nossos modernos métodos de
educação e o significado dos poderes da alma e o desenvolvimento da consciência superhumana atrairá a atenção dos educadores e estudantes em toda parte”².

_________________________________________________________________
¹ Alice Bailey, Educação na Nova Era, edição 1971, prefácio.
² Idem, O Caminho do Discípulo, tomo II, edição 1993, p 48.
Jcf21-130321100821
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EVOLUÇÃO HUMANA
3 – PONTOS NA EVOLUÇÃO
Os 25 fatos históricos tomados nesta seção como referências, não obrigatoriamente
seqüenciais, apresentados em formato especial, até a criação do Tribunal Penal
Internacional, em 2002, indicam a Linha de Evolução e o nível de consciência da massa da
população ao se manifestar diante das circunstâncias. De uma posição totalmente passiva,
submetida às determinações de classes sociais – Revolução Francesa, escravidão por
exemplos – essa massa emerge aos poucos, ao longo do tempo, forçando a criação de
Instituições com declarados propósitos em seus benefícios. Para cada momento, quando
comportar, apresentaremos novos acontecimentos que sinalizam um melhor nível de
consciência da massa da população ou foco do ciclo evolutivo seguinte, sem no entanto, ter
a intenção, absolutamente, de esgotar o tema.
Até 28.08.2021, a Democracia estava vencendo todos seus embates, pelo menos no
Brasil e nos Estados Unidos. “Na Contramão da Liberdade”¹ está muito bem delineado este
palco. Nas entrevistas do Ministro Luís Roberto Barroso² e do ex-Ministro Raul
Jungmann³, com o título “Não Vai Ter Golpe”, ápice do embate entre Democracia e
autoritarismo no Brasil, também se pode antever a afirmação da Linha de Evolução no
campo político.
Na dimensão de pessoas físicas o Ponto na Evolução se caracteriza nos exemplos
analisados por Saulo Ramos, em o “Código da Vida”¹¹ (direitos humanos), e Fabio
Giambiasi em “Capitalismo: Modo de Usar”¹² (Pedro Galindo e Kátia Fernandes). A
quantidade de Pedros e de Kátias em uma comunidade contribui para o ponto na evolução
daquela comunidade. Todavia, um influencia o outro que, por sua vez, criam
circunstâncias complexas e exigem novas soluções das instituições afins.
De uma forma mais complexa, restrito ao território brasileiro e a um espaço de
tempo, o conceito de ponto na evolução está contido, implicitamente, em obras como –
Fabio Giambiagi – “Deficit Público” (edição 2021), Alberto Carlos Almeida - “A Cabeça
do Brasileiro“ (edição 2007), Júlio Roberto de Souza Pinto - “Sistemas Políticos e
Comportamento Parlamentar” (edição 2011), Eduardo Mufarej – “Jornada Impossível”
(edição 2021), e Armando Castelar e Cláudio Frischtak - “Mobilidade Urbana” (edição
2015), de vez que as estatísticas e as indicações técnicas constantes das obras não são
capazes, em um espaço de tempo de cinco a oito governos, de induzir a comportamentos e
políticas condizentes.

_____________________________________________________________
¹ Timothy Snyder, edição 2019.
² Veja, edição 29.04.20.
³ Veja, edição 25.08.21.
¹¹ Edição 2007, página 184.
¹² Edição 2015, página xi.
f21-260521250921
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EVOLUÇÃO HUMANA
3 – PONTOS NA EVOLUÇÃO
Anos
1215

1492-12.10

1450

Acontecimentos – Bibliografia
MONARQUIA
1-Magna Carta – Inglaterra,
2-República – Maria Antonieta (02111755/16101793).
1-Winston Churchill, História dos Povos de Língua Inglesa,
edição 2005, pp 230/242.
2-Stefan Zweig, Maria Antonieta, edição 2013, p 354.
EXPANSÃO MARÍTIMA
Descobrimento da América – Cristóvão Colombo (1451/1506).
Alice Bailey, A Exteriorização da Hierarquia, tomo II, edição 2001, p 27.
ECONOMIA POLÍTICA
1-Mercantilismo (1450/1750),
2-Cédula bancária (1716) - John Law (1671/1729),
3-Eficácia do trabalho (produtividade) - Adam Smith (1723/1790),
A Riqueza das Nações (1776).
4-Manifesto Comunista (1848) – Karl Marx (1818/1883),
O Capital (1859).
5-Juros e Moeda - John Maynard Keynes (1883/1946),
6-Acordo de Bretton Woods (1944),
7-Fundo Monetário Internacional/Banco Mundial (1944),
8-Padrão - ouro (15.08.1971),
9-Crise financeira de 2006/2008,
10-Concentração da riqueza / endividamento das famílias (2021).
1-Paul Hugon, História das Doutrinas Econômicas, edição 1974, p 61.
2-idem, p 78; 3- p 107/113; 4- p220/222; 5 p 438; 6/7-p 445.
8- Niall Feguson, A Lógica do Dinheiro (Riqueza e poder no mundo
moderno 1700 – 2000), edição 2007, pp 379/386.
9-Michael Lewis, Bumerangue, edição 2011.
Alan Greenspan, O Mapa e o Território, edição 2013, pp 265/266.
10-Carmen M. Reinhart, Oito Séculos de Delírios Financeiros,
edição 2010, pp 206/220.
Paul Krugman, Um Basta à Depressão Econômica, edição 2012, p 66.
Joseph E. Stiglitz, El Malestar em la Globalización, edição 2002.
Raghuram Rajan, Linhas de Falha (Como rachaduras ocultas ainda
ameaçam a economia mundial), edição 2011.
Ludwing Von Mises, A Mentalidade Anticapitalista, edição 2017.

Jcf21-070321090921

12
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3 – PONTOS NA EVOLUÇÃO
Anos
1651

1748

1762

Acontecimentos – Bibliografia
ESTADO ECLESIÁSTICO E CIVIL
Thomas Hobbes (1588 – 1679)
Leviatã – Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil,
1ª edição original .
Fabio Giambiagi e André Villela, Desenvolvimento Econômico, edição
2013, pp 63/ 64 e nota.
ESTADO DE TRÊS PODERES
Montesquieu (1689 – 1755)
Do Espírito das Leis – 1ª edição original (edição 2007).
ILUMINISMO
1-René Descartes (1596 – 1650): “Penso, logo existo”.
2-Isaac Newton (1642 – 1727): lei da gravidade universal.
3-François Marie Arouet/Voltaire (1694–1778):pelas liberdades individuais.
4-Jean Jacques Rousseau: soberania popular (1712 – 1778).
1/3-APT/PIAB, pp 86/88.
4-Alice Bailey, A Exteriorização da Hierarquiaq, tomo I, edição 2001, p 50.
John Micklethwait e Adrian Wooldridge, A Quarta Revolução (A corrida
global para reinventar o estado), edição 2015, p 48.

Jcf21-010621
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3 – PONTOS NA EVOLUÇÃO
Anos
1776-04.07

Acontecimentos – Bibliografia
ESTADOS UNIDOS – Independência
1-Apoio financeiro, militar e estratégico da França.
2-Independência – Benjamin Franklin (1706/1790).
3-Guerra de secessão e proclamação da emancipação – 1862 Abraham Lincoln (1809/1865)
4-Racismo (1955) - Martin Luther King Jr (1929/1968).
5-Controle dos arsenais nucleares – 1968.
6- PÍB em 2019: US$ 21,433, trilhões.

1785

1/2-Leandro Karnal, História dos Estados Unidos, edição 2007, p 94.
2-Autobiografia de Benjamin Franklin, edição sem registro.
Walter Isaacson, Uma Vida Americana, edição 2003, pp 340/352
3-Alice Bailey, Exteriorização da Hierarquia, tomo II, edição 2001, p 27.
R.B. Bernstein, Abraham Lincoln – Escritos e Reflexões, edição 2020.
4-Leandro Karnal, obra citada, pp 243/249.
5-Henry Kissinger, Ordem Mundial, edição 2014, pp 337/342.
6-Banco Mundial.
REVOLUÇÃO INDUSTRIAL – 1ª manifestação contra
1-Descoberta da máquina a vapor - James Watt (1736 – 1819).
2-Regulamentação do trabalho – Robert Owen (1772/1858).
1-APT/PIAB, p 85.
Leo Huberman, História da Riqueza do Homem,
edição 1974, pp 183/186.
2-Paul Hugon, História das Doutrinas Econômicas,
edição 1974, pp 177/180.

Jcf21-020621
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3 – PONTOS NA EVOLUÇÃO
Anos

Acontecimentos – Bibliografia
REVOLUÇÃO FRANCESA

1715/1789

1-Crise econômica, dívida pública e queda na produção agrícola.
2-Objetivos transparentes.
3-A busca por liberdade, igualdade e fraternidade.
4-Queda da Bastilha.
5-Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. – 26.08.1789
6-Proclamação da República Francesa – 21.09.1792.

1789-14.07

1888-08.05

1-APT/PIAB, p 145; Eric Hobsbawm, A Era das Revoluções, p 108;
Winston Churchill, História Povos Língua Inglesa, v 3, ed 2007, p 132.
2-Eric Hobsbawm, obra citada, p 132; 3-Idem, capítulo 3.
4-APT/PIAB, p 93.
5/6-Eric Hobsbawm, A Era das Revoluções, cap. 3, edição 2012.
BRASIL – Libertação dos escravos
1-Delimitação do território - Barão do Rio Branco (1845/1912).
2-Libertação dos escravos - Joaquim Nabuco (1849/1910).
3-Comunicação, telégrafo - Rondon (1865/1958).
4-Fases na condução do Estado - Getúlio Vargas (1883/1954).
5-Endividamento.
6-Inflação 12/meses/junho 1994 – 5.000% - Fernando Henrique
Cardoso (18.06.31).
7-Economia de mercado limitada pelo Estado.
8-Educação deficiente.
1-Rubens Ricupero, Rio Branco/O Brasil no mundo, edição 2000.
2-Angela Alonso, Joaquim Nabuco, edição 2007;
Laurentino Gomes, Escravidão, edição 2019, p 281.
3-Larry Rohter, Rondon Uma Biografia, edição 2019.
4-Lira Neto, Getúlio, edições 2012, 13 e 14.
Boris Fausto, História do Brasil, edição 2012, pp 223/224, 229.
5-Caio Prado Júnior, História Econômica do Brasil, edição 2012, p 200.
6-FGV/IBRE/Instituto Brasileiro de Economia Fernando Henrique Cardoso, A Arte da Política, O Plano Real,
edição 2011, pp 137/221.
7/8-Fabio Giambiagi e Samuel Pessoa, Desenvolvimento Econômico,
edição 2013; Fabio Giambiagi e Alexandre Schwartsman, Complacência
(Entenda por que o Brasil cresce menos do que pode), edição 2014;
Fabio Giambiagi e Rodrigo Zeidan, Apelo à Razão
(A reconciliação com a lógica econômica por um Brasil que deixe
de flertar com o populismo, com o atraso e com o absurdo), edição 2018.
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Anos
1906

1907

Acontecimentos – Bibliografia
ESTADO DE BEM-ESTAR-SOCIAL
Beatrice Webb (1858/1943).
John Micklethwait e Adrian Wooldridge, A Quarta Revolução (A corrida
global para reinventar o estado), edição 2015, p 70.
SEGUNDA CONFERÊNCIA DA PAZ DE HAIA
Rui Barbosa (1849/1923).

1914-28.07

Carlos Henrique Cardim, A Raiz das Coisas, Rui Barbosa: O Brasil
No Mundo, edição 2007.
I GUERRA MUNDIAL

1917

David Fromkin, O Último Verão Europeu, edição 2004.
Henry Kissinger, Ordem Mundial, edição 2014, pp 257/258.
REVOLUÇÃO RUSSA
1-Objetivos transparentes.
2-A busca por Igualdade.
3-Dissolução da URSS.
4-Muro de Berlim –unificação da cidade – 09.11.1989.

1918-28.06

1/2-APT/PIAB, p 145.
Henry Kissinger, Ordem Mundial, edição 2014, p 87.
3-Mikhail Gorbachev, Perestroika (Reestruturação), edição 1987.
Richard Pires, História Concisa da Revolução Russa, edição 2008.
TRATADO DE VERSALHES
Alice Bailey, Exteriorização da Hierarquia, tomo I, edição 1993, p 95.
Henry Kissinger, Ordem Mundial, edição 2014, pp 257/258.
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Anos
1919-28.04

Acontecimentos – Bibliografia
LIGA DAS NAÇÕES
Woodrow Wilson (1856/1924)

1929

Alice Bailey, Telepatia e o Veículo Etérico, edição 2001, p 14.
CRISE FINANCEIRA
Superprodução industrial (CONSUMISMO)

1939-01.09

Bernard Gazier, A Crise de 1929, edição 2009;
Selwyn Parker, O Crash de 1929, edição 2009.
II GUERRA MUNDIAL
1-CARTA DO ATLÂNTICO
2-Franklin Roosevelt (1882/1945),
2-Winston Churchill (1874/1965).
3-Hiroshima e Nagasaki.
4-Dresden.
5-Conferências de Yalta/Potsdam (1945).
6-Plano Marshall (1947).

1/2-Alice Bailey, Exteriorização da Hierarquia, edição 2001, pp 48/49, 30;
Henry Kissinger, Ordem Mundial, edição 2014, p 270.
2-Lord Roy Jenkins, Roosevelt, edição 2003.
3-Winston Churchill, Memórias da II Guerra Mundial,
edição 205, pp 1095/1108; Lester Brooks, História Secreta da Rendição
Japonesa de 1945, edição 2019, pp 169/174;
4-Abril Coleções, 70º Aniversário da II Guerra Mundial, edição 2009,
volume.20.
5-Abril Coleções, obra citada, volume 30, pp 34/35.
6-Henry Kissinger, obra citada, p 283.
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Anos
1945-24.10

Acontecimentos – Bibliografia
ONU - Criação
1-Intervenções militares em conflitos internos de vários países, com
milhares de mortes (Somália, Ruanda, Bósnia, Timor Leste,
Serra Leoa, Sudão).
2-Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (set/2000).
3-Ordem mundial.

1947-15.08

1-Kofi Annan, Intervenções, edição 2013,
pp 22, 24, 30, 33, 50, 61, 70, 85, 109, 150, 152.
2-Kofi Annan (obra citada), p 253.
3-Henry Kissinger, Ordem Mundial, edição 2014, pp 367 e 372.
ÍNDIA – Autonomia política
1-Ascensão política.
2-Divulgação da filosofia oriental.
1-Gandhi – Minha vida e minhas experiências com a verdade, edição 1968.
Henry Kissinger, Ordem Mundial, edição 2014, p 194.
2-Paramahansa Yogananda, Autobiografia de um Iogue, edição 1974.
Swami Rama, Vivendo com os Mestres do Himalaia, edição 1978.
CHINA

1949-01.10

1-Opção política – República Popular.
2-Entrada na Organização Mundial do Comércio (11.12.2001).
3-2º lugar no Produto Interno Bruto mundial/2020: US$ 15 trilhões.

1-Henry Kissinger, Sobre a China, edição 2011, p 223,
e Ordem Mundial, edição 2014, pp 222/230.
2-Ana Luisa Soares Peres (King’s Colege London), Letícia Daibert
(Facultad Latinoamericana), internet postagem em jan/2015,
consulta em 05.06.21.
3-Banco Mundial.
Hélio Jaguaribe, Um Estudo Crítico da História, edição 2002, tomo II p 232.
John Micklethwait, A Quarta Revolução, edição 2014, p 130/142.

Jcf21-060621250621

18

EVOLUÇÃO HUMANA
3 – PONTOS NA EVOLUÇÃO
Anos
1993-01.11

Acontecimentos – Bibliografia
UNIÃO EUROPEIA
Criação (27 Estados – membros).

1994

Cristina Soreanu Pecequilo, A União Europeia, edição 2014.
ÁFRICA DO SUL – Apartheid
Nelson Mandela (18.07.1918/05.12.2013),
de presidiário para Presidente da nação.

2002-01.07

Nelson Mandela, Longo Caminho para a Liberdade, edição 1995.
Richard Stengel, El Legado de Mandela, edição 2011.
TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL
Limitações/multilateralismo
Kofi Annan, Intervenções, edição 2012, p 184.
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Considerando os fatos históricos apresentados em ordem cronológica, vamos
estender mais um pouco, tentando encontrar conexões que corroborem com o conceito de
Linha de Evolução humana, como pressuposto de um planejamento extrafísico.
MONARQUIA – MAGNA CARTA
Na Linha de Evolução a Magna Carta (15.06.1215) poderia ser considerada um
marco no processo de construção de uma ordem jurídica partindo do poder ditatorial do rei
até alcançar o Estado de Direito hoje. Comenta Winston Churchill¹: “Nas idades futuras, a
carta seria usada como fundamento de princípios e sistemas de governo com os quais nem
sequer sonhavam o rei João e os seus nobres”.
A fase evolutiva seguinte é a criação da República após a revolução Francesa,
incrustada nela a pessoa de Maria Antonieta de “natureza linear”² que emergiu da “mocinha
impertinente, estouvada, em mulher grave e digna”.
Já nos dias atuais, o desdobramento da Magna Carta poderia implicar no
questionamento: por que a evolução humana se processa, a partir de um momento, mais
intensamente em uma região que em outra?
Para Niall Ferguson³ o certo é que “o que distinguiu o Ocidente do Oriente – as
molas propulsoras do poder global – foram seis novos sistemas de instituições
identificáveis e as idéias e os comportamentos associados a eles. Para simplificar (são):
1 A competição;
2 A ciência;
3 Os direitos de propriedade;
4 A medicina;
5 A sociedade de consumo; e
6 A ética do trabalho”.

______________________________________________________________
¹ História dos Povos de Língua Inglesa, volume 1, edição 205, p 240.
² Stefan Zweig, Maria Antonieta, edição 2013, p 354 e orelha.
³ Civilização, edição 2012, página 36.
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EXPANSÃO MARÍTIMA
E tudo começou com a expansão marítima. Segundo Alice Bailey, Cristóvão
Colombo foi alguém muito qualificado não só para o empreendimento da expansão
marítima (1492), como para compreender a dimensão global em que estava se envolvendo.
Na realidade, essa expansão teve um primeiro momento como exposto por Gavin Menzies,
em “1434 (O ano em que uma magnífica frota chinesa velejou para a Itália e deu início ao
Renascimento, edição 2010)”.

ECONOMIA POLÍTICA
John Law, em 1716, com sua letra bancária, sem considerar a lei da oferta e da
procura, quase quebra a França. Adam Smith, com a idéia da “eficácia” do trabalho e
conseqüente divisão do trabalho (produtividade), deu os primeiros passos para as
concepções da economia moderna.
Em sequência e simultaneamente às dimensões anteriores, a questão produtiva de
bens para alimentar, construção de moradia, escola e até mesmo de espaços para lazer, a
nível de massa, toma nova dimensão, novos estandartes são defendidos, até alcançar a
Revolução Russa. Duas posições políticas são exploradas: a liberdade com os Estados
Unidos e a igualdade com a Rússia. Para a mão de obra produtiva da população russa, sem
estímulo para produzir com qualidade, prevaleceria, na dinâmica do tempo, esse nível de
consciência – o ponto na evolução -, até a queda do muro de Berlim. Em outro momento,
no mercado financeiro, na crise de 2006/2008, quando os 25 gestores de fundo de Hedge
ganharam cerca de 14 bilhões de dólares¹, o “espírito animal”, o “comportamento de
manada” e o consumismo seriam (ainda) as características predominantes.
Não há como antecipar os processos históricos promovidos pela “mão invisível”.
Entretanto, considerando tantos destaques de pessoas ilustres nessa área, trazendo o tema
para o presente, Barack Obama², representa, pelas suas origens, cultura excepcional,
integridade ética, discernimento, um avanço histórico significativo da consciência de
massa, ao elegê-lo e reelegê-lo para uma função política de projeção mundial, no que se
refere à economia política.

______________________________________________________________
¹ Paul Krugman, Um Basta à Depressão Econômica, edição 2012, p 66.
² Uma Terra Prometida, edição 2020.
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ESTADO ECLESIÁSTICO E CIVIL
Para Huberto Rohden¹, Tomás Hobbes foi um homem muito qualificado e “ocupou
altos cargos políticos no seu país e na França, durante treze anos”. Então a solução para o
problema, a dispersividade na produção de bens gerais, poderia ser melhorada por
intermédio do estado centralizador – diferentemente da estrutura conduzida por reis divinos
–, com a perspectiva de introduzir o caráter “civil” para transformações posteriores, até
alcançar o estado nacional laico de hoje.

ILUMINISMO
Normalmente a criatura humana não percebe, no dia a dia, que há uma dinâmica e
as transformações se processam em espaços de tempo longos – 100, 300 anos.
Montesquieu, em “Do Espírito das Leis”, inspirou a Declaração dos Direitos do Homem e
do Cidadão, na Revolução Francesa, e determinou a ordem política que predomina hoje.
Assim, primeiro surgem mentes iluminadas; depois, os conceitos e estes se
propagam e a massa da população é influenciada. Na Linha de Evolução René Descartes
incita o homem para decidir não mais com a predominância do emocional e Rousseau,
paladino da soberania popular – “o homem nasce livre e é acorrentado por todos os lados”
-, autor do “Contrato Social”, é a base para a Revolução Francesa.

____________________________________________________________
¹ A Filosofia Contemporânea, volume II, 4ª edição, p 47.
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INDEPENDÊNCIA DOS ESTADOS UNIDOS
Nem mesmo a filosofia resolve o impasse do bem e do mal. A não ser que se
compreenda a necessidade do LIVRE ARBÍTRIO. Sim, a criatura humana, individual ou
coletivamente, precisa, diante do bem e do mal tomar posições livremente. Lincoln e
Benjamin Franklin foram líderes incontestes no processo da liberdade, até alcançar
desdobramentos com Martin Luther King e a perspectiva de uma terceira guerra mundial na
década 70. Esta reduzida a cinzas com a participação de outro líder expressivo, atento aos
preceitos da Religião Ortodoxa Russa: Mikhail Gorbachev.
Já naqueles idos de Benjamin Franklin, a educação financeira se fazia presente
quando ele afirmou: “Pense no que você faz quando se endivida; você dá a outro poder
sobre sua liberdade. Se não puder pagar no prazo, você vai se envergonhar ao encontrar seu
credor; terá medo ao falar com ele, e dará pequenas e covardes desculpas esfarrapadas; aos
poucos você perderá a correção, e mentindo descerá direto e reto para o fundo; pois, como
diz Poor Richard, o segundo vício é mentir; o primeiro, endividar-se”.

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
Mais um passo no complexo evolutivo: o surgimento da máquina à vapor e sua
utilização para produzir artefatos agrícolas e tecelagens em sistema de economia de escala,
em oposição à máquina de fiar da Índia e China, e, neste caso, com grande oferta de
agasalhos, poupando vidas nos momentos de frio intenso. Por outro lado, não havia leis
para regulamentar a participação de crianças e mulheres como mão-de-obra, provocando
sofrimentos e abusos. Robert Owen, grande industrial, “conseguiu que o parlamento inglês
votasse a lei de 1819, fixando em 9 anos de idade a admissão de menores no trabalho e, em
doze horas, a duração da jornada de trabalho”¹. Só depois, com Beatrice Webb, e muito
mais nos dias atuais, esse estágio é bastante limitado. A máquina a vapor provocou também
profundas transformações na mobilidade física das pessoas, e nas comunicações com o
incremento dos transportes marítimos e fluviais.

REVOLUÇÃO FRANCESA
O evento marca o início da História Contemporânea, tamanha sua magnitude. As
teorias políticas polarizadas então se precipitam. A massa da população deixou de encarar
os reis como canais divinos e, aí, toma forma o modelo republicano. Não teria havido uma
“mão invisível” conduzindo as circunstâncias?
______________________________________________________________
¹ Paulo Hugon, História das Doutrinas Econômicas, p 177/178.
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REVOLUÇÃO FRANCESA
Eric J. Hobsbawm¹: “Se a economia do mundo do século XIX foi formada
principalmente sob a influência da REVOLUÇÃO INDUSTRIAL britânica, sua política e
ideologia foram formadas fundamentalmente pela revolução Francesa”. “A Revolução
Francesa não foi feita ou liderada por um partido ou movimento organizado, no sentido
moderno, nem por homens que estivessem tentando levar a cabo um programa estruturado.
Nem mesmo chegou a ter “líderes” como as revoluções do século XX, até o surgimento da
figura pós-revolucionária de Napoleão. Não obstante, um surpreendente consenso de idéias
gerais entre um grupo social bastante coerente deu ao movimento revolucionário uma
unidade efetiva”.
BRASIL – LIBERTAÇÃO DOS ESCRAVOS/ESTADO DITATORIAL
ESTADO DEMOCRÁTICO
Mesmo Voltaire, em 1756², “um dos principais ideólogos da Revolução Francesa,
afirmava a respeito dos negros: olhos redondos, nariz achatado, lábios sempre grossos,
formato diferente das orelhas, cabelo encrespado na cabeça, e mesmo a sua capacidade
mental estabelecem uma prodigiosa diferença entre eles e as outras espécies de seres
humanos”.
O ponto na evolução era o seguinte³: “Até o início do século XIX, o tráfico negreiro
era o maior e o mais internacionalmente de todos os negócios do mundo. A rede de
interesses envolvia milhares de pessoas, incluindo agentes de fornecimento de água e
comida, e até instituições religiosas para batizar e catequizar os cativos. Abrangia ainda
seguradoras, estaleiros e armadores, banco de crédito, empresas de transporte que
forneciam navios, tripulações e apoio logístico às viagens, além de uma complicada
estrutura burocrática para supervisionar as transações e cobrar impostos e tarifas (...), a
reprodução sistemática de cativos, com o objetivo de vender crianças, da mesma forma
como se comercializam animais domésticos”. No Brasil a índole do povo abrandou a
miscigenação, contribuindo para modelar uma nova perspectiva de harmonia entre criaturas
de várias origens e composição de pele.

_________________________________________________________________
¹ A Era das Revoluçãoes 1789 – 1848, edição 2012, pp 97 e 105.
² Laurentino Gomes, Escravidão, edição 2019, p 75.
³ Idem, pp 223 e 224.
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BRASIL – LIBERTAÇÃO DOS ESCRAVOS/ESTADO DITATORIAL
ESTADO DEMOCRÁTICO
Em qualquer país a condução da massa da população no sentido da Linha de
Evolução é muito complexa. No Brasil, além da escravidão há outra fase expressiva, a
transição de um estado ditatorial para o Estado Democrático de Direito. Os perfis de
Joaquim Nabuco e Getúlio Vargas contribuem para se entender os momentos históricos em
que eles foram protagonistas. De Getúlio Vargas para os dias atuais, a Linha de Evolução
tem se mantido, conforme se pode observar na análise de Júlio Roberto de Souza Pinto, em
“Sistema Político e Comportamento Parlamentar” (edição 2011), mesmo que o nível de
consciência da maior parte dos parlamentares se apresente voltado para interesses pessoais.

REVOLUÇÃO RUSSA
Fome, frio, relento, ignorância, guerras são fatos que têm sido uma constante ao
longo da história. Qual a solução? Qual a razão de ser de tanta desigualdade?
Todavia, consideremos que a expectativa de vida hoje no Brasil é 74,8. Há 1.000
anos, em Londres, era de 25 anos. Se justifica em função dos conflitos permanentes entre as
comunidades e, naturalmente, devido às limitações da ciência para curar doenças como uma
simples gripe. O complexo é muito grande, envolvendo uma ciência moderna – a logística,
a distribuição do PIB para uma população alcançando 8 bilhões de pessoas.
No que se refere às guerras, a Segunda Conferência de Paz de Haia em 1907 outra
vez trabalhou para que as nações admitissem a igualdade entre si para então se voltarem
para a solução dos desajustes sociais internos. A participação de Rui Barbosa – a águia de
Haia – foi destaque. Mas, por que?
A Revolução Russa foi uma tentativa para implantar o Estado de Bem-Estar Social
pleno preconizado por Beatrice Webb, quando foi criada a merenda escolar para crianças
carentes, pensão para idosos, seguro nacional para doentes e desempregados, esterilização
dos inaptos (eugenia?). Por que não deu certo? Voltando à Revolução Francesa e aos
princípios de Liberdade, Igualdade, Fraternidade é presumível as razões do fracasso, e só
mesmo a filosofia – linha de evolução e pontos na evolução - é capaz de nortear pesquisas
nesse sentido e permitir compreensão para o problema.
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GUERRAS MUNDIAIS
Primeira fase, 1914/1918: “O céu de onde despencou a Europa não estava vazio; ao
contrário, estava carregado de processos e poderes. As forças que iriam dilacerá-lo –
nacionalismo, socialismo, imperialismo e afins (um ponto na evolução) – estavam havia
muito em movimento. O mundo europeu já vinha sendo assaltado por ventos de grande
altitude. Havia muito navegava em céus perigosos. O comandante e a equipagem o sabiam.
Mas os passageiros, pegos completamente de surpresa, ficaram se perguntando
insistentemente: por que não receberam nenhum aviso?”¹.
Após a baixa de 20 milhões de soldados e civis nesse período de guerra foi assinado
o Tratado de Versalhes impondo a Alemanha condições de reparos materiais que ela não
tinha condições de cumprir. A visão do complexo era dentro de uma lógica linear: quem
causou os prejuízos materiais, a Alemanha, deve pagar.
Para se ter uma idéia sobre o nível evolutivo naqueles anos, é imprescindível
recorrer ao “Atlas Ilustrado de la Primeira Guerra Mundial”, editado por Susaeta Ediciones
(Madri 913.009.100 – www.susaeta.com – edicones@susaeta.com -).

_________________________________________________________________¹ David Fromkin, O Último Verão Europeu, edição 204, p 16.
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GUERRAS MUNDIAIS
Já na segunda fase da guerra, 1939/1945, a compreensão do complexo de guerra
tinha evoluído e homens mais conscientes e preparados – Franklin Roosevelt e Winston
Churchill – estavam liderando as circunstâncias, haja vista a redação da Carta do Atlântico,
em 1941, a Linha de Evolução.
Para encerrar esse ciclo de grandes perdas da população mundial, as bombas
detonadas sobre Hiroshima e Nagasaki representam mais um desfecho trágico, todavia
justificadas por Winston Churchill nas suas “Memórias da Segunda Guerra Mundial”¹.
Lester Brooks² analisou a questão, corroborando com as justificativas sobre as ações
deferidas pelas forças aliadas. Com relação à destruição de Dresden, Churchill tomou
providências para impedir ações militares em áreas de população civil.
Entre as duas fases da guerra mundial emerge a Ligas das Nações, em 28.04.1919,
com a forte presença de Woodrow Wilson que para se eleger como o 28º presidente dos
Estados Unidos contou com a participação do magnata Edward House, “homem de riqueza
independente, familiarizado com as grandes figuras de Wall Street”³.
Mas que fazer para tentar preservar a paz, já que os eventos promovidos na
Conferência de Vestfália, Congresso de Viena e por ocasião do Tratado de Versalhes não
conseguiram?
Bertrand Russell, em “Princípios de Reconstrução Social”¹¹, analisa porque o
homem vai a guerra. Por um lado, a massa. Por outro, a liderança dos intelectuais e
políticos. Daí, sinaliza: “1 – Deve-se promover, o quanto possível, o crescimento e a
vitalidade dos indivíduos; 2 – O crescimento de um indivíduo ou de uma comunidade devese dar, o menos possível, em prejuízo de outro”. E tudo isso começa na educação da
criança, a partir dos três anos.
Então, as circunstâncias das Conferências de Yalta/Potsdam e o Plano Marshall –
reconstrução da economia dos países europeus – preveniram novos surtos mais graves do
que a guerra fria, e a estrutura política mundial evoluiu da Liga das Nações para a dimensão
da Organização das Nações Unidas com as perspectivas de Kofi Annan de intervenções e
de governo mundial. É de se destacar nesse contexto a participação de Oswaldo Aranha¹²,
presidente da Primeira Sessão Especial da ONU em 1947.
___________________________________________________________
¹ Edição 2005 pp 1095/1108.
² História Secreta da Rendição Japonesa de 1945, edição 2019.
³ David Fromkin, Último Verão Europeu, p 122.
¹¹ Edição 1958, p 16.
¹² Lira Neto, Governo Getúlio Vargas, edições 2012, 13 e 14.
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GUERRAS MUNDIAIS
Antes desse final feliz, em 1929, é de se considerar outro ponto na evolução da
massa da população: o consumismo com a superprodução de bens industriais, em especial a
demanda de veículos automotivos inferior a oferta e vendidos a prazo, salários sem subir na
mesma proporção da produção industrial, e o endividamento decorrente, provocando a crise
financeira mundial.
Na Linha de Evolução, para Djwhal Khul¹, “os homens estão despertando
mentalmente com rapidez. O mundo inteiro está raciocinando, principalmente no sentido
político e também em relação às ideologias atuais. (...) Esta mudança na consciência
humana envolve uma focalização rápida da intenção humana a níveis mentais. (...) É ainda
uma tendência geral, mas já houve muito progresso como resultado da tensão durante a
guerra”.

__________________________________________________________
¹ Discipulado da Nova Era, volume II tomo I, edição 2016, p 255.
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ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS
Declaração Universal dos Direitos Humanos
Com tantas operações tidas como “fracassos”, “erros militares e morais”, e
considerando possíveis “traições”¹, é possível avaliar a complexidade – o ponto na
evolução - da Organização que Kofi Annan participou e dirigiu com sabedoria durante 40
anos.
Ele afirmou: “Se a consciência coletiva da humanidade não encontrar sua principal
tribuna nas Nações Unidas, corre-se o grave risco de que recorra a outro lugar em busca de
paz e justiça”².
Mas como adequar esse preceito na prática das nações, considerando que o tempo é
maior do que a vida de um homem?
“O caso do Zimbábue ilustra claramente o perigo que a confiança no valor de um
único homem representa para a saúde de uma nação. Só com a construção de instituições
representativas, responsáveis e confiáveis – com poderes, inviolabilidade e duração
maiores do que os de qualquer indivíduo – os cidadãos podem assumir seu destino
coletivo. Líderes como Nelson Mandela entenderam isso”³.

ÍNDIA E ÁFRICA DO SUL
Paralelamente à luta pela autonomia política do país sustentada por Gandhi, sem
recorrer à conflitos armados, a Índia tem contribuído com a Linha de Evolução ao
apresentar conceitos em economia como compartilhamento. Em filosofia as escolas
fundadas por Paramahansa Yogananda¹¹, a Self-Realization Fellowship, e pelo Swami
Rama¹², Instituto Himalaico, instaladas nos Estados Unidos, difundiram e ratificaram
concepções sobre a vida e o comportamento humano, em perfeita sintonia com a cultura
ocidental e Cristã.

_____________________________________________________________________
¹ Intervenções, edição 2013, p 31.
² Idem, p 148.
³ Idem, p 209.
¹¹ Autobiografia de um Iogue, edição 1974.
¹² Vivendo com os Mestres do Himalaia, edição 1978.
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ÍNDIA E ÁFRICA DO SUL
Na África do Sul Nelson Mandela, ao liderar a luta contra o Aparteid - “a maioria
branca controlava a muito maior maioria negra” – sem recorrer à violência, marcou o
tempo. Até parece que a “mão invisível” outra vez estava presente nos dois países. Eles
deixaram um legado de força superior e superação de comportamentos discriminativos em
função de práticas filosóficas não comuns aos ocidentais, e da cor da pele.

CHINA
“Nas condições do fim do século XIX o neoconfucionismo reformista, como nas
propostas de Kang Yu Wei (1858-1927), proporcionou a fundamentação filosófica daquele
projeto. Há boas razões para acreditar que o marxismo reformista de Deng implique uma
versão atualizada da mesma abordagem filosófica. Assim, o confucionismo social poderá
ser a filosofia da civilização chinesa tardia, a qual, preservando a sua identidade e
coexistindo com a civilização ocidental tardia, mediante um relacionamento complexo feito
de cooperação e competição, tenderá a tornar-se, no século XXI, uma das fontes principais
da emergente civilização planetária”¹.
Na terra do Mestre Confúcio, em um momento emblemático com a criação da
República Popular, não poderia não ter existido alguém afinado com a Linha de Evolução,
Zhou Enlai, descrito pelo americano Henry Kissinger assim: “Em cerca de sessenta anos de
vida pública, nunca encontrei uma personalidade mais carismática do que Zhou Enlai.
Baixo, elegante, com um rosto expressivo emoldurando olhos luminosos, exercia seu
domínio por meio de uma inteligência excepcional e capacidade para intuir os aspectos
intangíveis da psicologia de seu interlocutor”².
Entre 1984 e o momento atual, a China tem-se revelado em acentuada ascensão,
com participação ostensiva na economia mundial, PIB em 2º lugar, criação de
universidades e desempenho na ciência e tecnologia.

__________________________________________________________________
¹ Hélio Jaguaribe, Um Estudo Crítico da História, edição 2002, tomo II p 232.
² Sobre a China, p 242.
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UNIÃO EUROPEIA
Repetimos palavras de Djwhal Khul:
“A síntese dita a tendência de todos os processos evolutivos: tudo trabalha em
direção a maiores blocos unificados, amalgamações, relações internacionais, planejamento
global, fraternidade, fusões econômicas, o livre fluxo de mercadorias em toda parte,
interdependência, confraternização de crenças religiosas, movimentos baseados no bemestar da humanidade como um todo, e ideologias que tratam de totalidades e que lutam
contra a divisão, separação e isolacionismo”¹.
Ao mesmo tempo, as grandes civilizações do passado, China e Índia, tomam espaço
globais e expandem suas influências principalmente nas áreas econômica e filosófica. O
complexo evolutivo extrapola essas dimensões e apresenta um defensor extremado da
harmonia entre seres com peles diferentes, Nelson Mandela, perfil de discípulo.

TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL
Ao longo dos últimos 500 anos a humanidade, como nunca na história, foi autora e
beneficiária de transformações em prol da sua evolução, do seu nível de consciência,
ratificando a Linha de Evolução no sentido da liberdade, igualdade e fraternidade, com
introspecção também extraordinária.
Para Kofi Annan, “O Tribunal Penal Internacional – instituído em 2002 para julgar
pessoas acusadas de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra –
representou, para muitos críticos do multilateralismo, o cúmulo da usurpação da soberania
nacional”². O Tribunal Penal Internacional é, assim, um indicativo mais recente dessa
inquietude – ponto na evolução – para conter o abuso de poder decorrente da força e do
pensamento, da especulação puramente intelectual, e atender as necessidades humanas.
A envergadura dessa fase do processo evolutivo já acumulava três momentos:
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,,
Carta do Atlântico,
Declaração Universal dos Direitos Humanos, e
Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia.

_____________________________________________________________
¹ Alice Bailey, Os Raios e as Iniciações, edição 2004, p 110.
² Intervenções, p 184.
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ORDEM GERAL DOS EVENTOS
Monarquia – Estado teocrático
Joana D’Arc – 1431 – Estado/Nação
Thomas Hobbes – 1588/1679 – Leviatã – Estado forte
Montesquieu – 1689/1755 – Estado com três poderes
Revolução Francesa – 1792 – República – Estado Democrático de Direito
Estados Unidos
Benjamin Franklin – 17.06/1790
LIBERDADE
Revolução Industrial – Máquina a vapor
James Watt – 1736/1819
Economia de mercado
Adam Smith – 1723/1790
Estado de Bem-Estar Social
Beatrice Webb – 1858/1943
Revolução comunista – 1917
Revolução chinesa - 1949
IGUALDADE
Carta do Atlântico – 14.08.1941 - Autonomia dos estados nacionais
Franklin Roosevelt – 30.01.1882/12.04.1945
Winston Churchill – 30.11.1874/24.01.1965
Organização das Nações Unidas - 1945
Kofi Annan – 08.04.1938/18.08.2018
Economia globalizada – consumismo - comunicação – educação
Cartas de direitos universais
Apelo à razão – consciência
FRATERNIDADE
Jcf21-151121
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Finalizando os comentários sobre a sequência cronológica e conjugando as várias
áreas já analisadas, no sentido das orientações de Djwhal Khul, transcrevemos pensamento
do Professor de Filosofia do Direito e de Política Noberto Bobbio¹: “à medida que nossos
conhecimentos se ampliaram (e continuam a se ampliar) com velocidade vertiginosa, a
compreensão de quem somos e para onde vamos tornou-se cada vez mais difícil. Contudo,
ao mesmo tempo, pela insólita magnitude das ameaças que pesam sobre nós, essa
compreensão é cada vez mais necessária. (...) Propor o problema do sentido da história
significa considerar que existe uma intencionalidade do movimento da história, entendida
precisamente como direção consciente para um objetivo.”

__________________________________________________________________
¹ A Era dos Direitos, edição 2004, pp 120 e 121.
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A Economia Hoje
Desde o tempo da Lei de Talião – dente por dente, olho por olho -, do mais
primitivo estágio evolutivo humano até hoje, passando pela escravidão só extinta no Brasil
em 1888, John Law em 1716 com a emissão de cédulas bancárias¹, a concentração da
riqueza, sinalizada como endividamento dos governos, das empresas e das famílias, é muito
grande.
Tidos como importante motivo do endividamento das famílias, os cartões de
pagamento fizeram parte das preocupações do Fórum Econômico Mundial, em Davos, em
janeiro/2019, ao alertar o mundo sobre a concentração da riqueza através do endividamento
global, da ordem de US$ 244 trilhões, ou 318% do PIB mundial. Dessa forma, em
janeiro/2020 já havia uma previsão dessa cifra subir para U$$ 257 trilhões em março 2020
(Valor Econômico, edições 19.01.2019 e 22.01.2020). Qualquer taxa que o sistema
financeiro cobre pelas operações, mesmo deduzidos os custos operacionais, resulta em
lucros astronômicos.
Os registros para o Brasil, em outubro/2021, segundo o Banco Central², são:
PIB = R$ 8,4 trilhões,
Endividamento das famílias = R$ 2,8 trilhões, equivalente a 33,3% do PIB,
Inadimplência total: 2,3%,
Dívida bruta do governo = 95% do PIB³.
Muitos economistas já estudaram essas questões – partindo da concentração da
riqueza ou não -, desde Fabio Giambiagi (entre tantas obras destacamos “Apelo à Razão” –
a reconciliação com a lógica econômica por um Brasil que deixe de flertar com o
populismo, com o atraso e com o absurdo – edição 2018), André Lara Resende (Os Limites
do Possível, edição 2013), Raghuram Rajan, Amartya Sen e tantos outros. Essa
preocupação atinge até mesmo áreas distantes, como em psicanálise, Márcia Tolotti (As
Armadilhas do Consumo, edição 2007), e a psiquiatria, Ana Beatriz Silva (Mentes
Consumistas, edição 2014). A humanidade tem dado lentos passos ao longo da história.
Revoluções e contra-revoluções já aconteceram. Qual o modelo político para quebrar essa
sina? Aí temos análises como as de responsabilidade de Joh Micklethwait / Adrian
Wooldridge¹¹ e Timothy Snyder¹².
Em uma perspectiva planetária, a questão da concentração da riqueza foi analisada,
ostensivamente, por Thomas Piketty e Walter Scheidel.
__________________________________________________________________
¹ Niall Ferguson, A Lógica do dinheiro, edição 2007, p 369.
² Estatísticas monetárias e de crédito – Nota para a imprensa – 26.11.2021.
³ Fabio Giambiagi, Déficit Público, edição 2021, p 53.
¹¹ A Quarta Revolução, edição 2014.
¹² Na Contramão da Democracia, edição 2018.
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Mas, qual a razão material desse endividamento tão elevado?
A economia humana evoluiu do escambo até alcançar a complexa estrutura
financeira atual; de um nível de consciência simples, para a estrutura de um Estado
Democrático de Direito. E esse endividamento alarmante das massas da população, com
atitudes consumistas (imobiliário e educação à parte), e em busca de segurança física
imediata, praticidade e administração de suas disponibilidades financeiras, ainda não
educadas para ter orçamentos equilibrados e não sensíveis para fazer opções financeiras
adequadas à evolução global e, principalmente, formar reservas, previdência privada, criar
a poupança doméstica, representa o estágio atual, digamos assim, um ponto de evolução
hoje, influenciando todos os demais pontos evolutivos (ecologia, modelo de crescimento
dos centro urbanos, mobilidade, saúde).
Nessa conjuntura, o sistema capitalista também tem contribuído para retardar a
implantação da “economia compartilhada”, ao impedir, não declaradamente, os órgãos de
comunicação a defender posições que venham a desestimular o consumismo e o
endividamento.
No Brasil, em termos institucionais, surgiu o sistema de pagamentos instantâneos –
o PIX -, em novembro / 2020 (Veja, edição 12.08.20), por intermédio da equipe do
Economista Roberto Campos Neto, limitando magnanimamente o poder econômico
especulativo. Até então, os pagamentos de pessoas físicas com cartões magnéticos/débito
eram debitados imediatamente nas contas dos compradores: o crédito nas contas dos
vendedores, em até 48 horas. Quantos milhões de reais a disposição do sistema sem
resposta de remuneração para os titulares dos cartões!!! O PIX mudou essa dinâmica e as
duas operações são processadas imediatamente. Haverá uma taxa, ainda em estudo, a ser
cobrada pelo Banco Central.
Uma outra perspectiva é o surgimento das fintechs de crédito e open banking,
concorrendo no mercado financeiro com serviços mais rápidos, taxas de juros mais baixas e
adequando o acesso a padrões técnicos mais comuns na comunicação em vigor, conforme o
Relatório de Cidadania Financeira 2021 do Banco Central (páginas 112 e 118).
Então se compreende que, ao mesmo tempo, tudo depende da evolução da
consciência das pessoas. Aí entram em cena a metafísica e a filosofia para se poder
perceber a realidade, naturalmente contando com todo o complexo de conhecimento em
psicologia, direito, sociologia e outras áreas, a iniciar com a educação e, em especial, a
educação financeira.

Jcf21-060621161221
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Conforme referências às páginas 9 e 57, com o propósito de participar nesse
processo educacional, o Grupo da Fraternidade Cícero Pereira (GFCP), por intermédio da
Escola Infantil Cícero Pereira, está implantando projeto específico objetivando crianças de
3 anos.
A primeira etapa do projeto foi a apresentação, em 10.08.21, ao corpo pedagógico,
dos fundamentos básicos econômicos para uma educação financeira. A segunda etapa,
implantada pelo corpo pedagógico, teve início em 16.08.21. A partir de 20.08.21, durante
uma semana, os “cofrinhos” criados com a participação das crianças, usando latas de leite,
garrafas plásticas e caixas de papelão descartados foram disponibilizados nos corredores do
GFCP, juntamente com cartazes fixados nas paredes para conhecimento dos pais e
visitantes. O evento foi fotografado e colocado à disposição do público em geral por
intermédio dos canais eletrônicos da Instituição.
Junto aos pais das crianças, por intermédio de canais eletrônicos, será
disponibilizado contato com profissionais qualificados para orientar sobre como lidar com
o mercado financeiro para compor o orçamento familiar (página 43), seguindo os princípios
abaixo. O acompanhamento do projeto, com relação à interação dos pais com seus filhos, e
consequente estabelecimento de estatísticas, será feita por intermédio das orientações
constantes da página 44.
Economia
COMO USAR O SISTEMA DE MERCADO
A SEU FAVOR E REDUZIR O ENDIVIDAMENTO
Compre por intermédio do aplicativo PIX
do Banco Central, reduzindo o uso de cartões de crédito e débito
Compre em empresas jovens, locais e regionais
Compre produtos hortigranjeiros em feiras em sua
quadra que não foram cultivados com agrotóxicos
Forme sua poupança para comprar à vista
Você sabe quanto transita pelas operadoras de cartões
por mês? É só entrar no portal do Banco Central e lá está a realidade
INOVE-SE E
ACOSTUME-SE A PAGAR SUAS COMPRAS COM O APLICATIVO PIX
NÃO RECLAME DAS DESIGUALDADES SE VOCE CONTRIBUI
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Texto a ser enviado aos pais por intermédio de canais eletrônicos
Complementando as atividades desenvolvidas junto às crianças,
com relação à educação financeira, colocamo-nos à sua disposição
para, por intermédio de profissionais qualificados, prestar
orientação sobre como lidar com o mercado financeiro para atender
as necessidades do orçamento familiar.
ORÇAMENTO FAMILIAR
Sugestões de itens para compor
Itens
Aluguel residencial
Condomínio
Energia
Manutenção do imóvel (reserva)

R$

Previdência privada
Investimento imobiliário (reserva)
Medicamentos (reserva)
Assistência médica (reserva)
Alimentação – limpeza (5 semanas)
Educação
Transporte coletivo
Roupas – calçados
Combustível
Manutenção de veículo (reserva)
Lazer
Auxiliar – limpeza – refeições
Relacionamentos de amizades
Viagens (reserva)
Apoio a causas sociais
Salário líquido = despesas totais
Reservas aplicadas em poupança bancária, Tesouro Nacional, fundos de ações
e diretamente em ações de empresas com projetos públicos
de expansão (hospitais, por exemplo)
Jcf21-180821101221
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ACOMPANHAMENTO MENSAL/ANUAL
DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
(Pais – filhos/as faixa etária 2/3 anos)

Texto a ser enviado por intermédio de canais eletrônicos

Bom dia! Pais.
Concluímos nossa missão 2021 com sucesso, nós como escola,
as crianças que vivenciaram os projetos de sociabilização,
preservação da natureza e financeiro conosco,
e os pais que deram continuidade ao projeto, em casa.
Foi uma satisfação realizar esses projetos com nossos pequenos!
É muito importante para nós ter um comentário dos pais.
Contamos com vocês!
Obrigada!

(Educação social/sociabilização)
A criança tem brincado com outras crianças aos sábados, domingos e feriados?

(Educação ecológica/lixo)
A criança tem sido orientada para comportamento adequado
com relação ao lixo?

(Educação Financeira/cofrinhos)
A criança tem pedido moedas para inserir no cofrinho?

Jcf21-240821101221
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Educação Geral
No interior do Rio Grande do Norte, em 1950, a educação se iniciava aos 6 anos e
apenas para crianças que tivessem pais com certo nível de renda. Hoje, no Distrito Federal,
o Estado disponibiliza escola para crianças a partir de 3 anos, tempo integral, com corpo
docente devidamente graduado em pedagogia.
O inovador no estágio atual da educação é a inclusão de procedimentos que
permitam às crianças de 3 anos manipular moedas do meio circulante e, assim, iniciar uma
educação financeira. Daí as orientações da Psicóloga Vera Rita de Mello Ferreira (7ª
Semana Nacional de Educação Financeira, em 23.11.20, promovida pelo Banco Central) e
as constantes do Jornal Cooperforte, edição outubro/2012, trazendo na capa a imagem de
uma menina de 3 anos, com a mãe, manuseando moedas junto a um cofrinho (um
porquinho).
O texto da matéria do Jornal Cooperforte comenta: “Ninguém duvida que a infância,
por ser a primeira fase da existência humana, é o momento ideal para se começar a receber
ensinamentos importantes. No que se refere a educação financeira, quanto mais cedo a
criança receber noções do que é um bem, do que é valor e do que, verdadeiramente,
constitui riqueza, mais estará capacitada para, na idade adulta, administrar com sucesso
aspectos de sua vida e atingir os objetivos desejados. (...) Os especialistas recomendam que,
para despertarem interesse e serem experiências agradáveis para as crianças, as informações
devem ser adequadas à idade, à capacidade de assimilação e à realidade infantil,
transmitidas sempre de forma lúdica, por meio de simulações, jogos e brincadeiras”.
A educação formal avançou extraordinariamente. A formação do caráter e a
educação sexual foram disseminadas por intermédio de muitas fontes, entre elas Rui
Barbosa (Oração aos Moços), Dom Nivaldo Monte (Formando para a Vida), João Mohana
(A Vida sexual dos Solteiros e Casados).
A formação profissional também se alastrou com a criação de universidades em
todos os estados. E, afinal, o conhecimento filosófico ficou acessível a todos os buscadores
da verdade.

Jcf21-040721071021
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Todavia, com relação à educação básica, ainda se tem muito a fazer: “O Brasil se
caracteriza por um baixo nível educacional, medido tanto em termos de quantidade como
qualidade da educação. (...) No que diz respeito aos indicadores quantitativos, ocorreram
avanços significativos desde meados da década de 1990. Em 1995, 93% das crianças entre
7 e 14 anos freqüentavam a escola, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios. Em 2002, a taxa de atendimento elevou-se para 97%, o que caracterizou uma
universalização do acesso ao ensino fundamental. Desde 2003, esse percentual tem se
mantido relativamente constante, tendo atingido 98% em 2007. Esses números são ainda
mais significativos se considerarmos o progresso alcançado nas regiões mais pobres. Por
exemplo, no Nordeste, apenas 85% das crianças entre 7 e 14 anos estavam na escola em
1995. Em 2002, esse percentual elevou-se para 96%, atingindo 97% em 2007, um valor
muito próximo da média nacional”.

Educação Financeira
Apenas a educação das crianças e adolescentes permitirá mudar o quadro
econômico global a longo prazo, em uma perspectiva da linha de evolução. Para a
Psicóloga Bruna Cardoso Wanderley, “estudos científicos recentes têm demonstrado
evidências sobre os benefícios da educação financeira para essa faixa etária em diversas
partes do mundo”. A seguir, tabela com um resumo sobre essas informações.
QUADRO ELABORADO PELA PSICÓLOGA BRUNA WANDERLEY

Autores e
ano de
publicação
Garay
Anaya
(2016)
Amagir,
Groot, van
den Brink
&
Wilschut
(2018)

País

Amostra

Principais resultados

Principais conclusões

Bolívia

795 adultos bolivianos

Baixo alfabetismo
financeiro da amostra

Necessidade de incorporar a
educação financeira nos
currículos escolares tendo em
vista o baixo alfabetismo
financeiro de adultos

Holanda

Estudo de revisão
sistemática com 60 artigos
científicos que incluiu
programas ou
intervenções de educação
financeira para crianças e
adolescentes

Verificou-se melhora no
conhecimento e nas
atitudes financeiras dos
participantes

Efetividade de programas e
intervenções voltadas à
educação financeira

_____________________________________________________________
¹ Fernando Veloso, Educação Básica no Brasil, edição 2009, p 8.
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QUADRO ELABORADO PELA PSICÓLOGA BRUNA WANDERLEY
Autores e
ano de
publicação

Cruz Barba
(2018)

Souza
(2018)

Kaiser &
Menkhoff
(2020)

Kadoya &
Khan
(2020)

País

Amostra

México

244 crianças e
adolescentes entre 11 a 14
anos

Brasil

509 adolescentes de
escolas públicas e
privadas do município de
João Pessoa-PB

Alemanha

Japão

Estudo de meta-análise
que incluiu 37 artigos
científicos sobre
programas de educação
financeira em escolas

3.905 respondentes de
questões sobre educação
financeira entre 22 e 78
anos

Principais resultados

Principais conclusões

Carência de conhecimentos
da amostra sobre educação
financeira, cujas famílias
são as principais
referências para esse tipo
de aprendizado
(1)51% dos alunos
afirmaram não ter
recebido qualquer tipo
de conhecimento sobre
educação financeira;
(2)Apenas 24% dos
alunos que receberam
esse conhecimento o
obtiveram pela escola;
(3)Alunos oriundos de
famílias com maiores
rendas obtiveram
maior nível de
educação financeira
O conhecimento
financeiro dos alunos
aumenta
significativamente após
os programas, com
impactos maiores nos
primeiros anos do
ensino fundamental do
que nos últimos e no
ensino médio

O ensino formal de educação
financeira nas escolas deve ser
implementado para ampliar o
repertório de conhecimentos,
habilidades e competências
financeiras desde a infância

Variáveis demográficas
(gênero, idade e
educação),
socioeconômicas
(renda e ocupação) e
psicológicas
(percepções sobre o
futuro) influenciam
significativamente o
nível de literacia
financeira
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Necessidade de implementar
projeto de educação financeira
nas escolas

Os programas que envolvem
aprendizagem mais ativa de
educação financeira, como
simulações, se mostram mais
efetivos, principalmente em
crianças mais novas

1) Impacto profundo das
variáveis psicológicas e sociais
para aumentar a poupança,
planejamento da aposentadoria
e decisões de investimento dos
japoneses
2) Necessidade do ensino
formal de educação financeira
nas escolas e de professores
capacitados para aumentar os
níveis de literacia financeira no
Japão

EVOLUÇÃO HUMANA
3 – PONTOS NA EVOLUÇÃO - Educação Financeira
Sobre o quadro acima, a Psicóloga Bruna Wanderley comenta nos 13 tópicos
seguintes:
1
“Nota-se que as pesquisas científicas explanadas na tabela acima apontaram para
uma única direção: a importância e a necessidade de se implementar o ensino da educação
financeira em escolas de nível básico. Garay Anaya (2016), Cruz Barba (2018) e Kadoya &
Khan (2020) foram ainda mais explícitos em seus artigos ao mencionarem o período da
infância como a fase ideal para o início da formação em educação financeira”.
2
“Vale lembrar que os estudos em neurociências e em neuropsicologia, de modo
geral, também ressaltam a efetividade e o sucesso de intervenções na infância para o
desenvolvimento de habilidades específicas (Huizinga, Smidts & Rodderinkhof, 2014;
Asby, 2018; DeMaster, Bick, Johnson, Montroy, Landry & Duncan 2019). O cérebro
infantil em pleno desenvolvimento - associado a um ambiente enriquecido de estímulos
positivos – favorece a aquisição e o desenvolvimento de novas aprendizagens devido à
plasticidade cerebral ser maior na infância (Mundkur, 2005; DeMaster et al., 2019). De
modo que, quanto mais nova a criança, maior é a plasticidade (DeMaster et al., 2019;
Mundkur, 2005)”.
3
“Salienta-se ainda um achado relevante proveniente do trabalho de Kaiser &
Menkhoff (2020): os autores destacaram que os impactos revelados pelo tamanho de efeito
de intervenções ou programas voltados à educação financeira nas escolas são similares a
outros tipos de intervenções educacionais em diferentes domínios, como matemática e
leitura. Segundo os autores, esse resultado colabora para preencher a lacuna da área acerca
da dúvida quanto à efetividade do ensino da educação financeira quando comparada a
outros domínios escolares. Isto é, os autores sugerem que crianças são capazes de aprender
sobre educação financeira tanto quanto aprendem matemática e leitura”.
4
“Enquanto isso, Garcia, Grifoni, Lopez & Mejia (2013) publicaram um importante
documento intitulado Financial Education in Latin America and the Caribbean: Rationale,
Overview and Way Forward pela OCDE – sigla em inglês para Organização para
Cooperação Econômica e Desenvolvimento. Dentre outros pontos, os autores
compartilharam diferentes iniciativas de sucesso sobre educação financeira na América
Latina e Caribe e ressaltaram a necessidade da expansão de medidas nesse sentido,
sobretudo em escolas, já que as instituições escolares se revelam como um dos espaços
mais eficientes para ampliar o nível de educação financeira das pessoas e consegue alcançar
as próximas gerações (Garcia et al., 2013)”.
5
“Os autores mencionaram que os benefícios da educação financeira estão associados
a um maior empoderamento do indivíduo para gerenciar as finanças pessoais e familiares
de modo mais eficiente, tomar melhores decisões financeiras e conseguir defender seus
direitos enquanto consumidor (Garcia et al., 2013). Consequentemente, esses
comportamentos contribuem para uma “maior estabilidade e desenvolvimento do sistema
financeiro” (Garcia et al., 2013, p. 11, tradução nossa)”.
Jcf21-101221190122

48

EVOLUÇÃO HUMANA
3 – PONTOS NA EVOLUÇÃO
Educação Financeira
6
“No entanto, a educação financeira isoladamente não resolve a questão de permitir a
participação das pessoas no mercado financeiro. Para tanto, é necessário o tripé constituído
por: a) educação financeira, b) inclusão financeira, e c) proteção financeira do consumidor
(Garcia et al., 2013). Ou seja, a educação financeira é uma das estratégias essenciais para
permitir, verdadeiramente, o acesso das pessoas ao mercado financeiro e contribui na
formação de um consumidor consciente. No entanto, são necessários esforços mais amplos
e em conjunto a nível educacional, político, econômico, jurídico, etc (Garcia et al., 2013).”.
7
“Percebe-se, portanto, que o tema educação financeira se mostra complexo e o
presente texto não pretende esgotar a discussão. Mas é importante lembrar outras variáveis
que se mostram relevantes para o tema, a exemplo do papel das emoções e de outros
aspectos cognitivos, bem como da subjetividade das pessoas. Sabe-se, por exemplo, que
ambos estão envolvidos no processo de tomada de decisões (Gurevich & Kliger, 2016). E
tal processo pode influenciar o comportamento econômico (Lisciandra, 2018). Isso
significa que as emoções, a subjetividade e outros aspectos cognitivos atravessam e
impactam as atitudes e o comportamento das pessoas no aspecto financeiro”.
8
“O paradigma do atraso da gratificação (Mischel, Ebsen & Zeiss, 1973), relacionado
ao estudo da espera do prazer imediato para aguardar uma recompensa tardia é tema
clássico de estudo de pesquisas em psicologia. Mas crianças menores têm uma tendência de
realizar uma escolha que traga recompensa imediata, mesmo que os ganhos sejam menores,
do que alongar o tempo de espera para receber uma recompensa maior (Mischel, Ebsen &
Zeiss, 1973)”.
9
“Dentre os aspectos cognitivos e/ou emocionais envolvidos no processo de tomada
de decisões, é interessante mencionar habilidades de funções executivas como discutido em
Wanderley (2020). A autora cita o poema de Cecília Meireles Ou Isto ou Aquilo? Para
lembrar o papel das funções executivas no processo de escolha/tomada de decisões. A
autorregulação emocional assoada às funções executivas, como inibição e planejamento,
contribui para que uma pessoa realize um comportamento em detrimento de outro e planeje
a sua ação (Diamond, 2013) - como não se deixar ser levado pelo prazer imediato e guardar
o dinheiro ao invés de comprar um doce - dúvidas do eu-lírico do poema - e comprar algo
melhor posteriormente com o dinheiro guardado (Wanderley, 2020) -. Enquanto isso, a
função executiva memória de trabalho está presente na realização do cálculo matemático
para comprar algo; e a flexibilidade cognitiva, na compra de um produto mais barato em
vez do mais caro”.
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10
“Assim, um maior nível de educação financeira poderia contribuir para a tomada de
uma decisão mais consciente e apropriada (o que requer, dentre outros aspectos,
autorregulação emocional e a participação das funções executivas). Com isso, entre
comprar no cartão de crédito um celular de última geração e acumular dívidas
(respondendo aos apelos da publicidade de forma impulsiva) ou esperar meses para guardar
dinheiro e comprá-lo à vista com desconto, um maior nível de educação financeira poderia
diminuir o risco de contrair dívidas desnecessárias; o planejamento financeiro substituiria o
comportamento impulsivo. A longo prazo, poderia ajudar o consumidor a não se ver em
uma situação de dificuldades financeira”.
11
“Encontrar-se em dificuldades financeiras pode ser prejudicial não apenas à saúde
financeira, mas também à saúde mental, a ponto de contribuir para o agravamento da saúde
mental de pessoas que já possuem alguma condição de saúde mental específica ou mesmo
de contribuir para o desenvolvimento de quadros de saúde mental para aqueles que não os
possuem (Evans, 2018). Em resumo, as consequências advindas de uma carência ou
ausência de conhecimento em educação financeira podem ser tão graves que, de forma
extrema, podem prejudicar a saúde mental das pessoas. Por outro lado, programas de
inclusão financeira são capazes de impactar positivamente e de forma significativa a saúde
mental (Ajefur, Demir & Haghpanaham, 2020). Esse dado corrobora a afirmação de Garcia
et al. (2013) sobre a importância da educação financeira vir associada à inclusão financeira,
e também, à proteção ao consumidor”.
12
“Acrescenta-se ainda que – quando se consideram as instituições escolares – a
importância de não limitar as ações de promoção da educação financeira aos alunos, mas,
na medida do possível, incluir toda a comunidade escolar (todos os funcionários das
escolas, famílias e comunidade circunvizinha onde a escola se localiza). A participação de
todos os agentes da comunidade escolar, além de democratizar as ações educativas,
colabora no protagonismo dos indivíduos e os permitem torná-los corresponsáveis nas
propostas que lhes são sugeridas”.
13
“Desse modo, percebe-se que ofertar conhecimento em educação financeira é
elementar, como demonstram diversas evidências científicas; e a escola, enquanto espaço
de construção de conhecimento, é ferramenta potente para tanto. Por isso, quaisquer
esforços no sentido de promover a educação financeira das pessoas devem ser valorizados”.
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Em um primeiro momento, os profissionais da área de educação assumiram sua
auto-capacitação, a exemplo da Escola Sobradinho dos Melos (ESM), sob a
responsabilidade de Cilene Almeida Araujo Distretti (Diretora), Athos Daniel da Rocha
(Vice-Diretor) e Helena Narciso da Silva (Supervisora Pedagógica), posição em 25.09.19,
vinculada à Regional de Paranoá da Secretaria de Educação do Distrito Federal, Proposta
Pedagógica de 19.04.19, constituindo um modelo nessa questão. Para as atividades em
sala de aula, com crianças a partir de 8 anos, adotaram os livros de autoria de Eduardo
Coelho Pacheco, “O Lobo Milionário e os Três Porquinhos, edição 2016, e “Plano Infalível
para Comprar um Videogame, edição 2018.
Com a criação do Programa Aprender Valor, em 2019, www.aprendervalor.caeddigital.net/ - foi disponibilizado, em biblioteca digital, materiais
para os nove anos do ensino fundamental, conforme o Relatório de Cidadania Financeira
2021 do Banco Central, página 73.
A perspectiva, então, é criar uma plataforma virtual para aproximar unidades
escolares de forma direta e contínua, dia a dia, além de dispositivo que incentive a
participação ostensiva de educadores nas lives do Fórum Brasileiro de Educação
Financeira, Presidido pelo Banco Central, da Universidade de Brasília e da Brasilprev.
Orientações institucionais
Fórum Brasileiro de Educação Financeira
- www.semanaenef.gov.br Ministério da Educação:
Comitê Nacional de Educação Financeira (CONEF)
Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF)
- www.vidaedinheiro.gov.br/livros-ensino-fundamental/ Distrito Federal:
Secretaria de Estado de Educação
Currículo em Movimento – Ensino Fundamental (2ª edição- 2018 e demais).
Composição dos Temas (sugestões)
Tema 1 – Área pedagógica (faixa etária 3 anos: semana de atividades para construção de
“cofrinhos”).
Tema 2: visão geral da economia, endividamento dos governos e das famílias,
desigualdade, desemprego, evolução histórica (linha de evolução).
Tema 3: análise das necessidades de equilíbrio financeiro dos participantes do mercado
com renda próprio (orçamento/previdência), sistema financeiro, empréstimos, meiocirculante, cartões de crédito/débito, PIX.
Jcf126-jcf4b1-jcf21-301021-131121
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Toda estrutura já analisada conduzirá para a ação conectada às crianças em sala de
aula. Segundo a pedagoga e educadora Claudia Onofre, já aos 3 anos as crianças poderiam
se aproximar da dimensão financeira da vida por intermédio da manipulação de moedas em
“cofrinhos” (tradicionais porquinhos ou com outros desenhos) adquiridos pelos pais. Para a
Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal, conforme as orientações constantes
do “Currículo em Movimento” (Currículo de Matemática, 3º ano, Sistema Monetário
Brasileiro, p 176), as atividades começariam com crianças na faixa etária entre 8 e 9 anos.
Assim, devido às peculiaridades de cultura, o ideal é que cada equipe de
profissionais crie atividades para as faixas etárias de 3, 4 a 7 anos e, para a faixa de 8 a 9
anos, como no caso do “Currículo em Movimento” citado acima.
Em uma experiência iniciada em 2017, e ainda em curso, com uma família residente
no Distrito Federal, renda mínima, três filhos, na ocasião com meses de nascido (menino), 6
(menina) e 7 anos (menino), orientada pela avó, entregamos para ela 100 a 200 moedas de
valores diversos, em intervalos de 30 dias, para que fossem entregues aos netos, para ser
contadas por eles, com registro do total de moedas e valores em folha de papel e
depositadas em “cofrinhos”. As crianças eram conscientizadas de que aqueles valores
deveriam acumular e permanecer nos “cofrinhos” até o final de ano, quando poderiam
adquirir algum bem em expectativa.
A criança mais nova, ao completar 2 anos, entrou no esquema e passou a pedir à
mãe as moedas que transitavam em sua família. As crianças mais velhas estabeleceram o
que queriam adquirir. Dessa forma, a educação financeira da criança atingiu os adultos, os
pais. A criança de 6 anos na época, hoje uma menina comunicativa, pode até apresentar-se
em eventos de plataformas virtuais, com o acompanhamento da avó, e falar sobre como tem
utilizado os recursos financeiros de forma não consumista, com aquisição inclusive de
medicamentos.
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Ursula Burns é a primeira mulher negra a comandar uma companhia global, a
Xerox, desde 2010, entrevistada pela Revista Veja em 25.05.2011. Mary Barra (Maria
Teresa Barra) é outra mulher que ascendeu e, a partir de 2014, responde pela Diretoria
Executiva da General Motors Company. Maria Silvia Bastos foi nomeada em jun/2016
Presidente do BNDES.
Essa participação da mulher no ambiente empresarial é muito recente. Em 1964 não
era permitido à mulher acesso ao Banco do Brasil e às forças armadas.
Com o advento da “ressonância magnética funcional”¹, o cérebro humano foi
devassado e algumas diferenças entre homens e mulheres identificadas. Quais? “As
mulheres são, em geral, mais emotivas e melhores para expressar sentimentos que os
homens porque seu sistema límbico é mais desenvolvido. O cérebro feminino é
predominantemente programado para a empatia, enquanto o masculino é voltado para
sistemas de construção e compreensão. Homens se saem melhor em tarefas que envolvem
cálculos, enquanto as mulheres são melhores em habilidades verbais. As imagens mostram
que o lobo parietal inferior, envolvido em tarefas matemáticas, é maior no cérebro deles”.
O empoderamento feminino está representado também por Malala Yousafzai², Greta
Thunber³, Tabata Amaral¹¹ e tantas outras. Melinda Gates¹² (O Momento de Voar, edição
2019) consegue conciliar três complexos, a questão do empoderamento, devotamento à
causa pública e a posse de status econômico de grande porte. Em funções de estado:
Madeleine Albright, Angela Merkel e Kamala Harris¹³ são outros exemplos de ética,
consciência de objetivos, determinação, senso de oportunidade.

____________________________________________________________
¹ Anna Paula Buchalla, O Cérebro Devassado, Veja edição 04.08.2004; ² Eu sou Malala, edição 213.
³ Veja, edição 31.07.19; ¹¹ Nosso Lugar, edição 2020: ¹² O Momento de Voar, edição 2019: ¹³ Dan Morain,
edição 2021.
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Mais mulheres que marcaram presença:
Teodora (imperatriz bizantina) - ? / 28.06.548,
Joana D’Arc - ? / 30.05.1431,
Catarina II da Rússia – 02.05.1729/17.11.1796,
Maria Antonieta – 02.11.1755/16.10.1793,
Beatrice Webb – 1858/1943,
Kasturbâi Gandhi – 1869/1944,
Eleonor Roosevelt – 1882/1962 – presidiu o Comitê da ONU que aprovou
A Declaração Universal dos Direitos Humanos -,
Clementine Churchill – 1885/1965,
Golda Meir – 03.05.1898/08.12.1978,
Rose Friedman – 25.10.1910/18.08.2009,
Jiang Quing – 19.03.1914/14.05.1991,
Indira Gandhi – 19.11.1917/31.10.1984,
Margaret Thatcher – 13.10.1925/08.04.2013, e
Winnie Mandela – 26.09.1936/02.04.2018.
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Mobilidade Física e Comunicação
Quanto tempo é necessário para o homem dar um passo no caminho da evolução!!!
Na questão da mobilidade física, no início da história, o homem utilizava o camelo e
o elefante, exigindo operações mentais lentas. Depois, o cavalo, a biga romana; mais
velocidade e respostas mentais adequadas. Mais depois, os veículos movidos a vapor,
combustíveis fósseis, os vôos supersônicos. Aí sim, carros automotivos a 110 km/hora,
processos mentais complexos e permanentes, em paralelo com a concepção de uma linha de
evolução partindo do instinto para o emocional, até e finalmente alcançar o mental, a razão.
Por outro ângulo, com a natureza já no limite da sua capacidade de absorção de gases
produzidos pelos veículos automotivos, alguma grande alteração deverá ocorrer nesse
modelo.
Assim surgiu “A Estrada do Futuro”, a internet, com Bill Gates, em 1995, com uma
proposta de comunicação rápida e redução da mobilidade física. Porém, na linha de
evolução, a perspectiva não é a extinção, muito pelo contrário, dos relacionamentos físicos
humanos. Comenta Sérgio Magalhães em “Mobilidade Urbana”¹: “Diferentemente da
expectativa de muitos, o advento de novos meios eletrônicos de comunicação tem sido
acompanhado pela intensificação dos encontros pessoais”.
Continua Sérgio Magalhães (p xi): “O tema, certamente, oferece controvérsia. O
artigo 1, com o Relatório Global de 2013 da ONU-Habitat, reconhece que as políticas de
transporte urbano e de uso do solo precisam ser integradas. Não obstante, ao abordar a
promoção de medidas para evitar os deslocamentos, tais como o incentivo a compras por
internet, a aproximação entre habitação e trabalho, entre outras medidas assemelhadas,
parece subestimar o valor das centralidades das metrópoles e das grandes cidades como
fator atrativo para a localização de atividades de interesse geral, como as ligadas à cultura,
aos serviços especiais e grandes negócios”.
Jcf21-110721

Então, o que fazer?
Para Sérgio (p xvi) “A proposta para 2030, a partir de 2010, é um impressionante
quadro de investimentos e de expansão da rede sobre trilhos para transporte de alta
capacidade que implica crescer de 142 estações para 420 estações e investir R$ 180 bilhões
em 20 anos.”

____________________________________________________________________
¹ Edição 2015, p x.
Jcf21-170721
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CONCLUSÃO
Há uma Hierarquia Extrafísica.
Há um projeto de evolução para a humanidade.
Há uma linha de evolução sinalizando para onde caminhar.
O comportamento da economia e a educação financeira são
componentes dessa evolução.
Ao término deste trabalho de síntese, compreendemos também que a criatura
humana alcançou um estágio mental e conseqüente senso crítico como nunca antes das
guerras mundiais.
Aí temos – ao longo de 500 anos - os inumeráveis projetos e operacionalizações,
instituições em defesa de cada complexo da existência – saúde, educação, economia,
direitos humanos, ecologia e outras de caráter mais específico, como a Cruz Vermelha
(1863), UNICEF/Fundo das Nações Unidas para Infância (Criada em 11.09.1946 na
Assembléia Geral das Nações Unidas), ONU - Refugiados, Médicos Sem Fronteira.
Individualmente o homem acompanha o que acontece em sua comunidade, seu país e nas
demais regiões globais por intermédio da mídia eletrônica.
Dentre tantos serviços de amplitude mundial em curso executados por pessoas e
instituições destacamos o realizado pela Fundação Cultural Avatar e pelo Médico
Psiquiatra Dr. Jaime Treiger (1928/2006) com a tradução das obras publicadas por Djwhal
Khul, assinadas por Alice Bailey.
- www.nitnet.com.br/-fcavatar - fc.avatar@hotmail.com -
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Bumerangue.
A Mentalidade Anticapitalista.
O Crash de 1929.
O Capital no Século XXI.
Oito Séculos de Delírios Financeiros.
Linhas de Falha.
Os Limites do Possível (2013),
Devagar e Simples (2015), e
Juros, Moeda e Ortodoxia (2017).

Jcf21-111021-121121

64

EVOLUÇÃO HUMANA
Bibliografia/Instituições
Áreas em Destaque
ECONOMIA
Sem, Amartya Silva, Ana Beatriz Simonsen, Mario Henrique;
Roberto de Oliveira Campos Smith, Adam Stiglitz, Joseph Tolotti, Márcia Universidade de Brasília-

Sobre Ética e Economia.
Mentes Consumistas.
A Nova Economia Brasileira.
A Riqueza das Nações.
El malestar em La globalización.
As Armadilhas do Consumo.
- www.unb.br – live em 16.11.20.

POLÍTICA
Almeida, Alberto Carlos Gianturco, Adriano Hobbes, Tomás Kissinger, Henry Magalhães, Sérgio Micklethwait, John;
Wooldridge Montesqieu Pinto, Júlio Roberto de Souza
Pinto, Sobral Snyder, Timothi -

A Cabeça do Brasileiro,
A Cabeça do Eleitor.
A Ciência da Política.
Levitã.
Sobre a China,
Ordem Mundial.
Mobilidade Urbana (Prefácio).
A Quarta Revolução.
Do Espírito das Leis.
Sistema Político e Comportamento
Parlamentar.
Lições de Liberdade.
Na Contamão da Liberdade.

EDUCAÇÃO
(Educação Geral)
Bailey, Alice A. Moraes, Maria Cândida Veloso, Fernando -

Educação na Nova Era.
O Paradigma Educacional Emergente.
Educação Básica no Brasil.

(Educação Financeira)
UNB BACEN -

Educação Financeira – live em 16.11.20.
Educação Financeira – live em 23.11.2020 e
08.11.2021,
Relatório de Cidadania Financeira 2021.

Jcf21-090921171121

65

EVOLUÇÃO HUMANA
Bibliografia/Instituições
Áreas em Destaque
EDUCAÇÃO
(Educação Financeira)
Ajefu, J. B., Demir, A., & Haghpanahan, H. (2020). The impacto f financial inclusion on
mental health. SSM-Population Health, 11. 100630.
https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2020.100630
Amagir, A., Groot, W., Massen van den Brink, H., & Wilschut, A. (2018). A review of
financial-literacy education programs for children and adolescents. Citizenship, Social and
Economics Education, 17(1), 56-80.
https://doi.org/10.1177/2047173417719555
Asby, D. (2018). Why Early Intervention is Important: Neuroplasticity in Early Childhood.
Preuzeto s. Acesso em 25 de janeiro de 2020. Link de acesso:
www.edimprovement.org/2018/07/early-intervention/
Cruz Barba, E. (2018). Educación finaneira em los niños: uma evidência empírica. Sinécta,
(51). – https://doi.org/10.31391/s2007-7033(2018)0051-012
DeMaster, D., Bick, J., Johnson, U., Montroy, J. J., Landry, S., & Duncan, A. F. (2019).
Nurturing the pretern infant brain: leveraging neuroplasticity to improve neurobehavional
outcomes. Pediatric research, 85(2), 166-175.- https://doi.org/10.1038/s41390-018-02039 Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual review of psychology, 64, 135-168.
DOI: 10.1146/annurev-psych-113011-143750.
Evans, K. (2018). Treating financial difficulty-the missing link in mental health care?
Journal of Mental Health, 276(6), 487-489.
https://doi.org/10.1080/09638237.2018.1520972
Garay Anaya, G. (2016). Índice de alfabetismo Financeiro, la cultura y la educación
financiera. Revista Perspectivas, (37), 23-40.
Garcia, N., Grifoni, A., Lopez, J. C. and Mejia, D., (2013), “Financial Education in Latin
America and the Caribbean: Rationale, Overview and Way Forward”, OECD Working
Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No.33, OECD Publishing.
Gurevich, G., & Kliger, D. (2017). The Role of Emotions in Decision Mking: Theory,
Evidence, and Examples from Media Psychology. In Behavioral Finance: WHERE DO
INVESTORS’BIASES COME FROM? (PP. 219-237).
https://doi.org/10.1142/9789813100091_0008
Jcf126-jcf4b1-jcf21-301021281221

66

EVOLUÇÃO HUMANA
Bibliografia/Instituições
Áreas em Destaque
EDUCAÇÃO
(Educação Financeira)
Huizinga, M., Smidts, D. P., & Ridderinkhof, R. R. (2014). Changing minds: Cognitive
flexibility in the classroom.
Kadoya, Y., & Khan, M. S. R. (2020). What determines financial literacy in Japan? Journal
of Pension Economics & Finance, 19(3), 353-371.
https://doi.org/10.1017/S1474747218000379
Kaiser, T., & Menkhoff, L. (2020). Financial education in schools: A meta-analysis of
experimental studies. Economics of Education Review, 78, 101930.
https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2019.19.101930
Lisciandra, C. (2018). The role of psychology in behavioral ecomics: The case of social
preferences. Studies in History and Philosophy of Science Part A, 72, 11-21.
https://doi.org/101016/j.shpsa.2018.01.010
Mundkur, N. (2005). Neuroplasticity in children. The Indian Journal of Pediatrics, 72(10),
855-857.
Souza, C. I. H. D. (2018). Educação financeira: um estudo em escolas do Município de
João Pessoa.
https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/12390
Wanderley, B. C. (2020). Funções executivas de crianças de escola pública em fase inicial
de alfabetização (Dissertação de Mestrado, Brasil).
https://repositorio.ufrn.br/jspui/123456789/28694

JORNALISMO
Lippmann, Walter -

Opinião Pública.

Jcf21-301021181121281221

67

EVOLUÇÃO HUMANA
Bibliografia
Áreas em Destaque
GUERRAS MUNDIAIS
Abril Coleções Barnett, Correlli Boeselager, Von Philipp Freiherr Brooks, Lester
Churchill, Winston Fromkin, David Roseman, Mark Sander, Roberto -

70º Aniversário da II Guerra Mundial.
Os Generais de Hitler.
Operação Valquíria.
História Secreta da Rendição
Japonesa de 1945.
Memórias da II Guerra Mundial.
O Último Verão Europeu.
Os Nazistas e a Solução Final.
O Brasil na Mira de Hitler.

BIOGRAFIAS
Alonso, Ângela Amaral, Tabata Annan, Kofi Bernstein, R. B. Cardim, Carlos Henrique Cardoso, Fernando Henrique –
Churchill, Winston Denis, Léon Franklin, Benjamin Gandhi Gates, Bill Gates, Melinda Gorbachev, Mikhail Greenspan, Alan Isaacson, Walter Jenkins, Lord Roy Mandela, Nelson Morain, Dan Neto, Lira Obama, Barack Rama, Swami Ramos, Saulo Ricupero, Rubens Rohter, Larry Stengel, Richard Zwaig, Stefan Yogananda, Paramahansa Yousafzai, Malala -

Joaquim Nabuco.
Nosso Lugar.
Intervenções.
Abraham Lincoln, Escritos e Reflexões.
A Raiz das Coisas.
A Arte da Política.
Grandes Homens do Meu Tempo.
Joana D’Arc.
Autobiografia.
Autobiografia.
A Estrado do Futuro.
O Momento de Voar.
Perestroika.
A Era da Turbulência.
Uma Vida Americana.
Roosevelt.
Longo Caminho para a Liberdade.
Kamala Harris.
Getúlio.
Uma Terra Prometida.
Convivendo com os Mestres do Himalaia.
Código da Vida.
Rio Branco.
Rondon Uma Biografia.
El Legado de Mandela.
Maria Antonieta.
Autobiografia de um Iogue.
Eu Sou Malala.

Jcf21-090921181121

68

EVOLUÇÃO HUMANA
Bibliografia
Áreas em Destaque
HISTÓRIA
Churchill, Winston Fausto, Boris Ferguson, Niall Furtado. Celso Gomes, Laurentino Hobsbawm, J. Eric Huberman, Leo Hugon, Paul Jaguaribe, Hélio Junior, Caio Prado Karnal, Leandro Menzies, Gavin Pecequilo, Cristina Soreanu Pires, Richard Scheidel, Walter -

História dos Povos de Língua Inglesa.
História do Brasil.
A Lógica do Dinheiro (2007),
Civilização (2011).
Formação Econômica do Brasil.
Escravidão.
A Era das Revoluções 1789 – 1848.
História da Riqueza do Homem.
História das Doutrinas Econômicas.
Um Estudo Crítico da História.
História Econômica do Brasil.
História dos Estados Unidos.
1434.
A União Europeia.
Revolução Russa.
Violência e a História da Desigualdade.

FILOSOFIA
Rohden, Huberto Russell, Bertrand -

A Filosofia Contemporânea.
Princípios de Reconstrução Social.

00000000000000000000
0000000000000000
000000000000
000000000
0000000
0000
00
0

Jcf21-090921181121

69

