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O Eu e a Economia Moderna – O Empreender como um Caminho 

Iniciático 
 

"A lógica da contabilidade é numérica, não tem língua nacional, nem alma de povo. Isso traz como consequência, 

ou potencial, que a contabilidade seja um instrumento pelo qual o Eu possa conhecer a si mesmo em cada ser 
humano. (...) A contabilidade é o órgão de percepção do Eu, o preço verdadeiro é o instrumento do Eu no mundo. 
(...) Precisamos de uma forma de dinheiro que não seja apenas, como o olho, um órgão de percepção para o eu, 
mas entre Eus que conversam uns com os outros." Trechos do livro “El Yo y La Economia” do Dr. Christopher 
Houghton Budd  

 
Como continuidade aos eventos sediados em Mendoza e San Andrés de Giles em 2017 e 2018, é com alegria que 
convidamos para o III Encontro Latino Americano do Economics Conference do Goetheanum, em São Paulo Brasil 
2019!  
 
Neste encontro, teremos como pano de fundo o tema “O Eu e a Economia Moderna”, abordado nas conferências 
do Dr. Christopher Houghton Budd em Barcelona em 2007 publicadas sob o título “El Yo Y la Economia”. Sem 

deixar de lado a pergunta nos movimentou nos anos anteriores: “Qual a contribuição da América Latina em uma 

Economia Mundial?”. 
 
Desde a sua criação, em setembro de 2002, como parte da Seção de Ciências Sociais, o Economics Conference do 
Goetheanum se estruturou como um fórum dedicado a aproximar a ciência espiritual dos desafios urgentes e 
sérios enfrentados no campo econômico atualmente. O fundamento deste trabalho tem sido o engajamento na 
vida econômica moderna com base no curso de economia de Rudolf Steiner, com foco em como suais indicações 

podem ser levadas adiante e encontrar a sua validação nas finanças e contabilidade. Algumas de nossas frentes 
de trabalho: 
 
Pesquisa; 
- a relação entre os Mistérios de Hibernia e a contabilidade 
- a distribuição de lucros em relação ao não considerar a terra, o trabalho e o capital como mercadorias. 

- formas de empresas que asseguram que o capital apoia, em vez de "capturar ", o empreendedor. 
- novos modelos de contabilidade como parte de uma revisão das normas internacionais de contabilidade 
- os aspectos econômicos do Congresso de Natal 1923/24 

 
Alfabetização financeira: 
- o Exercício de Contabilidade como base do ensino da contabilidade 
- ensinar finanças nas escolas (em parceria com a Seção Pedagógica). 

- formas adequadas de financiamento das iniciativas de jovens (Youth Bonds) 
 
Aplicações práticas: 
- Certificação em Econômica Associativa como uma ferramenta de auto auditoria (http://www.ae-mark.com) 
- os seminários Cores do Dinheiro (as origens e a expressão moderna da Trimembração do Organismo Social). 
- um site criado para conectar o Goetheanum com a ciência econômica (economics.goetheanum.org).  
- mais de 50 livros, jornais, revistas, boletins e outras publicações (economics.goetheanum.org/dissemination). 

 
- O Fundo do Economics Conference, concebido para permitir que o financiamento acompanhe em vez de 
determinar a pesquisa.  
 

Atenciosamente, 
 

Daniel Havro e Lúcia Sígolo – Organização local 
Christopher Houghton Budd – Coordenador internacional 

 

 

mailto:economics@goetheanum.org
http://www.economics.goetheanum.org/


 

III Encontro Latinoamericano do 

Economics Conference do Goetheanum 
Parte da Seção de Ciências Sociais da Escola Superior para a Ciência do Espírito 

 

Coordenador: Christopher Houghton Budd, PhD / Email: economics@goetheanum.org / www.economics.goetheanum.org 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

*Encontro na Clínica Tobias: R. Regina Badra, 576 e palestras noturnas no Espaço Cultural 

Rudolf Steiner, sede da Sociedade Antroposófica no Brasil: R. da Fraternidade, 156  

 

 

 

 

PROGRAMA: O EU E A ECONOMIA MODERNA - O EMPREENDER COMO UM CAMINHO INICIÁTICO 

*As atividades contarão com tradução para português e/ou espanhol sempre que necessário 

Hora Quinta-feira, 24/10 Sexta-feira, 25/10 Sábado, 26/10 Domingo, 27/10 

9:00  Reflexões Reflexões Reflexões 

9:30  

O Significado e os 
desafios da Economia 

Associativa na América 
Latina 

(Daniel Havro) 

O que consideramos 
“alfabetização 
financeira”? 

 
Exemplificado pelo 

Exercício de 
Contabilidade. 

 
(Natalia Conti) 

Plenária, perguntas e 
respostas 

10:30                                                      Intervalo 

11:00 
 Discussão e perguntas 

My Name is Bond 
– Youth Bond 

Como capitalizar 
iniciativas de jovens 

(Lucia Sígolo) 

Rumo a Quito 2020 

12:30                                                        Almoço 

14:00  

Casos práticos 
relacionados às 

perguntas que nos 
norteiam (I) 

Discussão, perguntas e 

respostas 

 

 

15:45 
Credenciamento e boas 

vindas                               Intervalo 

16:15 

Rumo a 2023 – 
A forma e o trabalho do 

Economics 
Conference do 
Goetheanum 

 
(Christopher Houghton 

Budd) 

Casos práticos 
relacionados às 

perguntas que nos 
norteiam (II) 

Sessão Aberta 
 

De que e para que a 

América Latina foi (ou 

precisa ser) libertada? 

18:00                                        Jantar 

20h 

Palestra I 
Empreendedor como 

Neófito e 
Empreendimento como 

Templo 
(Christopher Houghton 

Budd) 

Palestra II 
Finanças como Guardião 

do Limiar 
 

(Mauricio Garay) 

Palestra III 
Preço verdadeiro como 

condição para a 
sustentabilidade 
(Xavier Andrillon) 
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Obs:  O encontro se realizará em “modo pesquisa” todos contribuem com escuta ativa e 

intervenções se houverem.  A bibliografia recomendada é: 

 

1) Economia Viva, O Mundo como um Organismo Econômico Único – Rudolf Steiner – 

Editora Antroposófica. 

2) La Economía Moderna: El Yo y la Economía – Christopher Houghton Budd - Editorial 

Rudolf Steiner 

3) Finance at the Threshold - Rethinking the Real and Financial Economies by Christopher 

Houghton Budd - Routledge Press / Finanzas en el Umbral - Repensando las economías 

real y financiera – Editorial Tirant Lo Blanch 

4) Consulte outras publicações em: economics.goetheanum.org/dissemination 
 

 

INSCRIÇÃO 

 

Para realizar sua inscrição para evento, por favor preencha o seguinte formulário online: 

bit.ly/Eu-Economia2019 

 
 

Taxa de inscrição 

Taxa de inscrição no encontro completo (inclui as palestras 

noturnas) 

R$ 580,00 

Palestra avulsa (Palestra I) R$ 50,00 

Palestra avulsa (Palestra II) R$ 50,00 

Palestra avulsa (Palestra III) R$ 50,00 

 
 

*Se você considera importante financiar a inscrição de outras pessoas ou receber doações 

que viabilizem sua participação por favor procure a comunidade em que atua ou contacte a 

organização do evento pelos e-mails daniel.havro@gmail.com e luciasigolo@gmail.com 

 

Forma de Pagamento: 

 

Banco Bradesco 

Ag:1432 

Conta poupança: 8545094-8 

Sociedade Antroposófica no Brasil 

CNPJ:50.533.462/0001-42 

IBAN BR9260746948014320085450948P1 

 

Alimentação e hospedagem: 
 

Sugerimos um orçamento entre 400 e 600 reais para hospedagem e alimentação Alguns hotéis 

próximos são Hotel Brooklin, Ibis São Paulo Morumbi e Blue Tree Preemium. Também existem várias 

opções de quartos via Airbnb.  

 

Para alimentação, os organizadores farão um acordo com restaurantes próximos para que o grupo 

almoce e jante em conjunto. 
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