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 Dedico este livro às minhas filhas, Sofia e Larissa. 
As nossas brincadeiras, os nossos sorrisos me aju-
dam a perceber o real sentido da felicidade. 

 Dedico também este livro àquelas pessoas que 
empreendem projetos e modelos gerenciais voltados 
à melhoria da qualidade de vida e que realmente 
se preocupam com a felicidade nas organizações.
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Este livro é dedicado a todos os alunos de psicologia e 
psicoterapia transpessoal que buscam orientações para aplicar a 
psicologia transpessoal ao universo das organizações. Também 
é dedicado aos administradores que procuram novas fronteiras 
de atuação. O livro se justifica por se verificar dificuldades de os 
alunos encontrarem referências sobre o que é a gestão transpes-
soal, e quais são suas principais dimensões, teorias e práticas, 
existindo até então o livro Matrix e a Administração Transpessoal 
(REZENDE, 2007) como uma das poucas referências.

Este livro se coaduna com o desejo de amplificar a expec-
tativa quanto ao que sejam práticas para uma organização 
feliz. Surpreendentemente, em pesquisa no Google e em sites 
de livrarias, não foi encontrado nenhum livro que explore esse 
tema. Apresenta-se, assim, mais uma grande oportunidade de 
discutir a criação de modelos organizacionais que orientem 
uma nova prática em prol da felicidade no ambiente de trabalho.

Em administração, a primeira pessoa a utilizar a nomen-
clatura foi Geraldo Caravantes (1996). Posteriormente, Sylvia 
Constant Vergara (1993) utilizou a terminologia no artigo “Em 
busca da visão da totalidade”. A partir de então, o tema em si 
passou despercebido por mais de dez anos, voltando a nova 
ênfase com o lançamento do livro Matrix e a Administração 
Transpessoal, em 2007, de autoria deste autor. O livro, em 2010, 
recebeu o prêmio Belmiro Siqueira como o melhor livro pelo 
Conselho Federal de Administração (CFA). O prêmio lançou 
novas luzes sobre o tema, que se encontra explorado de modo 
paralelo sob diferentes enfoques e teorias. Identifica-se que 
alguns dos temas da administração transpessoal encontram-se 
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discutidos em temáticas como: 1) espiritualidade nos negócios; 
2) qualidade de vida; 3) inteligência emocional no trabalho; 
entre outros.

Acredito que este livro é uma espécie de encontro, na 
medida em que consigo aglutinar aqui vários elementos, como a 
experiência na administração privada e pública e a vivência aca-
dêmica em administração e psicologia. O contato nesses mundos 
permite apresentar, neste, o conceito de gestão transpessoal. Ao 
longo do tempo, tive oportunidades de criar diálogos internos 
sobre o tema. Ainda, também, variados eventos nacionais e 
internacionais se mostraram oportunos para melhorar sempre 
a proposta do livro.

O objetivo deste livro é apresentar uma interface e um 
diálogo entre a psicologia transpessoal e a administração. A 
administração transpessoal colabora com o desenvolvimento 
de novas percepções sobre como as estratégias organizacionais 
podem ser desenvolvidas.

A partir da operacionalização da administração transpes-
soal, busca-se identificar oportunidades para intervenções nos 
processos organizacionais em favor da qualidade de vida nas 
organizações e da promoção de estados elevados de consciência.

Acredito que, de certo modo, está em curso um novo tipo 
de educação: um educar no qual as pessoas estão mais próximas 
e integradas, em identificação e atenção aos seus estados de 
consciência, trazendo para seus discursos não apenas aspectos 
superficiais, mas também elementos mais profundos da sua 
consciência, de seus sentimentos.

A gestão transpessoal tem o grande desafio de criar opor-
tunidades para que os indivíduos percebam seus estados de 
consciência, trazendo ensejos de experienciar estados elevados 
e integrativos.



Desse modo, mostra-se desafiadora a tarefa de pensar uma 
metodologia para avaliar a prática da gestão transpessoal, tendo em 
vista a novidade da psicologia transpessoal e a sua incompreensão 
ainda nos dias de hoje. Espera-se que o livro complemente o que 
se apresentou nas obras Matrix e a Administração Transpessoal 
e Transpersonal Management: lessons from the Matrix trilogy, e 
colabore na criação de orientações para se ter um modelo que 
auxilie na melhoria da experiência da felicidade nas organizações. 
Isso parece ser uma condição básica, sendo necessário, muitas 
vezes, realizarmos uma grande caminhada para chegar a esta 
pressuposição tão sintética: o direito à felicidade.

Este livro é uma forma de contribuir com esse tema impor-
tante às organizações, conforme o pensamento de Pierre Weil em 
uma de suas conferências: “contribuir para felicidade, se unirmos 
nossos corações com esta finalidade, então juntos abriremos o 
caminho da descoberta da verdadeira natureza do espírito”.
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Uma organização feliz? Isso é possível? Este livro não é um 
manual que orienta a se empreender fórmulas mágicas. Trata-se 
mais de um manifesto quanto à necessidade de empreendermos 
esforços permanentes em prol de se ter uma vigília constante aos 
estados de consciência experienciados no ambiente organizacional 
e proporcionados por ele, examinando-se também a sombra, isto 
é, aqueles erros que podem gerar sofrimento.

Considero que a felicidade possui uma profunda relação com 
a responsabilidade. Como alguém pode ser feliz desconsiderando 
tantos problemas sociais e ambientais? Sempre pensei assim. Desse 
modo, a felicidade deve envolver uma preocupação com os outros 
e com o meio ambiente. Somente assim estaremos próximos de 
uma felicidade autêntica.

A felicidade é também um “estado de espírito”, ou um 
“estado de consciência”, como dizemos na psicologia transpessoal. 
Assim, é pertinente questionarmos: é possível uma educação, um 
comportamento que conduza a experiências de felicidade, sejam 
elas nas organizações ou na vida pessoal?

Não acredito que o tema da felicidade seja salutar. Não se 
trata apenas de dizer: “sim, nós somos felizes”. A felicidade deve 
ser fruto da reflexão sobre as motivações. A felicidade deve ser 
uma experiência verdadeira que assim se examine altruísta e como 
uma expressão de compaixão e de interesse pelo outro.

Uma possível felicidade organizacional também se cons-
tituiria a partir da felicidade individual e em consonância com 
ela. A felicidade é, antes de tudo, um processo pessoal. Não há 
organizações felizes com pessoas infelizes. Também não é possível 
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as organizações decretarem que todos seus colaboradores são felizes 
por meio de uma declaração. Basicamente, uma organização feliz é 
aquela na qual as pessoas são felizes. Isso parece simples, mas o que 
produz nas pessoas uma experiência de felicidade? Para que essa 
experiência ocorra, talvez seja necessário um conjunto de fatores 
que auxiliem na caracterização de uma política organizacional em 
prol da experiência de um estado elevado de consciência, isto é, 
de felicidade. As pessoas também precisam ser orientadas a tomar 
decisões certas e a entrar em contato com as próprias motivações.

Muitos gestores estão interessados em empreender um 
modelo gerencial que conduza a essa experiência de felicidade 
que estamos procurando relatar e perguntam-se: como é possível 
empreender esse modelo gerencial?

Em uma organização feliz, as pessoas se encontram satis-
feitas com o que realizam. Isso possui uma profunda associação 
com o conceito de qualidade de vida no trabalho. Talvez não 
seja só isso. Uma experiência de felicidade faz referência a se 
envolver com algo com que se tem prazer e em convívio com 
outras pessoas (gestores, colaboradores e clientes), por inter-
médio de relacionamentos saudáveis e afetivos quando se pode 
experienciar o amor.

Basicamente, podemos encontrar duas orientações simples 
à felicidade organizacional: 1) a criação de uma prática organiza-
cional desafiadora e que motive as pessoas; e 2) o fomento de um 
ambiente em que as pessoas se sintam amadas, valorizadas. Isso 
implica possuir uma prática na qual os indivíduos desempenhem 
tarefas desafiadoras e que a elas se agregue um modelo imbuído de 
sustentabilidade econômica, social e ambiental, que se relacione 
ao verdadeiro interesse das pessoas.

A adoção de um novo modelo está imbuída da transforma-
ção de hábitos. Isso implica, fundamentalmente, em desencadear 
processos de uma educação transformadora na qual cada um 
é estimulado a entrar em contato com sua consciência pessoal, 
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de modo a examinar as potenciais barreiras. O contato consigo 
próprio, o empreender de um autoexame é um tema de interesse 
da psicologia.

O título deste livro foi mudando, pois na verdade o que 
se espera, a partir da operacionalização do modelo proposto, é 
a criação e a gestão de um modelo de organização que permita 
experiências felizes, ou, como prefiro dizer – a partir do referencial 
da psicologia transpessoal –, estados elevados de consciência.

A organização feliz, na minha compreensão, demanda a 
absorção de elementos provindos da psicologia transpessoal, ori-
ginando-se, assim, um campo organizacional denominado “admi-
nistração transpessoal”. Mas o que é gestão transpessoal? Como 
muitas pessoas próximas me questionam: “trans o quê?”, espero 
com esse livro conseguir explicar o que seja “transpessoal”, termo 
esse original da psicologia, mas que se empresta à administração.

Dito de modo simples, o uso do prefixo “trans” expressa um 
interesse e uma percepção de o humano existir enquanto um ser 
trans+cendente. O que realmente isso significa? Significa que as 
pessoas são seres muito além do comportamento, sendo impor-
tante compreender motivações, emoções, vontades, desejos, mas 
também aquilo que é universal: o contato com o Todo, o universo.

Uma compreensão transpessoal do ser humano interessa-se 
em investigar um nível mais profundo de experiência ou estados 
de consciência, identificando, nessa exploração, pensamentos, 
sentimentos, experiências que se conectam à totalidade, o Todo, 
o inconsciente coletivo, o cosmos, Deus, como se prefira intitular.

Em essência, é isto que nós somos: seres transcendentes 
que se conectam e fazem parte da totalidade por meio de um 
constante fluxo de elétrons e fótons, conforme enfatiza a física 
quântica. Desse modo, somos o próprio cosmos, feitos de poeiras 
de estrelas e integrados aos astros mais distantes.
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Qual a utilidade de percebermos os humanos como seres 
cósmicos? Para a academia, o questionamento pode soar estranho, 
tendo em vista estar-se procurando estabelecer uma regra comum 
de comparação entre o ser humano e as estrelas. Estranhamente, 
homens e estrelas são compostos pela mesma matéria, embora com 
características diferentes. O problema é que nos esquecemos disso.

Como a consciência dessa “cosmicidade”, ou de perten-
cimento ao cosmos, pode ser importante para a vida de uma 
pessoa ou de uma organização? Pode-se, a partir desse tipo de 
experiência ou consciência, em que se é uma outra pessoa, um 
outro ser, experienciar-se que o mal que se faz a um animal, a um 
ser humano, está, de certo modo, fazendo-se a si próprio, tendo 
em vista que o outro é você. Uma visão de se pertencer ao cosmos 
e sê-lo faz emergir um sentido de responsabilidade com o meio 
ambiente e com as pessoas. Isso é de fundamental importância para 
pessoas e organizações. Valores como o respeito, a ética, o cuidado 
com o meio ambiente e a responsabilidade expressam-se como 
legítimos quando se experiencia uma profunda vivência de ser a 
totalidade. Isso é muito importante nos negócios e pode revelar 
o desenvolvimento de estratégias sustentáveis perante o futuro.

O desafio de uma gestão transpessoal é favorecer que as 
pessoas percebam sua condição de pertencimento ao Todo. Estar 
em conexão com essa totalidade é estar mais aberto a percepções 
ampliadas da realidade, mais intuitivo, com mais saúde, com 
mais criatividade, havendo assim uma experiência que pode ser 
compreendida como espiritual.

Imaginar lugares melhores e felizes; isso traduz bem o que 
é a gestão transpessoal: a criação de lugares nos quais as pessoas 
encontram-se felizes e experienciam a saúde. Ou, como se prefere 
dizer em psicologia transpessoal: lugares nos quais se vivenciem 
estados elevados de consciência. Desse modo, o objeto da gestão 
transpessoal está bastante próximo daquilo que é qualidade de 
vida e felicidade.





1 A felicidade e a administração transpessoal

A felicidade e aadministraçãotranspessoal
transpessoal1
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Essencialmente, o homem busca a felicidade. As organiza-
ções devem apresentar, então, uma preocupação em convergir 
seus objetivos para uma direção semelhante. Existindo essa 
ocorrência, identificam-se elementos para a construção de 
organizações mais humanas.

O conhecimento ajuda a proporcionar mais chances de 
se encontrar a felicidade. Ao mesmo tempo, o conhecimento dá 
indicações de se estar ou não feliz e de entender o sofrimento 
próprio e o dos outros. Está também no conhecimento a fonte 
da compreensão da infelicidade dos outros e do mundo. Ele 
permite também o fortalecimento de uma visão altruísta e 
o reconhecimento dos caminhos para ajudar o próximo. Por 
intermédio do conhecimento, sabe-se se alguns são infelizes 
por serem ignorantes.

O contato com a psicologia e suas associações para a 
construção de um novo modelo de gestão é uma oportunidade 
para se perceberem novas perspectivas de desenvolvimento 
psicológico e espiritual para o indivíduo e a organização.

O filósofo Platão sustenta uma tese de que a verdadeira 
liberdade e a felicidade dependem do conhecimento do real. A 
partir dessa visão, uma pessoa tem uma experiência subjetiva 
de ser livre e feliz, mas na verdade é escrava e infeliz.

A felicidade está associada à experiência de saúde. O 
exercício de práticas esportivas, o relaxamento, a ioga e a medi-
tação colaboram para se ter um estado mais elevado de saúde 
e consciência nas organizações.
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A proposta de uma administração transpessoal colabora 
para o desenvolvimento de organizações que cultivem um estado 
elevado de consciência, equilibrando, assim, tanto o interesse 
de se ter um ambiente de bem-estar para o trabalho como um 
modelo organizacional gerador de resultados econômicos e 
sociais acima das expectativas.

O que gera felicidade? Pergunto novamente: o que gera 
felicidade? Quais passos podem ser dados? Ainda é importante 
questionar: o que gera felicidade sustentável? É isso que estamos 
procurando: uma experiência de felicidade e saúde nas orga-
nizações que seja permanente, constante, diária. Não que se 
queira uma experiência e uma gestão hedonista, de puro prazer, 
mas que a prestação de serviços, a fabricação de produtos e o 
trabalho ocorram da maneira mais feliz e saudável possível.

 Para Amorim e Campos (2009), a felicidade está associada 
às seguintes variáveis:

 » estar fisicamente saudável;

 » estar com a mente saudável;

 » ser produtivo;

 » ter bom relacionamento interpessoal;

 » ter liberdade para sugerir, opinar e decidir;

 » ser reconhecido pelo trabalho que realiza;

 » gostar do que faz.

 De acordo com os pesquisadores, a felicidade possui 
poder de influência sobre a produtividade. Associado a isso, 
nota-se que a psicologia é um conhecimento que pode possi-
bilitar a percepção da conectividade com todos esses eventos 
no contexto de uma experiência de saúde e de felicidade.

A psicologia não é apenas um conhecimento para terapeu-
tas, mas fundamentalmente um conhecimento que estimula que 
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cada um empreenda uma autoterapia e a busca da percepção e 
da experiência da transcendência. Devemos também procurar 
perceber quais conhecimentos da psicologia podem ser aplicados 
à administração e à criação de uma organização que possa ser 
compreendida como feliz.

 A psicologia é um conhecimento para a sociedade e 
para os grupos sociais, como organizações. Contudo, o desafio é 
imaginar um modo de aplicação desse conhecimento ao contexto 
das organizações em prol da construção de organizações felizes.

Aportar conhecimentos que venham a ser úteis à confi-
guração de um status de felicidade nas organizações demanda 
visualizar um modelo de uma prática que aqui se intitula 
Administração Transpessoal.

 A procura por uma prática de felicidade nas organiza-
ções e o empreender de um modelo de gestão transpessoal em 
sua natureza “trans” – de transcender limites – envolvem não 
apenas prescrever orientações às organizações, mas também 
apresentar às próprias pessoas a sugestão de reexame da expe-
riência pessoal, do estilo de vida, do contato com os estados de 
consciência.

Alguns passos, independentemente da adoção de uma 
gestão transpessoal, podem ser úteis a qualquer pessoa:

 » Passo 1: conhecendo um pouco sobre a psicologia 
transpessoal;

 » Passo 2: conhecendo a consciência – o céu e o inferno;

 » Passo 3: conhecendo as motivações;

 » Passo 4: cultivando uma transformação pessoal;

 » Passo 5: conhecendo o modelo de gestão transpessoal;

 » Passo 6: analisando a organização;
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 » Passo 7: formulando uma política de administração 
transpessoal;

 » Passo 8: aplicando o modelo da gestão transpessoal;

 » Passo 9: criando um estado elevado de consciência – 
operacionalização da administração transpessoal ; e

 » Passo 10: acompanhando os resultados e redefinindo 
as estratégias.

A administração transpessoal é tanto um modelo de 
análise dos processos organizacionais quanto um enfoque 
prescritivo para a proposição de políticas para o funcionamento 
das organizações. Observa-se que o que está em debate é um 
modelo epistemológico. Köche (2005, p. 16) contribui quanto ao 
que seja o objeto de estudo da epistemologia: “a epistemologia 
estuda, portanto, a investigação científica e seu produto, o 
conhecimento científico”. Thuillier (apud KÖCHE, 2005, p. 16-17), 
em sua obra La manipulación de la ciencia, afirmou:

a epistemologia tenta, sem querer ser um sistema a priori que 
dite autoritariamente e de forma dogmática o que deve ser 
o conhecimento científico, responder a questão da gênese e 
da estrutura do conhecimento científico, analisando como 
se constitui uma teoria científica e explicando qual é o papel 
que exerce na prática científica e o contexto ideológico, o 
histórico, o lógico e o social.

Alguns pesquisadores, como Fineman (2001) e Goleman 
(1995), já apresentaram indicativos da necessidade de estudar 
as emoções nos contextos das teorias organizacionais. Desse 
modo, metodologias, ou melhor, epistemologias, tornam-se 
mais possíveis de ser operacionalizadas e postas em uso para 
o estudo das dinâmicas organizacionais.

Hegel referia-se ao cerne da consciência, o espírito. Hegel 
(apud HABERMAS, 1987 p. 41), no estudo sobre as relações entre 
fenomenologia, espírito e lógica, demonstra ser possível iden-
tificar a relação que se segue.
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A consciência é o espírito como saber concreto e preso à 
exterioridade; mas o contínuo avanço desse objeto repousa 
exclusivamente, como o desenvolvimento de toda vida natural 
e espiritual, sobre a natureza das puras essências; são elas 
que perfazem o conteúdo da lógica. A consciência enquanto 
espírito que se mostra, que, em seu caminho, liberta-se de sua 
imediatez e da concreção exterior, passa a ser puro saber; este 
saber toma então, ele próprio, como objeto aquelas essências 
puras, assim como elas são em e para si.

De certo modo, o enfoque metodológico proposto tem 
encontrado sustentação no empreendimento investigativo de 
diferentes pesquisadores, como Varela (2003), Vermersch (2000), 
Depraz (2000), Braud e Anderson (1998). De maneira geral, 
pode-se perceber que o enfoque de investigação transpessoal 
está sustentado, em grande parte, no enfoque fenomenológico 
de Merleau-Ponty (2003).

Quando se está mais em contato com o Eu interior ou se 
dialoga com os estados de consciência pessoais, as possíveis 
consequências são:

 » ter mais contato com as motivações;

 » tomar melhores decisões;

 » ter mais facilidade de aprendizado;

 » lidar melhor com o estresse;

 » alimentar-se melhor;

 » estar melhor emocionalmente;

 » ter mais ideias;

 » ter mais sensibilidade a causas ambientais;

 » ter mais sensibilidade a causas sociais;

 » manter melhores relacionamentos; e

 » possuir capacidade de empreender mais.
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 A lista é incompleta. Outra forma de representar os 
benefícios de uma autoterapia, do exame das motivações, é 
vista na próxima figura. A partir do contato com a consciência 
pessoal, o Eu interior, é muito provável que essa experiência 
gere uma satisfação e uma realização para consigo próprio, 
algo equivalente à experiência de felicidade. A figura a seguir 
representa que o contato com o Eu interior pode revelar o 
contato com uma dimensão de poder.

Figura 1 – O contato com o Eu pessoal

Fonte: autoria própria.

A figura acima revela alguns benefícios do diálogo inte-
rior. Contudo, esse diálogo não deve ser confundido como algo 
meramente intelectual, mas sim tratar-se de uma experiência 
sensível de contato do indivíduo com seu estado de consciência, 
aquilo que o integra a uma experiência maior. Nos próximos 
tópicos, será apresentado o processo de construção de uma 
experiência de felicidade nas organizações.
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A psicologia transpessoal

Por que a psicologia transpessoal é importante para uma 
experiência de felicidade? Os objetos da referida abordagem 
são a consciência e a transcendência. A psicologia transpessoal 
reflete valores universais, como o desejo de segurança, paz 
e amor. Administração transpessoal é um modelo gerencial 
influenciado por essa psicologia.

Como a psicologia transpessoal e sua aplicação a um 
modelo gerencial auxiliam a pensar a experiência de felicidade 
nas organizações?

A psicologia transpessoal busca compreender, na investi-
gação dos estados de consciência, onde se encontram as raízes 
das experiências humanas. A grande inovação da psicologia 
transpessoal está em acreditar que as raízes dos traumas 
humanos poderiam residir muito além dos processos psico-
dinâmicos, podendo se encontrar em regimes das dimensões 
perinatais e transpessoais.

Uma compreensão da totalidade do homem envolve per-
ceber as influências dos sonhos, do inconsciente coletivo, dos 
arquétipos, dos mitos, dos símbolos, das religiões, dos domínios 
perinatais e transpessoais e dos eventos biográficos na vida 
humana. A psicologia transpessoal também usa elementos 
de outras escolas de psicologia, tais como o behaviorismo, a 
psicanálise, a psicologia humanista e a psicologia analítica de 
Jung (MATOS, 1994).

Para Matos (1994), a psicologia transpessoal é vista como 
uma abordagem que estuda estados de consciência que trans-
cendem o ego e a autoimagem. A psicologia transpessoal é 
entendida como a quarta força da psicologia, classificação 
que destaca a psicologia contemporânea dividida em quatro 
grandes correntes ou forças congregadoras, cuja primeira força 
corresponde ao Behaviorismo, a segunda à Psicanálise, e a 
terceira à Psicologia Humanista.
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Segundo Bertolucci (1991), os objetivos da psicologia 
transpessoal são: discriminar os estados superiores dos estados 
inferiores de consciência, por meio das cartografias da consci-
ência humana que variam de autor para autor, apresentando 
importantes tendências comuns; observar os movimentos pro-
gressivos da consciência e as tendências de cada nível, para que, 
na prática, se possa incentivar e catalisar, favorecer esse movi-
mento progressivo em direção à consciência em seus estados 
superiores. Também seriam objetivos da psicologia transpessoal: 
desenvolver a capacidade de assumir a responsabilidade por si 
mesmo no mundo e nos relacionamentos pessoais e possibilitar 
a cada pessoa o atendimento adequado de necessidades físicas, 
emocionais, mentais e espirituais, segundo as preferências e 
predisposições individuais. Assim, não se pode esperar que o 
mesmo caminho seja apropriado para todas as pessoas. E por 
considerar que o cliente tem o seu saber interno, a autoexplo-
ração é estimulada com o objetivo de levá-lo ao conhecimento 
completo da própria personalidade e ao controle dos seus ele-
mentos, para atingir um centro unificador e construir uma 
nova personalidade em torno desse novo centro.

A psicologia humanista, que emergiu nos anos de 1960, 
teve profunda influência no desenvolvimento da psicologia 
transpessoal. A psicologia humanista foi a base para o desen-
volvimento desse enfoque. Abraham Maslow, em vez de estudar 
comportamentos de animais, estava interessado em estudar 
a experiência humana como um fenômeno determinado por 
aspectos como sentimentos, desejos e esperanças. Um dos 
elementos-chave da psicologia humanista seria a autorrea-
lização, que estaria no topo da hierarquia das necessidades, 
envolvendo aspectos espirituais, místicos ou transcendentais. 
Os pesquisadores Abraham Maslow e Stanislav Grof, em dife-
rentes tempos, auxiliaram a conceituar então a terminologia 
“psicologia transpessoal”.
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O aspecto fundamental a ser empreendido pela psicologia 
transpessoal é tornar o ser humano consciente de suas motiva-
ções mais profundas, sobre como essas motivações podem ser 
instrumentos para decisões corretas na vida, para se empre-
ender projetos pessoais. Nesse sentido, acredita-se que uma 
prática profunda de exame dos estados de consciência pode 
ser importante instrumento para se ter uma experiência de 
maior felicidade.

O modelo da psicologia transpessoal é muito semelhante 
ao quanta-relativístico da física moderna subatômica, pois ambos 
são modelos que procuram apresentar um ponto de vista inte-
grado das teorias da física quântica e da relatividade (MATOS, 
1987). Nessa perspectiva, o universo (matéria/energia) é uma 
entidade dinâmica em constante mudança num todo indivisível.

O mais importante da psicologia transpessoal está em 
compreender o ser humano em transcendência com o seu 
ambiente. Desse modo, a consciência não é algo individual, e 
sim permeado em todo o contexto, seja ele ambiental, social, 
econômico ou cultural. Tudo isso se relaciona ao modo como o 
indivíduo experiencia seus estados de consciência em comunhão 
com todo o universo que o rodeia.

Mas o que é a transcendência? A transcendência reflete 
uma incapacidade de explicar a realidade por fenômenos físicos 
e pela ciência atual. Para os céticos, a transcendência é algo 
esotérico. Contudo, como explicar as seguintes três evidências 
simples do que seja a transcendência: a mãe que apresenta um 
pressentimento em relação a um filho que saiu para a balada; 
o sonho que revela um evento do futuro; uma intuição que 
influencia favoravelmente numa tomada de decisão? Ao nos 
aproximarmos da compreensão de aspectos tão subjetivos, esta-
ríamos procurando avançar quanto a uma nova administração.
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Abraham Maslow, no artigo “Various Meanings of 
Transcendence” (1969), conceituou a transcendência como 
um processo de perda do senso de autoconsciência e de contato 
com um estado de consciência muito alto.

Por que estudar a transcendência? Estuda-se porque, ao 
se compreender a consciência com maior profundidade, perce-
be-se que ela é ilimitável, por isso transcendente. A consciência 
é, por natureza, transcendente, pois essa seria a condição da 
matéria que se propaga e integra no universo em um contexto 
de um continuum atômico, conforme comprova e demonstra a 
física quântica. O ser humano é que possui um comportamento 
irresistível de perceber-se isolado do universo, sendo essa per-
cepção um dos motivos de alienação e doença.

Alguns desses elementos colaboram para se perceber que 
o humano é muito mais que um ser de comportamentos, é um 
ser transcendente, isto é, transpessoal.

A psicologia transpessoal trata-se de um conjunto de 
teorias que se interessam pela dimensão transcendente do 
ser humano. Um dos importantes pensadores da psicologia 
transpessoal é Stanislav Grof. As pesquisas de Grof revelaram 
que as raízes dos traumas humanos podem residir muito além 
dos processos psicodinâmicos, encontrando-se em regimes das 
dimensões perinatais e transpessoais.

Grof (1987) identificou em suas pesquisas que os indivíduos 
guardam memórias do período em que estavam no ventre 
materno (período perinatal). Segundo Grof (1994), esses nove 
meses de grandes transformações biológicas possuem uma 
grande influência no desenvolvimento futuro da criança. Essas 
“experiências” vivenciadas no ventre materno seriam fonte 
de trauma ou epifania, acompanhando-o por toda a vida. As 
contribuições teóricas de Grof (1987, 1994, 1997, 1998, 2000) são 
polêmicas. Pergunta-se: como alguém poderia concluir sobre 
tais aspectos? Grof desenvolveu extensa investigação para 
apresentar suas afirmações. Segundo Capra (1988), a experiência 
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clínica de Stanislav Grof caracterizou-se por mais de quatro mil 
casos registrados de pacientes tratados com LSD (a maioria em 
condições controladas em laboratório). Essas pesquisas foram um 
marco na psicoterapia e na exploração psicológica. Grof iniciou 
seu trabalho clínico em 1956, no Instituto Psiquiátrico de Praga, 
dando continuidade aos seus estudos nos Estados Unidos, no 
Centro de Pesquisa Psiquiátrica de Maryland, entre 1967 e 1973. 
Nesse período, orientou mais de três mil sessões lisérgicas e teve 
acesso a relatórios de outras duas mil sessões realizadas por 
seus colegas na Tchecoslováquia e nos Estados Unidos, além de 
mais de vinte mil sessões de Respiração Holotrópica conduzidas 
com milhares de pessoas ao redor do mundo todo. Na época de 
estudo dessas experiências, a droga era distribuída pelo labo-
ratório Sandoz até ter o seu uso disseminado e posteriormente 
proibido em todo o mundo (REZENDE, 2007).

Após a proibição do LSD, as pesquisas de Grof prossegui-
ram com a utilização da Respiração Holotrópica caracterizada 
por utilizar um processo de hiperventilação para alcançar 
a experiência de estado de consciência alterado, causando 
um efeito semelhante ao uso do LSD. Hoje, as técnicas para se 
alcançar estados alterados de consciência se diversificaram, e a 
meditação é o melhor e mais utilizado método (REZENDE, 2007).

Entre as grandes descobertas de Grof, está a de a cons-
ciência humana ser vasta, enorme, capaz de expandir-se além 
dos limites do corpo, da raça, da espécie, do planeta, do cosmos. 
A consciência é complexa, grandiosa e capaz de identificar-se 
com outros seres humanos da mesma família e desconhecidos; 
seres de outros continentes; animais diversos; plantas; pedras 
preciosas; resíduos orgânicos; com toda a Terra, planetas, estre-
las; com o Universo inteiro e com a Mente Superior que gerou 
esse Universo. Essas experiências de natureza diversa foram 
intituladas de “transpessoais”, tendo em vista que o indivíduo 
rompe as barreiras do seu ego, encontrando-se com uma dimen-
são maior do que ele realmente é: o Todo (SOUEK; PARIZI, 1997).
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Quando a psicologia transpessoal apregoa a necessidade 
de se estar atento aos estados de consciência e experienciar a 
totalidade, há, de certo modo, um convite para os indivíduos 
empreenderem uma jornada de autoconhecimento no sen-
tido de perceberem as emoções, as doenças que podem estar 
desenvolvendo ou o mal a estar desencadeando ao mundo 
(REZENDE, 2007).

Mas, afinal, o que é a consciência, aspecto esse tão dis-
cutido enquanto objeto da psicologia transpessoal?

A consciência compreende um conjunto de funções men-
tais integradas. Para Amaral (2003), as funções psíquicas estão 
distribuídas em três grandes grupos:

1. Fenômenos cognitivos – aqueles que possibilitam o 
conhecimento, ou seja, a apreensão e a elaboração 
interna dos eventos da natureza. Seriam basicamente: 
a sensopercepção, a atenção, o pensamento, a memó-
ria, a imaginação e a linguagem.

2. Fenômenos afetivos – aqueles que conferem carac-
terísticas de prazer ou desprazer aos fenômenos 
da cognição e às atitudes e ações. São: o humor, as 
emoções, os sentimentos, as paixões.

3. Fenômenos volitivos – aqueles que envolvem os pro-
cessos motores e que são expressos em atitudes e 
condutas, movimentos e ações. São: os impulsos, os 
atos automáticos, os atos voluntários.

Para Amaral (2003), a descrição isolada dos fenômenos 
psíquicos é obviamente uma abstração. Não há dúvidas de 
que nenhuma manifestação pode ocorrer isoladamente, da 
mesma maneira que não há evidências de que elas possam 
ocorrer desvinculadas de um organismo. A classificação dos 
fenômenos mentais é, pois, um recurso do pensamento para 
facilitar a apreensão destes.
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A concepção do homem na psicologia transpessoal 
está em tê-lo como parte de uma consciência maior, e não 
a consciência como parte do homem. Essa ideia associa-se à 
física quântica, e, desse modo, parte da explicação sobre a 
consciência encontra explicações nela. Na física, a exploração 
do microcosmo dos átomos revelou que o universo da vida 
diária, que parece composto de sólidos e complexos objetos, 
é na realidade uma complexa teia de relações e eventos unifi-
cados. No campo da astrofísica, Einstein revelou o espaço não 
ser tridimensional, o tempo não ser linear, estando integrados 
dentro de um continuum quadrimensional conhecido como 
“espaço-tempo” (REZENDE, 2007).

A física revelou que os átomos se movimentam em imensos 
espaços vazios. A Teoria dos Quanta e a Teoria da Relatividade 
provocaram uma revolução científica e substituíram a física 
clássica pela física moderna. Pela perspectiva da física quântica, 
a consciência é também um padrão energético. Desse modo, 
está integrada com um todo energético, interpretando-o e 
dando-lhe sentido.

A realidade também é entendida como probabilidades 
de interconexões. Isso explica porque a pedra assume uma 
aparência tão sólida. Somente por intermédio de metáforas 
é possível descrever a realidade. Nesse sentido, a essência do 
mundo são as interconexões. Por essa perspectiva, todos somos 
uma constante troca de fótons e elétrons.

O filósofo Gregory Bateson, certa vez, enfatizou que todos 
os limites do mundo são ilusórios, e que a mente e a natureza 
são indivisíveis, já que a consciência opera através de toda 
a natureza, incluindo animais, plantas e, mesmo, sistemas 
inorgânicos. De certo modo, a realidade, o todo e o universo 
são basicamente um único estado de consciência. Tudo é cons-
ciência. É isso que a psicologia transpessoal tenta entender, 
pois compreendendo a consciência se entenderá o todo, desde 
os indivíduos às organizações.



A organização feliz 

34

A consciência, na visão fenomenológica, também apre-
sentaria uma natureza substantiva, segundo a qual dificilmente 
conseguimos distinguir os elementos/subelementos dessa 
totalidade que envolve sentimentos, sensações, percepções, 
pensamentos e memórias. De acordo com Amaral (2003, p. 3),

um pensamento não se produz separado de recordações, 
que, por sua vez, surgem em ligações a afetos, a atribuição de 
tonalidade agradável ou desagradável, prazeroso ou incômodo. 
Ao mesmo tempo em que nossos fenômenos psíquicos são 
assim experimentados, temos o entendimento que eles são 
meus, que sou eu que os estou experimentando e que eu sei 
que sei. É a essa totalidade dos fenômenos psíquicos em um 
dado momento – o “todo momentâneo”, definido por Jaspers 
– que os fenomenologistas chamam consciência.

Na visão fenomenológica, a consciência é, pois, esse atri-
buto integrador, totalizador, a conferir sentido de conjunto aos 
fenômenos particulares da vida psíquica.

Qualquer esforço é insuficiente à compreensão da cons-
ciência, principalmente quando se tenta explicar apenas por 
meio da teoria. Talvez o grande desafio em propor um modelo 
de gestão transpessoal, de imaginar o que possa fazer uma 
organização ser percebida como feliz, está em identificar como 
práticas que propiciem o contato com a consciência no ambiente 
organizacional podem ser desenvolvidas. Nesse sentido, Varela 
(2003) estabeleceu uma crítica à fenomenologia existencial de 
Heidegger e à fenomenologia da experiência de Merleau-Ponty, 
por esses terem estudado a experiência humana apenas de forma 
teórica. Segundo Varela (2003, p. 37), “por ser uma atividade 
teórica após o fato, ela não recapturaria a riqueza da experiência; 
apenas seria um discurso sobre a experiência”. Desse modo, 
uma abordagem que explore a consciência é incompleta quando 
não existe uma vivência prática. O desafio de uma abordagem 
organizacional que compreenda os indivíduos entrarem em 
contato com a consciência pessoal é pertinente.
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Varela (2003) propôs que o estudo da experiência humana 
fosse ampliado, buscando-se em tradições não ocidentais 
elementos fundacionais para refletir sobre a natureza da 
experiência, isto é, da consciência. O que as práticas budistas 
buscam empreender, principalmente mediante a meditação, 
é proporcionar à pessoa a oportunidade de tornar-se atenta, 
experienciando “o que a mente está fazendo enquanto ela o faz, 
[estando] junto com a própria mente” (VARELA, 2003, p. 40).

Segundo Varela (2003), a redescoberta da filosofia asiática, 
particularmente da tradição budista, é um segundo renasci-
mento na história da cultura ocidental, com o potencial de ser 
tão importante quanto a redescoberta do pensamento grego no 
Renascimento europeu. Por meio da meditação, é possível os 
indivíduos estarem mais conscientes das experiências de cada 
dia. A consciência inclui a capacidade de perceber as formas; o 
ambiente; os sentimentos/as sensações; os discernimentos e os 
impulsos; e os padrões habituais de pensamento.

Mesmo a partir dessas considerações, nota-se que existe 
uma grande dificuldade de as pessoas compreenderem o que 
seja a consciência. Talvez isso ocorra pela própria dificuldade 
de conceituação da terminologia. Nesse sentido, o estudo do 
que seja a experiência de um estado de consciência na organi-
zação ganha implicações ainda mais desafiadoras. No que se 
refere à experiência da consciência pelo indivíduo – aspecto 
esse de interesse da psicologia –, a consciência poderia ser 
definida como a experiência de contato do ser humano com 
a realidade interna (emoções, condição física) e externa (a 
realidade do mundo em si).

É interessante observar no pensamento de Pierce o inte-
resse dado à consciência. De acordo com Habermas (1987, p. 123), 
“os estados de consciência não possuem conteúdo cognitivo. Eles 
constituem eventos psíquicos, através dos quais um organismo 
reage a seu meio ambiente”. Pierce teria estabelecido uma 
distinção entre “sentimento” (feelings) e as cadências imediatas 
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do sentir (emoções). Já as sensações seriam eventos psíquicos 
singulares incorporados aos processos da vida, enquanto os 
conteúdos cognitivos fazem “parte do processo de inferência 
mediatizada pelos signos”. Nesse sentido, as sensações seriam 
determinadas com base em conhecimentos precedentes. No 
que se refere ao estudo da experiência subjetiva na geração de 
conhecimento, é pertinente estudar “como os eventos psíquicos, 
comprometidos com circunstâncias isoladas e singulares, com-
portam-se frente às sensações generalizadas pelos símbolos” 
(HABERMAS, 1987 p. 123-124). Emoção se distingue de estado de 
consciência por apresentar uma característica eminentemente 
biológica, enquanto os estados de consciência envolvem uma 
percepção mais ampla que considera o ambiente.

A administração transpessoal das organizações é uma 
nova forma de se perceber as dimensões do indivíduo, do grupo, 
do sistema organizacional e da dinâmica organizacional. Nessa 
perspectiva, falar de comportamento organizacional é um 
tanto restritivo, visto que tanto as organizações quanto os 
indivíduos, de maneira geral, não poderiam ser definidos apenas 
por intermédio de um conceito de estímulo e resposta, enfoque 
este que tenta objetivar uma categorização de um estereótipo 
de comportamento. Os indivíduos são, sim, eventos muito mais 
amplos, complexos. Essencialmente, seres de experiências. O 
desafio da psicologia moderna e de suas aplicações em campos 
como o da administração é o de não apenas compreender o 
comportamento, mas, fundamentalmente e desafiadoramente, 
buscar entender a experiência dos estados de consciência. Dessa 
forma, uma melhor tentativa de compreensão das organizações 
passa por buscar perceber os estados de consciência existentes 
internamente (REZENDE, 2007).

Uma das principais contribuições da administração 
transpessoal é proporcionar aos atores envolvidos nas dinâ-
micas organizacionais a tomada de consciência dos estados 
mentais experienciados em suas ações, identificando essas como 
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universais, arquetípicas e possuidoras de um sentido individual 
e universal ao mesmo tempo. Essa perspectiva contribui para a 
geração de organizações mais intuitivas, inovadoras, criativas, 
adaptativas, flexíveis, éticas, com maior respeito aos colabora-
dores e aos clientes. Esses inúmeros benefícios são possíveis, 
conceitualmente, na medida em que se tem a percepção do 
mundo como um sentimento, conceito este discutido por Carlos 
Castaneda (1997), no qual desaparecem as barreiras do ego e 
no qual as dimensões “organização”, “ambiente”, “gestor” e 
“colaboradores” passam a ser vistas de uma maneira integrada 
(REZENDE, 2007).

De maneira geral, muitos dos problemas organizacio-
nais fundamentais enfrentados originam-se de o pensamento 
humano não atender à complexidade e à sofisticação das reali-
dades com as quais é necessário lidar. Isso teria como resultado 
ações frequentemente simplistas e que algumas vezes causam 
prejuízos. A teoria organizacional deveria compreender como 
são feitas essas simplificações e identificar os meios possíveis por 
meio dos quais se tornaria viável enfrentar e gerir a contradição 
e o paradoxo, no lugar de fingir que estes não existem.

O conhecimento da psicologia transpessoal e a respectiva 
aplicação à administração se relacionam com a busca por uma 
percepção ampliada da realidade; a compreensão de todos 
os fenômenos de maneira integrada; o autoconhecimento; 
a compreensão mais acurada do seu estado de consciência, 
aspectos esses que podem ser importantes para a construção 
de organizações felizes.



Capítulo 2 – Consciência e autoconhecimento

Consciência eautoconhecimento

2
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O filme “Matrix” apresentou, em 1999, uma crítica acerca 
da maneira como a sociedade está constituída e de como o sistema 
econômico e social está estabelecido. De acordo com o filme, as 
pessoas estariam acomodadas, fosse pela preguiça, fosse devido 
à ignorância (REZENDE, 2007). A preguiça a que o filme se refere 
diz respeito a uma condição na qual as pessoas não se aventuram 
em examinar sua própria consciência, suas motivações. São como 
servos, servos de um Sistema, sem autorreflexão. Nesse sentido, 
muitas pessoas estão adormecidas

 » das próprias emoções. São agressivas, invejosas, melan-
cólicas sem se aperceber.

 » da própria condição física. Isto é, estão em processo 
de adoecimento sem que saibam.

 » dos pensamentos. Utilizando a mente acanhadamente.

 » ao estarem ignorantes das oportunidades no mundo.

 » das próprias motivações. Desse modo, escolhem 
profissões erradas e padecem em carreiras que não 
gratificam psicologicamente.

 » do cuidado, do amor ao próximo.

 » ao estarem presas a comportamentos inadequados, 
que trazem sofrimento ao indivíduo e aos outros.

A felicidade está profundamente associada a ter experiên-
cias de pensamentos positivos, de aproximar-se de uma condição 
de saúde, aspecto esse do interesse de indivíduos e organizações.

Consciência eautoconhecimento

2
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Tais reflexões me fazem pensar que o contato com pen-
samentos positivos e negativos se relacionaria a perceber essa 
experiência com o que seria entendido como céu e inferno: 
palavras que representam importantes experiências mobili-
zadoras de expectativas, medos e preocupações humanas. A 
experiência humana caminha entre esses dois mundos: o céu 
e o inferno. Refiro-me à possibilidade de experienciarmos, em 
várias circunstâncias de nossas vidas, pensamentos positivos e 
negativos e sobre como podemos nos educar a ter pensamentos 
mais positivos.

A novela da Globo Escrito nas Estrelas, em exibição em 
2010, mostrou espíritos no céu expressando-se como “seres” 
evoluídos. Esses espíritos são sempre melhores do que quem 
está aqui na Terra, pobres pecadores. Pois bem, tendo em 
vista que a essência humana é a consciência, como pode ser 
possível alguém ter sua consciência transformada tão radi-
calmente após a morte? Como alguém que é extremamente 
angustiado transforma-se na pessoa mais tranquila daquele 
mundo? De fato, não acredito que isso seja possível, por mais 
que sejam profundas as transformações humanas em um 
possível estágio pós-vida. Desse modo, seja neste mundo, seja 
em outra dimensão, o homem é em essência um ser que pode 
até mudar seus comportamentos, mas é um ser que mantém 
uma integridade em termos de vivência e comunicação com 
a sua consciência. Por mais que exista a possibilidade de uma 
vida após a morte, os seres humanos não se transformariam 
de forma significativa.

Disserto sobre tudo isso para introduzir uma reflexão 
profundamente relacionada ao campo da qualidade de vida ou à 
forma como vivemos as nossas vidas em atenção e comunicação 
com a nossa consciência: existindo ou não vida após a morte, 
o ser humano reproduz as experiências da consciência que 
vivencia hoje, pois o ser humano é em essência aquilo que já é.
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Talvez o que possa existir em um outro plano de expe-
riência, isto é, em um suposto céu ou inferno, é uma condição 
desapegada de um corpo, de uma expectativa social, que pode 
se revelar em uma profunda fonte de angústias, estresses e 
sofrimento. Assim, em um céu, o homem estaria mais liberto 
para experienciar os mistérios de sua consciência, conhecen-
do-se em sua plenitude, identificando-se como alguém muito 
mais amplo, transpessoal, como realmente o é.

Em vista de tudo o que foi exposto, nada garante que 
exista um suposto céu. Nada garante também que exista um 
amanhã. O ser humano é extremamente frágil. A morte é 
a única certeza, seja por causas biológicas e naturais; seja 
influenciada por tragédias geológicas, como um terremoto; 
seja cósmica, como as advindas de um meteoro ou de uma 
tempestade de raios solares.

Se o ser humano é em essência o agora – neste momento no qual 
você lê ou escuta a mensagem deste livro –, caberia ao ser humano 
vivenciar a fundo a experiência de sua vida, esperando que essa 
vivência encontre o sentido de uma existência feliz. É essa experiência 
de uma vida feliz que pode ser entendida como o céu em sua essência.

Desse modo, o céu ou o inferno não residem em um 
suposto momento que esperamos distante. Céu e inferno se 
revelam na atualidade, na maneira como nos comportamos.

Imaginamos o céu e o inferno enquanto estágios finais 
da trajetória da jornada humana manifesta após a morte. 
Desse modo, evitamos a todo custo a morte e os consequentes 
céu e inferno.

Assim, normalmente, o ser humano adota uma estratégia 
de não responsabilizar-se pelo aqui e agora, por sua vida, e 
empreende projetos, comportamentos, conversas com a sua 
consciência que não produzem uma experiência de saúde, felici-
dade e amor. Portanto, o comportamento de não aceitar a morte 
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é uma das expressões da ignorância humana. Somado a tudo 
isso, os estímulos da modernidade tornam ainda mais desafiador 
o encontro do indivíduo consigo próprio, pois maiores são os 
ruídos da comunicação em um mundo cada vez mais midiático, 
com compromissos e atenções não apenas na dimensão do real, 
mas pertinentemente na dimensão virtual, acalentando assim 
o caldo das angústias, do imaginário, do invisível, do mental. 
Nesse ínterim, são maiores as receitas ao sofrimento humano. 
Contudo não é natural se aceitar o sofrimento, o mundo como 
está. Alguma coisa precisa ser feita com o propósito da promoção 
da felicidade, da alegria e da saúde.

Por mais que existam receitas macro que referenciem 
o desenvolvimento de políticas públicas em prol da saúde, as 
receitas da felicidade parecem se encontrar em soluções muitos 
mais simples e não monetizadas: o exame da consciência.

Algumas questões referentes ao exame da consciência 
seriam: como ter uma vida mais simples? Como não cair em 
armadilhas produzidas por conta própria? Como se respon-
sabilizar pela própria vida? Quais são as motivações pessoais? 
Essas são questões de fácil formulação, mas de difícil resposta 
e resultado de embate pessoal consigo próprio.

Se soubermos como ter uma experiência mais sadia em 
relação à experiência da consciência pessoal, estaremos mais 
próximos do que pode ser considerado céu. Se nos afligimos 
com menos fatores; se conseguimos ter uma vida mais tranquila; 
se conseguimos dormir mais; se nos relacionamos bens com 
todas as pessoas; se temos paciência com velhos e crianças; se 
conseguimos brincar em várias situações; se apresentamos uma 
visão positiva do mundo; se estamos interessados em ajudar 
outras pessoas, poderemos dizer que estamos próximos de 
experienciar o que seja o céu. Desse modo, a qualidade de vida 
e a experiência de viver no céu são conceitos muito próximos. 
Desejo que você possa encontrar na vida o céu no sentido do 
paraíso. Que esta vida agora seja o momento para a felicidade, 
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a saúde, o respeito a si próprio e ao outro. Tudo isso só pode ser 
trilhado com paz de espírito e consciência. Que você encontre 
a paz em terra. Responsabilize-se com a sua paz, em encontrar 
a sua paz. Não culpe outras pessoas pelas suas angústias. O que 
você precisa decidir para melhorar a sua vida? Responsabilize-se 
pelo potencial que sua vida tem de ser um paraíso em sua 
abundância e prosperidade como merece ser. Comece agora.

A vida humana transcorre de modo pendular: em certos 
momentos se experienciando pensamentos positivos; em outros, 
negativos. Nesses extremos, se encontraria o céu e o inferno 
na experiência terrena. Isso conduz ainda a se questionar: 
quais as minhas motivações? Como isso pode ser traduzido nas 
estratégias da organização? De certo modo, isso sempre evoca 
a importância de estar em contato com os sonhos pessoais.

Um dos maiores problemas das organizações hoje é o 
estresse. Essa doença é resultado do medo e da ansiedade. Na 
maioria das organizações, tem-se medo de ameaças, como a 
perda de emprego. Já a ansiedade se manifesta com os prazos 
curtos, a necessidade de desenvolver projetos quando a criati-
vidade está ausente ou exaurida.

O uso de um enfoque transpessoal nas organizações per-
mite uma integração maior entre os níveis racional, afetivo e 
transpessoal. Portanto, havendo um autoconhecimento por 
parte dos funcionários e gestores, os problemas pessoais são 
compreendidos, existindo um conhecimento melhor sobre o 
que motiva cada colaborador.

O trabalho em uma organização é um momento para 
existir esse contato com o Eu interior, pois as pessoas, em suas 
trajetórias, às vezes não possuem oportunidade para saber 
quem realmente são, seus limites e potencialidades.

O desenvolvimento de um autoconhecimento dos esta-
dos de consciência apresenta como resultado colateral algo 
ainda mais valioso. Trata-se do desenvolvimento de um estado 
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de compaixão. Ao desenvolver uma atenção ao seu estado de 
consciência, o indivíduo necessariamente perceberá quando 
está sendo ou tendendo a ser agressivo, triste, amargurado, 
estressado, confuso, descuidado. O cuidado com o estado de 
consciência permite se policiar para não ser desagradável em 
seus relacionamentos e perceber quando precisa de ajuda.

A busca da verdade pessoal é a essência da existência 
humana. No processo de individuação, assim definido por Carl 
Gustav Jung, busca-se ser compreendido como a assunção de 
uma verdadeira maturidade que compreende não apenas o cres-
cimento psicológico, mas contempla e alcança a percepção do 
indivíduo como integrado com uma dimensão universalizante, 
totalizante, espiritualista.

Todas as pessoas têm dons adormecidos entendidos como 
uma vocação, capacidades nunca exploradas. Às vezes, falta 
uma palavra de apoio, um desafio para este poder que cada um 
possui aflorar. Mas, antes de se motivar alguém para realizar 
algo, é importante a pessoa descobrir qual é o seu potencial.

O autoconhecimento permite que os indivíduos encontrem 
mais significado no que fazem. Aquele que busca o autoconhe-
cimento se torna uma pessoa sábia a partir do conhecimento do 
seu universo interior, que dá sentido à existência de maneira 
mais ampla. Para tal, uma importante sabedoria é não se exceder. 
Uma experiência de excessos gera desequilíbrios, doenças e 
problemas em várias gerações.

O autoconhecimento é entendido pelos filósofos existen-
cialistas como autenticidade. É então uma busca também por um 
conhecimento e uma honesta consciência da condição humana. 
Esse conceito é compartilhado por filósofos existencialistas, 
como Jean Paul Sartre, Martin Heidegger e Albert Camus.
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O que estamos pensando sobre nossas vidas? É importante 
avaliar nosso estágio de vida atual, identificarmos os projetos 
que podem ser empreendidos, termos orgulho disso e podermos 
contar que tivemos desafios, os superamos e vencemos.

É muito bom quando o sonho pessoal se encontra com 
o sonho da organização e do trabalho. As organizações devem 
ter cuidado em selecionar as pessoas certas para montar o seu 
Dream Team. É importante ter pessoas que somem ao objetivo 
da organização. Porém, antes de tudo, é importante que a orga-
nização saiba quais são seus sonhos.

As pessoas precisam estar comprometidas com os objeti-
vos organizacionais. As organizações precisam estar conscientes 
de seus objetivos organizacionais e saber transmiti-los.

O combustível dos sonhos é a motivação. É necessário 
examinar a motivação. Estar motivado é responsabilizar-se:

 » por si próprio;

 » pelo exame das vontades e desejos;

 » pela busca do guerreiro interior;

 » por inteirar-se com o poder pessoal.

Como desenvolver organizações com pessoas motivadas? 
Organizações sem vontade, sem pessoas motivadas, são orga-
nizações sem alma; são incapazes de manifestar energia. Desse 
modo, os gestores devem incentivar em seus colaboradores o 
desenvolvimento de um processo de adoção de responsabili-
dade. Cada colaborador pode ser um empreendedor interno. 
Esses colaboradores empreendedores, ou intrapreneurs, podem 
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perceber em suas jornadas um encontro com as suas essências 
heroicas adormecidas e que podem ser despertadas. Contudo, 
percebe-se que esse discurso deve ser compreendido de maneira 
crítica, pois a organização propõe ao seu funcionário um objetivo 
mais nobre, pede-lhe para vencer, para ser o melhor. Estimula-se 
no indivíduo a superação por meio da carreira, ao passo que os 
objetivos da organização estão sendo atingidos.

O empreendedorismo, como um processo de autodes-
coberta, é uma iniciativa de se descobrir as motivações mais 
profundas para empreender algo. Cabe a cada um mergulhar 
numa jornada de autodescoberta para encontrar o significado 
da vida pessoal, conforme enfatiza Frankl (1978; 1991).

De acordo com a teoria das necessidades de McClelland 
(1961), a motivação é impulsionada por três necessidades: rea-
lização, poder e associação. Essas necessidades são definidas 
da seguinte forma:

 » necessidade de realização: busca da excelência, de 
se realizar em relação a determinados padrões, de 
lutar pelo sucesso;

 » necessidade de poder: necessidade de fazer as outras 
pessoas se comportarem de maneira que não o fariam 
naturalmente;

 » necessidade de associação: desejo de relacionamentos 
interpessoais próximos e amigáveis.

Pode-se então imaginar que, na medida em que o indi-
víduo experiencia realização, poder e associação, isso pode ser 
identificado como uma experiência de felicidade. A realização 
se relaciona a se conseguir realizar alguns objetivos de vida; 
o poder está relacionado a se possuir a liberdade de tomar 
decisões; e a associação diz respeito a se possuir amigos, a ter 
a felicidade de encontrar com pessoas.
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Devemos proporcionar aos atores envolvidos nas dinâ-
micas organizacionais a tomada de consciência dos estados 
mentais experienciados em suas ações, identificando estas como 
universais, arquetípicas e possuidoras de um sentido individual 
e universal ao mesmo tempo (REZENDE, 2007a, p. 237).

Na organização, existe a possibilidade de estabelecer 
as seguintes orientações para a existência de um ambiente 
mais favorável à motivação (REZENDE, 2007a): acreditar nas 
potencialidades dos indivíduos; estimular a conscientização da 
capacidade de realizar mudanças positivas; fazer a excelência ser 
percebida como uma fonte de motivação; apresentar objetivos 
claros para uma experiência de motivação.

O próximo passo a ser dado em um processo de imaginar 
uma administração transpessoal e de cultivo da felicidade no con-
texto das organizações e da vida pessoal é estar decidido quanto 
a empreender uma transformação pessoal, de pensar positivo.



Capítulo 4 – Cultivando uma transformação pessoal
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Essencialmente, deve-se buscar um estado de maior 
clareza mental para os indivíduos envolvidos nos processos 
organizacionais perceberem novas perspectivas, tanto para o 
seu desenvolvimento pessoal como para o da organização. Existe 
assim um crescimento equânime entre as várias dimensões 
envolvidas nos processos organizacionais (REZENDE, 2007a).

É esse estado de clareza a ser induzido pelas organizações 
que permitirá aos indivíduos examinarem de maneira mais 
acurada as motivações pessoais, sendo esse um passo importante 
para a transformação pessoal.

Considero difícil, ou até mesmo falsa, a pretensão de 
empreender uma profunda transformação organizacional caso 
isso não seja precedido, ou ocorra de modo associado, a uma 
transformação pessoal.

Cultivar uma mudança pessoal, principalmente em dire-
ção à experiência de uma inteligência, é algo muito impor-
tante, pois, na prática, em muitas organizações, o ambiente 
de trabalho se caracteriza por intensos desafios e estresse de 
modo permanente ou pontual. Desse modo, caso o indivíduo 
esteja bem emocionalmente, poderá lidar melhor com possíveis 
dificuldades no ambiente de trabalho.

Algo que pode ser transformador é desenvolver habili-
dades para se estar presente no momento do aqui e agora. A 
profunda atenção ao momento presente, percebendo-se qual 
o estado de consciência experienciado, coloca o indivíduo em 
contato com uma dimensão maior, um tipo de inconsciente 
provedor de soluções para determinados problemas. A con-
centração ao momento presente é aperfeiçoada com a adoção 
de práticas meditativas.

Cultivando umatransformação pessoal4
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Esse processo de transformação pessoal envolve tam-
bém imaginar como transcender o ego. O que isso significa? 
Transcender o ego implica não se estar tão apegado a certos 
pontos de vista ou vontades do ego.

Em Matrix e a Administração Transpessoal, discutimos que 
muitos problemas que se acreditam ser da organização muitas 
vezes não o são. Comumente, os problemas e as soluções estão 
nas pessoas. É importante que as organizações estimulem o 
desenvolvimento de processos que auxiliem os colaborado-
res a identificar obstáculos ao seu desenvolvimento. Quando 
os indivíduos resolvem seus problemas, torna-se possível o 
desenvolvimento de um ambiente mais favorável de trabalho.

No livro Viagem a Ixtlan, Carlos Castaneda apresenta a 
seguinte frase que se reporta a um diálogo com seu mestre Don 
Juan; o mestre disse: “enquanto você achar que é a coisa mais 
importante do mundo, não pode apreciar realmente o universo 
em volta de si. É como um cavalo com antolhos, só o que vê é 
você separado de tudo o mais” (CASTANEDA, 1997, p. 37). Don 
Juan orientou então Castaneda (1972) a falar com as plantas até 
ele ter perdido o senso de importância.

Quando falamos de cultivar um processo de transforma-
ção pessoal, isso implica o indivíduo poder imaginar-se e expe-
rienciar estar em diferentes perspectivas e situações, inclusive 
quanto ao relacionamento com outras pessoas. Reconhecer essas 
perspectivas resulta em ter a humildade e saber reconhecer 
que o outro, por mais que apresente comportamentos que 
desagradam, possui aspectos positivos, e que ele não é 100% mau.

Os relatos de Carlos Castaneda sobre os ensinamentos 
obtidos de Don Juan também servem para mostrar que alguns 
desafios organizacionais dependem de os indivíduos assumi-
rem novas posturas que muitas vezes são incompatíveis com o 
“poder” que acreditam possuir. Assim, muitas vezes é necessária 
uma postura de humildade, de se “colocar” na mesma posição 
do colega de trabalho, para poder, assim, compreender melhor 
o problema do outro.



53

Júlio Francisco Dantas de Rezende

Muitos problemas organizacionais ocorrem porque indi-
víduos distorcem os objetivos organizacionais para obterem 
algum benefício particular. É fundamental o desapego para a 
gestão, pois convida os membros de uma organização a olharem 
de maneira mais ampla os desafios organizacionais, não se 
detendo a aspectos particularistas.

Muitas ideias de negócio tornam-se frustradas devido ao 
carisma do empreendedor ter sido identificado como influen-
ciador de uma acomodação de opiniões quanto à inexistência 
de riscos em empreender um negócio.

O trabalho em uma organização deve ser uma expressão 
do desapego; uma demonstração de os colaboradores confia-
rem na organização por ela merecer esse respeito. Ao existir a 
confiança, a dedicação aos objetivos organizacionais torna-se 
legítima. Desse modo, começa a existir o altruísmo na organi-
zação: a dedicação a algo acima do interesse particular.

Na administração, o conceito de “destruição criativa” 
se constitui em um ideal de contínuo desapego, destruição de 
arquiteturas organizacionais antigas e desenvolvimento de 
novos modelos organizacionais compatíveis com a constante 
transformação da realidade. Algo semelhante ao mito da dança 
do deus hindu Shiva que, ao dançar, destruía o real, reconstruin-
do-o sob uma nova ordem. Dessa forma, a realidade observada 
como real na verdade estaria em constante mutação. Cabe às 
organizações compreenderem e internalizarem essa dinâmica 
de permanente mudança.

Esse processo arquetípico hindu de eterna transformação 
possui uma dimensão universal, norteando o desenvolvimento 
econômico desde os tempos imemoriais. Assim, o novo elimina o 
velho, e os modelos inovadores de negócio destroem estruturas 
clássicas. De certa forma, a dinâmica do mercado e os novos 
players engolem assim os líderes do passado.
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Entretanto o desapego não pode ser confundido como 
sinônimo de descuido. Trata-se, essencialmente, de um pro-
cesso de responsabilização, claridade e consciência dos limites 
organizacionais. O desapego é um importante conceito a ser 
trabalhado nas organizações, pois implica a geração de novas 
perspectivas de aprendizagem. Portanto, ao não se estar preso 
a um conceito, tem-se a liberdade para aprender outros.

Ao se falar de transcendência e desapego ao ego, está-se 
discutindo um conceito já apresentado na filosofia por Nietzsche, 
quando ele destaca o conceito de super-homem, e compartilhado 
por Jung na construção do seu conceito de individuação. Para 
Nietzsche, o homem é uma ponte, e não um fim. Portanto, 
o indivíduo é alguém em constante mutação, superação, em 
busca da liberdade. Caso os indivíduos se comprometam com 
essa perspectiva, é possível existir tanto benefícios pessoais 
como organizacionais.

Caso a pessoa desenvolva uma vivência de maior con-
tato com a motivação, existe o grande risco de se tornar mais 
intuitivo. O pesquisador Carl Gustav Jung acreditava que a 
intuição “não denota alguma coisa contrária à razão, mas sim 
algo que se situa fora dos domínios da razão”. A intuição é uma 
capacidade inata a todos os indivíduos. O problema é quando, 
por meio do uso de uma racionalidade ao longo de toda a vida, 
se entorpece a capacidade intuitiva. A intuição é o contato com 
uma sabedoria presente numa dimensão inconsciente. A intuição 
transcende a causalidade linear, transcendendo-se as barreiras 
da racionalidade, encontrando a resposta em uma dimensão do 
inconsciente coletivo e universal, isto é, transpessoal.

Quando o indivíduo se conscientizar de fazer parte de 
um contexto universal e de integração com o todo, será pos-
sível ele encontrar as respostas buscadas em uma fonte maior 
que a sua racionalidade. A melhoria da capacidade intuitiva 
necessariamente exige uma mudança na forma de perceber os 
eventos a ocorrer a sua volta.
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A intuição é um importante recurso a ser utilizado no 
processo decisório hoje nas organizações. A sua aplicação acon-
tece ao entrar em contato com a motivação para realizar ou 
não algo. Essa técnica provê perspectivas além das percebidas 
mediante um olhar racional.

A capacidade de intuir possui relação com a habilidade 
de percebermo-nos como parte do todo. O mundo é um reflexo 
dos próprios indivíduos. Ao se estar de mau humor, certamente 
existe a tendência de perceber o mundo de forma sombria. 
Ao se estar animado com algo, certamente se desenvolverão 
soluções mais criativas. Algumas pessoas passam a vida inteira 
criticando o mundo, sem se dar conta da necessidade de assumir 
alguma responsabilidade em mudá-lo. É muito fácil criticar a 
existência quando se está em um contexto de separatividade. 
Nessa perspectiva, torna-se comum se afirmar expressões 
como “o outro é pior ou melhor do que eu”, “a vida não é justa 
comigo”, “eu não mereço o que está acontecendo comigo”, entre 
outras afirmações que denotam uma separação entre as ações 
do mundo e a própria pessoa.

De certo modo, não há separatividade entre o mundo 
externo e o mundo interior de cada pessoa, tudo é uma interação 
de uma mesma existência. Eventos externos têm importantes 
ensinamentos para o desenvolvimento pessoal de cada um.

A assertividade é uma postura a ser valorizada nas orga-
nizações identificadas como uma estratégia para maior clareza 
na comunicação.

A mudança no mundo começa em cada um. No contexto do 
trabalho, na atualidade, muitas pessoas projetam uma jornada 
profissional sem olhar para si mesmas. As organizações devem 
promover uma oportunidade para seus colaboradores refletirem 
sobre o que estão fazendo com as suas vidas aqui e agora.

Esse processo de transformação pessoal e de ganho de 
poder pessoal é importante para se ter a capacidade de realizar 
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profundas mudanças na organização. Percebo que isso se rela-
ciona a um modo constante de pensar positivo e proporciona 
um estado de consciência de felicidade permanente.

Pensei, durante certo tempo, sobre o pensamento positivo 
ser uma utopia. Contudo, hoje percebo que ele pode parecer 
estranho quando não o experienciamos de modo mais profundo 
em nossas vidas. O pensamento positivo é um estado de ser. 
Isso significa que ele o é quando não se trata mais apenas de 
um pensamento, mas de uma experiência da totalidade do ser 
em comunicação com a totalidade.

É muito bom proporcionar coisas positivas à vida das 
pessoas. Isso muda a própria vida. Acredite. O desafio é não 
ser mais pensamento e ser experiência. Isso é mais profundo e 
experiencial, pois envolve toda a atenção do ser. É interessante 
quando começa a existir uma cadeia de eventos positivos na 
vida de alguém.

Pensar positivo é como um mantra. É necessário sempre 
repetir essa prática. Para mim, escrever sobre coisas positivas 
me auxilia a pensar sobre coisas positivas. Desse modo, um 
processo de transformação envolve desenvolver uma prática 
de pensar positivo, de procurar experienciar estados elevados 
de consciência.





Capítulo 5 – O modelo da gestão transpessoal

O modeloda gestãotranspessoal

5
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A psicologia transpessoal é uma abordagem útil para 
reconstruir as organizações sob um novo exame que contemple 
essencialmente uma visão mais sensível dos fenômenos organi-
zacionais. A administração transpessoal é uma tentativa de com-
preender e gerenciar o estado de consciências nas organizações.

Uma compreensão mais ampla do ser humano, com base 
na compreensão da psicologia transpessoal, colabora para 
a promoção de qualidade de vida, felicidade, bons relacio-
namentos, crescimento pessoal e satisfação no trabalho. Há, 
então, um maior cuidado com o ser humano, objeto e sujeito de 
transformações. O resultado é a construção de uma organização 
baseada em compaixão e preocupada com relacionamentos 
humanos mais satisfatórios.

A aplicação da psicologia transpessoal à dimensão organi-
zacional colabora para uma mudança de percepção da interação 
existente entre o homem, as organizações e o ambiente. Existe 
então a possibilidade da geração de um estado elevado de cons-
ciência compartilhado entre todos os indivíduos na organização. 
Tal perspectiva permite se atuar de forma diferente, no sentido 
de construir e projetar organizações promotoras de experiências 
positivas e saudáveis.

De maneira geral, a administração transpessoal possui 
os seguintes objetivos específicos:

 » empreender a leitura simbólica das organizações no 
sentido de identificar como os símbolos influenciam 
a prática organizacional;
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 » compreender, de forma mais acurada, os estados 
de consciência experienciados pelos envolvidos nos 
processos organizacionais;

 » compreender como os estados de consciência que a 
organização emana influenciam os colaboradores, 
clientes e parceiros;

 » definir políticas para a promoção de estados de cons-
ciência positivos;

 » estimular e sensibilizar para a manutenção de um 
estado elevado de consciência;

 » gerar uma oportunidade de terapia e meditação 
organizacional;

 » criar uma percepção do trabalho como uma experi-
ência transpessoal e espiritual;

 » proporcionar maior respeito ao ser humano e ao 
meio ambiente;

 » construir um ambiente organizacional mais ético e 
de maior respeito às diferenças;

 » proporcionar o aumento da saúde.

Uma das principais contribuições da administração 
transpessoal é proporcionar aos atores envolvidos nas dinâ-
micas organizacionais a tomada de consciência dos estados 
mentais experienciados em suas ações, identificando-as como 
universais, arquetípicas e possuidoras de um sentido individual 
e universal ao mesmo tempo. Essa perspectiva contribui para a 
geração de organizações mais intuitivas, inovadoras, criativas, 
adaptativas, flexíveis, éticas, com maior respeito aos colabora-
dores, clientes e fornecedores. Esses inúmeros benefícios são 
possíveis, conceitualmente, ao se ter a percepção do mundo 
como um sentimento, conceito discutido por Carlos Castaneda 
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(1997), no qual desaparecem as barreiras do ego e as dimensões 
“organização”, “ambiente”, “gestor” e “colaboradores” passam 
a ser vistas de uma maneira integrada.

Esse tipo de discussão conceitual é detentor de uma 
grande similaridade com a proposta da administração subs-
tantiva desenvolvida por Guerreiro Ramos. De maneira geral, 
muitos dos problemas organizacionais fundamentais enfren-
tados originam-se de o pensamento humano não atender à 
complexidade e à sofisticação das realidades com as quais é 
necessário lidar. Isso tem como resultado ações frequentemente 
simplistas e que algumas vezes causam prejuízos. A teoria 
organizacional deve compreender como são feitas essas sim-
plificações e identificar os meios possíveis através dos quais 
se torna viável enfrentar e gerir a contradição e o paradoxo, 
no lugar de fingir que estes não existem.

A revisão dos atuais modelos organizacionais apresentaria 
as seguintes justificativas (GUERREIRO RAMOS, 1981):

 » o homem apresenta diferentes tipos de necessidades 
ligadas a diferentes cenários sociais;

 » o sistema de mercado só atende a limitadas necessi-
dades humanas, condicionando a conduta humana 
por intermédio de imperativos econômicos;

 » as regras de cognição inerentes ao comportamento 
administrativo demandam uma epistemologia 
multidimensional do planejamento de cenários 
organizacionais.

Uma administração renovada que contemple uma preo-
cupação em compreender os estados de consciência das orga-
nizações deve englobar, de acordo com Guerreiro Ramos (1981), 
os seguintes direcionamentos:
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 » um comportamento administrativo compatível com o 
pleno desenvolvimento das potencialidades humanas;

 » o desenvolvimento de sistemas sociais planejados não 
apenas para a obtenção de lucro, mas adequados à 
atualização humana;

 » uma abordagem substantiva da teoria organizacional 
interessada em meios viáveis de redução, e mesmo 
de eliminação, de descontentamentos, e no aumento 
da satisfação pessoal dos membros das organizações 
econômicas;

 » o favorecimento de situações nas quais os seres huma-
nos têm o seu desejo de atualização adequadamente 
entendidos.

Tanto a administração transpessoal, exercida mediante 
a atenção aos estados de consciência, quanto a administração 
substantiva envolvem olhar as organizações de maneira mais 
humana e menos tecnocrata. Dessa forma, a teoria organizacio-
nal deve se aproximar da prática do dia a dia das organizações, 
sendo impulsionadora do desenvolvimento de modelos mais 
essenciais de administração ao implicar uma maior claridade 
para aqueles envolvidos na prática organizacional.

Esse direcionamento é justamente o que Jean Baudrillard 
(1991) defende quanto a fugir da produção de um conhecimento, 
preocupado em criar compreensões sobre as organizações que 
são simulações e que não traduzem de forma apropriada a 
realidade. É necessária, sim, uma administração empenhada 
em não ser uma fábrica de novas terminologias e concepções 
que afastem as pessoas comuns da compreensão da natureza 
da administração em sua simplicidade.

Quanto à criação de um modelo de um novo tipo de orga-
nização, esta deve lidar com:
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 » batalha de ideias, sentimentos e motivações;

 » diferentes energias;

 » contato com experiências perinatais. Por exem-
plo, o nascimento por cesárea eletiva, conforme o 
modelo das matrizes perinatais de Stanislav Grof, não 
havendo, assim, a experiência de todos os estágios 
do nascimento, explicaria o fato de, algumas vezes, 
essa pessoa postergar alguns projetos, já que não 
vivenciou a luta da sobrevivência na passagem no 
canal intrauterino.

A compreensão desses aspectos sutis pode auxiliar a 
lançar esclarecimentos sobre as razões de falhas e de sucessos.

Dimensões das Práticas da 
Administração Transpessoal

Para se compreender de modo mais oportuno as formas 
como a administração transpessoal se manifesta na organização 
e sobre como possíveis processos de intervenção e mudança 
podem ocorrer, emprestou-se o conceito dos conhecimentos 
tácito e explícito de Nonaka e Takeushi (1997).

Nonaka e Takeushi (1997) identificaram que existem duas 
categorias de conhecimento: explícito e tácito. O conhecimento 
explícito é aquele revelado em documentos, dossiês, estudos, 
projetos. O conhecimento tácito é aquele que não está revelado. 
Trata-se de acúmulo de experiências, mapas mentais, insights, 
perspicácia, conhecimento especializado, know-how, segredos de 
negócio, conjunto de capacidades, compreensão e aprendizado 
de uma empresa, bem como da cultura organizada que nela 
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embutiu as experiências passadas e presentes das pessoas, dos 
processos e dos valores que fazem parte da empresa.

Complementarmente, o conhecimento explícito relaciona-
-se às políticas, às diretrizes de procedimento, aos manuais, aos 
relatórios, aos desenhos, aos produtos, às estratégias, às metas, à 
missão e às competências básicas da empresa e à infraestrutura 
da tecnologia da informação.

De maneira sintética, a prática da administração trans-
pessoal revela-se em cinco principais dimensões:

 » liderança;

 » equipe;

 » lugar;

 » política organizacional; e

 » a gestão enquanto prática integradora e  
motivadora das dimensões anteriores.

A representação dos enclaves liderança, equipe, lugar 
e política organizacional e suas relações são explicitados na 
figura visualizada a seguir.

Figura 2 – Modelo da administração transpessoal

Fonte: autoria própria.
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De acordo com o conceito de conhecimento tácito e explí-
cito (NONAKA; TAKEUSHI, 1997), percebe-se que é possível 
prescrever orientações à configuração de lugares e políticas 
organizacionais. Contudo, mudar a forma de pensar das pessoas 
é sempre mais desafiador. Isso se refere respectivamente à 
natureza do conhecimento explícito e do tácito.

Desse modo, existem dimensões que podem ser transfor-
madas a partir de decisões e políticas organizacionais, outras 
dependem de um processo de transformação mais engenhoso, 
profundo e existencial.

A administração revela-se importante como uma prática 
permanente e de esforço inteligente para promover a mudança 
na organização e para trazer perspectivas espirituais ao negócio.

Ainda sobre o modelo proposto, verifica-se que organi-
zações que venham a funcionar sob influência da psicologia 
transpessoal também devem observar a estrutura e o modelo 
organizacional, enquanto reflexos da política e da estrutura 
organizacionais. Todos esses aspectos serão importantes para 
orientar a forma como a organização se relaciona com o mer-
cado e o ambiente. Cada uma das dimensões do modelo da 
administração transpessoal será comentada a seguir.

Liderança e inteligência emocional

Como empreender um negócio e influenciar os níveis 
mais profundos das motivações humanas? Onde o indivíduo 
pode encontrar forças e aspirações que o levem a expandir e a 
transcender o negócio em direção a algo superior?

Existe um desafio de não se perceber o trabalho em 
organizações como algo meramente econômico. As organiza-
ções são oportunidades de os indivíduos aplicarem valores e 
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práticas espirituais à vida diária de muitas pessoas, sejam os 
funcionários, sejam os clientes, sejam eles próprios.

O negócio é a expressão da liderança de alguém. O desa-
fio está em se imaginar a criação de negócios orientados à 
ética e à qualidade de vida. De acordo com Kofman (2006, 
p. 273-274), a “liderança consciente pode criar um negócio 
consciente, integrando sabedoria e compaixão em apoio do 
desenvolvimento humano”.

No estudo das teorias motivacionais e de liderança, uma 
leitura obrigatória refere-se à pirâmide da hierarquia das neces-
sidades idealizada pelo psicólogo americano Abraham Maslow. 
Desse modo, a partir da teoria de Maslow (1954), os processos 
motivacionais e o exercício da liderança poderiam ser exercidos 
se as organizações provessem modelos que assegurassem opor-
tunidades de os indivíduos encontrarem a autoatualização. Esta 
encontra-se no topo da pirâmide. Deve-se ainda observar como 
as organizações oferecem condições básicas de segurança, de 
estabilidade e de bons relacionamentos no ambiente de trabalho.

No exercício da liderança, deve-se examinar como uma 
comunicação verdadeira pode ser um instrumento de geração 
de confiança. Hoje, modernamente, uma comunicação verda-
deira está associada ao tema da governança corporativa. A 
essência de bons relacionamentos é a confiança, sendo esta 
um ingrediente para o sucesso das uniões nos âmbitos familiar 
e profissional, e é imprescindível a liderança utilizar-se desse 
recurso. Desse modo, de que maneira a forma como a liderança 
é exercida pode ser um instrumento para a experiência de 
estados elevados de consciência?

Uma organização promotora, em seu modelo gerencial, 
de oportunidade de autoatualização é aquela em cujo ambiente 
as pessoas se sentem respeitadas, são escutadas, apoiadas e 
confiam em um trabalho cheio de significado e desafio. Tudo 
isso estaria associado a uma missão encorajadora.
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De acordo com Kofman (2006, p. 281), um trabalho auto-
atualizador transcende o ego, “libertando as pessoas de uma 
preocupação exclusiva com si próprios”.

Segundo Albert Einstein,

um ser humano é uma parte de um todo que nós chamamos 
“o universo” em uma parte limitada no tempo e espaço. Ele 
experiencia por si só seus pensamentos e sentimentos como 
algo separado do resto – um tipo de ilusão ótica da consciência. 
Essa ilusão é um tipo de prisão para nós, restringindo-nos 
aos nossos desejos pessoais e à afeição a algumas pessoas 
próximas a nós. Nossa tarefa é nos livrarmo-nos dessa prisão, 
abraçando todas as criaturas vivas e a totalidade da natureza 
em sua beleza (apud SULLIVAN, 1972, p. 1).

A partir da surpreendente afirmação de Einstein, ques-
tiona-se: quais estratégias podem ser empreendidas para tornar 
o indivíduo consciente de sua condição de integração com o 
todo, como ser/componente universal? Esse é um dos desafios 
da psicologia transpessoal aplicada aos modelos gerenciais.

Talvez um dos desafios de liderar seja estar consciente 
desse potencial humano e fazer despertar em todos a consciência 
dessa condição de modo permanente e contínuo. A liderança 
deve inspirar:

 » o contato com a motivação;

 » a administração das emoções;

 » o desenvolvimento de uma missão 
 inovadora e sustentável;

 » o cultivo de uma mente aberta.

A seguir, apresentamos o relato da observação da lide-
rança na Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos 
Humanos do RN (SEARH) em funcionamento no estado do Rio 
Grande do Norte.
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A liderança na Secretaria de Estado da Administração 
e dos Recursos Humanos do RN (SEARH)

No período de 2008 a 2010, na Secretaria de Estado da Adminis-
tração e dos Recursos Humanos do RN (SEARH), observou-se a 
atuação do secretário de Estado, o exemplo de alguém interessado 
na melhoria da prestação do serviço público. No período de sua 
gestão, inúmeras inovações organizacionais foram introduzidas a 
partir de sua influência. Essas práticas revelam-se como uma ex-
pressão de uma cultura de desafio.

Em vista dessas ações empreendidas, verifica-se que o trabalho 
de liderança foi importante para criar novos desafios aos funcio-
nários. Nesse período, constatei o empreender-se de uma série de 
práticas de um governo interessado na melhoria contínua e em 
prover melhores serviços que conduzissem a estados elevados de 
consciência por parte de colaboradores e clientes. Na experiência 
da secretaria, observei alguns elementos que influenciam no com-
portamento de liderança por parte do secretário:

»» um senso ético de responsabilidade;

»» percepção de ser um servidor (perspectiva cristã);

»» interesse em prover educação e conhecimento;

»» cultivo da autonomia por parte dos colaboradores;

»» encorajamento aos colaboradores para procurarem 
soluções para os problemas;

»» percepção quanto à necessidade de as pessoas 
desenvolverem um pensamento aberto e empreendedor.
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A liderança pode ser um instrumento fundamental para 
a construção de um ambiente organizacional no qual as pes-
soas possam experienciar a felicidade. Desse modo, é muito 
importante que os líderes progridam em termos de contato com 
o potencial pessoal, de modo a saberem como podem ajudar 
outras pessoas com as quais convivem. Essa experiência parece 
estar relacionada ao aprimoramento da inteligência emocional. 
De acordo com Goleman (1995), a Inteligência Emocional é a 
capacidade que o indivíduo tem em lidar com as demandas e 
as pressões do ambiente, envolvendo cinco dimensões:

 » Autoconsciência – a capacidade de ter consciência 
 dos seus próprios sentimentos;

 » Autogerenciamento – o poder de administrar os 
próprios impulsos e emoções;

 » Automotivação – a força de persistir diante de 
fracassos e dificuldades;

 » Empatia – a habilidade de perceber o que as  
outras pessoas estão sentindo;

 » Habilidades sociais – a facilidade de lidar com as 
emoções das outras pessoas.

O exercício da liderança ocorre também quando se 
transfere às pessoas de uma equipe uma experiência de 
empoderamento. Isso envolve: 1) fazer as pessoas se sentirem 
proprietárias do negócio; 2) acreditar nas pessoas; 3) fazer o 
brilhantismo das pessoas aflorar; 4) criar um ambiente de 
confiança; e 5) fazer da empresa um lugar onde as pessoas se 
sintam felizes em mostrar aquilo que são capazes de fazer. 
Orientações sobre o funcionamento das equipes a partir do 
exercício podem ser observadas no próximo tópico.
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Bons relacionamentos,  
equipe e qualidade de vida

As percepções sobre o que seja a qualidade de vida podem 
mudar de pessoa para pessoa. Para alguns, de fato, a qualidade de 
vida está relacionada às condições físicas de trabalho. Contudo, 
apesar de acreditar na possibilidade de várias iniciativas insti-
tucionais poderem colaborar para se experienciar a qualidade 
de vida nas organizações, defenderei a relação existente entre 
qualidade de vida e relacionamentos.

Relacionamentos positivos podem ser um importante 
suporte para se transformar as percepções de possíveis condi-
ções de infraestrutura inadequada enfrentadas no ambiente de 
trabalho. Em contrapartida, quando pessoas não experienciam 
relacionamentos humanos positivos, respeitosos, construtivos e 
afetuosos, um luxuoso ambiente de trabalho pode ser percebido 
como uma espécie de prisão, um local de sofrimento.

Portanto, algo de baixo custo e de elevado impacto no 
ambiente organizacional mostra-se necessário: o amor.

Se isso é tão simples de se dizer – ao ponto de ser um 
discurso comum e aceito por todos – porque é realmente desa-
fiadora a experiência do amor nas organizações?

Quando existe uma experiência de amor, isso realmente 
se aproxima do que se entende como uma “organização feliz” 
ou um local com qualidade de vida; ou, como preferimos dizer 
em psicologia transpessoal, um lugar no qual se experiencia 
estados elevados de consciência.

A experiência de um trabalho em equipe pode ser algo 
edificante, saudável e empoderador. Sob a colaboração de colegas 
de trabalho, soluções mais acuradas podem ser encontradas, e o 
trabalho em equipe pode ser gratificante e de crescimento para 
as pessoas. De modo geral, a forma como a experiência de equipe 
ocorre é um ingrediente para se ter uma vivência de felicidade.
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Equipes percebidas como lócus de uma experiência feliz 
envolvem as seguintes características e orientações:

 » nutrem e mantêm bons relacionamentos;

 » criam uma experiência de respeito/uma  
convivência ética;

 » desenvolvem relacionamentos de apoio aos  
colegas de equipe;

 » apresentam uma missão desafiadora e sustentável;

 » provêm de experiências gratificantes e 
de felicidade;

 » cultivam a experiência de se ter mais frequente-
mente pensamentos positivos (estados elevados  
de consciência);

 » procuram manter as pessoas motivadas;

 » colaboram em torno de objetivos comuns;

 » fazem boa comunicação interpessoal (no que se 
refere à forma, à informação, à falta, à estrutura, 
ao entendimento), que expressa um interesse na 
evolução dos demais membros da equipe;

 » buscam coibir o abuso de poder;

 » evitam o assédio moral;

 » cultivam uma forma de relacionamento entre os fun-
cionários baseado em respeito e interesse pelo outro;

 » respeitam diferentes formas de pensar;

 » cultivam uma cultura e um ambiente de cooperação; e

 » desenvolvem comportamentos altruístas.

De modo geral, considera-se que uma boa equipe deve 
possuir indivíduos que se complementem, que colaborem com 
a organização a partir de habilidades especiais. As equipes 
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são espécies de grupos nos quais se evidencia uma elevada 
interdependência na execução das tarefas.

Muitas pessoas podem considerar os aspectos supraci-
tados como utópicos. A percepção ocorre devido ao trabalho 
em equipe ser um reflexo da contribuição individual. Sobre 
possíveis problemas que podem ocorrer no trabalho em equipe 
e suas vantagens, apresenta-se o quadro a seguir.

Quadro 1 – Possíveis problemas e vantagens do trabalho em equipe

Possíveis problemas na adoção 
 do trabalho em equipe Vantagens do trabalho em equipe

Dificuldade de comprometimento Criação de maior número de ideias
Excesso de autoridade Velocidade nas mudanças
Competitividade Desenvolvimento de coesão
Divergência de opinião Qualidade na tomada de decisões
Inveja Maior cooperação
Personalidade e  
temperamento diferentes Maior motivação

Ideias diferentes Troca de informações
Mais de um líder em uma equipe Complementação de ideias
Dissociação das tarefas Agilidade para resolver problemas
Falta de compreensão  
dos relacionamentos Aumento da produtividade

Pessoas com a propensão de  
desenvolver ideias e trabalho 
de modo individual

Nivelamento das informações, 
fazendo com que o processo flua 
melhor

Pessoas que querem ser superiores
Distribuição de responsabilidade por 
competência para desenvolvimento 
de metas

Conflitos interpessoais Divisão de tarefas
Individualismo Relacionamento interpessoal
Ociosidade Disseminação uniforme do trabalho
Falta de comprometimento Promoção da afetividade
Demora na tomada de decisões -

 
Fonte: autoria própria.
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O quadro visto anteriormente foi construído a partir da 
discussão com meus alunos da graduação e mostra que existem 
desafios na gestão de uma equipe, pois para muitas pessoas 
parece ser mais fácil trabalhar sozinhas.

De acordo com Robbins (2002), as vantagens do trabalho 
em equipe são:

 » melhor tratamento das informações;

 » redução de ansiedade nas situações de incerteza;

 » maior geração das ideias;

 » interpretação menos rígida dos fatos e situações;

 » maior probabilidade de evitar erros de julgamento;

 » simplificação da supervisão;

 » simplificação das comunicações interpessoais;

 » fidelidade às decisões tomadas;

 » maior aceitação das diferenças individuais;

 » melhor aproveitamento das potencialidades 
individuais;

 » maior chance de sucesso para ações complexas.

Nas minhas experiências profissionais, tive oportunidade 
de ter colegas de trabalho e conhecer relatos de pessoas com 
uma extrema dificuldade de: 1) compartilharem o que sabem; 
2) serem amigáveis e simpáticas; 3) aceitarem as diferenças 
comportamentais e as preferências; e 4) se interessarem pela 
boa execução da tarefa e pelo aprendizado do outro. Nesses 
casos, um possível mau funcionamento de uma equipe pode 
estar relacionado com o problema de um indivíduo em especial. 
Geralmente, são pessoas que possuem um sentimento de iden-
tidade excessivo ou medo de compartilhar o que sabem, pois 
sentem que isso poderia ameaçar o seu cargo e o seu trabalho 
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na organização. Desse modo, não é simples explicar as razões 
de um indivíduo se relacionar bem ou mal com outras pessoas 
em uma organização, podendo existir motivos relacionados à 
estrutura e à cultura organizacionais não favoráveis. Alguns 
outros problemas que podem interferir no modo como um 
indivíduo integra-se a uma equipe são:

 » infraestrutura disponível ao trabalho;

 » excesso de cobrança;

 » falta de valorização;

 » falta de qualificação adequada à execução da tarefa;

 » remuneração insatisfatória;

 » falta de bom ambiente organizacional;

 » problemas no modelo gerencial;

 » falta de reconhecimento; e

 » sentimento de distância da família.

Robbins (2002) ressalta algumas possíveis consequências 
negativas do trabalho em equipe:

 » a inibição do exercício em perícia;

 » a criação da cultura de “consenso obrigatório”;

 » a redução excessiva da supervisão;

 » a radicalização em torno de decisões tomadas;

 » o desenvolvimento de um sentimento de  
identidade excessivo à equipe;

 » o comprometimento do profissionalismo  
na medida em que se confia nos demais;

 » a redução da ousadia em tomadas de decisão,  
pois imputa-se as responsabilidade às equipes.
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Mas, considerando que o mau comportamento de uma 
pessoa em uma equipe é um problema individual, quais seriam 
as razões?

O trabalho de qualquer pessoa é um reflexo de quem ela 
é, de sua história de vida, de suas experiências, de sua forma de 
vida, de seus hábitos, de seu convívio e de seu relacionamento 
com outras pessoas e redes sociais, com amigos, familiares, 
vizinhos e outros círculos comunitários. Desse modo, a não 
adequação de alguém ao trabalho em equipe deve ser melhor 
compreendida por meio do estudo da história de vida dessa 
pessoa. No contexto das organizações, isso pode acontecer a 
partir da intervenção de níveis gerenciais superiores ou por 
serviços especializados, como o departamento de recursos 
humanos (que geralmente possui um profissional de psicologia 
ou um assistente social), ou por profissionais terceirizados, como 
consultores e psicólogos. De qualquer modo, é importante que 
o gestor: 1) possua uma compreensão sobre a necessidade de 
promover a saúde mental e 2) busque adquirir conhecimentos 
mínimos sobre transtornos mentais.

Um elemento importante ao trabalho em equipe é a forma 
como as pessoas são encorajadas a se envolverem com as ati-
vidades e a missão da organização. O encorajamento de uma 
equipe deve abranger a apresentação de uma visão de futuro, 
o horizonte a que se pretende chegar. Quando isso ocorre, as 
pessoas se sentem desafiadas, e se cria um sentido orientador 
em prol de uma meta, um propósito e uma unidade.

A forma como as equipes se estruturam pode proporcionar 
experiências positivas ou negativas. A gestão de equipe sob 
uma ótica transpessoal deve observar os seguintes aspectos:

 » senso de identidade;

 » busca de resultados de interesse comum  
a todos os seus integrantes;
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 » desenvolvimento de um vínculo emocional;

 » interdependência para atingir os objetivos.

A partir do que foi exposto, é necessário refletir sobre o 
que pode ser feito para imaginar o desenvolvimento de equipes 
nas quais as pessoas se sintam felizes. De modo geral, percebe-
-se que um bom modelo gerencial, conhecimento e processos 
educacionais são importantes recursos para se fomentar uma 
equipe motivada e que experiencia a felicidade. É importante 
examinar como os fatores liderança, ambiente físico e políticas 
organizacionais apresentam delineamentos a um bom traba-
lho em equipe. De acordo com Robbins (2002), é importante 
considerar alguns fatores que podem afetar o funcionamento 
das equipes: formalismo; quantidade de pessoas; qualificação 
das pessoas; condições ambientais; técnicas de trabalho em 
equipe; tipo de trabalho executado; experiências anteriores 
dos participantes; cultura organizacional para trabalho em 
grupo ou equipe; fluxo das atividades; características com-
portamentais das pessoas; situações excepcionais; tecnologias 
utilizadas; disponibilidade de insumos; e comportamento dos 
clientes. De acordo ainda com o mesmo autor, fatores do bom 
e do mau funcionamento de uma equipe são: 1) uma liderança 
despreparada; 2) escolha dos participantes sem preocupação 
com o perfil; 3) falta de preocupação em fixar missão a perseguir 
e objetivos a atingir; e 4) supervisão inadequada ou inexistente.

Conforme apresentado no início do capítulo, é bastante 
desafiador imaginar a aplicação de processos de mudança sob 
a construção de uma nova experiência para líderes e suas refe-
ridas equipes. Possíveis processos de melhoria devem ocorrer 
observando a crença e o desafio que se referem a “mudanças 
nas atitudes e comportamentos dos membros da organização, 
por meio de processos de comunicação, tomadas de decisões e 
soluções de problemas” (ROBBINS, 2002, p. 530). Desse modo, 
alguns questionamentos são importantes: o que se deseja 
comunicar às pessoas? Como comunicar essa expectativa de 
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mudança em torno da construção de uma organização mais 
feliz e harmônica? Quais decisões precisam ser tomadas? Quais 
os problemas prioritários a serem resolvidos? E, finalmente, 
cuidado com quem irá convidar para compor a equipe.

A empresa W. L. Gore tem sido reconhecida como uma 
empresa de sucesso explicado em grande modo a partir de 
seu trabalho com equipes e pela configuração de indústrias 
espalhadas em vários países com até 200 funcionários. A W. 
L. Gore acredita que o modelo auxilia as pessoas a manterem 
vínculos emocionais mais próximos, a aumentarem os níveis 
de satisfação com o trabalho e a melhorarem a experiência 
da felicidade. Na organização pública Secretaria de Estado 
da Administração e dos Recursos Humanos do RN (SEARH), o 
maior ordenamento das atividades e uma identificação com 
maior clareza das tarefas a serem desenvolvidas geraram maior 
satisfação e qualidade de vida no trabalho. Nos Estados Unidos, 
GE, AT&T, HP, Motorola, Federal Express, 3M, John Deere e Johnson 
& Johnson são algumas empresas que valorizam o trabalho em 
equipe como um modelo gerencial no qual os funcionários 
assumem um grau maior de responsabilidade pelas tarefas e 
pelos resultados da organização. De acordo com Robbins (2002), 
as equipes são mais flexíveis e reagem melhor às mudanças 
do que os departamentos tradicionais ou as formas de agru-
pamentos diferentes. Enquanto nos grupos se compartilham 
informações, nas equipes há uma orientação a tarefas. As equipes 
podem ser constituídas, voltadas à solução de problemas, do 
tipo autogerenciadas, multifuncionais ou virtuais.

Na fabricante do tecido americana Gore-Tex, a alta direção 
permite que os membros de suas equipes decidam quem são 
os líderes. O estilo de gestão da W. L. Gore & Associates envolve 
alguns delineamentos: 1) seja justo; 2) estimule, apoie e permita 
que outros parceiros aprendam habilidades e responsabilida-
des; 3) permita que os parceiros se engajem em compromissos 
e os mantenham; 4) consulte outras pessoas antes de tomar 
decisões que possam pôr em risco a segurança da empresa.



A organização feliz 

78

Desse modo, quais são os valores organizacionais e huma-
nos que desejamos transmitir a partir da prática de organização? 
A partir do desenvolvimento de uma responsabilização por 
parte dos colaboradores da equipe, alguns possíveis resultados 
a serem alcançados são:

 » maior satisfação com o trabalho;

 » mudança de atitude do “tenho que fazer”  
para “quero fazer”;

 » maior comprometimento do trabalhador;

 » melhor comunicação entre o trabalhador e a gerência;

 » maior eficiência no processo decisório;

 » melhoria da qualidade;

 » custo operacional mais baixo;

 » organização mais lucrativa.

Lugar e qualidade de vida

Sir Isaac Newton dedicava grande tempo em torno de um 
mesmo estado de consciência, a ponto de novas ideias serem 
reveladas. Foi assim que ele descobriu a teoria da gravidade. 
Ideias profundas e importantes foram reveladas a partir da expe-
riência de estados alterados de consciência que influenciariam o 
desenvolvimento de um universo experiencial único que permite 
uma compreensão mais aprofundada de um fenômeno humano, 
social, cultural, biológico e da física. Como se sintonizar em 
um mesmo estado de consciência, de modo permanente? Como 
nos sintonizarmos em um estado de consciência de sucesso? 
Existem locais propícios para permitir a emergência de estados 
de consciência ampliados? É possível construir um lugar assim?
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É possível reparar que uma importante dimensão de 
experiência de estados de consciência é o lugar de trabalho. É 
interessante observar como algumas pessoas podem adoecer 
ou ter elevadas experiências de saúde nas organizações. Desse 
modo, esse é um importante lócus para reflexão sobre como 
ocorre a experiência dos estados de consciência.

De que maneira imaginar organizações como lugares 
para a experiência da qualidade de vida? Como criar ambientes 
que se integrem à natureza? A meditação contemplativa pode 
ser uma prática para se ampliar a consciência. Principalmente 
quando se observa a natureza. O Brasil é um país beneficiado 
com muitos dias expostos à luz natural. Como aproveitar essa 
condição de muita luz? Arquitetar ambientes harmônicos pode 
ter um efeito surpreendente em termos de resultado. Estamos 
falando de imaginar prédios para pessoas, não para máquinas, 
com espaços para orar, meditar e contemplar. Os possíveis 
resultados são mais ideias, saúde e maior produtividade. É 
necessário que as organizações sejam criadas como lugares 
responsáveis e ecoeficientes e que propiciem a aprendizagem.

Ao que tudo indica, algo que pode favorecer uma experi-
ência positiva ou negativa em um lugar está relacionado à forma 
como o ambiente está organizado. Lugares desorganizados 
são como sumidouros consumindo as energias e a atenção dos 
envolvidos. De acordo com Robbins (2002, p. 528),

o arranjo físico do espaço de trabalho não é uma atividade 
aleatória. Geralmente, os administradores consideram cui-
dadosamente as demandas do trabalho, as interações formais 
e as necessidades sociais quando tomam decisões sobre a 
configuração do espaço, o arranjo físico, a instalação dos 
equipamentos e assim por diante.

A arquitetura também tem um extremo poder de expres-
sar a capacidade do homem de vencer obstáculos e poder, de 
certo modo, eternizar-se por meio de um feito de engenharia. 
Ao mesmo tempo, a arquitetura auxilia na construção de um 
bem que estará a serviço de alguém para o seu prazer ou o seu 
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sofrimento. A arquitetura de um lugar pode favorecer para esse 
lugar vender até mais. É o caso das lojas da Apple, como a da 
cidade de Palo Alto, na Califórnia, vista a seguir.

Imagem 1 – Loja da Apple na cidade de Califórnia, Estados Unidos

Fotografia: Julio Rezende

Lugares naturais ou construídos podem apresentar 
condições de influenciar o ser humano a ter experiências de 
estados elevados de consciência e de crescimento espiritual. 
O lugar consegue proporcionar as condições ideais para que 
se tenha um estado de consciência de paz e a abertura para 
se ter uma experiência psicológica superior.

Um dos locais que considero a arquitetura interessante 
e que tive oportunidade de conhecer é a Unity Church, uma 
espécie de igreja ecumênica que se localiza na cidade de Palo 
Alto (Califórnia). A arquitetura do lugar procura preservar 
uma integração com o ambiente mediante o uso de pedras 
em suas paredes, além de muitas plantas, apresentando, no 
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interior do salão da igreja, uma bonita parede que lembra 
um granito bruto.

Imagem 2 – Foto da Unity Church

Fotografia: Julio Rezende

É muito importante que existam locais especializados 
na experiência espiritual. Igrejas como a Unity Church sempre 
são utilizadas pelo Institute of Transpersonal Psychology 
(ITP) para realização de atividades relacionadas à espiritua-
lidade. Esse lugar parece ter sido construído com o objetivo 
de proporcionar as condições ideais para se ter um estado 
de consciência de paz e uma abertura para uma experiência 
psicológica superior.

A seguir, apresenta-se uma das fotos do Instituto Esalen, 
organização histórica localizada nas praias de Big Sur (Estados 
Unidos), lugar que foi habitado pelos antigos nativos ameri-
canos. O instituto se localiza à beira-mar e sobre falésias. Em 
alguns locais, é possível observar as ondas do mar se quebrarem 
nas pedras, proporcionando um espetáculo especial.
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O Instituto Esalen é uma das localidades que tive opor-
tunidade de visitar e que apresenta condição adequada à 
experiência de estados de consciência mais profundos. Ficou 
conhecido, a partir da década de 1960, quando empreendeu 
pioneiramente a exploração, o desenvolvimento e a prática de 
técnicas psicoterápicas de experiência profunda da consciência. 
Lecionaram, na instituição, profissionais como Fritz Perls e 
Stanislav Grof. A seguir, apresentam-se algumas fotos que 
ajudam a descrever esse lugar.

Imagem 3 – Instituto Esalen

Fotografia: Julio Rezende

O Esalen é um local aberto apenas para pessoas que estão 
matriculadas em cursos e aquelas que realizam inscrição em 
pacotes para simplesmente permanecerem no local, durante 
um final de semana ou períodos programados, com o propósito 
de meditar ou buscar o autoconhecimento.
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Imagem 4 – Instituto Esalen (Big Sur – Califórnia)

Fotografia: Julio Rezende

Os cursos que são realizados nesse lugar têm um enfo-
que mais experiencial que teórico. Profissionais de todo o 
mundo ministram workshops durante todo o ano. Os cursos 
são conhecidos internacionalmente e atraem pessoas de todos 
os continentes.

A seguir, apresenta-se um caminho que leva a uma sauna 
natural, que a comunidade do Esalen frequenta para relaxa-
mento, massagem, meditação. Na sauna ao ar livre e sob o 
penhasco que avança no mar, homens e mulheres se bronzeiam 
nus com naturalidade.
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Imagem 5 – Instituto Esalen

Fotografia: Julio Rezende

No Brasil, tive a oportunidade de visitar o Instituto Serra 
da Portaria, que possuía uma proposta semelhante a partir da 
oferta de treinamentos em psicologia transpessoal. Também 
estive na Índia. Percebi que seria importante criar algo seme-
lhante no Nordeste. Foi nesse sentido que imaginei algo no sertão 
do Rio Grande do Norte, pois acredito que esse lugar possui 
uma energia especial. Como dispunha de limitados recursos, 
a terminologia “Instituto Boa Sorte” representava bem o que 
imaginava. É um pouco sobre a experiência de imaginar a criação 
de um lugar que se apresenta no texto a seguir.

No Rio Grande do Norte, iniciou em 2008 o Instituto Boa 
Sorte. O Instituto Boa Sorte acredita que, por meio de cursos 
voltados ao profundo contato com os estados de consciência 
pessoais, seja possível o indivíduo estar mais consciente das 
emoções que experiencia, havendo assim a manifestação de 
pensamentos positivos, criativos e de maior harmonia e saúde.

É possível vivermos constantemente experienciando 
pensamentos positivos? É possível educarmo-nos para experien-
ciarmos de modo permanente a felicidade? É possível conseguir 
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induzir experiências que conduzam à saúde humana? É possível 
a transformação humana em direção a uma experiência de paz? 
O Instituto Boa Sorte responde a muitas dessas questões.

O Instituto Boa Sorte é um centro de treinamento, medita-
ção, de prática de turismo de aventura e rural e para recepção de 
grupos empresariais e religiosos. O centro funciona em Caiçara 
do Rio dos Ventos, a 100 km de Natal (RN). Busca-se adotar um 
modelo gerencial que garanta a sustentabilidade ao negócio, 
como, por exemplo, mediante o cultivo e o desenvolvimento de 
produtos orgânicos.

Imagem 6 – O Instituto Boa Sorte em Caiçara do Rio dos Ventos (RN)

Fotografia: Julio Rezende

A concepção do Instituto Boa Sorte segue uma tendência 
mundial de centros para impulsionar a descoberta do potencial 
humano, como o Instituto Esalen, na Califórnia. Os idealizadores 
da iniciativa visitaram projetos semelhantes no Brasil, na Índia 
e nos Estados Unidos.

A expectativa é de o Instituto Boa Sorte se expandir nos 
próximos anos, recebendo pessoas do Brasil e do exterior para 
estudar a consciência em contato com a natureza bela e única 
do sertão do Rio Grande do Norte.
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 O termo “boa sorte” refere-se ao Instituto Boa Sorte 
favorecer seus participantes com a possibilidade de exami-
narem as potencialidades pessoais e ampliarem a percepção 
por intermédio do contato com a natureza. Desejamos que a 
experiência nesse lugar mude a sorte das pessoas, quando cada 
um entrar em contato com as motivações, identificando assim 
o poder e a sorte pessoal.

O para-sol é o símbolo do instituto e representa boa sorte, 
uma barreira de proteção contra os inimigos externos e internos 
– as emoções negativas, destrutivas. Confere um sentimento 
de bem-estar e harmonia.

 Esse lugar é uma oportunidade para descobertas e 
para o crescimento pessoal. O Instituto possui infraestrutura 
de acomodações, auditório para treinamento, trilhas para 
caminhadas, serras para prática de turismo de aventura, pratos 
sob encomenda, açudes, cachoeira, playground, locais para 
meditação e contemplação da região e programação de ativi-
dades ofertadas durante todo o ano.

Imagem 7 – Salão de treinamento do Instituto Boa Sorte

Fotografia: Julio Rezende

Por meio da atenção de um estado de consciência espe-
cífica, abre-se para o cosmo, que revela novos conhecimentos 
residentes em uma dimensão conhecida como inconsciente 
coletivo. Contudo, algumas verdades residem em um nível 
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ainda mais profundo, não estando em uma estranha memória 
coletiva humana, mas no próprio cosmos, por mais estranho 
que isso pareça. É isso que se espera do Instituto Boa Sorte.

 Em um lugar que se propõe experiência, espera-se que 
os cursos e as experiências a serem ofertados funcionem como 
um evento síncrono de datas e tempos. As organizações não 
devem apenas nascer. Deve haver uma reflexão sobre qual seja 
o sentido delas, a razão de elas existirem.

Imagem 8 – Entrada do Instituto Boa Sorte

Fotografia: Julio Rezende

A experiência de empreender o Instituto Boa Sorte1 tem 
envolvido percepções quanto ao que seja sucesso, sorte, pro-
vidência, oportunidade e motivação. Examinando outra expe-
riência, observa-se a Secretaria de Estado da Administração 
e dos Recursos Humanos do Rio Grande do Norte - SEARH. A 
referida organização parece ser um bom local para trabalhar. E 
o que confere essas características? A organização adotou uma 
série de recomendações de melhoria, conforme orientações 
do receituário conhecido como “Nova Gestão Pública” (HOOD, 
1995; VILHENA, 2006).

1 Mais informações sobre o Instituto Boa Sorte podem ser obtidas no 
endereço http://www.institutoboasorte.blogspot.com.
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 Muitas organizações não conseguem identificar em 
seu dia a dia que estão empreendendo coisas maravilhosas e 
históricas. A secretaria de administração do Rio Grande do 
Norte é uma delas.

Um dos primeiros e mais simbólicos processos de mudança 
foi a reforma de seu ambiente físico. Reformas em ambientes de 
organizações públicas podem imprimir ou se coadunar com um 
modelo de gestão sustentável, pois, apesar de o objetivo da orga-
nização pública não ser o lucro, dependendo da forma como um 
ambiente físico é planejado, isso pode gerar economia com gastos 
de energia e água. Isso se relaciona à preparação arquitetônica 
para se usar mais a iluminação natural. Por exemplo: é possível 
utilizar equipamentos de refrigeração mais modernos e que 
possuam um consumo menor. Sob o prisma de sustentabilidade 
econômica, ambiental e social, identifica-se quanto a esse último 
aspecto que uma reforma de um ambiente físico pode ser uma 
importante ferramenta para comunicar a implantação de uma 
nova filosofia gerencial que está sendo adotada e que uma nova 
cultura organizacional está sendo construída.

 A transformação do ambiente por intermédio de uma 
grande reforma é um indicativo de que algo positivo está acon-
tecendo. O processo de reforma das instalações físicas da SEARH 
seguiu as orientações da Nova Gestão Pública (NGP), adotando 
algumas práticas ao estilo da iniciativa privada:

 » evitar o acesso desnecessário ao interior da secretaria;

 » não privilegiar o uso de espaços de reuniões para o 
uso individual, mas para aplicações diversificadas;

 » valorizar a tranquilidade no ambiente de trabalho;

 » garantir segurança física aos servidores;

 » melhorar a produtividade no ambiente de trabalho;

 » usar móveis dentro dos preceitos de ergonomia.

As ações empreendidas foram:
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 » substituição das instalações elétricas;

 » eliminação de divisórias e, quando necessária a divi-
são, realizou-se a separação com painéis de vidro;

 » padronização do sistema de ar condicionado de todo 
o edifício;

 » criação de sala de reunião de uso coletivo;

 » criação da Sala de Audiência das Comissões;

 » criação da Central de Atendimento do Servidor;

 » criação de espaço específico para controle da frota;

 » incorporação de elementos de segurança;

 » criação de acesso privativo aos servidores;

 » construção de espaço específico para as ações de 
Qualidade de Vida;

 » adaptação das instalações para o atendimento dos 
Portadores de Necessidades Especiais.

Os benefícios da reforma da infraestrutura foram:

 » economia de espaço;

 » diminuição de custos operacionais e de manutenção;

 » combate à visão fragmentada e construção  
de uma visão mais sistêmica;

 » minimização do uso de espaços individuais  
privados para as reuniões;

 » criação da Central de Atendimento do Servidor, 
beneficiando os usuários dos serviços públicos que 
encontram as informações concentradas e disponi-
bilizadas nos guichês de atendimento, evitando o 
acesso desnecessário das pessoas à área interna da 
secretaria. Caso as pessoas demandem um atendi-
mento específico, realiza-se, então, um agendamento;
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 » maior ordenamento das tarefas;

 » maior segurança para o patrimônio da secretaria 
mediante identificação no acesso principal via apre-
sentação de identidade, escaneamento de digital e 
fotografia;

 » adoção de instalações elétricas, de comunicação e 
dados com fácil manutenção e melhoria da atividade 
de comunicação interpessoal.

Imagem 9 – Sala da coordenação de informática do Estado do RN

Fotografia: Julio Rezende

A mudança do ambiente físico foi vista como um ponto de 
partida para se cultivarem profundas mudanças nas práticas orga-
nizacionais e também incentivar uma nova cultura organizacional.

Uma prática de administração transpessoal avançada 
envolve não apenas a criação de espaços para a educação trans-
pessoal de pessoas, mas também a criação de condições para 
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colocar o indivíduo em contato com suas experiências pessoais 
mais profundas, gerando, assim, uma dinâmica de transformação.

É necessário edificar lugares para o ser humano experien-
ciar a plenitude da existência em um contexto de paz e amor.

As políticas organizacionais

A visão transpessoal é emergente hoje na formulação de 
uma política organizacional, pois as organizações modernas, em 
sua complexidade, têm se afastado cada vez mais da realidade 
comum por meio de interpretações do mundo cada vez mais 
sofisticadas. A formulação da política organizacional se constitui 
na identificação de qual o melhor método a ser adotado para a 
promoção de uma administração transpessoal da organização, ou 
da construção de uma experiência de felicidade nas organizações. 
Quanto à formulação de uma nova política organizacional, é 
necessário também os voluntários envolvidos estarem compro-
metidos em perceber a organização como um exercício espiritual, 
uma jornada arquetípica e o compartilhamento de um estado 
de consciência (REZENDE, 2007).

As políticas organizacionais são orientações que visam 
promover práticas ou posturas como:

 » criação de uma experiência de espiritualidade na 
organização – não de imaculabilidade –, de sentido 
de integração com a totalidade;

 » criação de um maior status de saúde;

 » promoção da qualidade de vida;

 » aumento da satisfação e da saúde no trabalho;

 » criação e manutenção de uma missão sustentável;
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 » promoção de condições que propiciem o reconhe-
cimento, a recompensa, a justiça e a igualdade;

 » promoção de boas experiências;

 » empoderamento e encorajamento;

 » exposição de grupos de trabalho a outras culturas 
por intermédio de histórias, música e cinema;

 » promoção de estados alterados de consciência;

 » criação de uma consciência ética de reduzir  
a sombra da organização;

 » respeito à diversidade;

 » criação de uma prática sustentável.

É válido considerar que a operacionalização de várias 
possíveis políticas organizacionais ocorrerá por meio de pessoas 
e equipes e de projetos de trabalho que envolvam autonomia, 
variedade de habilidades e identidade das tarefas.

Percebe-se, ainda, que as práticas administrativas estão 
caminhando para incorporar valores transpessoais/espiritu-
ais. Eis alguns preceitos que caracterizam a administração 
transpessoal:

 » expectativa das pessoas terem experiências de vida e 
de trabalho na organização que tenham interface com 
uma prática espiritual. Desse modo, espera-se que o 
indivíduo tenha em seu dia a dia uma vida de contato 
com um nível mais profundo de espiritualidade;

 » interesse no estudo e na compreensão dos estados 
de consciência. Isso se revela importante, pois pode 
se encontrar motivos das raízes mais profundas 
que motivam as pessoas. Assim, a empresa pode 
revelar-se como um lócus de terapia ou de incentivo 
para o indivíduo entrar em contato com estados de 
consciência mais profundos e reveladores de poten-
ciais ou de barreiras ao desenvolvimento humano.





Capítulo 6 – Análise da organização

Análise daorganização

6
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É muito importante que se realize uma avaliação inicial 
junto às pessoas a respeito de suas percepções sobre a organi-
zação na qual se trabalha. Para que ocorra qualquer processo 
de intervenção, é importante que exista uma atividade de 
diagnóstico organizacional. Essa atividade permitirá que se 
estabeleça uma comparação entre a realidade organizacional 
observada inicialmente e a ambiência futura alcançada.

Organizações são importantes grupos humanos para 
serem investigados, entendidos e apoiados, porque devem ter 
um propósito comum de evitar serem locais de sofrimento. 
Destarte, é pertinente que se desenvolvam metodologias para 
investigação e análise das organizações.

Com base no texto anterior, percebe-se que, em toda 
organização, existem dinâmicas psicológicas que passam 
despercebidas por quem está de fora. Em uma organização, 
um navio, por exemplo, podem existir conflitos, problemas, 
realizações. Para quem está distante é difícil identificar as 
experiências de prazer que possam existir.

Deve-se buscar perceber como a estrutura organizacio-
nal, a política de pessoal empreendida, a cultura organizacio-
nal, a estrutura física, a estratégia, entre outros elementos 
da teoria organizacional influenciam o estado de consciência 
das pessoas.

Existem diferentes aspectos que podem influenciar nos 
estados de consciência organizacionais que são experienciados 
pelas pessoas na organização, como:

Análise daorganização

6
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 » trabalho;

 » integração interdepartamental;

 » salário;

 » supervisão;

 » comunicação;

 » progresso funcional;

 » relacionamento interpessoal;

 » estabilidade no emprego;

 » processo decisório;

 » benefícios;

 » condições físicas no trabalho;

 » relacionamento empresa x sindicato x funcionário;

 » disciplina;

 » participação;

 » pagamento;

 » segurança;

 » objetivos organizacionais; e

 » orientação para resultados.

A investigação transpessoal dos elementos acima elen-
cados acontece ao se perceberem as sutilezas que cada aspecto 
sugere. Isso acontece ao se buscar uma percepção ampliada da 
subjetividade dessas dimensões.

Uma possível relação de aspectos a serem observados em 
um processo de análise organizacional é sempre incompleta. 
É necessário existir uma sensibilidade quanto à definição de 
quais aspectos devem estar sendo observados.
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Estados de Consciência 
Organizacionais (ECO)

Qual energia as organizações transmitem? Que vibração 
é essa? É possível perceber organizações nas quais as pessoas 
se sentem bem em estar? É essa experiência condensada 
que podemos compreender como Estados de Consciência 
Organizacionais (ECO).

A compreensão dos Estados de Consciência Organizacionais 
pode lançar bases para se compreender fenômenos como a 
influência organizacional sob o estresse. É importante existir 
um enfoque que privilegie a autoconsciência para que assim 
exista um estado de maior saúde do indivíduo.

Os Estados de Consciência Organizacionais (ECO) a que nos 
referimos são relacionados a experiências que transcendem a 
consciência individual. Trata-se de um resultado do conjunto de 
experiências individuais, mas transcende ainda isso. Deveríamos 
observar a influência de aspectos como o lugar físico, as políticas 
e a forma como as equipes se estabelecem.

O enfoque de investigação do estado de consciência das 
organizações reavalia o termo “comportamento organizacional”, 
e encara-o como inapropriado ou insuficiente para explicar as 
organizações, ao se sustentar em uma perspectiva behaviorista. 
De modo distinto, os efeitos do processo de exame do estado de 
consciência na organização são expostos na Figura 3.
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Figura 3 – Os efeitos do exame do estado de consciência nas organizações

Fonte: autoria própria.

A administração está avançada em técnicas internalizadas 
pelos seus profissionais. O momento atual é de se investir na 
compreensão dos estados de consciência e não simplesmente 
dos processos mentais e do conhecimento, pois, conforme o 
budismo costuma defender, a mente é o pior inimigo de alguém.

O conceito de Estado de Consciência Organizacional apre-
senta semelhanças como de clima organizacional, este associado 
ao grau de satisfação material e emocional das pessoas no 
trabalho. Para Litwine e Stringer (1968), o clima organizacional 
seria como uma qualidade ou uma propriedade do ambiente 
organizacional percebida ou experimentada pelos membros da 
organização, e influencia o seu comportamento.
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Estados de Consciência Organizacionais e clima organi-
zacional apresentam uma natureza comum, estando associa-
dos a “estado de espírito” ou “ânimo das pessoas”. Contudo, 
o conceito de Estados de Consciência Organizacionais é mais 
amplo por remeter a dimensões que as teorias sobre clima orga-
nizacional não conseguem prescrever. Estados de Consciência 
Organizacionais são mais ilimitados, conforme a própria natu-
reza da consciência humana.

A leitura simbólica das organizações 
e a influência dos arquétipos

A organização deve ser percebida como um local de desa-
fios para os colaboradores e gestores. Essa visão é extremamente 
útil e intrigante, pois está em cada tarefa a existência de uma 
dimensão arquetípica a ser encarada como um jogo, uma con-
quista a ser alcançada pelos envolvidos nessa jornada.

A leitura simbólica das organizações se justifica por 
percebê-la como um subsídio teórico importante, posto que 
se valorizam os símbolos como um importante elemento influen-
ciador dos estados de consciência.

Quando se fala da importância do simbolismo nas orga-
nizações, enfatiza-se a necessidade de se compreender os sím-
bolos presentes na prática organizacional e sobre como eles são 
construídos com diferentes objetivos e propósitos, prevalecendo 
o principal: o exercício do poder.

A leitura simbólica permite às organizações serem com-
preendidas de maneira mais rica. Entretanto, para tal, os indiví-
duos que convivem nessas organizações, que compartilham tal 
realidade, devem estar instrumentalizados a compreendê-las 
de maneira mais ampla. Esse conhecimento será explorado um 
pouco mais a partir de agora.
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A proposição de uma leitura simbólica da realidade é 
desafiadora e perpassa a leitura dos mitos presentes no ambiente 
de trabalho. De acordo com Ziemer (1996, p. 34),

a mente do homem moderno, profundamente influenciada 
pelo racionalismo científico, rejeita a visão mítica da realidade 
por considerá-la “primitiva”, “não racional”. Essa negação, 
por sua vez, gerou um vazio existencial sem precedentes, 
uma alienação em relação aos valores mais profundos que 
possibilitam a experiência de conexão entre o homem e a sua 
dimensão existencial ou cósmica.

É então necessária uma visão integrativa da ciência e 
da racionalidade com o modo mítico, narrativo, de maneira a 
possibilitar uma harmonização dos vários níveis ou dimensões 
da consciência humana.

A análise das organizações, numa ótica transpessoal, 
utiliza-se, principalmente, do conceito de arquétipo. A análise 
da dimensão arquetípica da dinâmica organizacional é um 
dos diferenciais da administração transpessoal, possuindo 
profundas implicações para:

 » liderança;

 » motivação;

 » mudança organizacional;

 » comunicação;

 » processo decisório; e

 » relacionamentos humanos, entre outros aspectos 
comuns ao campo de estudo do comportamento 
organizacional.

É possível observar que, em muitas situações, se mani-
festam a presença de diferentes arquétipos. O arquétipo pode 
ser visto como um conjunto de comportamentos que refletem 
ou reproduzem práticas imbricadas ao inconsciente cole-
tivo. De acordo com Jung (2000, p.17), o arquétipo representa 
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essencialmente um conteúdo inconsciente, o qual se modifica 
através de sua conscientização e percepção, assumindo matizes 
que variam de acordo com a consciência individual na qual se 
manifesta.

Os arquétipos representam um modelo hipotético abstrato 
que se utiliza dos mitos experienciados em toda a história 
humana. Os mitos são mais uma expressão de medos pessoais, 
aspirações e entendimentos simbólicos da vida e do mundo 
(FORD, 2003).

De certa forma, a busca do contato com mitologias é um 
elemento presente em Matrix. Apesar de sua modernidade, 
está presente o telefone analógico e a necessidade de entrar 
em contato com a filosofia antiga. Na trilogia, o futuro, o 
presente e o passado se reúnem, e, essa característica garante 
a ela um status cult.

Percebendo-se, ainda, a influência dos arquétipos na 
prática das organizações, a experiência arquetípica faz todo 
sentido se manifesta na prática dos líderes. À medida que os 
líderes tomam consciência que em sua trajetória pessoal existe 
a influência de arquétipos, como o do herói, o do salvador, 
entre outros, este poderia desenvolver uma prática de mais 
responsabilidade, compaixão e estados elevados de consci-
ência. À medida que o líder se torna mais consciente de seus 
estados de consciência pessoais, esse também se torna mais 
consciente da experiência dos arquétipos que se aderem à 
práxis de algumas experiências.

Cada empreendedor busca ser uma espécie de herói 
na sua forma de atuação. Está na ação do empreendedor a 
transcendência da sua dimensão comum e o encontro de um 
status de alguém que mudou a realidade na qual está inserido 
(REZENDE, 2007).

Em contramedida, muitas organizações podem ser lócus 
de sofrimento, maus tratos, prazer em infligir a dor. Acredita-se 
que muitas pessoas tenham prazer em fazer as outras pessoas 
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sofrerem. Seria possível identificar que, muitas vezes, existe, 
por trás dessas expressões, uma conexão com a experiência de 
um arquétipo inquisidor. Imagina-se a alegoria “inquisidor” ao 
memoriar-se o período da inquisição no qual muitas pessoas 
foram perseguidas e mortas a partir do não acordo com um 
ponto de vista totalitário.

Estar consciente de grandes forças arquetípicas, e de que 
talvez exista uma influência transcendente no governo das 
práticas emocionais no trabalho, é uma importante contribui-
ção apresentada pela administração transpessoal a partir da 
conscientização da importância do conceito de arquétipo na 
experiência individual e coletiva nas organizações.

A organização enquanto  
uma expressão espiritual

Como a espiritualidade pode ser útil ao desenvolvimento 
de uma capacidade de lidar com as dificuldades, os desafios, a 
incompreensão e o impossível que se apresentam no trabalho 
nas organizações? De acordo com Grof (1987, p. 265),

a espiritualidade é uma propriedade intrínseca da psique 
que emerge, quase espontaneamente, quando o processo 
de autoexploração alcança profundidade suficiente. Uma 
confrontação experiencial direta com os níveis perinatais 
e transpessoais do inconsciente é associada a um despertar 
espontâneo de uma espiritualidade bastante independente 
das experiências (associadas) a determinada religião.

Um dos objetivos da psicologia transpessoal é buscar rea-
lizar a aproximação do sujeito com a sua espiritualidade pessoal. 
A experiência da espiritualidade seria para alguns o exercício de 
estabelecer a ligação, ou a integração, do indivíduo com dimensões 
que poderiam ser identificáveis, como:
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 » o Todo;

 » Deus;

 » o cosmo;

 » a sabedoria;

 » a claridade;

 » a intuição;

 » um estado de Buda;

 » um estado de consciência elevado.

De certo modo, todos os aspectos supracitados são entendi-
dos por alguns como a mesma coisa. De qualquer forma, nota-se 
que a referida “experiência espiritual” proporcionaria uma per-
cepção mais ampliada da realidade, permitindo que também se 
experiencie uma vivência de maior saúde física.

Assim sendo, é interessante compreender como gestores e 
funcionários recorrem à religião para encontrar forças no desen-
volvimento de suas atividades diárias. É nessa comunicação com 
Deus que o trabalho pode encontrar uma expressão transcendente.

No contexto da compreensão da observação da espiritua-
lidade na empresa, realizou-se uma análise da prática religiosa/
espiritual dos membros da SEARH e como ela influenciaria em 
uma experiência positiva do trabalho. Procurou-se avaliar a 
existência de um comportamento organizacional voltado à prática 
da espiritualidade, além de analisar como o respeito à prática da 
religião no trabalho interfere na experiência da espiritualidade 
na organização. A pesquisa foi do tipo exploratória, com caráter 
probabilístico, e utilizou como instrumento de coleta de dados o 
questionário, aplicado a uma amostra de 156 membros da orga-
nização. Entre os levantamentos, verificou-se a existência de 
dois agrupamentos, ambos autopercebidos como católicos, que 
tiveram percepções diferentes quanto à prática da espiritualidade 
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na organização. Para alguns, a espiritualidade é algo mais flexível 
e independente do contexto organizacional, enquanto outros 
verificam como viável a aplicação de algumas práticas espirituais 
no contexto da organização.

A SEARH tem como missão “formular e implementar 
políticas de administração dos recursos humanos, materiais, 
patrimoniais e da tecnologia para dotar o governo do RN dos 
meios para fazer uma prestação de serviços públicos de modo 
efetivo, ético e de alta qualidade, para os seus cidadãos” (SEARH, 
2018). Alguns projetos de destaque da SEARH são: a Escola de 
Governo, o programa de qualidade de vida; o desenvolvimento 
do plano de cargos, carreiras e salários com avaliação individual 
de desempenho; a reestruturação física da SEARH; a inclusão 
digital de servidores; o projeto de padronização e automação de 
processos administrativos; entre outros. Os pilares do modelo 
de gestão da SEARH são: 1) gestão e controle público; 2) pessoas; 
3) estrutura; 4) tecnologias de informação e comunicação (TIC).

Na figura a seguir, observa-se a visão externa das insta-
lações físicas da SEARH.

Imagem 10 – A Secretaria de Estado da Administração do RN

Fotografia: Julio Rezende
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A experiência de saúde e de contato com a motivação 
pessoal poderia ser entendida, também, como uma experiência 
de espiritualidade? Estudos organizacionais sobre o diálogo 
entre organização e espiritualidade auxiliariam a descobrir 
como a égide espiritual advinda da experiência de distintas 
religiões influenciaria as organizações? Como a espiritualidade 
pode ser importante para uma experiência de felicidade?

A temática da espiritualidade no trabalho ou nas orga-
nizações vem ganhando espaço nas agendas de pesquisa e 
literatura em administração. Nos Estados Unidos, o megae-
vento da Academy of Management, que ocorreu na cidade de 
Anaheim, no período de 8 a 13 de agosto de 2008, apresentou 
que a temática vem ganhado relevância por meio da realização 
de meditações no início do dia antes de todas as apresentações 
de trabalhos acadêmicos. Alguns trabalhos apresentados na 
Academy of Management são How is diversity related to spirituality 
in the Workplace?, Linear and spiritual strategies for making deci-
sions in turbulent times, Ethics, spirituality, and entrepreneurship, 
Extending theory through experience: a framework for business from 
Yoga. Esses são alguns indicativos sobre a pertinência do tema 
e a realização de pesquisas nesse campo que colaborem para a 
ampliação da teoria organizacional.

Organizações religiosas não são necessariamente 
espirituais, assim como organizações espirituais, ou que se 
comportam no compartilhamento desse tipo de experiência, 
não são necessariamente religiosas. É interessante também 
constatar que existem organizações religiosas que pretendem 
ser espirituais (a fórceps ou sob a força do martelo) e existem 
organizações que possibilitam que ocorra uma experiência 
espiritual e que não pretendem ser uma organização religiosa, 
muitas vezes. Nessa última situação, a experiência espiritual 
é uma consequência, algo que não está sob controle. A partir 
dessa reflexão, a espiritualidade nas organizações não possui 
um delineamento simplista, mas é uma tarefa complexa que 



A organização feliz 

106

demanda se pensar em modelos metodológicos complexos de 
estudo da temática nas organizações. De modo a complementar 
ainda mais este status de complexidade no estudo da espiritu-
alidade na organização, nota-se, ainda, que a espiritualidade 
poderia ser compreendida por alguns como: 1) organizada 
impecavelmente; 2) com elevados resultados financeiros, isto 
é, sucesso. O bom resultado financeiro pode ser entendido por 
alguns como uma graça de Deus, sendo assim a organização 
conceituada como um fato espiritual, uma consequência de 
uma prática espiritual, ou um esforço de troca. Isso é um pouco 
explorado por Weber (1985) em A ética protestante e o espírito do 
capitalismo. Portanto, a percepção quanto ao que seja uma orga-
nização espiritual é muito vasta demandando que se questione 
dos participantes da organização o que eles entendem quanto 
ao que seja a espiritualidade na empresa.

De modo complementar, e buscando apresentar um viés 
crítico quanto ao papel da religião e da prática da espiritualidade 
nas organizações, Bell e Taylor (2004) chamam a atenção para 
o fato de, muitas vezes, a espiritualidade se caracterizar como 
um meio pelo qual o discurso se materializa como fonte de 
poder administrativo. Destarte, o discurso da espiritualidade no 
trabalho compartilharia o ideário defendido por Weber (1985) 
quanto a se buscar criar uma percepção interna de significado 
e virtude. Em vista disso, o discurso da espiritualidade, como 
uma ferramenta motivacional, pode ser, de certo modo, uma 
renovação da ética protestante.

A atividade de diagnóstico da prática religiosa e espiritual 
na organização pode envolver os seguintes questionamentos:

 » Você é uma pessoa religiosa?

 » Você possui uma religião? Se sim, qual?

 » Faz parte de uma comunidade religiosa?

 » Possui uma crença religiosa, mas não  
frequenta uma organização religiosa?



107

Júlio Francisco Dantas de Rezende

 » Acredita que possui uma espiritualidade,  
mas não uma religião?

 » Você procura perceber o trabalho como uma 
dimensão espiritual?

 » Que tipo de técnicas/expertises espirituais você 
leva ao trabalho?

 » Quais os benefícios de procurar experienciar  
o trabalho como uma instância espiritual?

 » Qual a principal motivação em procurar experienciar 
o trabalho como uma prática espiritual?

• para tornar o trabalho mais agradável?

• para se relacionar melhor com os outros 
funcionários e gestores?

• para lidar com o estresse e a pressão  
no trabalho?

• para manter um nível de saúde maior  
no trabalho?

• por dívida a “Deus”?

 » A organização promove alguma iniciativa  
de conotação espiritual?

 » A espiritualidade está nos discursos dos gestores?

 » A espiritualidade está nos discursos da comunidade 
de colaboradores?

 » Como a espiritualidade influencia o modelo  
de negócio e as práticas da organização?

A partir do momento que se tem as respostas a esses 
questionamentos, torna-se possível obter um panorama mais 
objetivo quanto ao que seja a experiência da espiritualidade 
nas organizações.
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De modo mais pragmático, estudar se a prática religiosa/
espiritual influencia uma experiência positiva do trabalho 
envolve os seguintes objetivos específicos:

 » identificar os resultados da adoção de práticas 
espirituais no trabalho;

 » avaliar a existência de um comportamento organi-
zacional voltado à prática da espiritualidade;

 » analisar como o respeito à prática da religião no 
trabalho interfere na experiência da espirituali-
dade na organização;

 » avaliar se o respeito à religião favorece uma expe-
riência de espiritualidade no trabalho, experiência 
essa que apresenta semelhanças ao aspecto “sentido 
de comunidade” a que Rego, Cunha e Souto (2007) 
se referem. Os autores ainda estudaram: sentido de 
comunidade; alinhamento do indivíduo com os valo-
res da organização; sentido de serviço à comunidade 
(trabalho com significado); alegria no trabalho e 
oportunidades para a vida interior.

Conforme o que já foi apresentado, o estudo da experiência 
religiosa nas organizações englobaria as seguintes dimensões:

 » percepção enquanto uma pessoa religiosa;

 » aplicação de alguns ensinamentos da  
religião pessoal no trabalho;

 » importância da experiência espiritual  
para a realização do trabalho.

A dimensão relacionada à experiência psicológica positiva 
no trabalho está associada a aspectos como:

 » promoção de iniciativa de conotação  
espiritual pela organização;
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» presença de elementos espirituais no discurso 
e na prática dos gestores;

» presença de elementos espirituais no discurso 
e na prática dos meus colegas de trabalho;

» respeito da organização pela religião;

» respeito da religião pessoal pelos gestores;

» respeito da religião pessoal pelos colegas 
de trabalho;

» existência de espaços para a prática de minha 
religião na organização.

O estudo da espiritualidade na Secretaria de Estado da 
Administração e Recursos Humanos do Rio Grande do Norte 
(SEARH) revelou uma opção religiosa preponderantemente 
católica, conforme visto no próximo gráfico.

Gráfico 1 – Religião dos servidores da SEARH

Fonte: dados da pesquisa.

Observando-se o gráfico anterior, percebe-se uma predo-
minância da religião católica sobre as demais. Contudo, faz-se 
pertinente destacar que algumas pessoas responderam que 
são católicas e evangélicas e outras opinaram que são católicas 
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e espíritas. Entre as pessoas que responderam possuir outra 
religião, algumas relacionadas foram Testemunha de Jeová, 
Igreja Messiânica do Brasil e Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias.

Tendo em vista os pesquisados serem, em grande 
número, católicos, e a religião mais popular no Brasil ser a 
católica, esses percebem que existe um espaço por parte da 
organização para a prática da religião. No que se refere a uma 
questão aberta, realizada ao final do questionário, quanto às 
opiniões sobre se a SEARH deveria ou não realizar ações de 
cunho espiritual, foi informado que não apenas essa, mas o 
Governo do Estado do Rio Grande do Norte já realiza celebra-
ções religiosas em datas especiais como Natal, Páscoa, Dia do 
Servidor, Dia dos Pais e das Mães. Portanto, essas celebrações 
colaboram para que se tenha uma percepção de que existe 
um espaço para a prática da religião.

Acredita-se que a participação do indivíduo em uma 
prática religiosa pode estar associada à experiência da religio-
sidade/espiritualidade. Assim, no questionário formulado com 
o propósito da investigação, buscou-se identificar a motivação 
para se frequentar as celebrações religiosas. O quadro a seguir 
apresenta algumas dessas razões.

Gráfico 2 – Motivo da frequência em celebrações religiosas

Fonte: dados da pesquisa.
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Observou-se uma forte motivação decorrente de uma 
busca por um “conforto espiritual” (53%). De qualquer modo, é 
representativo algumas pessoas informarem frequentar cele-
brações religiosas por circunstância de eventos sociais (27%) 
como casamento, batizado, entre outros.

Algumas pessoas que responderam “outros motivos” (7%) 
para participar das celebrações relacionaram motivações como:

 » interação com pessoas amigas, fraternidade;

 » escutar um sermão nos tira do ar durante alguns 
minutos (atemporalidade);

 » reabastecimento energético;

 » alegria;

 » adoração;

 » louvor a Deus;

 » estudo da doutrina espírita, debate e palestras, 
buscar o conhecimento;

 » a fé (três respondentes em um universo de 156 
respondentes);

 » sentir-me bem;

 » experienciar a felicidade;

 » praticar a intimidade com Deus.

Outros itens relacionados pelos entrevistados são eluci-
dativos para imaginar em pesquisas futuras novas categorias 
de práticas religiosas que podem vir a ser investigadas junto a 
outras organizações.

É interessante constatar que a forma como a questão 
relativa às motivações para comparecer às celebrações religio-
sas foi respondida apresenta um padrão semelhante aos dois 
grupos do Diagrama de Perfil das Médias. Desse modo, poderia 
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dizer que uma parte das pessoas não apresenta um compro-
metimento com uma frequência em celebrações religiosas e, 
quando frequentam, justificam que seria por motivos sociais 
como casamento, missa de sétimo dia, entre outros.

Tipos de técnicas espirituais  
praticadas no trabalho

Adoção de técnicas ou práticas espirituais é uma das 
estratégias que pode contribuir para se ter uma experiência 
subjetiva de felicidade pessoal. De certo modo, se isso é empre-
endido individualmente, o reflexo seria a possibilidade de se 
ter uma organização mais feliz, pois existe a saúde individual. 
Isso parte de cada um interessar-se por orar; de examinar o 
trabalho como uma prática de compaixão e amor; de perceber 
o trabalho como uma concentração.

Com o propósito de compreender melhor como isso pode 
ocorrer em uma organização, empreendeu-se uma pesquisa na 
Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos 
do Rio Grande do Norte (SEARH). Nessa pesquisa, os entre-
vistados informaram que a oração seria a principal técnica 
espiritual praticada no ambiente organizacional, representando 
um percentual de 45%. Sendo assim, as pessoas, em alguns 
momentos na execução de suas atividades, parecem desviar 
suas atenções no trabalho para uma oração, algo que as auxilia 
em estar bem emocionalmente.

No caso de uma organização pública, como o caso da 
SEARH, que se orienta por um modelo de gestão voltado a 
resultados (SERRA, 2007), isto é, uma cultura de desafio, parece 
muito importante que exista algo para balancear essa lógica no 
que se relaciona aos indivíduos estarem bem emocionalmente 
para atender às expectativas da organização.
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Quais são as motivações humanas mais profundas? Como 
esse questionamento pode ser útil em atividades como gestão 
de pessoas ou marketing? De acordo com Guerreiro Ramos (1981), 
a organização moderna não está interessada na autoatualiza-
ção de seu funcionário. Para Guerreiro Ramos, os processos 
de socialização organizacional possuem o poder de afastar o 
indivíduo do contato com as suas motivações pessoais, engen-
drando-se, assim, a constituição de novos seres destituídos de 
subjetividade. No próximo gráfico apresentam-se as principais 
técnicas praticadas pelos servidores e gestores da SEARH.

Gráfico 3 – Técnicas espirituais praticadas no trabalho na SEARH

Fonte: dados da pesquisa.

Observando o gráfico “Técnicas espirituais praticadas 
no trabalho”, constata-se que é representativo o número de 
pessoas que não utilizam técnicas espirituais no ambiente 
laboral (38%), aspecto esse que está em conformidade com a 
resposta em outras questões que identificaram a existência de 
um grupo de pessoas que experienciam uma espiritualidade 
mais “superficial”.
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Entre outras técnicas além da oração, constata-se o uso 
da meditação e da visualização, ambos totalizando 12%. No 
que se refere ao uso de outras técnicas, identificou-se que 
alguns funcionários realizam a leitura de salmos bíblicos que 
permitem que se experienciem estados elevados de consciência 
e uma relativa harmonia.

Benefícios percebidos com a adoção 
de técnicas espirituais no trabalho

Um dado importante da pesquisa foi procurar identificar 
como os entrevistados percebiam os benefícios da adoção de 
práticas e técnicas espirituais. O resultado pode ser visualizado 
no próximo gráfico.

Gráfico 4 – Benefícios percebidos com a  
adoção de técnicas espirituais no trabalho

Fonte: dados da pesquisa.
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Percebe-se que os respondentes expressaram em suas 
opiniões uma percepção de alguns benefícios da adoção de téc-
nicas espirituais no ambiente de trabalho. 41% dos entrevistados 
revelaram perceber uma melhoria da harmonia no ambiente 
de trabalho; 35,2% notaram mais equilíbrio; 30,13% percebem o 
trabalho como mais agradável; 26,92% identificam que a prática 
religiosa melhora o relacionamento com os outros funcionários 
e gestores; 25% relacionam que a prática da espiritualidade 
melhora a qualidade de vida no trabalho, assim como ajuda a 
lidar com o estresse e a pressão no trabalho (25,64%).

Apenas 14% revelaram possuir mais prazer para a reali-
zação do trabalho e 10,9% disseram experienciar mais saúde. 
8,33% disseram não saber responder e 3,85% não percebem.

Em vista do exposto, valoriza-se se perceber a realidade 
organizacional como um fenômeno espiritual. Ao se aceitar a 
recomendação de ter a realidade como um evento espiritual, 
deve-se identificar quais são as estratégias de práticas espiri-
tuais e culturais mais adequadas para o aumento do grau de 
consciência espiritual.

As práticas espirituais nas organizações são de vários 
tipos como orações, meditação, visualizações, palestras, celebra-
ções religiosas. Possíveis fontes de práticas espirituais estão nas 
grandes religiões, como o Cristianismo e o Budismo, e mediante 
o resgate das dinâmicas empregadas por religiões primitivas, 
como o Xamanismo norte-americano ou sul-americano.

De certa forma, a espiritualidade se relaciona à necessi-
dade de o indivíduo vivenciar a sua integração com a totalidade 
do seu ser em comunhão com o todo. Nesse sentido, a experiência 
profunda do estado de consciência permite ao indivíduo cons-
tatar qual o tipo de relacionamento mantido com o ambiente 
de maneira mais ampla.

De acordo com Walsh e Vaughan (1997), este início de 
século XXI é repleto de desafios, mas grandes são também as 
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oportunidades. Pela primeira vez na história da humanidade, 
tem-se uma visão transpessoal e todos os caminhos para ir além 
do ego e ajudar a humanidade a despertar para a aventura da 
consciência. Os caminhos além do ego são o equipamento para 
a aventura, e a visão transpessoal é a luz que ilumina.

Ao considerar as organizações como um fenômeno espiri-
tual, devem existir alguns cuidados com a própria arquitetura 
organizacional, à medida que os lugares organizacionais podem 
ser compreendidos como locais onde Deus habita, como os 
templos religiosos. Desse modo, não seriam apenas as igrejas a 
morada de Deus, mas qualquer ambiente, inclusive as empresas.

As organizações estão atingindo um status divino ao 
integrar a religião ao discurso organizacional. A espiritua-
lidade é vista de maneira integrada e uníssona à dinâmica 
do trabalho. Essa perspectiva necessita ser vista de modo 
crítico. Reconhece-se que, no discurso de existir, uma prática 
espiritual ocultaria conflitos relacionados à produção e às 
relações de trabalho.

Portanto, a dinâmica de introdução de experiências espi-
rituais nas organizações deve acontecer de maneira crítica, 
e não passiva, no sentido de estimular as conformidades e a 
acomodação. A espiritualidade é compreendida como um ele-
mento indutor de uma percepção mais ampliada, não restritiva, 
de resgate da criticidade e, principalmente, de combate às 
injustiças e ao que é desumano nas organizações.





Capítulo 7 – Formulação de uma política a favor da 
saúde, da paz e da felicidade

Formulação de uma política a favor da saúde, da paz e da felicidade
da felicidade7
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É possível perceber que uma política em prol da felici-
dade possui uma interface muito forte com os programas de 
qualidade de vida no trabalho.

A boa gestão está interessada em educar as pessoas 
para a descoberta do seu potencial pessoal para o contato 
com a transcendência, a infinitude do ser, as oportunidades 
do universo, a comunhão com Deus, a integração com a saúde, 
a qualidade de vida no trabalho e a experiência da paz, do 
amor e da compaixão.

É possível uma gestão transpessoal? O que é uma gestão 
transpessoal? Em que medida ela se desacopla de outros campos 
teóricos definidos na administração? Fundamentalmente, a 
gestão transpessoal colhe elementos da psicologia transpes-
soal que seria um enfoque, desenvolvido a partir da década 
de 1960, interessado no estudo dos estados de consciência. 
É sobre a aplicação de alguns conceitos da psicologia a um 
modelo gerencial que se desenvolve este texto.

A adoção de elementos da psicologia transpessoal no 
contexto organizacional ocorre por intermédio de políticas 
organizacionais que apresentam variados delineamentos úteis 
à formatação de uma experiência de felicidade. Identifica-se 
que também os projetos de experiência podem ser impor-
tantes recursos.

O Projeto de Experiência, como o nome descreve, trata-se 
de um projeto no qual você irá propor uma atividade a ser 
desenvolvida em uma organização com o propósito de propor-
cionar um estado de consciência novo, renovado e saudável.

Formulação de uma política a favor da saúde, da paz e da felicidade
da felicidade7
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Como a designação propõe, um projeto de experiência visa 
promover uma experiência inesquecível para os participantes 
dessa atividade que se propõe realizar.

Eis alguns exemplos:

 » funcionários públicos da Secretaria de Estado da 
Administração e dos Recursos Humanos do Rio Grande 
do Norte (SEARH) são surpreendidos com a distribui-
ção de comida junina e a visita da equipe de qualidade 
de vida caracterizada com trajes “matutos”;

 » clientes de uma agência bancária da Caixa são sur-
preendidos com um farto café da manhã;

 » cliente do Nordestão recebe a surpresa de um tele-
fonema informando que foi sorteado com um carro;

 » um funcionário público recebe menção honrosa no 
Diário Oficial do Estado;

 » funcionários da Toyonorte recebem uma TV de LCD 
por terem atingido as metas de vendas estabelecidas 
no ano de 2009.

Na operacionalização de um Projeto de Experiência, o 
elemento surpresa é fundamental. É importante também ao 
projeto de experiência:

 » título;

 » objetivo proposto;

 » público-alvo (empresa, organização pública, comu-
nidade, grupos e/ou subgrupos organizacionais);

 » resultados esperados;

 » metodologia de operacionalização.
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Algumas possíveis ações que poderiam ser realizadas em 
uma empresa de transporte de passageiros da cidade de Natal 
seriam as seguintes (LEITE, SALES, 2010):

1. Largada e recolhimento: evento realizado a cada dois 
meses pela equipe de Recursos Humanos em que é ofe-
recido um café da manhã ou lanche aos motoristas e 
cobradores ao som de trio de sanfoneiros no momento 
de largada, no início do dia, e no recolhimento ao 
final da jornada de trabalho.

2. Datas comemorativas: eventos realizados em come-
moração ao dia das Mães, dos Pais, do Rodoviário, 
do Mecânico, da Mulher, de São João, assim como a 
Páscoa, Aniversariantes do Mês e o Natal;

3. Atividade de relaxamento: evento realizado duas 
vezes por semana durante a jornada de trabalho, com 
a prática de massagens relaxantes, realizadas por 
um preparador físico em colaboradores da empresa;

4. Ginástica laboral: evento que consiste na realização 
de atividades físicas orientadas por profissional de 
educação física com todos os colaboradores antes de 
se iniciar a jornada de trabalho;

5. Alimentação e atividade física: atividade realizada 
por nutricionista e educador físico para o controle da 
hipertensão e da obesidade dos motoristas e cobra-
dores da empresa;

6. Responsabilidade social: o objetivo desta ação é o 
comprometimento da empresa junto ao tributo, órgão 
responsável pelas crianças e pelos jovens carentes do 
bairro de Felipe Camarão e Guarapes, desenvolvendo 
as atividades que proporcionem uma melhor quali-
dade de vida e gerando a perspectiva de um mundo 
melhor a estes futuros cidadãos;
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7. Projeto Jovem Cidadão: atividade realizada para atin-
gir os filhos dos colaboradores para que eles possam 
participar da aula sobre meio ambiente e ecologia, 
lecionada no barco-escola no rio Potengi.

O projeto é planejado de forma anual por meio de 
reunião setorial com a equipe de Recursos Humanos, com 
a Administração, a Nutricionista, o Educador Físico e com o 
encarregado de cada setor, sendo revisado mensalmente de 
forma a realizá-lo dentro do prazo estipulado e seguindo as 
características necessárias para cada evento.

É possível empreender projetos de experiências dos mais 
variados tipos que sejam apreendidos como uma surpresa posi-
tiva junto aos membros e clientes de uma organização. Ao 
que parece, os projetos de experiência dependem muito da 
criatividade aplicada.





Capítulo 8 – Formas de aplicar o modelo da gestão 
transpessoal

Formas de aplicar o modelo da gestão transpessoal

8
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Sobre a prática de uma gestão transpessoal, pode se 
identificar que exista uma utilidade para pensar fenômenos 
relativos ao desenvolvimento de uma nova educação no 
contexto organizacional; o cultivo de um profundo interesse 
pela suprema satisfação dos clientes; a tomada de consciência 
da influência dos arquétipos no contexto organizacional; 
o encorajamento ao trabalho motivado; a valorização da 
experiência da espiritualidade; e a busca por um ambiente 
saudável de trabalho. Esse seria o sentimento de alguns 
aspectos interessantes de uma agenda de contribuições da 
gestão transpessoal.

Como aplicar os conhecimentos da psicologia trans-
pessoal às organizações? Qual o olhar que se tem das orga-
nizações? Tais questionamentos são válidos, pois cada pessoa 
pode possuir um olhar diferenciado.

Existem quatro formas de olhares sobre o modo de 
aplicar os conhecimentos da psicologia transpessoal no con-
texto organizacional:

 » enquanto empreendedor e gestor;

 » enquanto funcionário;

 » enquanto consultor;

 » enquanto cliente – a criação de um sentido/ 
senso de comunidade.

Formas de aplicar o modelo da gestão transpessoal

8
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Empreendedorismo, gestão  
e psicologia transpessoal

Elementos da psicologia transpessoal são úteis ao empre-
endedorismo. Pois, nessa dinâmica de autoconhecimento, pode-
-se examinar melhor o que é necessário aperfeiçoar; onde se 
pode encontrar forças para se empreender o que é premente. 
Desse modo, o enfoque transpessoal é importante a empreen-
dedores e gestores de grandes organizações, tendo em vista que 
colabora com a ética e a responsabilidade social e ambiental 
por parte desses gestores.

Compartilho de uma visão semelhante à de Steve Jobs. Esse 
ilustre empreendedor revelou certa vez que um dos aspectos 
que mais o motivou a empreender seus projetos de desenvol-
vimento de produtos inovadores foi a morte. Quando meditou 
sobre a morte, Steve Jobs percebeu que é um evento que pode 
acontecer a qualquer momento. Desse modo, não havia tempo 
para se deixar a realização de projetos para depois.

A principal matéria do empreendedorismo são os sonhos. 
Tudo começa a partir da motivação. Muitos empreendimentos 
nascem como resultado de uma profunda motivação de seus 
criadores. O lançamento de novos produtos e serviços de um 
empreendimento resulta do contato com a motivação pessoal.

A motivação é a fonte do poder. A motivação ajuda a abrir 
cortinas, pois o portador de uma motivação genuína é alguém 
de poder e possuidor de um mérito para chegar aonde precisa 
ir. Portanto, o humano, assim como todos os seres, assim como 
toda a vida, é algo especial. Quando se compreende a razão de 
existir, a vida passa a apresentar um outro sentido. A adminis-
tração transpessoal estimula o indivíduo a entrar em contato 
com o ser especial que se é (REZENDE, 2007).
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Muitas vezes, o trabalho nas organizações perde sentido 
porque não há um questionamento do tipo: “qual a minha 
motivação para fazer isto?”. A falta de um contato com a moti-
vação para fazer algo contribui para os colaboradores não 
identificarem o propósito para tal. O trabalho, assim, deixa de 
ser um instrumento de realização e torna-se uma atividade 
mecânica, uma obrigação, um sacrifício. Há, nesse ínterim, uma 
alienação do trabalho, pois não se identifica o seu significado.

O contato com a motivação mais profunda propicia um 
questionamento maior para se realizar algo. Essa postura per-
mite ser mais crítico na realização de algumas tarefas. De certa 
forma, o resultado dessas ações é determinado pela motivação. 
Quando o trabalho é resultado de uma motivação legítima, é 
possível se ter uma maior satisfação de quem executa o trabalho 
e de quem é beneficiado por ele.

O desenvolvimento do poder pessoal passa pela identifi-
cação do que dá sentido à vida e pelo contato com as motivações 
para seguir um determinado caminho. Tarthang Tulku (1992) 
também concorda quanto ao contato com esse conhecimento 
interior tornar a vida mais plena de satisfação e de significado.

Pode-se perceber que se empreender um negócio possui 
uma profunda relação com a experiência do mito do herói. 
Isso significa que quando alguém vai empreender um negócio, 
está, de certo modo, entrando em contato com uma experiência 
arquetípica de vencer um desafio. Desse modo, arquitetar 
um negócio e dotá-lo de uma condição de sustentabilidade 
é algo heroico, sendo interessante quando alguém percebe 
isso dessa maneira.

Em um mundo excessivamente tecnológico, costumeira-
mente se prefere contemplar em vez de agir. Para o mitólogo 
Joseph Campbell (1990), essa postura é uma das razões para um 
esvaziamento de valores espirituais no mundo moderno. As 
pessoas estão impotentes, entediadas, alienadas em relação à 
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ordem do mundo ao seu redor. Existe, então, a necessidade da 
emergência de uma postura heroica que dê voz às aspirações 
mais profundas da sociedade (REZENDE, 2007).

Desse modo, o empreendedor deve utilizar o exemplo de 
sua experiência heroica para encorajar seus colaboradores a 
buscarem ações para a melhoria organizacional. As organizações 
devem ser locais de desafios para gestores e colaboradores. Uma 
experiência empreendedora e heroica induz a uma desejosa 
mudança de comportamento.

Treinamentos do tipo outdoor podem ser importantes 
para lançar desafios para seus colaboradores. De um modo 
geral, espera-se que alguns resultados sejam:

 » criar um envolvimento, comprometimento e entu-
siasmo junto aos participantes, que apoiam o desen-
volvimento contínuo individual e de equipe;

 » potencializar a troca das experiências entre  
as equipes e as áreas no dia a dia;

 » sensibilizar para a superação de desafios de  
maneira sinérgica;

 » promover a autorreflexão e a reflexão nas equipes 
com relação às atitudes e aos comportamentos que 
refletem para melhor obtenção de resultados;

 » melhorar os indicadores de resultados nos relaciona-
mentos intrapessoal e interpessoal, que englobam as 
demais competências de um profissional competitivo, 
mediante a conscientização individual e de equipe;

 » estender o aprendizado e a troca de conhecimen-
tos obtidos nas vivências para a vida profissional 
e pessoal;

 » estruturar compromissos juntos com as equipes no 
fechamento do treinamento, para que, posterior-
mente, possam ser resgatados no dia a dia. Entre 
outros resultados obtidos.
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Também palestras de aventureiros que foram a lugares 
distantes e inóspitos e voltaram vivos para contar a história 
apresentam em seu cerne a mensagem de cada pessoa ter o 
poder de alcançar determinados objetivos e metas. Quando uma 
organização convida um aventureiro para contar suas histó-
rias, na verdade, deseja que os seus colaboradores percebam a 
necessidade de cada um se aventurar em uma jornada heroica de 
comprometimento para enfrentar situações adversas; aprender 
continuamente; construir habilidades e conhecimentos; vencer 
adversidades, entre outros assuntos que garantam e colaborem 
com o sucesso organizacional (REZENDE, 2007).

Em vista dessa exposição, acredita-se que elementos 
da psicologia transpessoal que auxiliem a se compreender 
fraquezas e pontos fortes quanto à experiência pessoal podem 
ser importantes para dotar o trabalho de maiores significado, 
satisfação, desafio e empreendedorismo.

Modificando as organizações  
enquanto colaborador

Os funcionários são instrumentos fundamentais de trans-
formação da realidade. Muitos dos conhecimentos da psicologia 
transpessoal são trazidos ao ambiente da organização por 
funcionários públicos e privados em seus distintos ambientes de 
trabalho. Devemos compreender que, mesmo diante de possíveis 
dificuldades referentes a modelos gerenciais que dificultam a 
incorporação de orientações que a administração apresenta, 
não se deve cansar, nem desistir, pois caso os conhecimentos 
da psicologia transpessoal sejam suficientes à transformação 
de um indivíduo em especial, esta já é uma importante contri-
buição à medida que essas pessoas levam seus valores pessoais 
transformados ao contexto de suas organizações.
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Os indivíduos da organização convidados para discutir a 
formulação de uma nova política organizacional devem estar 
motivados a colaborar com essa iniciativa. Por isso, o planeja-
mento de uma política e sua implementação são tão importantes. 
A formulação da política organizacional envolve prestar atenção 
ao estado de consciência experienciado na organização.

Contudo, cabe àquele que vai desencadear um processo 
de adoção de uma administração transpessoal o desenvolvi-
mento de uma dinâmica de conscientização e motivação dos 
demais colaboradores em relação ao tema proposto. São muito 
importantes nessa etapa momentos de sensibilização à criação 
de um fórum de discussão para permitir o desenvolvimento de 
uma maior familiaridade com a proposta.

É interessante perceber como o exemplo pessoal pode 
ser transformador em um sentido positivo.

As organizações são: instrumentos de interação social, 
pontos de inter-relação de cadeias produtivas, lugares de troca. 
De certa forma, existe a necessidade, hoje, de se observar as 
organizações como instrumentos de transformação. Os relacio-
namentos devem ser percebidos como um momento gratificante 
e uma oportunidade de interagir estados de consciência, e não 
apenas um procedimento de compartilhar informação.

As organizações devem cultivar o desenvolvimento de 
um estado de consciência de compaixão. Quando isso se torna 
uma realidade, é possível existir muito mais cooperação que 
competição no interior das organizações. O resultado é uma 
melhoria dos relacionamentos, o desenvolvimento de um senso 
de ajuda mútua e o apoio social.

Defendendo-se um olhar mais cuidadoso com o colabo-
rador da organização, enfatiza-se a necessidade de se ter uma 
maior capacidade de escuta. É necessário conhecer seus desejos 
e suas opiniões. Um relacionamento saudável na organização 
possibilita as interações fluírem com maior facilidade, propi-
ciando se desenvolver empresas auto-organizadoras.
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Quando uma organização busca valorizar os relacio-
namentos, é imperativo existir um olhar de humildade sobre 
aqueles envolvidos nos processos organizacionais. A voz de 
cada um merece ser escutada e respeitada. A prática de várias 
outras orientações da administração transpessoal colabora 
para um estado de consciência de compaixão na organização.

Como uma vez destacou o escritor Antoine de Saint-
Exupéry, no livro O Pequeno Príncipe, “os homens não têm mais 
tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho 
nas lojas. Mas, como não existem lojas de amigos, os homens 
não têm mais amigos” (SAINT-EXUPÉRY, 2018). Essas várias 
reflexões colaboram para se desenvolver a percepção de os 
indivíduos e os relacionamentos não serem compreendidos como 
algo descartável, mas como estratégicos para as organizações.

O consultor organizacional 
transpessoal

O objetivo do presente tópico é apresentar algumas orienta-
ções àqueles profissionais que trabalharão com o desenvolvimento 
de políticas, organizações e proposição de projetos de experiência 
a serem empreendidos em diferentes contextos organizacionais.

O consultor e pesquisador na investigação transpessoal 
busca novas compreensões da realidade. Busca identificar o 
que o incomoda, o que o faz mudar o seu estado de consciência.

O método de análise empregado consiste, acima de tudo, 
em investigar as motivações pessoais do investigador em relação 
ao objeto estudado. Uma motivação genuína representa uma 
abertura para o estudo de determinados aspectos particulares 
a cada investigador.
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Nessa proposta, o pesquisador não se apresenta como 
neutro, como se defende no método científico tradicional, mas 
como um elemento fundamental de pesquisa; isso acontece porque 
ele está pesquisando não apenas por meio do seu pensamento, 
aspecto esse sempre defendido pelo método ortodoxo de pesquisa 
separatista, mas também com a completude de seu ser, com o 
seu estado de consciência. O indivíduo deve estar apto a captar 
as mensagens de um determinado lugar com a plenitude de seu 
ser, existindo assim uma profunda afinidade com a intuição.

O contato com a motivação pessoal para a realização de 
uma pesquisa do tipo transpessoal, ou não, é fundamental, pois 
permite um estado de consciência de maior claridade para o 
pesquisador, gerando uma maior percepção de pistas e detalhes 
de fragmentos de estados de consciência da organização estudada. 
A claridade implica também em uma maior facilidade de trans-
mitir um estado de consciência estudado para outras pessoas, 
existindo, dessa forma, uma melhor comunicação.

Assim, preconiza-se uma preocupação em estudar o estado 
de consciência do investigador/consultor ao momento de sua 
pesquisa ou exercício da atividade de consultoria. Trata-se de 
uma auto-observação. Para isso, é interessante, quando possível, 
uma documentação fotográfica para melhor apresentar a sub-
jetividade de aspectos e caracterizar a ação dessa pessoa, assim 
como a realização de notas pessoais relativas ao seu próprio 
estado de consciência. É necessário conhecer a sua realidade 
interior, a completude do seu ser, suas motivações, seus medos, 
suas impressões.

Um consultor ou pesquisador que atue sob a ótica da 
psicologia transpessoal deve identificar em que medida os con-
ceitos dessa abordagem podem ser aplicados para se ter uma 
organização mais feliz.

De certo modo, elementos podem vir a ser adotados a partir 
de programas de qualidade de vida e de responsabilidade social. 
Implica aos consultores, que desejem adotar elemento da gestão 
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transpessoal, avaliar os programas de qualidade de vida atuais 
em operação na organização.

É interessante que um consultor organizacional, sob a 
égide da psicologia transpessoal, também reflita sobre o desen-
volvimento de metodologias que impliquem em transformações 
organizacionais.

A criação de um  
sentido de comunidade

As organizações precisam ser instrumentos de trans-
formação da realidade. As organizações precisam se autorre-
conhecer como importantes instrumentos de transformação 
da consciência individual, de consumidores. As organizações 
podem criar movimentos, mudar comportamentos. A partir de 
suas missões encorajadoras, desafios podem ser apresentados 
à construção de uma sociedade melhor.

Falar da criação de um sentido de comunidade no qual 
os clientes se fidelizam com a proposta e a comunicação da 
organização é um ingrediente muito importante para o sucesso 
de uma organização.

Tudo indica que a busca de um trabalho de excelência 
passe também pela educação dos próprios clientes. Cabe à orga-
nização apresentar seus pontos de vista, suas expectativas, sua 
forma de perceber o mundo, para que assim se possa construir 
um relacionamento mais legítimo e de troca construtiva entre 
os envolvidos no processo organizacional.

Muitas vezes, o cliente não sabe qual o seu limite e a 
organização precisa dizer qual é o seu lugar. Isso porque o 
cliente pode querer uma coisa impossível, que a empresa não 
pode ofertar, ou não possui capacidade para tal.
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Um trabalho voltado à mudança de um estado de cons-
ciência implica uma mudança de comportamento e vice-versa. 
Falar em uma suprema satisfação dos clientes não significa 
dizer que uma empresa praticará descontos de 90% em seus 
produtos, tendo assim prejuízo em suas atividades. A busca 
por uma suprema satisfação do cliente envolve dedicar elevada 
atenção nos processos organizacionais para que a prática de 
contato com o cliente expresse cuidado, interesse e amor pelo 
cliente. Quando as organizações não se dedicam em melhorar 
a forma como realizam suas operações, sequelas acabam sendo 
sentidas tanto pelos clientes internos como pelos externos.

Desse modo, um grande desafio é perceber os processos 
organizacionais como uma prática de compaixão. Contudo, 
é importante questionar: como desenvolver essa percepção 
ampliada? É necessário que os participantes das dinâmicas 
organizacionais desenvolvam uma atenção concentrada às 
atividades que estão sendo desempenhadas, possuindo sempre 
a curiosidade e o interesse pela melhoria contínua. Somente 
assim ocorrerá a conquista da excelência na organização.

A experiência social pode ser uma importante fonte 
de experiências de estados de consciência. É interessante se 
identificar como um indivíduo pode despender um elevado 
tempo de sua vida em uma atividade ou em um conjunto de 
experiências específicas. Por exemplo, já fiz parte de alguns 
grupos sociais relacionados à filatelia, ao ciclismo, à natação, 
à cultura e à academia. Em cada um desses grupos permaneci 
por diferentes períodos, e de alguns desses ainda faço parte. 
Contudo, pergunto-me: quais os benefícios de fazer parte 
de alguns grupos sociais específicos? Pode-se imaginar que 
existam razões relativas à experiência da consciência.

Cada indivíduo precisa empreender um ativismo trans-
pessoal. Todas as pessoas que possuem o conhecimento da 
psicologia transpessoal precisam empreender uma trans-
formação social da realidade. Isso implica em transmitir à 
sociedade um mundo de felicidade e amor.





Capítulo 9 – A operacionalização da administração 
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A operacionalização da administração transpessoal

- criando um estado 
elevado de consciência
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A criação e a gestão de uma organização feliz estão asso-
ciadas à posse de ações de educação, comunicação, espaço físico, 
atenção, entre outras, que permitam a criação desse novo status.

A criação de uma organização transpessoal demanda 
torná-la consciente de ser uma manifestação de um estado 
de consciência. Nas organizações, a criação dessa consciência 
ocorre a partir da mudança da gestão e do estado de consciência 
experienciado nas organizações ao se criar uma vigência mais 
integrativa, ecológica, transcendente, de melhor saúde e valo-
rização humana (REZENDE, 2007).

A administração transpessoal é como um Renascimento 
Organizacional, uma dinâmica de Desenvolvimento Organizacional 
preconizadora do surgimento de uma organização que reavalia 
seus valores, adotando uma nova filosofia de trabalho influenciada 
pela ótica transpessoal. Esse novo momento e essa dinâmica de 
funcionamento influenciam não apenas a dimensão do trabalho, 
mas também e principalmente a vida pessoal.

Percebe-se que esse renascimento organizacional é, em 
essência, uma técnica de Desenvolvimento Organizacional inte-
ressado na vitalização, na ativação e na renovação da organização 
por intermédio de recursos técnicos e humanos.

O Renascimento Organizacional, visto como o modelo 
de adoção da administração transpessoal nas organizações, 
constitui-se em um processo de Desenvolvimento Organizacional 
que envolve uma série de intervenções de mudança planejada. 
O Desenvolvimento Organizacional é sustentado em uma base 
de valores humanísticos e democráticos, que buscam melhorar 
a eficácia organizacional e o bem-estar dos funcionários.9

A operacionalização da administração transpessoal
- criando um estado 

elevado de consciência
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A adoção de uma administração transpessoal ou um pro-
cesso de renascimento organizacional implicam uma síntese de 
várias ferramentas do Desenvolvimento Organizacional, agregan-
do-se o uso de meditação, mandala, entrevistas individuais e em 
grupo e dinâmicas psicológicas como ingredientes fundamentais.

Que iniciativas são essas a serem conduzidas à criação de 
estados elevados de consciência nas organizações? À medida 
que se está consciente dos estados de consciência, o que pode 
ser feito para a promoção de estados de consciência elevados ou 
de um status de felicidade? Alguns recursos da administração 
transpessoal são:

 » comunicação;

 » desenvolvimento de pessoas;

 » cultivo do pensamento positivo;

 » criação de experiências positivas;

 » cultivo da esperança;

 » trato com a sombra;

 » uso dos sonhos;

 » uso de jornadas de fantasia;

 » uso da meditação;

 » contato com a natureza – ampliação da consciência;

 » criação de um ambiente desafiador, criativo e 
inovador;

 » uso do desenho do mandala;

 » cultivo e gestão do bem-estar;

 » interesse pela experiência sustentável.

Aprofundaremos as ferramentas da administração trans-
pessoal a seguir.
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Comunicação e vazio

A comunicação é um ingrediente fundamental nos pro-
cessos organizacionais. A prática meditativa também melhora 
bastante essa capacidade, visto que possibilita uma comuni-
cação mais clara. A partir de uma experiência de vivência 
meditativa, isto é, de consciência elevada, o indivíduo-ator 
do processo de comunicação não está apenas utilizando-se de 
palavras, mas também identifica a comunicação como uma 
troca de percepções de estados de consciência.

O objetivo, então, da comunicação é permitir a duas ou 
mais pessoas se colocarem num contexto comum, comparti-
lhando de um mesmo estado de consciência. Assim, se inicia 
uma comunhão entre as pessoas, uma espécie de sintonia 
entre o ato de falar e escutar. A comunicação não acontece 
apenas por intermédio dos sentidos perceptivos normais, 
mas também com o corpo inteiro. Portanto, a comunicação, 
numa ótica transpessoal, comunga um estado de consciência.

Uma boa comunicação, por meio de palestras, workshops, 
dinâmicas, interações no dia a dia de trabalho, possui um 
elevado poder de transmitir valores positivos à organização. 
A comunicação tem um elevado poder na vida de indivíduos e 
organizações. O que desejamos transmitir com a nossa comu-
nicação? O que transmitimos além de nossas palavras? O que 
está subliminar às nossas ações? Como a nossa comunicação 
afeta ou pode ser um instrumento para ajudar outras pessoas? 
Essas são algumas questões relevantes quando imaginamos 
a comunicação como um fruto do pensamento e das emo-
ções. Desse modo, a comunicação nas relações pessoais e nas 
organizações pode ter o papel de construção de um ambiente 
harmônico e construtivo.

A comunicação tem o poder de apaziguar uma pessoa 
como também de incendiar o seu pensamento. Uma palavra 
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oportuna pode trazer paz e conforto em um momento difícil 
como gerar o desespero. Assim, a comunicação transmite 
emoções e pode ajudar a construir um ambiente tranquilo 
ou tumultuado.

Tudo indica que um processo de comunicação transfor-
madora, seja ela empreendida por um professor, um pales-
trante, um vendedor, um advogado, um líder político, revele 
um desejo de ajudar o próximo que existe nessas pessoas.

Com as tecnologias da informação e da comunicação, 
organizações e indivíduos exacerbam-se no exercício de comu-
nicar praticando um comportamento que não revela a expres-
são daquilo que é mais essencial e sutil de cada ser humano. 
Desse modo, abro minha caixa de e-mails e encontro dezenas 
de mensagens de minhas listas de discussão comentando 
sobre os mais diversos temas. Observo todas essas mensagens 
e questiono-me sobre qual o tempo que terei a minha própria 
alma, caso não dedicar um tempo ao exame de minha própria 
comunicação interna, minhas motivações? Nessas circunstân-
cias é que, muitas vezes, me percebo incomodado por não dar 
atenção a todos os e-mails que sejam referentes a parabenizar 
os colegas que aniversariam. Apesar de gostar dessas pessoas, 
como, por exemplo, os meus colegas de mestrado e doutorado, 
não me encontro motivado a examinar todos esses e-mails, 
pois preciso do meu próprio espaço de tempo. Também não me 
incomodarei se os colegas, em resposta ao meu comportamento 
de não os parabenizar pelos seus aniversários, também não 
me parabenizarem pelo meu.

Essa comunicação exacerbada talvez demande que indi-
víduos e organizações aprendam sobre quando seja o tempo 
de não comunicar nada. É necessário tempos também de 
silêncio para que exista a própria comunicação interna dos 
indivíduos. Para que esses entrem em contato com a própria 
experiência pessoal. Portanto, na organização moderna, não 
é suficiente a mera execução das tarefas. É pertinente que 
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exista um tempo de reflexão para que se examine o que faz 
sentido. Tudo isso está relacionado à comunicação e ao afeto 
que se adere a todas essas ações.

Para se aprender algo novo, necessita-se esvaziar, esque-
cer de velhos conceitos e se “abrir” para uma nova realidade, 
um novo conhecimento.

No “vazio”, sem elementos que conduzam à distração, 
encontra-se o que é essencial, a fonte dos problemas e das 
soluções. O “vazio” transporta do concreto, do que se conse-
gue mensurar e quantificar, para o abstrato do impreciso, do 
imperceptível, da oportunidade, do sutil, da intuição.

O ato de “esvaziar-se” para aprender é uma das principais 
características do budismo tibetano e algo comum também 
à forma como a teoria da psicologia transpessoal define o 
processo de aprendizagem.

O processo de “esvaziar-se” para aprender é uma pers-
pectiva útil para a educação e para a gestão das organizações 
que demandam a existência de um processo contínuo de apren-
dizagem. Entretanto, esse esvaziamento não é um processo 
salutar, pois implica o abandono de certezas.

O processo de aprendizagem, por meio de mudanças, é 
desafiador para muitas pessoas, principalmente para os mais 
velhos ou aqueles presos a um determinado paradigma ou 
modelo teórico por mais tempo.

Às vezes, o aprendizado seguido de mudanças possui 
desafios de ser colocado em prática devido aos indivíduos serem 
egoístas, preferindo investir em assuntos de interesse individual 
em detrimento dos interesses da organização. Cabe à gestão 
fazer essa sensibilização, identificar e desenvolver as pessoas 
para possuírem uma motivação profunda de envolvimento 
com essa dinâmica de mudança.
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Desenvolvimento de pessoas

O filósofo grego Aristóteles certa vez afirmou que as 
raízes da educação são amargas, mas seus frutos são doces. A 
partir dessa maravilhosa sentença, é possível afirmar que a 
educação possui um papel de libertar o homem; de garantir que 
essa pessoa tenha mais possibilidades de escolha. A educação é, 
nesse ínterim, para o educando, uma oportunidade de encontrar 
maior liberdade e mais poder.

A educação é o principal meio para transformar a rea-
lidade das pessoas e das organizações. O presente tópico pre-
tende responder a seguinte pergunta: como criar um ambiente 
propício à aprendizagem?

São necessários alguns questionamentos a serem empre-
endidos sobre como a perspectiva da psicologia transpessoal 
pode ser útil ao ensinamento de novos valores.

Nos workshops de psicologia e administração transpessoal 
o indivíduo examina suas próprias motivações, intuições e 
percepções que estão depositadas nas experiências pessoais, nos 
conhecimentos e na própria dinâmica da coletividade. Algumas 
justificativas para o investimento no desenvolvimento de novas 
competências voltadas ao autoconhecimento são:

 » sensibilizar a organização como um todo;

 » sensibilizar gestores. Fazê-los perceber a necessidade 
de um renascimento organizacional. É necessário 
que o gestor perceba a importância de uma visão 
motivadora e desafiadora. Os gestores precisam 
renascer, pois precisam ser novas pessoas que saibam 
transmitir visão e valores a serem experienciados;

 » incentivar a criatividade;

 » favorecer o desenvolvimento de competências;
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 » avaliar processos de transformação, observando as 
situações encontradas e identificando a adoção de 
uma dinâmica/projeto de inovação.

O que pode ser útil para a empresa aprender?

 » Aprender a ser, não apenas a ter: quem somos? Qual 
é o significado de nossa vida? Qual a nossa missão? 
Qual o significado de experienciar esse momento aqui 
e agora? Uma série de reflexões deve ser empreendida 
pela própria organização. A perspectiva de “aprender 
a ser” envolve um sentido de maior atenção e cuidado 
com a experiência; de contato com a essência;

 » compreender e saber como a criatividade e a inova-
ção, a responsabilidade social e o meio ambiente são 
importantes para os modelos de negócio;

 » fomentar uma filosofia de participação.

Esses três aspectos correspondem a:

1. Sensibilização, sensibilização, sensibilização!

2. Uso de ferramentas e estratégias via projetos!

3. Cultura de Inovação e Sustentabilidade!

Esses variados aspectos colaboram para a geração de 
sustentabilidade à organização. É pertinente que exista um 
questionamento mais crítico e existencial que contribua no 
exame das motivações pessoais e organizacionais. Na verdade, 
os conhecimentos que podem responder a essas demandas 
são a psicologia, a antropologia, a filosofia e a administra-
ção, conhecimento último esse que propicia refletir sobre a 
sobrevivência da organização.
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Deve-se procurar responder ao seguinte questionamento: 
como aprender? Alguns recursos necessários são:

 » meios favoráveis;

 » prazer e motivação;

 » intuição; e

 » atenção ao insight.

Desse modo, é importante se refletir: o que se pode apren-
der na empresa? Isso deve ser uma meta permanente. De modo 
complementar: como se criam condições/elementos propícios 
à aprendizagem?

O que uma organização tem a ensinar passa pelos valores 
que ela transmite. Desse modo, antes de tudo, é importante que 
se reflita sobre a estratégia da organização para que se saiba 
qual o seu sentido de existir, de modo a aprender e transmitir.

Questione-se:

Como a organização aprende? Por intermédio das pessoas?

Quais valores precisam ser internalizados (aprendidos)  
e sentidos?

É necessário um novo aprender.

 » Aprender com o corpo – aprendizado corporal;

 » Aprender com as emoções – aprendizado  
emocional –, escutar o coração;

 » Aprender com o econômico – aprendizado 
econômico;

 » Aprender com o social – aprendizado social;

 » Aprender com o meio ambiente – aprendizado 
ambiental.
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Aprendizado corporal

Quais são meus limites físicos? Até onde eu posso ir? Será 
que me alimento corretamente? Como posso restabelecer uma 
rotina de exercícios em minha vida? Quais atividades posso 
desenvolver para propiciar uma experiência de mais saúde? 
Precisamos estar atentos à nossa saúde física, pois o nosso corpo 
é um portal para experiências mais profundas da consciência.

Aprendizado emocional

O aprendizado emocional envolve aprender com as emo-
ções, com o coração. Aquilo que é válido emocionalmente faz 
sentido. De certo modo, esse é o tema de todo este livro e que 
é do maior interesse da psicologia transpessoal.

Aprendizado econômico

O que a observação da economia pode revelar? Muito 
da vida pode ser aprendido observando as dinâmicas do que 
acontece na economia e no mundo da administração, talvez 
por conta de na empresa se lidar com questões essenciais como 
sobrevivência e desafio.

Aprendizado ambiental

A atenção ao meio ambiente também pode revelar ensi-
namentos importantes à vida. Por exemplo, ao se observar a 
forma como a natureza muda ao longo de um ano e em um 
lugar como o Sertão, tem-se como essencial a chuva e a água 
à vida. Assim, se está em contato com coisas fundamentais 
que afetam a vida.
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Imagem 11 – Paisagem da fazenda Casa dos  
Carneiros em Vitória da Conquista (BA)

Fotografia: Julio Rezende.

No Sertão nordestino, tanto ao nascer do sol como no 
entardecer, quando o tempo está limpo, várias cores se espalham 
no céu, um verdadeiro espetáculo de beleza que mostra como 
a natureza é transformativa, conforme se vê na paisagem da 
fazenda Casa dos Carneiros em Vitória da Conquista (BA). Desse 
modo, temos muito a aprender ao observar o meio ambiente.

Aprendizado pessoal

Considero muito importante o poder do encontro para 
identificar algo novo. Isso parece ser algo verdadeiramente 
especial quando estamos nos referindo ao campo da psicologia 
transpessoal.

Em outubro de 2009, tive oportunidade de participar 
do Encontro Europeu de Psicologia Transpessoal na cidade de 
Milão. Lá, fiz uma apresentação sobre a “gestão transpessoal”, 
isto é, a aplicação da psicologia transpessoal à administração.
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Após realizar minha apresentação, algumas pessoas ques-
tionaram se não comentaria sobre uma aplicação prática da 
psicologia transpessoal ao contexto da gestão das organizações. 
Tal questionamento era pertinente, pois o meu trabalho era de 
natureza meramente teórica.

Aquele encontro com aquelas pessoas algum tempo depois 
ainda soa para mim inquietante. Por isso também a importância 
de pôr a prova, de compartilhar pontos de vista com os “pares” 
em um encontro acadêmico. Isso pode ser realmente edificante.

Algum tempo após o encontro, ainda refletia sobre a per-
tinência das reflexões apresentadas naquele encontro quando 
participei de um curso sobre psicologia transpessoal. Então, teve 
início em minha vida uma mudança relacionada a perceber o 
mundo não intelectualmente, mas de forma mais experiencial. 
O mundo como uma transcendência da consciência. A partir 
de então, fez um sentido muito profundo aquelas críticas que 
haviam sido empreendidas ao meu trabalho. A inquietação 
daqueles participantes no momento de minha exposição era 
válida. Pouco importava a teoria, o relato de uma exposição 
teórica, apenas. O tesouro mais valioso é a experiência.

Uma gestão considerada transpessoal, no real sentido 
da palavra, envolve conduzir as pessoas a terem experiências 
transcendentes, de perceberem a realidade da totalidade.

Em termos práticos, qual a utilidade disso? Por que empre-
ender esse tipo de técnica e enfoque? Como empreender essas 
iniciativas? Considero que essas sejam questões importantes.

Algumas técnicas para a transformação da consciência são:

 » a meditação;

 » a música;

 » a dança;

 » a atividade e a expressão física (esportes e teatro);
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 » o apessoar-se (estar consciente do corpo)  
e o outro (ex.: abraçar);

 » assistir a um bom filme.

Essas são algumas ações que podem mudar os estados 
de consciência. De modo geral, é importante que no momento 
de cultivar o que é entendido como “transpessoal” que se faça 
uso das artes.

Portanto, a narrativa a ser utilizada para falar sobre 
a psicologia transpessoal não é a mesma utilizada de modo 
pragmático na academia. Pode-se utilizar e recomenda-se que 
se usem elementos artísticos como trechos de poesias, canções, 
pensamentos, fotos, entre outros.

Tento empreender algo semelhante em minha escrita 
quando uso de talento para me fazer fluido. Isso não é condição 
fácil, pois empreendo isso em janelas de tempo.

É necessário um modelo de aprendizado mútuo no qual 
exista o reconhecimento de que:

 » minha racionalidade é limitada;

 » outras perspectivas são complementares;

 » erros são oportunidades de aprendizado (KOFMAN, 
2006, p. 110).

Essas três pressuposições determinam cinco estratégias:

 » defina metas e estratégias consensualmente;

 » ganhe com os outros;

 » compartilhe suas visões e escute as visões dos outros;

 » maximize comprometimento interno por meio de 
escolhas livres e com informação;

 » aceite os sentimentos como válidos.
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Como se ter uma melhor capacidade de reconhecimento 
de habilidades e competências e identificar tarefas a serem 
desenvolvidas que traduzam de modo mais adequado a moti-
vação de alguém ao desempenho de algo?

A construção de uma experiência de felicidade envolve 
ter uma capacidade de perceber sutilezas, de fazer uso da 
intuição, de se perceber nuances e de usar a intuição como 
um recurso favorável.

Como desenvolver uma capacidade de aprendizagem 
organizacional? A aprendizagem organizacional está associada 
à organização pensar as suas próprias soluções acerca de desa-
fios que devem ser enfrentados. Para que a organização esteja 
preparada para lidar com a dinâmica das transformações, ela 
tem que aprender a aprender. Para essa capacidade aflorar, a 
educação é um ingrediente-chave.

Apesar disso, não é suficiente falar que a educação é 
importante para a geração do conhecimento. Acima de tudo, 
a educação deve ser transformante. Os professores devem, 
necessariamente, incitar uma transformação da realidade. Para 
isso, precisam motivar o seu interlocutor quanto à importância 
do que se está sendo estudado.

Um requisito necessário nas organizações hoje é identifi-
car habilidades para aprender. O processo de aprender a apren-
der implica, essencialmente, permanecer aberto às mudanças 
do ambiente e à habilidade de desafiar hipóteses operacionais 
de maneira fundamental, de quatro maneiras, de acordo com 
Morgan (1996):

1. estimulando e valorizando uma abertura e uma 
flexibilidade que aceitem erros e incertezas como 
aspectos inevitáveis da vida em ambientes complexos 
e mutáveis;
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2. encorajando um enfoque de análises e solução de 
problemas complexos que reconheça a importância 
da exploração de diferentes pontos de vista;

3. evitando imposição de estruturas de ação em ambien-
tes organizados (processo no qual se questionam os 
limites que devem ser colocados sobre a ação); e

4. fazendo intervenções que criam estruturas e pro-
cessos organizacionais que ajudem a implementar 
os princípios anteriormente apresentados.

O livro A Quinta Disciplina, de Peter Senge, é uma das 
principais referências quando se apresentam os temas sinô-
nimos “Organização de Aprendizagem” e “Aprendizagem 
Organizacional”. De acordo com Peter Senge (1990, p. 12),

à medida que o mundo se torna mais interligado e os negócios 
se tornam mais complexos e dinâmicos, o trabalho está cada 
vez mais ligado ao aprendizado, e já não basta ter uma única 
pessoa aprendendo pela organização toda. Simplesmente 
não é mais possível que a cúpula “resolva” e todos tenham 
de seguir as ordens do “grande estrategista”. As melhores 
organizações do futuro serão aquelas que descobrirão como 
despertar o empenho e a capacidade de aprender das pessoas 
em todos os níveis da organização.

As ideias de Peter Senge se apresentam como extre-
mamente atuais e desafiadoras, tendo em vista se constatar 
que muitas organizações ainda preferiram uma concentra-
ção do conhecimento apenas na diretoria. Para esse autor, o 
aprendizado faz parte da natureza humana, e as organizações 
de aprendizagem deveriam incorporar cinco competências, 
descritas a seguir.

O Raciocínio Sistêmico – é necessária uma capacidade de 
compreensão do todo, dos relacionamentos parte-todo e dos 
ambientes interno e externo; o passado+o presente+o futuro.
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O Domínio Pessoal ou autoconhecimento – nada mais é 
do que o bem-estar físico e espiritual. Colaboradores em uma 
organização precisam: reconhecer seus limites; saber quem são; 
tornar claro para a organização de que forma podem contribuir 
para o seu funcionamento. Sabe-se que o conhecimento dos 
limites e dos potenciais humanos é uma jornada individual, 
e as organizações não têm gerência sobre isso. Contudo, cabe 
às organizações estimular esse processo e esperar que alguns 
de seus funcionários consigam encontrar esse esclarecimento.

Os Modelos Mentais – são concepções acerca da realidade 
e que podem também ser compreendidos como paradigmas. 
Muitas vezes, se fica preso a modelos mentais deixando de 
perceber outras alternativas para a solução de problemas. É 
necessário examinar a realidade sob outras perspectivas, com 
outros olhos. Para o Budismo, o mundo é como uma ilusão, e a 
mente é que interpreta e define o que é real para nós. Às orga-
nizações são necessárias pessoas que vejam além dos modelos 
de percepção compartilhados atualmente. Programas educa-
cionais que estimulem a criatividade podem ser importantes 
instrumentos para esse propósito.

O Objetivo Comum – relaciona-se à apresentação de uma 
visão integradora que transmita a todos a imagem de um futuro 
desejado, promovido por um engajamento verdadeiro.

O Aprendizado em Grupo – é a capacidade de promover o 
diálogo, um aprendizado de todo o grupo, e não de indivíduos 
isoladamente. De certo modo, todo o grupo precisa estar interes-
sado em aprender sobre novos direcionamentos a serem testados.

A agenda voltada ao desenvolvimento de pessoas é vasta. 
É necessário que a organização inicie o desenvolvimento de 
seu pessoal o mais breve possível. Contudo, mostra-se impor-
tante examinar de que modo essa ação pode ocorrer de forma 
estratégica e planejada.
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É necessário se pensar sobre criar experiências positivas. 
As atividades de educação compartilham esse pensamento, 
esse estado de consciência que transmite um sentimento 
de progresso e evolução. E, antes de tudo, deve existir uma 
experiência de que sempre há chances para se construir um 
mundo melhor. Isso ocorre quando as organizações, os gestores 
e os trabalhadores reconhecem e internalizam a percepção 
de as organizações terem um importante papel na mudança 
da sorte das pessoas, seja por meio de emprego, produtos e 
serviços ou experiências.

Um bom emprego pode mudar a vida de uma pessoa. 
Ele pode transmitir sentido, significado, esperança, saúde e 
qualidade de vida. Pelo menos deveria ser assim.

Produtos e serviços mágicos podem mudar a vida das 
pessoas, pois trazem uma percepção de qualidade de vida. As 
pessoas se sentem bem consumindo um produto que possui uma 
percepção de valor agregado. Produtos e serviços de qualidade 
podem fazer as pessoas sorrirem, se sentirem felizes. Um carro 
tecnologicamente avançado pode proporcionar uma excelente 
experiência de dirigir. Produtos e serviços criativos e com 
qualidade podem ser uma fonte de mudar a sorte das pessoas.

A experiência é uma palavra mágica para a gestão trans-
pessoal. A experiência é algo que quebra/rompe um continuum. 
Assim, quando os doutores da alegria vão a um hospital visitar 
crianças em tratamento contra o câncer, estão procurando 
propiciar uma experiência que as façam se afastar do sofrimento 
que normalmente estão experienciando.

Em empresas que vendem produtos e serviços, um sorriso; 
uma atenção; olhar nos olhos; um bom atendimento; um desejo 
de “bom dia”, “boa tarde” e “boa noite” pode ser algo valioso 
que gera uma experiência de mudar a sorte de uma pessoa.

Experiências podem mudar um estado de consciência. 
Enquanto todos encontram-se “atarefados”, desempenhando 
uma atividade rotineira, uma nova rotina pode gerar uma 
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“quebra” do estado de consciência que se está vivenciando, 
gerando uma vivência totalmente nova.

Desse modo, algumas perguntas são pertinentes: quais 
experiências você empreenderá para quebrar o contínuo? Como 
mudar a vida de uma pessoa? Uma possível resposta a essas 
questões se relaciona a procurar transmitir um pensamento 
positivo e de afeto. Isso é transformador.

Na nossa compreensão, transmitir um pensamento posi-
tivo se relaciona com: alimentar a esperança; expressar o amor 
e praticar a compaixão. Esse seria um componente de uma 
educação positiva que conduz as pessoas a experienciarem 
estados elevados de consciência; a imaginarem futuros positivos. 
E essa experiência se inicia agora.

Cultivar a resiliência: o desafio  
de transformar a organização

Como imaginar esperança se algumas organizações estão 
presas a uma prisão?

Falar de processos de mudança, ou imaginar um futuro 
diferente do que existe hoje, implica mudar as condições exis-
tentes. Veja o exemplo que se segue: uma empresa oferta um 
programa de palestras que são realizadas de modo sistemático 
em suas instalações. Os funcionários podem voluntariamente 
assistir às palestras que desejarem. Contudo, surpreenden-
temente, a oferta das palestras registra uma diminuição de 
participantes até que nas últimas palestras havia poucas 
pessoas. Apenas quatro ou cinco pessoas. O que isso significava? 
Como compreender o fracasso do programa das palestras 
motivacionais? O motivo do fracasso das palestras, na opi-
nião dos funcionários, seria o fato de o que era apresentado 
nas palestras, por mais que fosse bastante motivador, era 
incompatível com o modelo gerencial adotado, caracterizado 
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por exercício de chefia e não de liderança. Nada do que era 
aprendido nas palestras podia ser aplicado no contexto da 
empresa, sendo, para os participantes desses eventos, algo 
extremamente frustrante.

Um modelo gerencial que funcione e dê resultados 
gera confiança de funcionários e clientes. Processos com boa 
operação associados a uma visão de futuro desafiadora e a 
uma boa comunicação servem como ferramentas para gerar 
fidelidade, confiança, comprometimento e esperança aos 
funcionários, pois as pessoas assim acreditam que existe um 
futuro que pode ser construído junto, em um relacionamento 
entre organização, funcionários e equipes. De certo modo, 
quando falamos em esperança, estamos construindo um 
status de qualidade de vida no ambiente organizacional. O 
pensamento positivo relacionado a um futuro positivo tam-
bém gera um ambiente propicio à inovação. Assim sendo, as 
organizações devem, sim, investir uma parte de seu tempo em 
imaginar futuros; em desenvolver produtos e serviços a serem 
comercializados. Esses aspectos têm a ver com psicologia, pois 
o sucesso, no exercício de pensar o futuro, depende muito 
do modo como se realiza essa comunicação. Acredita-se que 
falar sobre esperança possa ser útil para se criar um status 
de felicidade nas organizações.

Lidar com a sombra

O transcorrer do dia de muitas organizações, na maior 
parte das vezes, implica geração de impactos no meio ambiente, 
nas comunidades e junto aos colaboradores. Qual modelo orga-
nizacional pode contribuir para a geração de impactos positivos? 
Como construir um modelo de organização no qual não se deixe 
tantas sequelas e tanto sofrimento? Essa resposta não é fácil, e 
demanda uma atenção permanente por parte das organizações.
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Muitas vezes, as práticas das organizações não alcan-
çam o resultado esperado devido a processos mal gerenciados, 
mal planejados, sem controle ou a partir da obsolescência das 
tecnologias utilizadas. Dessa forma, possíveis barreiras ao 
desempenho de um objetivo também podem ser consideradas 
uma sombra quando se tem consciência desses problemas e 
não se realiza nenhum esforço para se alcançar uma solução.

A sombra e o erro, algumas vezes, podem ser importan-
tes para revelar crises e oportunidades de transformação, de 
mudança, e para os indivíduos valorizarem e reconhecerem os 
momentos positivos.

Destarte, lidar com a sombra não se trata apenas de 
extirpar essa experiência, negá-la, mas compreender as 
razões de sua existência, procurando-se compreender o que 
ela significa de ensinamento para a organização enquanto 
um momento de aprendizado.

Nas organizações, as pessoas precisam ser educadas a 
lidar com o sofrimento. Muitas vezes, os funcionários não 
enfrentam emocionalmente bem várias situações, e isso faz 
com que sua própria experiência psicológica se torne mais 
difícil. Por isso, a sombra ou uma experiência de sofrimento 
podem ser geradas pelo próprio indivíduo, ao experienciar 
uma percepção distorcida da realidade, quando outras pessoas 
respondem de modo diferente ao mesmo estímulo. Assim, o 
sofrimento depende do modo como reagimos a uma situação.

Para o Dalai Lama, falar sobre felicidade demanda refletir 
sobre o sofrimento, o seu oposto, pois é a partir do momento em 
que se conhecem as raízes do sofrimento que pode se educar 
para a emergência de uma experiência de felicidade.

Algo relativamente sério é que quando se está dominado 
por uma experiência de sombra, não se consegue perceber um 
horizonte claro. Tudo parece muito difícil e apenas se percebe 
possíveis ações de curtíssimo prazo. Desse modo, a sombra 
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pode influenciar para a restrição de perspectivas, prejudicando 
a capacidade de perceber cenários. Assim, a organização é 
dominada por sua própria sombra, a partir dos seus erros, a 
partir de uma experiência de sofrimento.

Algo que pode ajudar a superar a sombra é um processo de 
liderança de visão clara que faça perceber que existem chances 
de sucesso além das dificuldades que possam existir atualmente.

Incorporando a compreensão  
dos sonhos ao modelo de negócio

Pode parecer estranho para muitas pessoas falar sobre 
sonhos. No livro Matrix e a Administração Transpessoal, já havia 
sido explorado esse aspecto. Os sonhos fazem emergir um vasto 
espectro de possibilidades de leituras da realidade organiza-
cional, e contribuem para o desenvolvimento da epistemologia 
de leitura dos fenômenos organizacionais.

Mais especificamente para a administração, são os sonhos 
que impulsionam as organizações. Os sonhos têm sido um 
aspecto negligenciado pela ciência em seus vários campos de 
atuação. Sigmund Freud foi um dos primeiros a empreender 
uma nova compreensão acerca do fenômeno onírico.

Os sonhos apresentam dicas para se compreender, com 
maior profundidade, os caminhos auxiliares para que o indi-
víduo possa ter consciência da sua totalidade. Se não fosse o 
sonho dos criadores, as organizações não existiriam. Elas são 
a materialização do sonho de um idealista e o resultado de um 
forte desejo de transcendência.

Na administração, é muito importante as organizações 
identificarem os sonhos e as expectativas dos clientes e dos 
colaboradores, pois, essencialmente, os indivíduos possuem 
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desejos e pulsões, e cabe aos gestores investigar o que os nutre. 
Normalmente, as pessoas querem crescer profissionalmente, 
socialmente e espiritualmente. É esse desejo de crescimento que 
muito se assemelha à jornada do herói, algo comum à história 
de Neo, o protagonista da trilogia Matrix. Já os clientes desejam 
produtos e serviços de qualidade e experiências positivas no 
momento de adquiri-los.

O interessante é descobrir que o importante não é apenas 
sonhar; é necessário dar um sentido ao sonho, interpretá-lo, 
entendê-lo e percebê-lo como uma oportunidade de crescimento.

Os sonhos têm uma importância crucial para a psicologia 
transpessoal; são a oportunidade de experienciar estados de 
consciência específicos, independentes da racionalidade a poli-
ciar o inconsciente em uma realidade ordinária. Os sonhos são 
um grito de liberdade das amarras dos argumentos pessoais, 
e conectam o sonhador a uma dimensão de universalidade, 
permitindo muitas vezes responder a determinadas dúvidas 
sobre o que fazer em determinadas situações.

Como foi enfatizado em outros momentos, os sonhos 
apresentam-se como um elemento importante e um amálgama 
para o entendimento integrado de Matrix, das experiências espi-
rituais e da busca de novas perspectivas para as organizações.

No mundo contemporâneo de crescente enfatização do 
progresso material e tecnológico como um fator de construção 
da realidade conhecida, os sonhos foram sendo preteridos. 
Numa sociedade que acredita nos medicamentos e na medicina 
intervencionista como detentora de todas as respostas para os 
problemas humanos, não há o devido espaço para se discutir a 
pertinência dos sonhos na vida. Entretanto, ao mesmo tempo em 
que cresce o progresso técnico, aumenta-se também o interesse 
em estudá-los. Sigmund Freud, em 1895, no livro A Interpretação 
dos Sonhos, percebeu que os sonhos estariam associados a gran-
des mudanças na vida, a questões que afetam profundamente 
relacionamentos e a momentos decisivos na vida espiritual.
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Para o pesquisador de sonhos Marc Ian Barasch, ainda 
há certo temor em revelar os sonhos no âmbito profissional. 
Ao mesmo tempo, Barasch relata, no livro Sonhos que Curam: 
depoimentos sobre a conexão mente-corpo, como algumas pessoas 
tiveram a vida profissional influenciada positivamente por 
sonhos especiais. Ao mesmo tempo, o banco inglês NatWest, em 
uma pesquisa realizada em junho de 2003, com mil indivíduos 
adultos, revelou 72% dos entrevistados terem sonhos sobre o 
trabalho. Além disso, 43% disseram ter pesadelos sobre suas 
atividades profissionais.

Uma investigação feita em fevereiro de 2003 pela organi-
zação educacional Learndirect (www.learndirect.co.uk) revelou 
57% dos entrevistados sofrerem pesadelos sobre seus trabalhos. 
Os temas dos sonhos relacionados ao trabalho diziam respeito 
à/ao (na ordem de frequência de citações):

 » discussão com o chefe;

 » atraso para uma reunião importante;

 » desejo ardente por um(a) colega de trabalho;

 » compromisso de fazer uma apresentação inesperada;

 » sair para trabalhar nu;

 » perda dos arquivos de computador em um acidente;

 » demissão; e

 » assassinato do próprio chefe.

Os sonhos, de certa forma, revelam situações nas quais 
não se está totalmente preparado para enfrentar ou lembrar 
de que se tem poder para resolver um determinado problema. 
Contudo, eles são uma indicação de que a ansiedade e o estresse 
influenciam a qualidade do sono.

Portanto, como a administração transpessoal aproveita 
os sonhos para o desenvolvimento de uma gestão mais integral 
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das organizações? Isto é, como, a partir dos sonhos, tem-se um 
maior cuidado com os indivíduos e o funcionamento das organi-
zações? Propõe-se às organizações realizarem algo semelhante 
às iniciativas do povo Senoi.

Os Senois vivem nas montanhas da Malásia. Para eles, 
os sonhos são muito importantes. Pela manhã, toda a família 
se reúne para discutir seus sonhos. Essa prática permite que, 
na adolescência, os Senois não tenham mais pesadelos. Desde 
então, os seus sonhos se tornam todos positivos. O resultado 
dessa prática é o fenômeno de os Senois serem um povo com 
uma ótima saúde mental. Nesse enfoque, um indivíduo que tem 
um sonho relacionado a outro membro da comunidade tem a 
iniciativa de contatá-lo para relatar sobre o que sonhou, criando 
um desfecho positivo para a história sonhada. As crianças 
são ensinadas a ter poder durante seus sonhos e a encontrar 
desfechos positivos frente a determinados perigos.

O método Senoi de sonhar e de viver parece inspirador para 
as organizações. É interessante existir um encorajamento para os 
trabalhadores compartilharem seus sonhos identificando como 
estes os inspiram a resolver problemas. Os sonhos são impulsos 
para os gestores pensarem estratégias inovadoras, e o diálogo 
sobre os sonhos no ambiente de trabalho é salutar para resolver 
determinados conflitos e para diminuir diferenças pessoais.

A conscientização de que os sonhos são uma dimensão 
importante na vida permite se ter mais poder, não apenas na 
dimensão do sonho. No budismo tibetano, há uma inseparati-
vidade das dimensões “sonho” e “realidade”. Para os tibetanos, 
exercitar o mundo dos sonhos é tão importante quanto realizar 
tarefas no estado de vigília. Alguns tibetanos conseguem ter 
sonhos para resolverem determinados problemas. Algumas 
práticas tibetanas para sonhar utilizam, ainda, determinados 
mantras no momento de dormir, para sintonizar com respostas 
e motivações especiais durante o sonho.
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Fazer uso de jornadas de fantasia

A jornada de fantasia é uma técnica psicoterápica rea-
lizada por um psicólogo e direcionada a um indivíduo ou a 
um grupo com o propósito de propiciar uma experiência de 
transcendência. Mediante a comunicação verbal, o psicólogo 
ou facilitador da dinâmica apresenta um conjunto de orienta-
ções, em termos de passos a serem dados, para o indivíduo se 
imaginar em uma trajetória.

Uma jornada de fantasia, utilizada por Léo Matos no 
curso de especialização em psicologia transpessoal, realizada 
pela Associação Brasileira de Psicologia Transpessoal (ABPT), 
refere-se ao indivíduo imaginar-se subindo uma montanha onde 
encontrará um sábio. Outra jornada de fantasia que posso relatar 
e de autoria pessoal, adaptada a partir das jornadas utilizadas 
por Matos (1994), chamo de “Dinâmica da caixa”. A dinâmica 
da caixa permite se “trabalhar” com maior profundidade os 
sentimentos.

A aplicação da Dinâmica da Caixa é feita em momentos 
quando a pessoa experiencia uma percepção negativa da reali-
dade, havendo elementos psicodinâmicos que “puxam” a pessoa 
para baixo mantendo-a em uma condição de incapacidade de 
perceber alternativas para lidar com os fenômenos biográficos 
do seu dia a dia (REZENDE, 2007b).

A técnica de jornada de fantasia pode ser útil ao se per-
ceber que uma abordagem intelectual/discursiva apresenta 
limitações. A jornada de fantasia da caixa segue as seguintes 
orientações:

1. Você vai imaginar que está num local bem calmo: 
uma montanha, uma fazenda, uma sala vazia. Você 
conhece um lugar assim? Você consegue imaginar 
esse local? Como é esse local?
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2. Pergunte qual seria o horário.

3. Pergunte se a pessoa estaria vendo o sol.

4. Pergunte se há vento.

5. Pergunte onde seria esse local.

6. Questione se nesse lugar ele ou ela estaria em pé  
ou sentado(a).

7. Pergunte se a pessoa se sente bem nesse local.

8. Oriente a perceber, próximo ao local onde se está, 
se existe uma pequena caixa.

9. Dentro da caixa, há elementos negativos, aspectos 
que a pessoa não gosta em sua vida, aspectos que 
trazem tristeza e atrapalham a vida.

10. Pergunte que objetos são esses e se a pessoa pode 
descrevê-los.

11. Pergunte se há mais alguma coisa dentro da caixa.

12. Pergunte o que a pessoa gostaria de fazer com 
esses objetos. Se ela gostaria de guardá-los ou de 
se desfazer ou de destruí-los.

13. Solicite que a pessoa descreva como está vestida.

14. Peça para que a pessoa imagine possuir uma caixa 
de fósforos no bolso.

15. Oriente que a pessoa faça uma pequena fogueira 
com galhos secos e um pouco de mato que ela 
mesma colheria.

16. Preparada a fogueira, a pessoa queimará cada um 
dos objetos.

17. Pergunte o que representa cada um dos objetos.

18. Solicite para que a pessoa explique como será a 
queima de cada um desses objetos.
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19. Solicite que ela, após ter queimado esses objetos – que 
representam conteúdos negativos da vida pessoal 
e que atrapalhavam o crescimento psicológico –, 
visualize a existência de um colchão em lugar seguro 
que está próximo àquele local da fogueira. O colchão 
está limpo e possui um cheiro agradável que a pessoa 
conhece muito bem. Esse seria um local protegido.

20. A pessoa então se imagina deitando lentamente nesse 
colchão e que também um sol nasceria para ela.

21. Pergunte de que lado está o sol.

22. Se disponibilize a ajudar para que a pessoa visualize 
um sol com características de uma luz muito bonita 
que ilumina a vida e que a enche de energia.

23. Oriente que experiencie um pouco do calor agradável 
que o sol emana e que a faz transpirar um pouco, 
como se existisse um vapor e que nessa experiência 
ela transpirasse tudo o que existia de negativo em 
seu organismo.

24. Peça que imagine como se estivesse se levantando 
lentamente e que retorne calmamente, experien-
ciando esse sentimento de paz para encontrar sua 
família e seus amigos.

25. Após aplicar a dinâmica, diga que a pessoa pode se 
levantar tranquilamente.

26. Oriente que a pessoa leve esse sentimento consigo e 
que então faça um mandala.

Espera-se que a aplicação das jornadas de fantasia gere 
empoderamento naquele que participa dessa atividade. Por 
meio da imaginação, a pessoa pode perceber que possui poder 
pessoal para empreender transformações em sua vida. Variações 
de jornada de fantasia podem ser adotadas.
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As jornadas de fantasia podem favorecer ao indivíduo 
perceber que possui um poder pessoal guardado e que a energia 
para vencer desafios existe em cada um. Desse modo, o desen-
volvimento de jornadas de fantasia é importante à experiência 
de felicidade.

Uso da Meditação

O objetivo básico de se utilizar a meditação está nessa 
técnica funcionar como meio para se mudar o estado ou os 
estados de consciência. Um dos principais resultados da medi-
tação é a pessoa transcender aquele indivíduo que acredita ser.

Desse modo, de acordo com o pesquisador Léo Matos 
(1996), a base da meditação é o relaxamento, permitindo se 
experienciar um estado de consciência maior, de expansão 
da consciência. Para Tulku (1992), por meio da meditação, o 
indivíduo ensina a si próprio a ser calmo e equilibrado.

A meditação é um dos principais instrumentos a ser 
utilizado para a promoção de um estado de consciência mais 
elevado e para a formação de pessoas mais sintonizadas com 
as oportunidades do universo. Esse recurso possibilita o desen-
volvimento de um estado meditativo de consciência junto aos 
indivíduos que se tornam mais sensíveis para acompanhar as 
mudanças e as necessidades internas e externas da organização.

Um presente de incomensurável valor a ser transmitido 
aos colaboradores, gerentes e líderes de uma organização é a 
transmissão do que seja a prática da meditação. Um dos prin-
cipais benefícios da meditação é o controle do estresse e da 
ansiedade. Ao começar a relaxar, é como se naturalmente o 
corpo e a consciência começassem a expandir juntamente com 
a respiração (REZENDE, 2007).
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A busca por esse conhecimento interior passa, fundamen-
talmente, pela prática de uma quietude que pode ser encontrada 
por intermédio da meditação. O silêncio é uma das técnicas 
mais simples e poderosas para aprofundar e tornar mais claras 
as percepções (REZENDE, 2007).

Existem muitos tipos de meditação. Entre as principais 
meditações utilizadas nos treinamentos de psicologia trans-
pessoal, destacam-se dois tipos: a de atenção concentrada 
e a desenvolvida com o auxílio de mantras. Alguns tipos de 
meditação estão associados a práticas religiosas como a cristã, 
a indiana e a budista. Na religião católica, destaca-se o uso de 
orações como o “Pai Nosso” (REZENDE, 2007).

A psicologia transpessoal, em seu interesse em estudar a 
experiência essencial da consciência, em muito se aproxima do 
budismo tibetano. O psicólogo e pensador brasileiro Léo Matos, 
durante mais de duas décadas, empreende, em seus cursos no 
Brasil, na Índia e na Finlândia, a proposição de aproximações 
entre esses dois enfoques teóricos que são primos.

O budismo tibetano possui diversas técnicas que possibi-
litam que o indivíduo empreenda uma vigilância mais próxima 
dos estados de consciência que está experienciando. Esses 
ensinamentos são valiosos para pessoas de diferentes classes 
sociais e formações acadêmicas, sendo também uma orientação 
importante a ser levada ao contexto organizacional.

O Mantra é uma palavra ou sentença que, ao ser devida-
mente pronunciada, auxiliaria na concentração do praticante, 
permitindo a geração de um benefício físico e mental por meio 
da ressonância do som. A prática da meditação acompanhada de 
um mantra no ritmo certo gera um bem-estar físico e psicológico 
ao praticante, proporcionando um estado alterado e elevado 
de consciência, de tranquilidade e de expansão da consciência 
(REZENDE, 2007).
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No budismo tibetano, muitos mantras favorecem o 
contato mais profundo com uma experiência de quietude. 
São interessantes os mantras tibetanos da Tara Verde Om Tare 
Tuttare Ture Svaha (pronúncia: Om Tare Tuttare Ture Soha) e 
de Avalokiteshvara Om Mani Padme Hum (pronúncia: Om Mani 
Peme Hum). De acordo com Viver Natural (2007), o mantra 
mais conhecido do budismo tibetano é Om Mani Padme Hum 
(os tibetanos pronunciam Om Mani Peme Hum), associado ao 
bodhisattva da compaixão, Avalokiteshvara. Nesse mantra, a 
sílaba Om representa a presença física de todos os buddhas. A 
palavra sânscrita Mani, joia, simboliza a joia da compaixão de 
Avalokiteshvara, capaz de realizar todos os desejos. A palavra 
Padme significa lótus, a bela flor que nasce no lodo; do mesmo 
modo, devemos superar o lodo das negatividades e desabrochar 
as qualidades positivas. A sílaba Hum, representando a mente 
iluminada, encerra o mantra.

De acordo com Zopa Rinpoche (VIVER NATURAL, 2018),

os mantras nem sempre possuem um significado claro e 
muitos deles são compostos por sílabas aparentemente inin-
teligíveis. Mesmo assim, eles são efetivos porque ajudam a 
manter a mente quieta e pacífica, integrando-a automatica-
mente na concentração. Eles fazem a mente ser receptiva às 
vibrações muito sutis e, portanto, aumentam sua percepção. 
Sua recitação erradica as negatividades grosseiras e a ver-
dadeira natureza das coisas pode ser refletida na claridade 
resultante em sua mente.

Para Kalu Rinpoche (VIVER NATURAL, 2018),

recitamos e meditamos sobre o mantra, que é o som ilumi-
nado, a fala da divindade, a união do som com a vacuidade. 
[...] Ele não possui uma realidade intrínseca, é simplesmente 
a manifestação do som puro, experienciado simultaneamente 
com sua vacuidade. Através do mantra, não nos apegamos 
mais à realidade da fala e do som encontrados no cotidiano, 
mas os experienciamos como sendo vazios. Então, a con-
fusão do aspecto da fala de nosso ser é transformada na 
consciência iluminada.
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De acordo com Tarthang Tulku (VIVER NATURAL, 2018),

Como atuam os mantras? O som exerce um poderoso efeito 
sobre nosso corpo e nossa mente. E pode acalmar-nos e dar-
-nos prazer ou ter influência desarmoniosa, gerando uma 
sensação sutil de irritação. O mantra é ainda mais poderoso 
do que um som comum: é como uma porta que se abre para a 
profundidade da experiência. Visto que os mantras não têm 
sentido conceitual, não evocam respostas predeterminadas. 
Quando entoamos um mantra, ficamos livres para transcender 
os reflexos habituais. O som do mantra pode tranquilizar a 
mente e os sentidos, relaxar o corpo e ligar-nos com uma 
energia natural e curativa.

No contexto ocidental, a possibilidade de aplicar a cultura 
do budismo tibetano pode se encontrar distante não apenas 
fisicamente, mas a partir de uma barreira mental, sendo uma 
experiência incompatível para os modelos culturais ocidentais. 
Aplicar algumas ideias a contextos corporativos pode ser ainda 
mais desafiador. Assim sendo, quais as possibilidades de aplicar 
algumas dessas tecnologias experienciais ao contexto ocidental 
e corporativo? De certo modo, um dos propósitos de recursos 
como os mantras é manter a mente distante de motivos de 
preocupação, isto é, emoções aflitivas, como se refere o budismo 
tibetano. Nesse contexto, algo substituto seria o uso de orações, 
desde que operadas com o propósito de ser um objeto de atenção 
concentrada. Pode-se utilizar a música como um recurso ao qual 
a nossa mente dedica uma atenção. Dessa forma, cantarolar 
uma música, mesmo que mentalmente, como escutá-la em um 
MP3 Player, pode ser um recurso interessante para manter a 
mente conectada a um universo conscienciológico “positivo”. 
De forma geral, músicas agradáveis como as executadas pela 
jazzista Diana Krall, quando escutadas em um ambiente de 
trabalho, podem ser um recurso atencioso à saúde mental das 
pessoas e à manifestação de estados elevados de consciência.

Um exemplo de prática de meditação é a atividade de 
relaxamento. Algumas orientações para a atividade de rela-
xamento são apresentadas a seguir.
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Quadro 2 – Passos para a experiência de relaxamento

1º passo – Sentar-se em posição confortável;

2º passo – procurar relaxar a musculatura;

3º passo – inspirar profundamente e soltar o ar de forma 
gradual ou de modo espontâneo. O propósito é esvaziar 
todo o pulmão;

4º passo – conscientizar-se de que está respirando, que 
existe um pulmão neste ser;

5º passo – despreocupar-se de qualquer pensamento;

6º passo – focar a atenção apenas na respiração;

7º passo – imaginar que o ar inspirado traz energia, luz, 
aspectos positivos ao praticante do relaxamento;

8º passo – imaginar que está se revitalizando;

9º passo – imaginar-se como a própria respiração, como 
se o próprio praticante não existisse;

10º passo – abstrair-se de qualquer pensamento;

11º passo – experienciar a prática meditativa no silêncio 
do ser;

12º passo – examinar a motivação quanto a parar a 
prática meditativa;

13º passo – retornar à consciência do aqui e do agora, 
dos demais afazeres diários;

14º passo – tentar dar continuidade à experiência do 
estado de consciência por um período de tempo maior 
aplicado a outras circunstâncias do dia a dia.

Fonte: elaboração própria.
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Como já foi dito, a “transpessoal” é a abordagem da psi-
cologia de contato com o estado de consciência. Por isso, é 
tão importante a técnica de relaxamento, tanto no contexto 
terapêutico entre cliente e terapeuta, que permite a equali-
zação dos estados de consciência, fazendo ambos entrarem 
em contato com uma experiência de integração, sintonia e 
equilíbrio, quanto no contexto organizacional, no qual cada 
pessoa chega ao trabalho com muitas preocupações, muitos 
pensamentos e muitas emoções aflitivas que o conduzem a 
estarem distantes, psicologicamente, do ambiente laboral. 
Nesse ínterim, a meditação permite “aterrissar” essas pessoas, 
trazendo-as ao contexto do aqui e agora, permitindo assim uma 
maior disposição e atenção ao trabalho.

De maneira geral, existem algumas orientações básicas 
para a realização da prática meditativa:

 » praticar, de preferência, sentado;

 » apresentar as mãos soltas sobre o colo;

 » deixar ombros e braços relaxados;

 » postar as costas retas;

 » permanecer com os olhos ligeiramente abertos, 
permitindo a entrada de um pouco de luz;

 » manter o maxilar relaxado;

 » sustentar a ponta da língua tocando o céu da boca; e

 » posicionar o pescoço inclinado um pouco para  
a frente.

Nas organizações, deve-se construir ou adaptar um local 
para a prática meditativa, pois, como já foi lembrado ante-
riormente, esse local deve ser um espaço para se experienciar 
estados elevados de consciência. Dessa forma, nada é mais 
recomendável que criar uma estrutura de conforto aos seus 
praticantes (REZENDE, 2007).
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A meditação concentrada é recomendada ao contexto 
organizacional, pois propicia perceber a respiração, conta-
tando com a essência. O estado de quietude desenvolvido por 
intermédio da meditação concentrada permite identificar, 
de maneira mais clara, se existem dores, incômodos, tensões, 
necessidade de relaxamento no corpo. Mediante a concentração 
na respiração, o indivíduo se conscientiza de muitas vezes estar 
desatento ao seu corpo e começa a perceber a necessidade de 
um equilíbrio maior. E o melhor de tudo: essa prática pode ser 
desenvolvida no dia a dia, ao se digitar um texto, atendendo 
um cliente, ao conversar ao telefone. Nesse sentido, ocorre 
um estado “desperto” no momento de desenvolvimento das 
atividades comuns (REZENDE, 2007).

As práticas meditativas devem ser empregadas nas orga-
nizações com o principal objetivo de desenvolver o relaxa-
mento. Dessa forma, com o auxílio de alguém responsável pela 
meditação, se empreende uma jornada que conduz o indivíduo 
a experienciar um relaxamento cada vez maior do seu ser 
(REZENDE, 2007).

Uma outra meditação aplicada ao contexto organizacional 
com sucesso é a meditação da contemplação, por meio da qual o 
praticante concentra a sua atenção em um objeto, ao perceber 
de forma completamente diferente o que já havia feito até então. 
Nesse método, busca-se perceber aspectos nunca antes notados. 
Por exemplo: segura-se uma flor e busca-se perceber o detalhe 
e a textura das pétalas ou apreciar o desenho de um clipe de 
papel. A concentração aos detalhes tem o poder de proporcionar 
uma abstração a outros estímulos, sendo útil para conduzir a 
atenção a um único elemento perceptível. O resultado disso é 
uma maior tranquilidade (REZENDE, 2007).

Com o auxílio da meditação, encontra-se a atenção neces-
sária aos seus estados de consciência. A meditação é a principal 
ferramenta de investigação da consciência. Caso indivíduos e 
organizações desejem investir em autoconhecimento e serem 
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mais produtivos, necessariamente, precisam valorizar a medi-
tação nas suas políticas de recursos humanos.

Considera-se que a atividade de meditação é importante 
para a experiência da felicidade, pois pode educar o indivíduo 
a se tornar mais consciente de suas emoções, propiciando que 
procure um melhor convívio com si mesmo e com os outros.

O uso do mandala no  
contexto organizacional

Léo Matos é talvez o principal profissional do mundo 
no uso dos mandalas como uma ferramenta terapêutica. Tive 
oportunidade de realizar inúmeros treinamentos nos quais os 
mandalas foram importantes ferramentas para o meu cresci-
mento pessoal. Por intermédio do mandala, a pessoa consegue 
expressar percepções e experiências psicológicas que apenas 
com a fala não consegue.

O mandala ocorre de forma diferente no Budismo Tibetano 
e na Psicologia Transpessoal. No budismo tibetano, os mandalas 
expressam divindades, reinos, níveis de realidade, expressões 
da consciência de um estado Buda. Fazer um mandala ao estilo 
tibetano funciona como uma prática de meditação concen-
trada. Muitos mandalas no Budismo Tibetano são desenhados 
com areia colorida. Ao final, são destruídos para expressar a 
impermanência. Os mandalas para Léo Matos, na sua abordagem 
transpessoal, funcionam como um recurso de autoterapia.

Joan Kellogg utilizou o mandala como um teste projetivo 
em terapias no Maryland Psychiatric Research Center. Isso ocor-
reu no período de 1969 a 1978. Conhecendo essa possibilidade, 
Léo Matos aprimorou a técnica com o objetivo terapêutico. 
De acordo com Rezende (2007), no método proposto por Léo 
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Matos, os mandalas se constituem em uma folha de papel com 
uma circunferência desenhada utilizada com o propósito de 
representar uma motivação interna de quem a faz. Geralmente, 
utiliza-se giz pastel para o desenho do mandala.

Em uma organização, o mandala é aplicado reunindo 
o grupo de funcionários e gestores em um ambiente propício 
ao desenvolvimento de cursos voltados ao autoconhecimento. 
Normalmente, esses ambientes se caracterizam por serem 
localizados em um grande salão no qual são dispostos os 
colchonetes para a realização de vivências e prática da ela-
boração dos mandalas.

O principal propósito de uso do mandala é induzir o 
desenvolvimento de modelos criativos por parte de funcionários 
e gestores. O mandala pode ser útil enquanto uma oportunidade 
de se entrar em contato com a motivação e o autoconhecimento.

O desenho do mandala também favorece para se entrar 
em contato com o poder criativo que cada um possui. O contato 
com esse poder criativo pode revelar alegria e descoberta. É 
interessante existirem técnicas que revelem o potencial criativo 
que cada um possui. Essa experiência pode trazer alegria.

Elevando a consciência,  
cultivando a felicidade

Um indivíduo com a consciência elevada, alegre, é a 
melhor expressão de alguém que está feliz. É importante que, 
nas organizações, se procure criar momentos alegres. Para isso, 
recursos como a música, o humor e a dança são importantes. 
Encontrar uma empresa na qual as pessoas estão sorrindo é 
um bom indicador de que essa organização é um bom lugar 
para trabalhar.
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O cultivo de um estado elevado de consciência consiste 
em buscar uma forte integração consigo mesmo, enquanto 
elemento microcósmico, e com o próprio ambiente no qual 
está inserido, isto é, o macrocosmo. Essa integração cósmica 
implica em o ser humano, nesse contexto, acessar a uma fonte 
cósmica de criatividade e elevação do estado de consciência. 
Na verdade, esse sentido de pertencimento existe em cada um, 
havendo a necessidade de apenas se conscientizar dela.

Ampliar e elevar o estado de consciência são duas expe-
riências distintas. A ampliação da consciência é o aumento da 
percepção, de identificar aspectos não perceptíveis sob uma 
visão racional. Um estado de consciência elevado relaciona-se à 
conexão, a uma dimensão com valores mais divinos e sublimes, 
ao contato com a alegria e a saúde.

Dito de outro modo, a ampliação de consciência pro-
porciona ao indivíduo a percepção da realidade de maneira 
transcendente e integrativa. A elevação da consciência possui 
um componente relacionado à experiência de pensamentos 
positivos. Ampliar a consciência se relaciona a aumentar a 
capacidade de percepção de todos os sentidos. Elevar a cons-
ciência trata-se mais de um processo racional e intencional de 
procurar ter bons pensamentos.

As maneiras de se cultivar um estado elevado de cons-
ciência são muitas. Necessariamente, é preciso um elemento 
importante e difícil de encontrar hoje em dia no contexto da 
sociedade moderna: a atenção, ou seja, estar atento ao momento 
presente, à forma como os pensamentos são processados. Será isso 
tão difícil? Para muitas pessoas, sim. A maioria das pessoas está 
vivendo de lembranças passadas ou preocupadas com o futuro. 
Outras, ainda, vivem ilusoriamente o presente, valorizando 
aspectos não condizentes à possibilidade de crescimento humano.

O gráfico a seguir é útil para percebermos como expe-
rienciamos nossos pensamentos ao longo de um dia. A linha 
pontilhada representa imaginariamente um limite entre a 
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experiência de pensamentos positivos e negativos. Desse modo, 
ao longo de um dia, podemos ter pensamentos de uma inten-
sidade maior positiva ou negativa.

Gráfico 5 – Transcurso dos pensamentos no tempo

Fonte: autoria própria

Ao observar o gráfico anterior, somos motivados a nos 
perguntarmos: será que é possível nos educar para termos 
uma frequência de mais pensamentos positivos ao longo de 
um dia? O resultado desse tipo de experiência é o gráfico 
apresentado a seguir:

Gráfico 6 – Transcurso de pensamentos positivos no tempo

Fonte: autoria própria

Comparando-se os dois gráficos, percebe-se que, no 
segundo, o indivíduo experiencia mais pensamentos positivos 
que negativos. Ocorreu apenas um momento no qual o pensa-
mento negativo ocorreu, mas que foi superado por uma sequ-
ência de pensamentos positivos em substituição. Desse modo, 
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nessa situação específica, a pessoa percebeu um pensamento 
negativo que precisava ser transformado.

Estar atento ao momento presente consiste em observar o 
que acontece no corpo, na casa, no lugar de estudo, no trabalho, 
no bairro, na cidade, no país, no planeta, no cosmos agora. 
Então, nesse ínterim, se constata um estado de consciência 
mais profundo no qual se está mais integrado ao Todo.

Para perceber o que ocorre em um contexto universal, é 
necessário sensibilidade. A capacidade de perceber a necessidade 
das pessoas com as quais se convive e com o meio ambiente no 
qual se vive vem sendo perdida pelo ser humano ao se reforçar 
na sociedade e na economia um modelo valorizador da indi-
vidualização, da competição, da fragmentação e do consumo.

Estar consciente da experiência de uma sabedoria universal 
consiste em estar não somente com ouvidos abertos, mas escu-
tando de corpo inteiro, com o ser inteiro. Para escutar o outro, 
necessita-se não se estar ansioso e tenso. Somente por intermédio 
de um estado elevado, relaxado e tranquilo de consciência, exis-
tem condições para se viver em plenitude e felicidade.

Estar atento a pensamentos positivos. Essa é uma impor-
tante receita da felicidade. Manter uma capacidade de realizar 
um trabalho com dedicação e qualidade também pode ser um 
recurso para se experienciar um estado elevado de consciência.

Valorização do diálogo  
inter-religioso nas organizações

As religiões são sistemas psicológicos. Para muitas pes-
soas, a religião é um ingrediente muito importante de suas 
vidas, ao servir como ferramenta arquetípica para a resolu-
ção de problemas. Histórias contadas por meio de parábolas 
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apresentam, muitas vezes, em seu cerne, uma mensagem e 
uma forma de resolver um problema que gera um sentido à 
pessoa envolvida em situação semelhante à vivenciada pelo 
personagem do enredo.

Algumas pessoas têm mais claridade para compreender 
determinados problemas pessoais e organizacionais a partir do 
conhecimento prévio de experiências relatadas em histórias 
de suas religiões. A religião se apresenta como um importante 
amparo em momentos de sofrimento. Trata-se de uma segurança 
que dá sentido às pessoas que compartilham a importância da 
religião em suas vidas.

As organizações devem incentivar os seus membros a se 
envolverem mais na compreensão das mensagens e dos ensi-
namentos das suas religiões, pois a vivência profunda destas 
permite aos indivíduos deter um conhecimento maior da sua 
existência, estando, assim, bem espiritualmente para colaborar 
também nas atividades da organização a qual pertencem.

A empresa Panasonic valoriza a dimensão espiritual em 
seu ambiente de trabalho. Ela cultiva sete valores espirituais:

1. serviço à nação por meio da empresa;

2. honestidade;

3. harmonia e cooperação;

4. luta pela melhoria;

5. cortesia e humildade;

6. adaptação e assimilação; e

7. gratidão.

Portanto, a valorização da religião nas organizações gera 
um novo sentido para o trabalho nesse ambiente. Quando os 
trabalhadores percebem seu trabalho como uma prática espi-
ritual, desenvolve-se um estado de consciência mais elevado 
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nas organizações. Caso os objetivos organizacionais reflitam 
um pouco essa espiritualidade, como no caso da Panasonic, 
é ainda melhor.

A visão e a experiência espirituais têm o poder de for-
mar líderes como Mohandas K. Gandhi na história da Índia. A 
humanidade necessita de valores espirituais para viver har-
monicamente, com justiça e ética. Mohandas K. Gandhi é um 
exemplo de alguém que, por intermédio da espiritualidade, 
encontrou a verdade e ajudou a libertar o seu país do domínio 
do maior império daquela época.

As organizações devem criar oportunidades para a exis-
tência de um diálogo inter-religioso dentro da sua estrutura. 
Esse diálogo tem o objetivo de identificar elementos comuns 
entre as várias escolas de pensamento. É pertinente existir 
espaços ecumênicos nas organizações de médio e grande porte 
para celebrações e práticas espirituais e meditativas.

Sidarta Gautama teve todo um caminho para encontrar 
a iluminação e se tornar o Buda, o Iluminado. Contudo, as 
pessoas interessadas no Budismo não seguem o mesmo caminho 
para a iluminação; não buscam reproduzir a história de Buda, 
mas procuram uma espiritualidade em um cenário no qual, 
para pensadores como Hannah Arendt e Martin Heidegger, o 
homem interage com novos artefatos e constrói novos ambientes 
para se habitar no mundo. É nesse contexto de novos aparatos 
(computador, internet, TV a Cabo, aparelho celular) que se 
busca desenvolver um novo equilíbrio entre o materialismo e 
a espiritualidade.

Outro tema possível de identificar uma prática de inter-
disciplinaridade refere-se à experiência de praticar a caridade 
no cristianismo e a compaixão no budismo. Quando falamos 
de caridade e compaixão estamos abordando temas muito 
próximos, apenas sob égides diferentes, experiências essas que 
envolvem fazer um bem ao outro.
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Para nos tornarmos pessoas melhores, necessariamente, 
nós precisamos ajudar o outro, pois o outro é uma extensão 
de nós. O bodisatva é aquele que, em seu coração, tem o firme 
propósito de tornar-se um Buda, e que tem uma segura deter-
minação: “hei de ultrapassar todas as minhas limitações e 
realizar todo o meu potencial, de modo a me tornar capaz de 
ajudar a todos” (BERZIN, 1998, p. 78). No caminho do bodisatva, 
o indivíduo segue as orientações budistas para chegar mais 
rápido num estágio de “desperto”, mas em vez de perpetuar-se 
em um estado de nirvana, opta por auxiliar seus semelhantes 
em um processo de ascensão espiritual. O caminho do bodisatva 
é como uma integração entre o autoaprimoramento e o zelo 
para com a sociedade.

Se as religiões são formas de as pessoas construírem uma 
relação com uma dimensão superior, universal, então, a partir 
do momento em que se torna consciente disso, não há razões 
de discriminar aquele modo ou aquela expressão religiosa.

O cultivo de estados alterados  
de consciência nas organizações

Estados alterados de consciência podem contribuir para 
uma mudança de perspectiva e a indicação de soluções para um 
problema. Nessa perspectiva, para o sábio Don Juan, que ministrou 
vários ensinamentos existenciais para o pesquisador Carlos 
Castaneda (1997), devemos perceber o mundo como um campo 
de percepções e que devemos explorar mais essa perspectiva.

Como já enfatizado em Matrix e a Administração Transpessoal, 
muitas vezes as organizações necessitam cultivar estados alte-
rados de consciência como uma estratégia para fazer flores-
cer novos valores organizacionais e inovadores processos de 
mudança. Para as organizações receberem a colaboração de 
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novos pontos de vista e sugestões, devem, em algum momento, 
procurar realizar reuniões, cursos e treinamentos em chácaras, 
pousadas, hotéis e clubes, isto é, locais diferentes das organi-
zações de trabalho. Em lugares como o Instituto Boa Sorte, 
gestores estão longe das armaduras dos paletós, propiciando a 
esses indivíduos experienciarem um outro posicionamento, um 
outro estado de consciência. O resultado desse tipo de abordagem 
favorece uma participação mais criativa dos colaboradores.

No âmbito organizacional, cada vez mais, as organizações 
vêm construindo espaços à convivência de seus funcionários. 
Esses locais podem ser praças, clubes, cafés, pubs, salões de 
jogos, salas de descanso com música instrumental. Lugares 
para o esquecimento de barreiras mentais que impedem o 
favorecimento de ideias criativas. Esses espaços servem como 
uma quebra na rotina do processo saturado de busca de uma 
determinada solução. É responsabilidade das organizações a 
criação de situações para a existência de compreensões dife-
rentes da realidade.

Criando um ambiente  
desafiador, inovador e criativo

Inovação não é (apenas) tecnologia. É a transformação 
da vida de pessoas. Desse modo, a criação de uma cultura de 
inovação em uma organização envolve muito mais que apenas 
tecnologia. É importante que as pessoas pensem de forma 
inovadora. É nesse sentido que a psicologia transpessoal pode 
apresentar uma contribuição importante.

Ao explorar o tema de inovação, tenho procurado enfati-
zar que, antes de uma cultura ser organizacional, ela é pessoal. 
Assim, como as pessoas percebem seus valores pessoais e como 
desenvolver um perfil que colabore à cultura de inovação?
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Richard Florida já enfatizou que o combustível para 
inovação é: 1) pessoas talentosas; 2) recursos (tecnologias); 3) 
tolerância com minorias e possíveis erros.

A inovação pode colaborar na criação de um status de 
desafio na organização. A importância de uma cultura de desafio 
está relacionada a perceber a vida conforme essa perspectiva. 
É natural a todo ser vivo o desafio. Se observarmos no próprio 
processo do parto natural, somos expostos à necessidade de 
esforçarmo-nos para nascer.

É importante a projetos de inovação e sustentabilidade:

 » objetivos bem definidos;

 » metodologia de operação;

 » uso de indicadores;

 » avaliação de resultados.

Uma característica básica de projetos de inovação e sus-
tentabilidade é a seguinte estrutura:

 » objetivo do projeto;

 » foco/público-alvo/comunidade a ser atendida;

 » justificativa/importância;

 » recursos necessários;

 » parceiros/apoios.

Algumas razões para inovar são:

 » ser competitivo;

 » gerar sustentabilidade econômica ao negócio;

 » gerar empregos.
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Uma pergunta recorrente é: como inovar? A melhor 
resposta a essa pergunta é a cooperação. É necessário estar 
à disposição para cooperar. Essa é uma das condições para se 
inovar. Dessa forma, em uma dinâmica de inovação, haverá 
cooperação entre pessoas de diferentes setores.

A partir do momento em que as empresas inovam, aumen-
tam-se as chances de desenvolvimento de novos produtos e 
serviços. Com a inovação, existe um nível de mais satisfação no 
ambiente de trabalho. Todos esses elementos são importantes 
para uma experiência de um estado elevado de consciência.

Uma prática sustentável

Estamos preparados para a 
crise, a perda e a morte?

O que nasceu há de morrer,
O que foi reunido se dispersará,

O que foi acumulado há de se esgotar,
O que foi construído há de ruir,

E o que foi elevado há de se abaixar.
Sogyal Rinpoche (RINPOCHE, 2018).

De todas as pegadas
A do elefante é a maior;

De todas as meditações da mente
A da morte é a maior.

Mahaparinirvana Sutra 
(SHABKAR.ORG, 2018, p. 28).

Um pouco do pensamento tibetano, expresso nas anti-
gas reflexões mencionadas, é útil para auxiliar no processo 
de se tomar consciência da finitude humana e sobre como a 
compreensão e a prática da psicologia transpessoal podem 
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ser úteis para compreender a dinâmica da impermanência e 
sobre o que podemos aprender para realizar uma ação de mais 
responsabilidade em relação às pessoas e ao meio ambiente.

O cenário atual é de cada vez maior incerteza induzida 
por profundas modificações transcorridas no meio ambiente, 
realidade essa que tem demandado um comportamento que lide 
com um número cada vez maior de desafios e perigos. A ação 
humana tem sido construída com base na busca de modelos e fer-
ramentas transcendentes, isto é, constructos e modelos mentais 
que tornem a vida suportável e saudável. Fundamentalmente, 
buscamos ser felizes. Como recursos utilizados pelo homem 
para compreender tão profundas transformações e encontrar 
a felicidade, identificamos: a atenção às próprias emoções e aos 
estados de consciência; o conhecimento científico, filosófico, 
econômico, cultural, social e ambiental; a fantasia, expressa por 
meio da arte, do sonho e do devaneio; e a religião. É a experiência 
do conhecimento, da fantasia e da religião em diferentes graus 
que encoraja os indivíduos a empreender uma jornada fantástica 
e desafiadora nesta vida. Contudo, esses recursos são apenas 
meios para se identificar aquilo que é mais essencial ao seu 
humano: o autoconhecimento de sua psique, de seus estados 
de consciência, de sua existência.

Psicologia e administração são dois conhecimentos 
importantes no momento da sociedade atual. De certo modo, 
existe a necessidade de um maior ordenamento das tarefas nos 
contextos organizacionais de modo a se promover um status 
de maior qualidade de vida.

As discussões sobre um mundo sustentável demandam 
uma experiência de maior interioridade sobre os sentimentos 
de relação do indivíduo com a natureza.

Desse modo, toda essa discussão que ocorre no contexto 
de se ter um planeta sustentável demanda novos suportes ao 
desenvolvimento de um pensamento integral.



A organização feliz 

182

É no contexto dessas dinâmicas que se demanda um 
conhecimento integral que aglutine a experiência pessoal e 
a experiência na organização em torno da investigação mais 
profunda sobre a consciência e as motivações.

A descoberta da importância do cuidado e do amor 
influencia a criação de um estado de consciência de compaixão 
e de um ambiente ético no qual se percebe uma realidade 
de interconectividade entre todas as coisas. A partir dessa 
visão, é possível existir uma consciência de que, ao se cuidar 
do meio ambiente, se está cuidando do próprio homem; e, ao 
se buscar autoconhecer o homem, pode-se, então, melhor se 
relacionar com o meio ambiente.

A revista Nature divulgou que a massa de fitoplâncton 
– organismos microscópicos aquáticos que fazem fotossíntese 
– nos oceanos desapareceu em todo o mundo à taxa de 1% 
ao ano, segundo estudo publicado no dia 28 de julho de 2010 
(FOLHA, 2010). De acordo com as descobertas, desde 1950, a 
massa de fitoplâncton despencou em cerca de 40%, provavel-
mente por causa do impacto acelerado do aquecimento global, 
ressaltaram cientistas. Esses micro-organismos produzem 
cerca de metade da matéria orgânica da Terra e do oxigênio 
da atmosfera. Eles também consomem grande parte de CO2, 
gás do efeito estufa.

Os fitoplânctons são o nível mais básico de uma extensa 
cadeia alimentar. Com uma menor quantidade de fitoplâncton 
no oceano, diminui também a quantidade de peixes e complexi-
ficam-se os desafios para alimentar pessoas em todo o planeta.

Falar sobre fitoplâncton pode parecer algo distante para a 
maior parte das pessoas. Contudo, informações desse tipo dizem 
respeito à nossa existência em totalidade, principalmente, 
quando se amplia a percepção e se experiencia que tudo isso faz 
parte de nós mesmos, sendo ainda uma maior responsabilidade 
das organizações. Desse modo, debates sobre as relações entre 
organização e meio ambiente devem ser permanentes.
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Se desejamos experienciar uma felicidade sustentável, 
nós precisamos dar atenção a aspectos relacionados à sus-
tentabilidade organizacional ou à responsabilidade que as 
organizações assumem nesse ínterim.

O sopro da existência, que é a presença humana na Terra 
em comparação ao tempo geológico, indica que o tempo urge 
no que se refere ao desenvolvimento de ações estratégicas e de 
responsabilidade com o meio ambiente e o convívio humano 
no planeta. Caso você tomasse uma profunda consciência da 
sua finitude, o que você faria de diferente na sua existência?

Esse tipo de reflexão serve para algumas pessoas como 
um ponto de mutação, a partir do qual algumas mudam a 
forma como se relacionam com parentes, com o meio ambiente 
e quanto aos hábitos de consumo.

Tomar consciência das lógicas de mudança e transfor-
mação no mundo deve servir como um processo de tomada 
de responsabilidade pela construção de um mundo melhor, 
para o melhor convívio com a natureza, para o melhor rela-
cionamento com as outras pessoas.

Parece que essas reflexões possuem uma sintonia com 
o universo das organizações a partir do momento em que se 
percebe que as organizações são instrumentos multiplicadores 
ou amplificadores de temas com elevado impacto social.

A sustentabilidade organizacional pode ser visuali-
zada a partir de uma tríade de ações da organização para 
procurar manter a sustentabilidade econômico-financeira, 
o desenvolvimento de ações ambientais e o interesse por 
ações de responsabilidade social. Uma interpretação desse 
relacionamento é visto na próxima figura.
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Figura 4 – Sustentabilidade corporativa  
segundo a abordagem Triple Bottom Line

Fonte: Elkington (1999, p. 75)

Observando a Figura 4, e interpretando-a, pode-se dizer 
que uma organização sustentável é aquela que apresenta os 
seguintes requisitos:

 » é ecologicamente correta;

 » economicamente viável;

 » socialmente justa; e

 » culturalmente aceita.

A sustentabilidade expressa, no contexto das organiza-
ções, uma predisposição em atender a critérios e em manter 
uma prática de gestão voltada à atenção ao meio ambiente, à 
segurança e à saúde ocupacional.
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Algumas ações que podem ser empreendidas na área 
ambiental são programas de

 » reaproveitamento;

 » redução de uso de recursos;

 » reciclagem;

 » educação ambiental;

 » eficiência energética.

É premente um processo de renascimento das organiza-
ções envolvendo o cuidado com os seguintes aspectos:

 » Nutrição;

 » Atividade física;

 » Socialização (amigos + apoio);

 » Conhecimento;

 » Emoções;

 » Relaxamento e entretenimento.

Em Matrix e a Administração Transpessoal, discutimos sobre 
a necessidade de uma preocupação genuína com o bem-estar 
dos membros de uma organização. Nenhum trabalho é válido 
se existe alguma dimensão humana com problemas. O equilí-
brio entre as dimensões da vida pessoal, familiar, espiritual, 
emocional promove um sentido ao trabalho. Tem se tornado 
muito comum, no mundo moderno e nas grandes cidades, o 
fenômeno de não existir mais tempo para os trabalhadores 
aproveitarem o convívio com filhos e cônjuges. Balancear a 
equação família/trabalho é um dos maiores desafios do trabalho 
na modernidade (REZENDE, 2007).
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A cada dia, as organizações se tornam mais responsáveis 
pelos seus colaboradores. Ao exigir um comprometimento mais 
criativo dos funcionários, torna a existir também uma respon-
sabilidade maior da organização pela promoção das condições 
necessárias para o trabalhador se envolver em um grau maior.

As organizações devem apresentar orientações para os 
indivíduos viverem bem abordando a alimentação, a sexualidade, 
as drogas, o planejamento familiar, a espiritualidade, entre 
outros aspectos.

Um comportamento inovador só pode ser reforçado se 
existir reconhecimento e valorização. É muito importante que 
existam ações que reconheçam o esforço de seus colaboradores.

Percebe-se que a sustentabilidade pode possuir uma 
profunda interface com uma prática de inovação na organização, 
à medida que a inovação pode ser útil para:

 » o trabalho inventivo;

 » quebrar a monotonia;

 » imaginar um futuro positivo e prodigioso;

 » a necessidade de trazer mensagens positivas, per-
cepções alegres da realidade;

 » criar futuros desejáveis;

 » trazer significado e desafio para o trabalho.

Programas de Qualidade de Vida e Saúde do Trabalhador 
auxiliam na criação de um sentimento de prosperidade.

De acordo com Kofman (2006, p. 282), “a pior forma de ser 
lucrativo é ter foco no lucro. Lucros são uma consequência do 
cuidado com os consumidores, envolvimento dos empregados, 
uma liderança iluminada, e uma orientação aos serviços”.
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Para Kofman (2006), é muito importante as organizações 
proverem uma cultura saudável associada à integridade, ao 
significado, à sabedoria e ao amor.

O amor é um tema importante que passa despercebido 
no vocabulário organizacional. Sem amor não existem equipes 
e liderança.

A experiência pessoal de ser transpessoal pode fazer 
emergir uma consciência da importância e da necessidade de 
ser responsável social e ambientalmente.

Para Khalil Gibran (1970), o trabalho é amor feito visível. É 
interessante todos poderem perceber o trabalho em organização 
desse modo. O que ocorre muitas vezes são as pessoas expe-
rienciarem problemas em sua vida pessoal e transferirem esses 
problemas para a realidade do trabalho. Isso também estaria 
associado, de certo modo, à falta de contato com uma educação 
que promova o autoconhecimento que pode ser alcançado 
simplesmente por meio de um hábito de leitura.

Parte das reflexões sobre a sustentabilidade foi extraída 
do livro Matrix e a Administração Transpessoal. Assim, como foi 
discutido por Rezende (2007), a física moderna, o budismo 
tibetano e a psicologia transpessoal encontram um ponto de 
convergência ao perceberem a realidade como uma unicidade. 
De acordo com Léo Matos (1996, p. 7), quando se entra em contato 
com um nível de realidade mais profundo,

você é capaz de perceber o universo não como sendo composto 
de uma quantidade infinita de objetos separados, mas você 
experiencia o universo como uma unidade dinâmica, onde não 
existe objeto; só existe sujeito no universo e nesse universo 
todo só existe um sujeito que é o próprio universo e que você 
e esse universo, em realidade são um só.

A percepção da existência humana como una com o uni-
verso permite aos indivíduos se perceberem como responsáveis 
não apenas por si próprios, mas por um contexto mais amplo. 
Cada ato possui um reflexo no universo, e cada ação desse 



A organização feliz 

188

universo tem um reflexo sobre ações pessoais. Essa é uma das 
importantes mensagens: a responsabilidade das ações pessoais 
na construção de um mundo melhor.

Talvez um dos conceitos mais úteis às organizações seja 
convocar a existir uma responsabilidade maior em relação ao 
meio ambiente e à sociedade, pois convida-se à responsabilidade 
em um outro nível, para perceberem as suas ações sob uma 
ótica mais profunda. Os colaboradores necessitam perceber 
que suas ações possuem um sentido, que são muito mais do que 
simplesmente uma atividade laboral. O trabalho, na verdade, 
deve ser uma expressão da responsabilidade pelos clientes em 
favor dos objetivos da organização, da defesa pela qualidade 
de produtos e serviços.

Uma forma de expressar uma visão ampliada da reali-
dade está no empreendimento, por parte das organizações, de 
ações responsáveis com o objetivo de ganhar legitimidade, boa 
imagem corporativa, maior visibilidade e adquirir vantagem 
competitiva no mercado. O resultado do desenvolvimento dessas 
ações responsáveis é a possibilidade de se conseguir um maior 
comprometimento ético dos colaboradores para com os objetivos 
organizacionais.

Algumas organizações podem ser vistas como espécies 
de vírus que se instalam em determinados lugares e países, e 
sugam todos os recursos, indo depois a outros locais, realizando 
esse tipo de política organizacional sempre que necessário. É 
imperativo se refletir sobre a necessidade das organizações em 
apresentarem, nos seus modelos de negócio, uma preocupação 
com os seus funcionários, as boas condições de trabalho, o meio 
ambiente, respeitando a legislação e os consumidores, isto é, 
uma política e uma prática organizacionais de sustentabilidade. 
Esse é um comportamento ético que exige algumas virtudes, 
como polidez, fidelidade, prudência, temperança, coragem, 
justiça, generosidade, compaixão, humor, misericórdia, gratidão, 
simplicidade, pureza, boa-fé e amor.
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A experiência da Casa do Bem é o caso de uma organi-
zação preocupada na promoção da cidadania e da autonomia 
social. A Casa do Bem é uma organização não governamental 
funcionando na Cidade do Natal, capital do Rio Grande do Norte, 
no Brasil, que tem como objetivo ocupar jovens em situação de 
risco com atividades culturais, esportivas, educativas e sociais, 
desenvolvendo ainda diversos projetos para adolescentes, idosos 
e ajudando com distribuição de alimentos, cursos, palestras e 
incentivando a sociedade a doar objetos, alimentos, roupas e 
utensílios domésticos para as pessoas carentes.

Atualmente, mais de 30 projetos estão em andamento e, 
em sua sede social na Rua João XXIII, nº. 1719, em Mãe Luíza, 
atividades diversas podem ser feitas com o auxílio de voluntá-
rios, tudo sem cobrança de taxas e sem interferência política 
nem religiosa.

Com o lema “Fazer o bem sem olhar a quem”, a Casa do 
Bem atende pelo fone (84) 3202-3441, e tem como presidente o 
escritor, jornalista e ativista social Flávio Rezende.

É incrível como a motivação de alguém pode transformar 
a realidade. No caso de Flávio, o contato com a sabedoria de Sai 
Baba e a atividade de meditação expandiram sua consciência 
para que percebesse que o outro, no caso os jovens e moradores 
de Mãe Luíza, precisava de ajuda, valorização e inclusão.

Com base no relato sobre a Casa do Bem, percebe-se 
que muitos indivíduos não têm se contentado em observar 
a realidade como se apresenta e empreendem organizações 
sociais não governamentais para responder a demandas sociais 
e ambientais e econômicas.

No que se refere ao aperfeiçoamento da sustentabilidade 
econômica por intermédio da inovação, destaca-se a atuação 
do Instituto de Inovação e Sustentabilidade no estado do Rio 
Grande do Norte. O Instituto de Inovação e Sustentabilidade foi 
criado no final de 2008 para fomentar melhorias das condições 
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de trabalho e renda da comunidade. Percebe-se que, a partir dos 
projetos do instituto, como a Oficina “Inovar Sustentável”, foram 
imaginadas iniciativas para a geração de renda. O Programa 
“Cultura de Inovação e Sustentabilidade” trata-se de um con-
junto de ações estratégicas que possuem o desafio de criar 
e compartilhar uma cultura de inovação e sustentabilidade 
no estado do Rio Grande do Norte, no Nordeste, no Brasil. O 
projeto realizou, em 2010, mais de 20 ações relacionadas a pro-
jetos de inovação e sustentabilidade (empreendedorismo, meio 
ambiente, responsabilidade e qualidade de vida no trabalho). 
Os principais subprojetos são: o Núcleo de Incubação Virtual de 
Organizações (NIVO), as palestras e os minicursos “Cultura de 
Inovação e Sustentabilidade”, os workshops “Inovar Sustentável” 
e o Centro de Treinamento Instituto Boa Sorte localizado no 
Semiárido nordestino, na cidade de Caiçara do Rio dos Ventos. 
A execução do projeto “Cultura de Inovação e Sustentabilidade” 
busca prover inovações às organizações públicas e privadas do 
estado do Rio Grande do Norte.

A organização possui os seguintes objetivos:

 » apoiar o fomento do empreendedorismo em empresas 
nascentes, por meio do programa de incubação Núcleo 
de Incubação Virtual de Organizações;

 » fomentar a criação de uma cultura associada de ino-
vação e sustentabilidade via a realização das palestras 
“Cultura de Inovação e Sustentabilidade”;

 » orientar o processo de desenvolvimento de projetos 
de inovação e sustentabilidade (econômica, social e 
ambiental) no contexto das organizações mediante 
o projeto “Inovar Sustentável”;

 » fomentar um processo de autoconhecimento e 
contato com características comportamentais de 
empreendedorismo por intermédio de ações de 
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treinamento e capacitação no centro de treina-
mento Instituto Boa Sorte na cidade de Caiçara 
do Rio dos Ventos (RN). Com o auxílio de ações de 
educação experienciais e metodologias educacionais 
inovadoras, procura-se fomentar uma mudança de 
comportamento em prol de uma postura de autor-
responsabilidade social e ambiental.

Está em curso um novo estágio no desenvolvimento das 
organizações. Trata-se de um momento no qual as organizações 
percebem que o seu sentido de existir não se justifica apenas 
pelo lucro, mas que elas precisam colaborar na construção de 
uma experiência de responsabilidade social, ambiental e de 
evolução humana dos trabalhadores e dos gestores envolvidos 
nos processos organizacionais.

Cultivando a ética

A ética é um tema que une a humanidade. Em diferentes 
linhas de pensamento, a ética sempre está presente como um 
valor a ser preservado e um instrumento para garantir a ordem 
humana. Assim, a avaliação quanto ao que seja a ética não deve 
ficar presa apenas a uma explicação da filosofia ocidental. 
Do mesmo modo que a ética é compreendida nas sociedades 
ocidentais, também o é nas sociedades orientais. No Budismo, 
encontram-se as Oito Virtudes para o exercício de um com-
portamento ético:

1ª Compreensão correta – para livrar-se da supers-
tição e da desilusão.

2ª Pensamento correto – para pôr a vida num cami-
nho correto.
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3ª Fala correta – gentil e verdadeira, que consiste em:

 » não mentir;

 » não criticar os outros injustamente;

 » não usar linguagem grosseira; e

 » não comentar sobre a vida alheia.

4ª Ações corretas – pacíficas, honestas e puras, 
seguindo os “Cinco Preceitos”:

 » não matar;

 » não roubar;

 » não mentir;

 » não ser desonesto; e

 » não consumir drogas ou beber intoxicantes.

5ª Vida correta – não apresentar injúria ou perigo 
para qualquer ser vivo.

6ª Esforço correto – em autotreinamento e autocon-
trole, por meio da:

 » conquista dos pensamentos maléficos;

 » esforço para se manter os bons pensamentos.

7ª Comprometimento correto – expressar uma 
mente ativa e alerta.

8ª Concentração correta – em meditação profunda 
das realidades da vida, ao tornar-se inteiramente 
consciente de todos os estados corporais, emocionais 
e mentais.
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As Oito Virtudes propostas por Buda são importantes 
características associadas à prudência, compreendida como um 
estado de consciência que o indivíduo mantém. Muitas vezes, 
não se é prudente por não prestar atenção à maneira como a 
mente funciona.

A trilogia Matrix apresenta a preocupação com a ética, pois 
estão presentes, em seu background teórico, questões relativas 
a um convite à valorização do humanismo. Esse convite se faz 
oportuno quando a própria trilogia apresenta uma sociedade 
ameaçada por suas próprias ações a condenar o seu futuro.

No exame da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
alguns artigos são condizentes ao que os membros da nave 
Nabucodonosor buscam para a humanidade:

Artigo 1º – Todas as pessoas nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem 
agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.

Artigo 3º – Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e 
à segurança pessoal.

Artigo 4º – Ninguém será mantido em escravidão ou 
servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos 
em todas as suas formas.

A descoberta da importância do cuidado e do amor 
influencia na criação de um estado de consciência de com-
paixão e de um ambiente ético no qual há uma realidade de 
interconectividade entre todas as coisas. A partir dessa visão, 
conscientiza-se de, ao se cuidar do meio ambiente, estar cui-
dando do próprio homem; e, ao se buscar autoconhecer, o homem 
melhor se relaciona com o meio ambiente.

O convívio ético e a compreensão das diferenças indi-
viduais são práticas importantes para se ter um ambiente 
organizacional no qual as pessoas são felizes.
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A gestão do bem-estar 
nas organizações

Intensos processos de mudança organizacional geram a 
necessidade de os funcionários desenvolverem uma dinâmica 
de trabalho que atenda as suas expectativas. Muitas vezes, o 
processo de busca de novas alternativas se apresentaria frus-
trante, cansativo e estressante. É imperativo as organizações 
adotarem mecanismos para lidar com o estresse.

Cada indivíduo e a própria organização devem possuir 
uma reflexão crítica dos processos de mudança. Muitas mudan-
ças organizacionais implicam os colaboradores mudarem de 
cidade e ambiente de trabalho. Às vezes, mudanças drásticas 
desestabilizam famílias e acabam relacionamentos. Processos 
de mudança violentos são um forte desencadeador de estresse. 
Cabe às organizações ter cuidados de não utilizar os processos 
de mudança como um instrumento de tortura.

Políticas para a melhoria da qualidade de vida devem 
ser acompanhadas de um programa de Desenvolvimento 
Organizacional (DO) que englobe preocupações com aspectos 
como: respeito pelas pessoas; criação de situações de confiança; 
equalização do poder; enfrentamento dos problemas; e par-
ticipação das pessoas afetadas pelos processos de mudança.

É pertinente cultivar a inteligência emocional na organi-
zação de modo a lidar com eventos de extrema ameaça. Existe 
uma compreensão de ser necessário administrar o estresse, 
devendo esse processo ser tanto uma preocupação individual 
como organizacional.

As abordagens individuais de administração de estresse 
são aquelas nas quais o próprio indivíduo se responsabiliza pelo 
uso das técnicas. As abordagens individuais incluem meditação, 
ioga, exercícios não competitivos como aeróbica, caminhada, 
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corrida, natação, bicicleta, entre outros. Muitas vezes, bons 
relacionamentos na família e no ambiente de trabalho permi-
tem existir um espaço para conversas que podem servir como 
uma válvula de escape e um apoio social e emocional a um 
determinado problema enfrentado.

Ao considerar as organizações como fóruns de aprendi-
zado, deve-se ensinar técnicas de relaxamento e incentivar a 
realização de práticas esportivas. Mostra-se necessário existir 
a promoção de condições para permitir os colaboradores se 
interessarem pela prática de exercícios para o bem-estar.

As abordagens organizacionais de administração do 
estresse são aquelas iniciativas articuladas pela organização 
e aplicadas de maneira coletiva a todos os funcionários. Esse 
tipo de cuidado com os funcionários não é algo novo na gestão 
de pessoas, sendo em algumas organizações já uma espécie 
de ritual organizacional que ajuda a diminuir os problemas 
decorrentes do estresse.

Ao se apregoar a importância da inovação e da cria-
tividade como um ingrediente para a sustentabilidade das 
organizações ao longo do tempo, mostra-se como desafiador 
os membros de uma organização estarem mentalmente e 
fisicamente bem preparados para lidar com os desafios. Um 
equilíbrio corpo-mente é necessário para se estar mais apto 
para pensar com flexibilidade e criatividade. Ao se estar bem 
fisica e mentalmente, há maior abertura para perceber novas 
perspectivas para a resolução de problemas.

A busca humana pelo bem-estar apresenta, numa perspec-
tiva mais profunda, uma necessidade de os indivíduos experien-
ciarem estados elevados de consciência de saúde. A busca pela 
manutenção de estados elevados de consciência sempre esteve 
presente na humanidade, desde os primórdios, entre variados 
povos, como os egípcios, as civilizações pré-colombianas, os 
tibetanos, entre outros.
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Hoje, na sociedade moderna, parece existir o desejo de 
resgate de conhecimentos milenares úteis à longevidade e à 
melhoria da qualidade de vida, em especial à utilização da 
meditação e à prática de ioga. É importante ainda as organiza-
ções promoverem a administração de maior tempo livre para 
o exercício das práticas supracitadas.

Uma gestão do bem-estar parece envolver um conjunto 
de práticas que são adaptadas de organização para organização. 
É pertinente refletir sobre o que é adequado às características 
organizacionais e à expectativa das pessoas.

O desenvolvimento de técnicas voltadas ao bem-estar 
pode colaborar, de modo eficaz, para os indivíduos encontrarem 
um espaço psicológico favorável para se perceberem como seres 
transcendentes. Quando existe qualidade de vida no ambiente 
de trabalho, as pessoas têm as condições favoráveis para terem 
mais ideias, para encontrar variedades de soluções para os 
problemas organizacionais.





Capítulo 10 – Avaliação dos resultados de uma 
gestão transpessoal
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É válido lembrar que, antes de se empreender a adoção 
do modelo da gestão transpessoal, seja aplicado questionário 
ou entrevistas de avaliação inicial. Conforme foi dito quando 
falamos da natureza da pesquisa, é importante que o pesqui-
sador, o consultor ou o profissional que venha a empreender 
processos de transformação organizacional examine a situação 
encontrada antes de implementar a intervenção organizacional.

As informações e as percepções coletadas em uma fase 
inicial subsidiarão a comparação com o momento de avaliação 
dos resultados da gestão transpessoal. De certo modo, a partir da 
operacionalização daquilo que enfatizamos como administração 
transpessoal, o processo de avaliação e exame das experiências 
deve ser algo permanente.

Na atividade de avaliação da gestão transpessoal, interes-
sa-se em examinar quais foram as transformações qualitativas 
obtidas. É importante se questionar também: o que avaliar? É 
importante que se definam os aspectos a serem analisados. De 
modo geral, alguns possíveis benefícios a serem alcançados, 
a partir da aplicação de alguns conhecimentos da psicologia 
transpessoal no dia a dia, são:

1. o estímulo ao contato com a motivação mais 
profunda;

2. a atenção ao momento presente;

3. a transcendência do ego: mais facilidade em 
lidar com as diferenças;

Avaliação dosresultados de uma
 gestão transpessoal
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4. a aplicação do conceito de desapego ao contexto 
organizacional envolvendo a capacidade de supe-
rar adversidades;

5. o desenvolvimento da intuição;

6. a ampliação e elevação do estado de consciência;

7. a valorização do autoconhecimento;

8. o contato com a dimensão do herói;

9. a integração com a totalidade e o desenvolvimento 
da responsabilidade;

10. a mudança de percepção da crítica para a ação: a 
criação de uma visão do mundo como um reflexo 
de nós mesmos;

11. a preocupação genuína com o bem-estar dos 
membros de uma organização;

12. a comunicação não apenas por meio da palavra, 
mas também pelo estado de consciência;

13. a valorização dos relacionamentos;

14. a busca de novas formas de aprendizagem;

15. a valorização do diálogo inter-religioso  
nas organizações;

16. o cultivo de estados de consciência alterados 
nas organizações;

17. a inserção de práticas meditativas nas organizações;

18. o cultivo da felicidade nas organizações;

19. a valorização dos sonhos nas organizações; e

20. a valorização da espiritualidade.
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Em um processo de avaliação das experiências condu-
zidas em favor da felicidade nas organizações, qual o nível de 
profundidade da experiência da consciência? Qual o poder de 
transformação pessoal dessas vivências? Essa é uma pergunta 
interessante quando falamos de gestão transpessoal. Qualquer 
esforço para responder a essas perguntas é arbitrário. Contudo, 
possíveis dimensões de experiência estão relacionadas à percep-
ção, aos sentimentos, à consciência e à dimensão transpessoal. 
Um pouco sobre essas dimensões é explicado a seguir.

Mundo 1 – o mundo das percepções (visão, olfato, paladar, 
tato e audição), associadas a experiências mais diretas sem um 
nível de transformação mais profundo. O mundo das percep-
ções se relaciona às organizações terem investido na melhoria 
das condições físicas de trabalho. Desse modo, existem novas 
informações no ambiente de trabalho: móveis, design, novos 
cheiros, entre outros.

Mundo 2 – o mundo dos sentimentos. Na dimensão desse 
nível de experiência, as organizações procuram mudar a forma 
como os sentimentos são experienciados. Assim, busca-se uma 
forma de expressão dos afetos. Comportamentos são adotados 
em direção à melhoria dos relacionamentos. O foco está na 
adoção de novos comportamentos, mas não na mudança mais 
profunda da consciência.

Mundo 3 – o mundo da consciência, que se refere a 
entrar em contato com níveis de realidade mais profundos 
de sua própria consciência. Os indivíduos estão mais atentos 
às próprias emoções. Espera-se que a condução desse tipo de 
experiência propicie um maior nível de inteligência emocional. 
Neste mundo, as pessoas estão mais atentas aos estados de 
consciência e às emoções.

Mundo 4 – o mundo transpessoal, que se refere às 
vivências que podem ser compreendidas como transcen-
dentes. Envolve a realização de comunicação e experiências 
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transformadoras. As pessoas da organização têm profundos 
insights, manifestam-se novas compreensões de fenômenos 
organizacionais, e os próprios trabalhadores identificam algo 
transformador em suas vidas. Em uma experiência transpessoal, 
novas percepções são desenvolvidas envolvendo a geração e a 
identificação de significado nas ações que são realizadas, como, 
por exemplo, um senso de coletividade. No mundo transpessoal, 
as pessoas descobrem que existem explicações transcendentes 
para fatos da vida diária, situação essa que pode ser entendida 
como transcendente, mística ou espiritual, conforme se prefira 
intitular. Nas experiências transpessoais, pode se perceber um 
profundo nível de pertencimento ao cosmo e à natureza como 
uma extensão do outro, de acordo com a visão da física quântica.

A partir do exposto, é importante avaliar que tipo de 
modelo gerencial está sendo empreendido nas organizações. 
Que tipo de experiência está sendo conduzida? Em que medida 
a vida das pessoas está sendo transformada no sentido de se 
ter um modelo de uma organização feliz? Em que medida os 
líderes empreenderam transformações pessoais significativas, 
e estão interessados no bem-estar de seus colaboradores? 
Qual o nível de profundidade das experiências realizadas no 
contexto organizacional?

Um cuidado que deve existir na condução de atividades 
de transformação pessoal nas organizações refere-se a muitas 
vezes alguns elementos mais relacionados à vida pessoal dos 
participantes de treinamentos experienciais serem aprofunda-
dos por intermédio de atividade psicoterápica individual em um 
consultório. Treinamentos experienciais são uma oportunidade 
de as pessoas tomarem consciência de traumas e barreiras que 
precisam ser superados. Contudo, o facilitador desse tipo de 
dinâmica deve ter muito cuidado para não expor inadequada-
mente um indivíduo perante um grupo.

Portanto, a prática de dinâmicas organizacionais grupais 
com fins transpessoais não é, em absoluto, uma terapia, mas 
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uma metaterapia, tendo em vista que os problemas abordados 
são coletivos e não individuais. De certa maneira, talvez quando 
existirem grupos nos quais os membros mantêm uma confiança 
mútua entre si, haja uma possibilidade de explorar a consciência 
de modo mais profundo, pois, às vezes, o exemplo de uma pessoa 
pode servir para outra.

Em definitivo, tanto o treinamento em gestão trans-
pessoal como a própria prática não devem ser uma prática 
teórica, mas sim prática e vivencial. Desse modo, conforme 
enfatizado por Rezende (2007), o conhecimento dos livros 
pode ajudar alguém a construir a felicidade na medida em 
que ele tem mais possibilidades de encontrá-la. Ao mesmo 
tempo, o conhecimento auxilia a dizer se está ou não feliz e 
a entender o sofrimento próprio e o dos outros. Está também 
no conhecimento a fonte da compreensão da infelicidade 
dos outros e do mundo. O conhecimento permite também o 
fortalecimento de uma visão altruísta e o reconhecimento dos 
caminhos para ajudar o próximo. Por meio do conhecimento, 
sabe-se se algumas pessoas são infelizes por serem ignorantes 
de seu desconhecimento e como é possível ajudá-las.

O contato com o que é a psicologia transpessoal e suas 
associações para a construção de um novo modelo de gestão 
é uma oportunidade para se perceber novas perspectivas de 
desenvolvimento psicológico e espiritual para o indivíduo e 
a organização.

Alain de Botton, em A arte de viajar e em seus outros livros, 
é um exemplo de alguém que consegue experienciar o processo 
de contato com todos seus pensamentos, seus sentimentos e suas 
emoções. É interessante observar a escrita dele, pois, mediante 
o modo como escreve, ele consegue transmitir a atenção à 
consciência pessoal. Desse modo, um exercício de atenção à 
consciência não é meramente um esforço contemplativo, pode 
ser empreendido de diversos modos, conforme a história de vida 
de cada um e a experiência pessoal. De qualquer modo, seja um 
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indivíduo com um perfil mais intelectual ou mais sensível; ou 
uma organização de viés mais mecanicista, como uma indústria, 
ou uma organização que lide mais com subjetividade como uma 
agência de publicidade, a atenção à consciência, às emoções, 
será cada vez mais um diferencial de sucesso. Portanto, é nesse 
sentido que torna-se importante avaliar quais foram os possíveis 
resultados gerados a partir da adoção daquilo que entendemos 
de administração transpessoal.





Considerações Finais
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Preciso agradecer por algumas oportunidades que tive 
de conhecer pessoas, livros, lugares e experiências que me 
transformaram e que hoje me permitem narrá-las fazendo-me 
imaginá-las como mantras e vibrações que se propagarão no 
universo, me tornando uma pessoa melhor e colaborando para 
um carma positivo. Foram viagens à Itália, à Índia, aos Estados 
Unidos e a diferentes estados brasileiros. De certo modo, este 
livro ajuda a compartilhar essas vivências com outras pessoas, 
ajudando-as no cultivo da felicidade e de esperar que isso tam-
bém se manifeste nas organizações.

A busca da felicidade não é uma experiência individual, tra-
ta-se de se interessar em ajudar o outro, algo similar à prática de 
um bodisatva, aquele que, em seu coração, tem o firme propósito 
de tornar-se um Buda (aquele detentor de uma consciência clara, 
elevada e ampliada), mas que se interessa também na evolução 
dos outros seres humanos. De acordo com Rezende (2007), o 
caminho do bodisatva pode ser visto como uma integração entre 
o autoaprimoramento e o zelo para com a sociedade.

Como fazer para os indivíduos se perceberem como seres 
transcendentes? O que faz de um humano um ser transcendente? 
Esse é guiado por fantasias, sonhos, desejos e imaginação. Desse 
modo, precisa de uma atenção especial a partir de uma forma 
especial de comunicação que toque o coração das pessoas, em 
uma expressão de afeto e amor.

É por intermédio dessa comunicação de afetividade que 
se pode aproximar de uma experiência de felicidade coletiva 
e compartilhada. Quando trazemos elementos da psicologia 
transpessoal ao modelo proposto, enfatizamos a necessidade 
de educar os indivíduos para encontrarem a potencialidade 
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de suas existências. Enfatiza-se assim uma emancipação, pois 
se percebe, em grande frequência, que muitas organizações 
não estão interessadas em uma autonomia dos indivíduos. 
Cabe à educação o cultivo de uma visão crítica que torne o 
indivíduo consciente de possíveis mecanismos organizacionais 
de exploração e opressão.

O profissional deve estar “desperto”, isto é, interessar-se 
pelo bem-estar humano, sendo essa a principal força norteadora 
do trabalho nas organizações. Portanto, os ganhos do capital 
devem se submeter a essa lógica, prenunciando um modelo de 
gestão sustentável.

O compromisso da gestão transpessoal é com o indivíduo, 
sem interessar-se pela produtividade, acreditando que é neces-
sário despertar o potencial humano, característica que se torna 
fundamental para o desenvolvimento de pessoas que realmente 
realizem importantes mudanças organizacionais. Portanto, esse 
é um indivíduo que se paga à medida que está preocupado com 
criatividade, inovação, saúde e sustentabilidade.

Um enfoque organizacional preocupado em cultivar 
experiências de felicidade nas organizações envolve observar 
tanto elementos relativos ao comportamento organizacional 
(definição de cargos, absenteísmo, rotatividade no emprego, 
produtividade, desempenho humano e gerenciamento, moti-
vação, liderança, poder, comunicação interpessoal, estrutura, 
processos de grupo, aprendizagem, processos de mudanças) 
quanto à dimensão operacional relativa a temas como logística, 
qualidade, finanças, entre outros.

Ao mesmo tempo, não devemos esquecer que o que inti-
tulamos administração transpessoal é essencialmente um 
enfoque experiencial.

Orienta-se também que a adoção de programas em prol 
da felicidade examine a cultura organizacional.



209

Júlio Francisco Dantas de Rezende

As mudanças propostas por nós são uma oportunidade 
para a manifestação de uma nova filosofia de trabalho e a cons-
trução de um ambiente mais saudável, estimulante e desafiador.

A discussão de um novo modelo gerencial para as organi-
zações deve ser algo dialógico, pois dificilmente algum modelo 
modificará completamente o anterior, tratando-se, na verdade, 
de um passo rumo a novos conceitos não previstos. Além disso, 
a proposta da administração transpessoal é um enfoque com-
plementar e motivador à criação de uma nova estrutura de 
processos organizacionais. Portanto, é importante, uma vez 
que a proposta da administração transpessoal é inspirar e 
fornecer energia à organização, que elementos e ferramentas 
como o Planejamento Estratégico, o Balanced Scorecard, a Gestão 
da Qualidade Total, que envolvem o cuidado com finanças, 
clientes, processos internos e o aprendizado, continuem sendo 
empreendidos e monitorados pelos gestores e pelos demais 
colaboradores nas organizações.

Desse modo, a procura da felicidade e o esforço por 
desenvolver uma administração transpessoal não são uma 
solução mágica. Para tornar uma organização consciente de 
sua dimensão transcendente, não se deve encarar esse processo 
como algo mecânico que pode ser feito a partir de um download. 
Uma administração transpessoal que incentive as pessoas a 
entrarem em contato com a natureza interior depende funda-
mentalmente de interesse, motivação, cuidado e um desejo de 
transformação.

Este livro se revelou um grande esforço cognitivo, pois 
reuniu um elevado conjunto de referências, experiências em 
prol da elaboração de um modelo que pudesse ser replicado 
em outras organizações. Espera-se que tenha se conseguido 
apresentar uma proposta unificante que auxilie a se empreen-
der processos de mudança no sentido de construir ambientes 
organizacionais mais felizes.
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A administração transpessoal é um conceito continua-
mente em construção, pois, como posso perceber, a partir de 
minha formação profissional em administração e psicologia, 
muitas são as ideias possíveis de aplicar no contexto do trabalho 
e das organizações, e vou percebendo isso dia a dia, observando 
o meu próprio comportamento e o dos meus colegas; os sucessos 
e os insucessos quanto ao que seja ter um ambiente agradável 
de trabalho. De modo geral, pensar em administração trans-
pessoal como um enfoque gerencial interessado em promover 
uma maior qualidade de vida no trabalho, necessariamente, 
envolve transformar a percepção de cada envolvido nas dinâ-
micas laborais. Assim sendo, é pertinente uma transformação 
da consciência pessoal. Cabe à organização, interessada em 
alguns elementos do enfoque proposto, proporcionar espaços 
para que os indivíduos entrem em contato com a possibilidade 
de transformar a consciência pessoal de modo a se tornarem 
pessoas mais ativas, felizes e saudáveis. A partir dessa afirmação, 
identifico a administração transpessoal como uma trajetória 
em construção. Assim, nesse campo, está aberto um convite a 
outros pensadores e envolvidos com as práticas organizacionais 
a pensarem contribuições sobre uma administração renovada, 
interessada na transcendência humana, na saúde e na inco-
mensurabilidade quanto ao que é o humano.

Por fim, considero que o conhecimento sobre o que seja 
uma administração transpessoal pode ser útil ao desenvolvi-
mento de uma percepção ecológica, tão necessária ao contexto 
organizacional, tendo em vista que uma das grandes barreiras 
ao desenvolvimento de práticas de sustentabilidade está asso-
ciada não apenas à falta de informações, mas também à falta 
de experiências mais profundas. O enfoque transpessoal pode 
apresentar indicativos quanto à inseparatividade do indivíduo 
e do cosmos, gerando, assim, maior significado, qualidade de 
vida e saúde nas pessoas e nas organizações.
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