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Conclusão 

 

Segrera (2006), em seu capítulo “El desarrollo humano 

centrado en lãs personas”, apresenta importantes considerações para 

o âmbito das relações inter-organísmicas.  

Tecendo comentários transdisciplinares acerca da política 

pública e sua mediação ao nível da realização de pessoas e grupos em 

suas comunidades concretas (Segrera, 2006, pp. 28-29), o autor 

reconhece “una confianza en las potencialidades de los grupos y 

personas, capaces por sí mismos de una realización social y 

personal, cuando se les dan condiciones ambientales y recursos 

adecuados para obtenerla” (Segrera, 2006, p. 36). 

Em sua argumentação, observa-se que “el verdadero desarrollo 

pleno de um organismo es aquél en el que todos e cada uno de sus 

elementos encuentran espacio para su actualización en armonía y 

solidaridad (...) el desarrollo pleno no puede darse com base em la 

destrucción de uma parte del organismo” (Segrera, 2006, p. 37). 

Quer-se, nessa premissa, inferir que a facilitação de 

relações de crescimento do ponto de vista do Organismo (e não de um 

Self, ou de um indivíduo) não permite que, “(...) a costa de 

sacrificar, ignorar o lastimar ciertos elementos para que otros 

elementos o aspectos, suyos o de otras personas, se beneficien 

(...)” (Segrera, 2006, p. 37).  

Se estamos, de fato, considerando os processos de expansão 

para um tecido de capilaridades vivas, não há como restringir-se a 

um único aspecto ou faceta isolados do seu funcionamento que se dá 

integrado com as redes maiores de sustentação vital.  
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Trabalhar com um único “pedaço”, “conteúdo” ou “demanda”, 

pressupõe a extirpação de uma porção cujo deslocamento a torna 

tecido morto e estanque, ou, ainda possível, pelas vias quiméricas 

de uma operação cuja existência e os efeitos dão-se exclusivamente 

no âmbito das idealizações. 

No primeiro exemplo, trata-se, geralmente, de regiões amorfas 

de Condições de Valia, enquanto, no segundo, dos artifícios do Self 

e suas atualizações circunscritas às simbolizações cronificadas.  

Esta compreensão pormenorizada a respeito das introjeções 

permite-nos também considerar, nos Organismos, como valores 

arraigados passam a refletirem-se em atitudes específicos. 

Partindo da “(...) tendencia formativa [que] puede ser 

descrita como el impulso al desarrollo existente em el conjunto de 

los seres del universo, incluyendo los organismos, sociales e 

individuales (...)” (Segrera, 2006, p. 37), emerge um funcionamento 

organísmico que também se faz presente na concepção de dinâmicas 

valorativas mais ricas, correspondentes a: “Para la congruência, es 

el valor de la armonía; para la aceptación, el valor del amor; para 

la comprensión empática, el valor de la sabiduría” (Segrera, 2006, 

p. 38). 

A grande questão que, portanto, se interpõe diz respeito à 

constituição, na malha de funcionamentos de Organismos Coletivos, de 

um núcleo ampliado de avaliação que seja estabelecido como interface 

ao funcionamento conjunto dos quantos Organismos que estejam 

coordenados em suas direções. 

Trata-se, afinal, de uma conexão robusta cujos processos não 

se reduzem às duas (ou mais) regulações para satisfazer um valor, 
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mas, ao contrário, de culturas e canais organísmicos diferentes 

conectados entre si por um valor comum de maior complexidade para 

ambas as redes. 

Esta tela transorganísmica que permite avaliações mais 

complexas, que não é estrangeira, muito embora não se encerre nos 

trânsitos prévios de ambas as redes que o integram, é “(...) uma 

configuración que requiere, simultáneamente, de coherencia 

(congruencia), apertura (aceptación) y empatia (comprensión) de su 

proceso” (Segrera, 2006, p. 39). 

Se é verdade que cada Organismo traz, encerrado em sua rede 

de funcionamentos e conexões, uma expressão singular do mistério e 

da criatividade das manifestações vitais, então, ir a busca desses 

sentidos e percepções de cada outro, mas que um convite, é um 

imperativo ético. 

Uma ética, por certo, que ressoa com mais vida e quer-se mais 

próxima das outras manifestações e singularidades percetuais e 

experienciais. Nesta ética dos contatos e associações organísmicas, 

almeja-se, a partir do enquadre perceptual organísmico do outro, 

estabelecer pontes com facetas e campos da vida que não havia 

acesso: “El verdadero amor, la aceptación es atravernos a ir hasta 

las últimas consecuencias en nuestra relación social e interpesonal 

en el reconocimiento de los otros, del mundo y de lo outro” 

(Segrera, 2006, p. 40). 

É exatamente porque há diversidade nas tantas manifestações 

que nos esforçamos, com nossas limitações e deformações, para 

reconhecê-las, acessá-las, facilitá-las e, eventualmente, delas 

participar, a partir do enquadre mais próximo da singularidade que 



 184

apresentam “La comprensión empática es el esfuerzo de comprensión de 

la existência de los otros, del mundo, de lo divino, mediante la 

captación de su próprio marco de estructuración” (Segrera, 2006, p. 

40). 

Ir em busca destas Nações Organísmicas, de suas matizes e 

complexidades associativas entre vários Organismos em cooperação, é 

questionar o confinamento habitual da Cidade em processos 

idealizados nos encaixes de inúmeras placas de Condições de Valia.  

É considerarmos, por exemplo, alternativas para, no espaço 

público, argüimos cadeias de funcionamentos individuais cujas 

introjeções projetam-se como largas sociabilidades compartilhadas. A 

título de ilustração, poderíamos considerar a natureza e o efeito 

social dessa introjeção coletivizada de que os recursos são 

ilimitados, a produção é infinita e que o sentido unidirecional da 

vida flutua por entre ter, fazer, poder e prazer. 

Se é verdade que, ao nível da estrutura avaliativa emergente 

dos padrões de funcionamento de um Organismo, é possível 

experienciar a vulnerabilidade dessas simbolizações herméticas, 

também é preciso, ao nível dos funcionamentos entre diferentes 

Organismos cooperados na manifestação dos processos da Cidade, 

vislumbrar interfaces de avaliação Organísmicas multicêntricas, 

capazes de enfrentar espectros de deformação e teias de significados 

introjetados e sempre atualizantes nos seus ideais. 

Se o Estado ou a Cidade permitiram que esta camada de 

deformação coletiva fosse inscrita ao funcionamento dos Organismos, 

é também responsabilidade coletiva (e não, meramente, do 

particular), oferecer uma cadeia de processos mais largos em vista 
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de mitigar os efeitos danosos de separação e alienação no bojo 

desses processos. 

Não basta, meramente, facilitar experiências de crescimento a 

personalidade enrijecida do Organismo, quando também permanecem 

incólumes as redes de valores introjetados na estrutura de 

funcionamento do Estado e da Cidade. 

Perpassando o Estudo da Felicidade, da Felicidade Coletiva e 

da Felicidade Pública Genuína, estamos lidando com a pluralidade de 

esforços para lançar as bases de uma forma de convivência que, sem 

omitir-se para a resistência e o enfrentamento, também é capaz de 

entrelaçar-se com a vida pela contemplação da abundância e da 

generosidade. 

Trata-se de espaços psíquicos e suas decorrentes 

transposições físicas onde não é a disputa que encerra movimentos, 

mas, por exemplo, um reconhecimento da bondade e da compaixão na 

construção de entornos urbanos inesgotáveis de maior partilha de 

sentido e de realização. Matéria prima da solidariedade e sempre 

renovável, é por meio dessa consciência cívica do serviço à vida que 

se parece buscar interpretações inovadoras para o Estado e o Bem 

Comum. 

Em sendo verdade que os diferentes sistemas políticos 

relacionam-se de modos radicalmente diversos à proposta de uma 

Felicidade Pública Genuína como métrica de Governo e do agir 

público, parece-nos, por outro lado, possível também imaginar que, 

semelhantemente à conquista de Direitos Humanos largamente 

difundidos, estamos, neste século, propondo algo de novo, algo de um 

novo “senso de coerência” da coletividade humana. 
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Em muito pressionados pelas urgências ambientais e 

climáticas, nossa retomada de “sentido” e de “coerência” é, na 

verdade, um resgate, de várias maneiras, com os mundos de 

significados e símbolos que deixamos para trás, e que repousam 

abaixo das camadas de isolamento da individualidade. Nestas várias 

ancestralidades dormentes, existem modos de superar o mecanicismo e 

o automatismo de um mundo que, por absoluto, não pode cumprir suas 

promessas de prazer e consumo indissolúveis para todos. 

Na cultura do Butão, historicamente apostou-se em uma 

Cidadania Bodissatva, vislumbrando-se: 

Looking back in history, Zhabdrung Ngawang Namgyal unified 
Bhutan during the 17th Century and created its first formal 
government, the Dual System of Governance. This system of 
governance combined both the secular and religious which 
complemented one another and worked together for the benefit 
of Bhutan´s citizens. Zhabdrung created the laws of the land 
based upon the sixteen principles of moral conduct and the ten 
virtuous deeds, which had been previously developed from the 
teachings of the Buddha, which gave these laws a distinct 
religious flavor. The codified laws took into consideration 
the material and spiritual rights, benefits and 
responsibilities of both individual citizens and the greater 
community. 
In fact, by adhering to the laws of the land, one could put 
into practice the Bodhisattva ideals and enrich one´s own 
spiritual training. The rules and regulations are steeped in 
Buddhist teachings and at their core is the practice of 
benefiting other beings (Dorji, 2007). 
 
Felicidade, nessa política do Butão, e acompanhando os 

ensinamentos de Shantideva, desde o século VII, não é uma combinação 

de autonomia e autodeterminação para a satisfação das necessidades 

individuais: 

All those who are unhappy in the world are so as a result of 
their desire for their own happiness. All those who are happy 
in the world are so as a result of their desire for the 
happiness of others (Dorji, 2007). 
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Ainda que, no Butão, com intervenções projetando-se da 

cultura do Vajrayana (Trungpa, 2005/1978), enfatize-se a 

manifestação de nove dimensões, tais aspectos e as subclasses que a 

acompanham (uma dimensão específica, do FIB, dedicada ao Bem-Estar 

Psíquico, está subdivida em quatro eixos, quais sejam 

Espiritualidade, Qualidade de Vida, Saúde Mental e Balanceamento 

Emocional) não materializam ou solidificam um conteúdo para a 

Felicidade. Em outras palavras, Felicidade continua como origem, 

como inspiração – e não como destino. 

Ao contrário da Felicidade como meta última que coincida e 

fortifique o preenchimento do indivíduo, as tais nove dimensões 

promovem, na sua cultura de origem, o acúmulo de mérito e virtude, 

que, bem poderiam ser acumulados através de infinitas outras 

práticas que, por sua vez, reduzem a freqüência de obstáculos e 

dificuldades na realização das atividades cotidianas que, ao seu 

modo, poderão, ou não, vir a ser utilizados para alcançar estados de 

reconhecimento e agência a partir da interdependência entre todos os 

fenômenos.  

Deste campo expansivo de ação não obstruída e de sabedoria 

intrínseca, então, práticas de bondade-amorosa e compaixão seriam 

cada vez mais freqüentes, para benefício de todos os seres 

sensientes.  

É possível realocarmos o amor e a compaixão em nossas 

intervenções? Será possível abrir os olhos para atitudes e dimensões 

que relegamos – ou, talvez, fechar os olhos para esse mundo que 

sabemos?  

O próprio Rogers sugere: 
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O que é este “mundo real” de que estamos falando? (...) Há 
poucas semanas, tarde da noite, eu estava sentado à varanda de 
uma casa de praia no norte da Califórnia (...) Um planeta 
brilhante, exatamente acima de mim, moveu-se com igual 
lentidão majestosa até um ponto distante à minha direita. Em 
suas trajetórias, a Via Láctea e todas as outras constelações 
os acompanhavam (...) Asneiras, diz você? (...) Penso em John 
Lilly, cientista formado em Cal Tech (...) É extremamente 
desconcertante acompanhar seu percurso desde quando era um 
cientista crente apenas em modelos mecânicos de realidade até 
sua posição atual de consciência alterada a vários níveis que 
alcançou e ajudou outros a alcançar (...) ele experimenta o 
universo como unidade, uma unidade baseada em amor” (Rogers & 
Rosemberg, 1977, p. 185 e 188). 
 
Esta é uma das propostas... apenas uma proposta da política 

do Butão e que parece ressoar com outras atitudes de transformação. 

É também de Rogers a constatação: 

Conheço pouquíssimas pessoas nas principais universidades que 
tenham qualquer compreensão real e profunda do meu trabalho 
(...) Fora dessas instituições existe um bom número de pessoas 
[que compreendem]. O interessante é que o grau de compreensão 
não depende do grau de contato comigo. Quando as pessoas estão 
filosoficamente prontas para esta parte de mim, elas conseguem 
captar tudo pela leitura. Se elas não estiverem prontas 
filosoficamente, elas podem morrer de ler e mesmo assim não 
compreenderão. Basicamente, é um jeito de ser e as 
universidades não estão interessadas em jeitos de ser. Elas 
estão mais interessadas em idéias e em jeitos de pensar 
(Rogers citado por Baldwin, 2000, pp. 37-38). 
 
Também discorríamos acerca da Cidade fora do indivíduo, das 

Cidades em Transição, das Cidades Compassivas, da Felicidade Interna 

Bruta, e poderíamos citar outros inúmeros esforços de “pensar” a 

mensuração (PQLI: Physical Quality of Life Index; HDI: Human 

Development Index; ISEW: Index of Sustainable Economic Welfare; GPI: 

Genuine Progress Index; ISH: Index of Social Health etc) e propor a 

transformação social (Spirit in Education Movement, na Tailândia e 

nas Filipinas; a Democracia Profunda, a Ecologia Profunda, a 

BioPsicologia e a Economia Solidária etc), a partir de um vasto 

culturalismo que foi aproximado. 
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Assim como, no Butão, os meios hábeis podem ser 

diversificados no acúmulo de experiência, de sabedoria e de 

realização para uma vida de maior sentido e coerência, também, por 

aqui, em terras brasileiras, a partir de uma compreensão de 

Salutogênese, é possível definir um conjunto híbrido de práticas que 

nos resgatem uma direção do positivo (razoável para nossas 

necessidades e que tenha uma carga própria diversa da mera negação 

de algo anterior) e de sentido (que foi sentida e faz sentido) da 

vida. 

Se é verdade que, o Butão, elegeu nove veículos prioritários 

para otimizar seu processo de experienciação coletiva de uma nova 

sociabilidade, por aqui, também, podemos vislumbrar quais as 

dimensões críticas de um “senso de coerência” contextualizado e 

legítimo às nossas necessidades coletivas – necessidades que não 

requisitam, tão somente, dos crivos do indivíduo para o redesenho de 

participação e vitalidade comunitária. 

Para Aaron Antonovsky (citado por Moraes, 2006; Hanson, 

2007), a diversidade na ecologia de práticas e saberes é compatível 

à produção de novo “senso de coerência” para a vida, quando produzir 

maior (1) “inteligibilidade” e consistência das situações 

vivenciadas; (2) “manuseabilidade” de recursos em vista das mudanças 

propostas; e (3) “compreensibilidade” das oportunidades de 

enfrentamento através do investimento emocional adequado. 

Neste trabalho específico, e buscando oferecer uma tradução 

cultural possível para uma Felicidade Pública Genuína, de raízes 

brasileiras, poderíamos desdobrar três dimensões como prioritárias: 

Oikos-Logia (Ecologia, o saber da casa), Oikos-Nomia (Economia, 
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gestão da casa) e Oikos-Mene (Ecumenismo, portas e janelas abertas 

na casa), originadas de um senso de profundo cuidado e gentileza 

pelas trocas (Bios), pela Casa (Oikos), por seus espaços (Paidéia) e 

conjunto de instituições públicas (Pólis). 

Desenvolver sensos de coerências múltiplos, a partir de 

canais estésicos e faculdades de perceber a realidade imbuídos de 

presentificação, comunicar sentidos e compartilhar de novos 

significados, é sempre um recurso coletivo de também se valer do 

genius loci e partilhar da anima mundi.  

É possível falar de Paz e Democracia como meios de agência 

(manuseabilidade), ao mesmo tempo em que se resgata a vida em sua 

inteligibilidade (genius loci) e sua compreensibilidade (anima 

mundi)? Esse é o desafio que se descortina para uma Psicologia 

Experiencial (Cavalcante Jr & Sousa, 2008). 
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