
Os novos 
caminhos 
de Santiago

BEM-ESTAR NAS ORGANIZAÇÕES

GINO YU É INVESTIGADOR E UM CONHECIDO PALESTRANTE INTERNACIONAL, ASSOCIANDO 

O INTERESSE PELA INOVAÇÃO, CRIATIVIDADE E A CONSCIÊNCIA. É AINDA PROFESSOR 

ASSOCIADO E DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DA ÁREA DIGITAL PARA 

JOGOS E ENTRETENIMENTO, NA ESCOLA DE DESIGN NA POLYU (HONG KONG POLYTECHNIC 

UNIVERSITY). EMPREENDEDOR, ESTÁ POR DETRÁS DO MAIOR EVENTO INTERNACIONAL QUE 

LIGA CONSCIÊNCIA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE: A CONFERÊNCIA CONSCIOUSNESS, 

SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIETY1.

Em outubro de 2017, o “CSTS” 
decorreu em Shangai, reu-
nindo investigadores e pro-
fissionais de todo o mundo 
com o objetivo de estudar  
a consciência numa perspe-

tiva oriental. Para o pensamento não dual 
(Oriental), a consciência é a “substância” de 
onde mente e matéria surgem. Interessante 
é, segundo este investigador, o facto de se 
estar “no início da aplicação de metodologias 
científicas ocidentais para o estudo das práticas 
orientais de desenvolvimento da consciên-
cia”. Isto é “especialmente emocionante da 
perspetiva do potencial humano”. 
De passagem para Davos, onde decorreria 
o World Economic Forum, ele esteve re-
centemente em Lisboa com o movimento 

Evolving Caravan. Conversei com o próprio 
Gino Yu sobre esta e outras iniciativas. A 
Caravana, idealizada em parceria com o 
grego Alexandros Pagidas, passou por terras 
lusas, após ter visitado sete cidades euro-
peias. Eles planeiam fazer uma turné todos 
os anos em janeiro. Este movimento é uma 
comunidade de buscadores que viajam pelo 

planeta, mapeando os nós da “Estrada da Seda” 
da evolução humana. Realizaram palestras  
e workshops, onde identificam players com 
uma mentalidade semelhante à sua, crian-
do laços com indivíduos e instituições lo-
cais, deixando a semente para a criação de 
uma rede de investigação coletiva, imersiva  
e experiencial na área da consciência. Como 
viajam juntos, as sincronicidades abundam. 
Gino afirma que é uma experiência comparável 
ao Caminho de Santiago. 

RELAÇÃO COM 
O UNIVERSO
Ele pretende estabelecer, já nos próximos anos, 
uma base em Davos onde tenciona apresentar 
eventos orientados para o empreendedorismo, 
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1http://www.cgcsts.org/ 
2https://www.huffingtonpost.com/entry/toward-a-science-of-consc_b_184155.html

a cultura organizacional e, naturalmente,  
o desenvolvimento pessoal. Igualmen-
te, tem-se desdobrado em inúmeros 
workshops, onde o potencial humano  
é o ponto de contacto para uma nova leitura 
do “despertar”. Na verdade, afirma Gino, 
esse esforço é constante desde o nasci-
mento, através de comportamentos inatos, 
passando pelo intelecto (pensamentos  
e crenças) até ao preciso momento em que 
nos dispomos a vivenciar o “agora”, através 
da intuição e desse insight.
Gino acredita que a criatividade e a inovação 
têm uma ligação concreta com a intuição  
e a perceção, do mesmo modo que os pen-
samentos e as crenças motivam as nossas 
ações. As primeiras desenvolvem-se na 
dimensão da consciência, sendo os efeitos 
das segundas facilmente comprováveis no 
mundo material. Assim, tudo depende 
da nossa relação com o todo, ou seja,  
o universo. 

O DESAFIO DAS 
TECNOLOGIAS
As tecnologias transformativas permitem, 
através da convergência de informação 
multimédia, interativa e imersiva, seja 
pela leitura da eletroencefalografia ou da 
realidade virtual com análise em tempo real  

e uma enorme quantidade de dados, ajudar 
o consciente a entender melhor o que se 
passa no subconsciente, diz Gino. Ao ob-
servar as escolhas feitas e as informações 
biométricas das medições fisiológicas, é pos-
sível entender 
melhor o siste-
ma de crenças.  
O objetivo fi-
nal é cultivar 
maior cons-
ciência somá-
tica e, conse-
quentemente, 
a qualidade 
da atenção a 
todo o corpo 
e a inteligência emocional. Em última aná-
lise, isso irá melhorar os relacionamentos  
e beneficiar o contexto social. 
Aliás, segundo ele, a própria história vi-
vida concebe o contexto para o estado 
fisiológico (sistema nervoso). Este último 
tenta, de forma natural, aceder a um plano 
mais elevado de energia. Trata-se de um 
processo espontâneo, assim como a flor que 
se encaminha para o céu (sol). O corpo, 
a presença física, é visto por ele como  
o hardware, enquanto os pensamentos 
ou uma conversa pertencem à dimensão 
do software. Estes últimos acompanham 
a realidade física, porém os pensamentos 
estão noutro lugar. De onde vem essa nossa 
energia? É importante perceber como se 
respira, como a fisiologia sustenta isso tudo. 
As tecnologias ajudam a compreender tudo 
melhor, acredito eu.
Gino tem muitas questões a que procura 
responder através do seu trabalho com  
a consciência. Por exemplo, durante a nossa 
conversa ele perguntou onde estávamos. 
Fisicamente, estamos aqui. Mas qual é a 
relação entre o “espaço mental” onde ambos 
estamos ligados e o nosso corpo físico?  
O meu cérebro está conectado com o teu? 
Mais: quando treinas num jogo de compu-
tador estás no mesmo “espaço mental” em 
que estamos a ter esta ou qualquer outra 
conversa? Eis-nos chegados à pergunta 
para um milhão de dólares, pensei. Qual 
a relação entre o hardware e o software? 
Se compreendermos que existe uma re-
lação entre o hardware e o software num 
computador, também podemos entender 
que perdure uma relação entre o corpo  

e a mente. A este propósito, valerá a pena, 
em especial aos mais interessados, ler um 
texto do Huffington Post em que Gino 
esclarece isso muito bem, explicando que  
a maioria das pessoas usa o dinheiro e 

a tecnologia, 
mesmo não 
conhecendo 
os mecanis-
mos sub-
jacentes ao 
seu funcio-
namento, da 
mesma forma 
que usam a 
consciência 
no quotidia-

no. Na Biologia existe uma compreensão 
de como a maioria dos sistemas funcionam 
no corpo, indo até ao nível das células e do 
ADN. “Podemos construir peças do corpo 
de reposição e treiná-lo para recriar novos 
tecidos (...) No entanto, com a consciência, 
os principais cientistas ainda não sabem 
como a experiência consciente surge”2.

EMPREENDEDORISMO, 
INOVAÇÃO E AUTODES-
COBERTA
Gino dá muita atenção às questões relacio-
nadas com a liderança corporativa. Para 
ele, o sucesso de um empreendedor ou de 
uma empresa está muito relacionado com  
o nível de consciência do líder, a habilidade 
de viver e agir no flow ou na “presença”. 
Da sua capacidade de manter esse estado, 
independentemente do contexto. 
Ficamos a aguardar as próximas notícias de 
Gino Yu com o firme propósito de conhecer 
melhor as suas inovadoras propostas. Z

} }“Gino acredita que a  
criatividade e a inovação 

têm uma ligação  
concreta com a intuição 

e a perceção…” 


