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Nota ao Leitor 
UMA VISAO A LUZ DO DIA 

A PALAVRA psicologia significa estudo da psique e a palavra psique significa 
mente ou alma. No Microsoft Thesaurus, encontramos com referencia 

psique: "eu: atman, alma, espirito; subjetividade: eu superior, eu espiritual, 
espirito". 0 leitor 6 lembrado, mais uma vez, de que as raizes da psicologia se 
estendem pelas profundezas da alma e do espirito humanos. 

A palavra psique ou sua equivalente tem fontes antigas, remontando a, 
pel0 menos, virios milenios antes de Cristo. Nessa Cpoca, ela em geral signi- 
ficava a forqa ou o espirito que animava o corpo ou veiculo material. Em dado 
momento, na Alemanha do s6culo XVI, psique foi conjugada a logos - palavra 
ou estudo - para formar psicologia, o estudo da alma ou do espirito, conforme 
aparecem nos seres humanos. Ainda se discute quem teria utilizado pela pri- 
meira vez a palavra psicologia; alguns dizem que foi Melanchton; outros dizem 
que foi Freigius; outros ainda, que foi Goclenius de Marburgo. PorCm, por 
volta de 1730, ela j i  estava sendo utilizada num sentido mais modern0 por 
Wolff, na Alemanha; por Hartley na Inglaterra; por Bonnet, na Franqa - e 
mesmo nessa ocasi50, psicologia ainda significava, como a New Princeton Review 
de 1888 a definia, "a ciencia da psique ou da alma". 

Certa vez, comecei a fazer anotaqBes para uma histbria da psicologia e da 
filosofia que eu planejava escrever. Decidi fazer isso porque, ao exarninar a 
maior parte dos manuais sobre a histbria da psicologia, fiquei surpreso com 
um fato estranho e curioso: todos eles contavam a histbria da psicologia - e 
da psique - como se ela tivesse passado a existir subitarnente por volta de 
1879, num laboratbrio da Universidade de Leipzig, chefiado por Wilhelm 
Wundt, que de fato foi o pai de um certo tip0 de psicologia baseado na 
introspey50 e no estruturalismo. Mais uma vez se pergunta: "Teria a prbpria 
psique, num piscar de olhos, passado a existir em 1879?" 

Alguns manuais retrocedem um pouco mais, ate os precursores da psico- 
logia cientifica de Wundt, que incluem sir Francis Galton, Hermann von 
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Helmholtz e, em particular, a figura dominante de Gustav Fechner. Como um 
manual enfaticarnente descreve: "Na manh5 de 22 de outubro de 1850 - uma 
data importante na histbria da psicologia - Fechner teve uma introvis50 que 
o fez perceber que a lei da ligaqzo entre mente e corpo pode ser encontrada 
num enunciado da relaq50 quantitativa entre a sensaqgo mental e o estimulo 
material." A lei de Fechner, nome pel0 qua1 ela logo passou a ser conhecida, 6 
enunciada da seguinte forma: S = K log I (a sensa@o mental varia como o 
logaritmo do estimulo material). Outro texto explicava a importiincia dessa 
lei: "No inicio do sCculo, Immanuel Kant predisse que a psicologia jamais 
poderia se tornar uma ciencia, pois seria impossivel medir em laboratbrio os 
processos psicolbgicos. Graqas ao trabalho de Fechner, os cientistas, pela pri- 
meira vez, puderam mensurar a mente; por volta de meados do seculo XIX, os 
mktodos da ciencia estavarn sendo aplicados aos fenamenos mentais. Wilhelm 
Wundt lanqou m50 desses feitos originais e criativos e os organizou e inte- 
grou num 'fundarnento' da psicologia." 

Parecia que todos os manuais concordavam com o fato de que Gustav 
Fechner fora uma das figuras revolucionArias mais importantes para a funda- 
q50 da psicologia moderna, e os textos se sucediam cantando louvores ao ho- 
mem que concebeu uma maneira de aplicar ?I mente a medida quantitativa, 
tornando finalmente, desse modo, a psicologia "cientifica". Ate mesmo Wilhelm 
Wundt foi enfatico: "Nunca sera esquecido", anunciou ele, "o fato de que 
Fechner foi o primeiro a introduzir mktodos exatos, principios de mediq5o e 
de observaq50 experimental exatos para a investigaq50 de fenamenos psiqui- 
cos, abrindo por intermkdio deles a perspectiva de uma ci@ncia psicolbgica, no 
sentido estrito da palavra. 0 principal mCrito do mCtodo de Fechner 6 que ele 
nada fica a dever is vicissitudes dos sistemas filosbficos. A psicologia moder- 
na de fato adquiriu um carhter realmente cientifico, e pode se manter ?I parte 
de qualquer controvkrsia metafisica.'" Esse dr. Fechner, eu presumo, salvou a 
psicologia da contaminaq50 pela alma ou pel0 espirito, e foi bem-sucedido em 
reduzir a mente a fantasias empiricas mensuriiveis, anunciando desse mod0 a 
era da psicologia realmente cientifica. 

Isso C tudo o que eu tinha ouvido a respeito de Gustav Fechner ate que, 
virios anos atras, quando eu explorava uma livraria cheia de livros de filosofia 
maravilhosamente antigos, fiquei perplex0 ao deparar com um livro de titulo 
surpreendente - Life after Death [Vida ap6s a morte] -, escrito em 1835 por 
um autor que n5o era outro sen50 Gustav Fechner. Suas linhas de abertura 
eram de causar espanto: "0 homem vive na terra n5o apenas uma vez, mas 
tr@s vezes: o primeiro estdgio de sua vida C um sono continuo; o segundo, 
sono e vigilia alternados; o terceiro, vigilia eterna." 

E assim prosseguia esse tratado sobre a vigilia eterna. "No primeiro esta- 
gio, o homem vive no escuro, sozinho; no segundo, ele vive associado aos 
companheiros, e no entanto deles separado, numa luz refletida pela superficie 
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das coisas; no terceiro, sua vida, entrelaqada com. .. o espirito universal ... C 
uma vida superior. 

"No primeiro estigio, seu corpo se desenvolve a partir do seu germe, ela- 
borando 6rgHos para o segundo estigio; neste, sua mente se desenvolve a partir 
do germe desta, elaborando 6rgHos para o terceiro estPgio; neste, o germe 
divino se desenvolve, o qual permanece oculto em cada mente humana. 

'Ro ato de deixar o primeiro estigio e partir para o segundo n6s chama- 
mos de Nascimento; ao de deixar o segundo rumo ao terceiro, de Morte. Nos- 
so caminho do segundo para o terceiro nPo C mais escuro do que o nosso 
caminho do primeiro para o segundo: um dos caminhos nos leva a ver o mun- 
do externamente, o outro nos leva a v2-lo internamente." 

Do corpo para a mente e dai para o espirito, os tres estigios do crescimen- 
to da consci2ncia; e 6 somente quando os homens e as mulheres morrem para 
o eu separado que eles despertam para a expansibilidade do Espirito univer- 
sal. Essa era a verdadeira filosofia de Fechner relativa B vida, A mente, B alma 
e B consci@ncia; e por que os manuais n%o se davam ao trabalho de nos contar 
isso? Foi quando eu decidi que queria escrever uma hist6ria da psicologia, 
simplesmente porque "algukm tinha de conti-la". 

(Contar que a noq50 de inconsciente foi popularizada pelo livro Philosophy 
of the Unconscious, de von Hartmann, publicado em 1869 - trinta anos antes 
de Freud - e atingiu uma tiragem sem precedentes de oito ediqdes em dez 
anos, e que von Hartmann estava expressando a filosofia de Schopenhauer, e 
que o pr6prio Schopenhauer afirmava explicitamente ter derivado a maior 
parte da sua filosofia do misticismo oriental, do budismo e, em particular, dos 
Upanixades: sob a consci2ncia individual existe uma consci2ncia &mica, a 
qual, para a maior parte das pessoas, k "inconsciente", mas que pode ser des- 
pertada e plenamente realizada, e esse process0 de tornar consciente o in- 
consciente era o maior bem de homens e mulheres. Que Freud tomou a con- 
cepq50 de id diretamente de The Book of It, de Georg Groddeck, que se baseara 
na existhcia de um Tao, ou espirito universal orgiinico, de natureza cbsmica. 
Que ... bem, 6 uma longa histbria, toda ela nos lembrando vigorosamente de 
que as raizes da psicologia moderna est5o assentadas em tradiq6es espiri- 
tuais, precisamente porque a prdpria psique esti plugada em fontes espiri- 
tuais. Nos mais profundos recessos da psique, n%o se encontram instintos, 
mas o Espirito - e o ideal 6 que o estudo da psicologia seja o estudo de tudo 
isso, do corpo para a mente e dai para a alma, do subconsciente para o 
autoconsciente e dai para o superconsciente, do estado de sono para o 
semidesperto e dai para o plenamente desperto.) 

Fechner, de fato, deu contribuiq6es extraordinirias B psicologia empirica e 
mensurivel; seu livro Elements of Psycophysics C ,  corn justiqa, considerado o 
primeiro grande texto de psicometria, e merece plenamente todos os louvores 
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que os psicdogos desde Wundt lhe t@m concedido. Mais uma vez, o ponto 
mais importante de toda a psicofisica de Fechner era o de que o espirito e a 
matCria eram inseparhveis, eram os dois lados de uma h i c a  grande realidade, 
e suas tentativas de medir aspectos da mente destinavam-se a assinalar essa 
inseparabilidade, e nH0 a reduzir o espirito ou a alma a objetos materiais. Com 
certeza tambem nHo pretendiam negar conjuntamente o espirito e a alma, o 
que, nHo obstante, parece ter sido o seu destino nas mHos de pesquisadores 
menos sensiveis. 

Fechner sustentava, como assinalou um estudioso, "que todo o universo 
tern carder espiritual, sendo que o mundo dos fen6menos fisicos C meramen- 
te a manifestaqHo externa dessa realidade espiritual. 0 s  itomos s5o apenas os 
elementos mais simples numa hierarquia espiritual que leva a Deus. Cada 
nivel dessa hierarquia inclui todos os niveis abaixo dela, de mod0 que Deus 
contCm a totalidade dos espiritos. A consci@ncia C uma caracteristica essencial 
de tudo o que existe ... as evidhcias da alma constituem a coerencia sistemh- 
tica e a conformidade com relaqHo 21 lei exibida no comportamento de totalida- 
des orghicas. Fechner considerava a terra, 'nossa mHe', como uma tal totali- 
dade orgiinica dotada de alma".2 

0 prbprio Fechner explicava que "assim como o nosso corpo pertence ao 
corpo individual da terra, maior e superior, o nosso espirito pertence ao espi- 
rito individual da terra, maior e superior, e que abrange todos os espiritos das 
criaturas terrestres, de maneira muito parecida com aquela pela qua1 a terra- 
corpo abrange os corpos dessas criaturas. Ao mesmo tempo, a terra-espirito 
nHo C uma mera reuniHo de todos os espiritos da terra, mas sim, uma uniHo 
superior, individualmente consciente, desses espiritos". E a terra-espirito - 
Fechner estava traqando um perfil precis0 de Gaia - 6, ela mesma, simples- 
mente parte do espirito-divino, e "o espirito-divino C uno, onisciente e real- 
mente todo-consciente, isto C, ele contCm toda a conscihcia do universo e, 
desse modo, compreende cada consci@ncia individual ... numa liga~Ho supe- 
rior, a mais elevada das ligaqde~".~ 

PorCm, isso nHo significa a obliteraq50 da individualidade, mas apenas a 
sua completude e a sua inclusHo em algo ainda mais arnplo. "Nossas proprias 
individualidade e independbcia, que t@m naturalmente um carhter relativo, 
nHo sHo prejudicadas mas sim condicionadas por essa uniHo." E assim ele 
prossegue, subindo pela hierarquia de inclusividade crescente, em que urn 
dos niveis mais elevados abarca os anteriores: 'Rssim como a terra, longe de 
separar nosso corpo do universo, nos liga e nos incorpora ao universo, do 
mesmo mod0 o espirito da terra, longe de separar o nosso espirito do espirito 
divino, forja uma ligaqHo individual superior de cada espirito terrestre com o 
espirito do ~niverso".~ 

A maneira como Fechner aborda a psicologia era, pois, um tip0 de aborda- 
gem integral: ele queria utilizar a mediqHo empirica e cientifica nHo para negar 
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a alma e o espirito, mas para ajudar a elucidi-10s. "Olhar todo o universo 
material como internamente vivo e consciente C adotar o que Fechner charna- 
va de visiio a luz do dia. Consideri-lo como matCria inerte, carente de qualquer 
importhcia teleologica, C adotar o que ele chamava de visiio noturna. Fechner 
defendia ardorosamente a visHo a luz do dia e esperava que ela pudesse ser 
embasada indutivamente por meio dos seus experimentos psicofisi~os."~ 

Bem, parece que desde essa ocasiHo prevaleceu a visHo noturna, nHo pare- 
ce? PorCm, houve um periodo abrangendo aproximadamente a Cpoca que vai 
de Fechner (1801-1887) a William James (1842-1910) e a James Mark Baldwin 
(1 86 1-1 934), na qual a recCm-emergente ciCncia da psicologia ainda manti- 
nha conversaqdes com a antiga sabedoria das eras - com a filosofia perene, 
com o Grande Ninho do Ser, com os sistemas idealistas e com os fatos simples 
da consciCncia como quase todas as pessoas os conhecem: a consciCncia C 
real, o eu observador interno C real, a alma C real, por mais que possamos 
discutir a respeito dos detalhes; e, desse modo, esses psicologos fundadores, 
que sHo realmente notiveis - quando suas verdadeiras histbrias sHo contadas 
-, tCm muito que nos ensinar a respeito de uma visHo integral, uma visHo que 
tenta incluir as verdades do corpo, da mente, da alma e do espirito, e nPo 
reduzi-las a demonstraqdes materiais, a bits digitais, a processos empiricos ou 
a sistemas objetivos (por maior que seja a importiincia de todos esses siste- 
mas). Esses psicologos pioneiros modernos conseguiam ser absolutamente 
cientificos e plenamente espirituais, e nHo viam sequer a mais leve contradi- 
qHo OU dificuldade nesse generoso abraqo. 

Este 6 justamente um livro a respeito de uma psicologia integral no senti- 
do acima descrito. Ao mesmo tempo em que ele tenta incluir o melhor das 
modernas pesquisas cientificas sobre a psicologia, a consciCncia e a terapia, 
ele tambCm tira sua inspiraqHo desse periodo de integraqzo que constituiu a 
propria gCnese da psicologia (marcada por nomes como Fechner, James e 
Baldwin, juntamente com muitos outros com quem logo nos encontraremos). 
Esta obra comeqou naquele dia, naquele sebo maravilhoso, no perplex0 reco- 
nhecimento de que a verdadeira histbria de Fechner raramente foi contada, e 
nas minhas subseqiientes pesquisas histbricas. 0 resultado disso foi um ma- 
nual muito longo em dois volumes, que inclui um exame de cerca de duzentos 
teoricos, do Oriente e do Ocidente, antigos e modernos, todos eles trabalhan- 
do, a sua prbpria maneira, por uma visHo mais integral; e ele contCm mapas 
que resumem cerca de cem desses sistemas6 Por virias razdes, decidi publici- 
lo primeiro sob uma forma bem condensada e editada - este presente livro - 
juntamente com a maior parte dos mapas (veja os mapas de 1 a 11, comeqan- 
do na pagina 2 15). 

Como tal, o que se segue C apenas o mais conciso resumo daquilo com 
que um tip0 de psicologia integral poderia se parecer. Ele tenta incluir e 
integrar algumas das introvis6es mais duradouras vindas de fontes prC-moder- 
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nas, modernas e pb-modernas, sob a suposiqHo de que todas elas t@m alguma 
coisa incrivelmente importante para nos ensinar. E tenta fazer isso nHo como 
um mero ecletismo, mas num abraqo sistemitico, que tenta organizar o caos. 

Mas o principal objetivo deste livro C ajudar a dar inicio a uma discusstio, 
e nHo a encerri-la; servir como um comeqo e nHo como um fim. A razHo pela 
qual eu decidi publicar este livro primeiramente numa versPo condensada foi, 
antes de mais nada, para partilhar de um breve levantamento geral sobre o 
assunto, sem abarroti-lo com uma quantidade excessiva dos meus pr6prios 
detalhes particulares, el desse modo, estimular outras pessoas para que sal- 
tem na aventura: concordando comigo, discordando de mim; corrigindo quais- 
quer erros que eu possa ter cometido, preenchendo as muitas lacunas, retifi- 
cando quaisquer imperfeiqbes e, de outra maneira, levando em frente a aven- 
tura i luz das suas melhores idCias. 

Para professores que utilizarHo este livro como texto de anilise, e para o 
estudioso sCrio, eu inclui extensas notas na parte final. De fato, este livro se 
constitui na verdade de dois livros: um texto razoavelmente curto e acessivel 
e notas para os estudiosos dedicados. Como de costume, recornendo saltar as 
notas, deixando-as para uma segunda leitura (ou lendo-as por si mesmas de- 
pois da primeira leitura). As notas servem para duas coisas em particular: 
encorpam os esquemas com alguns dos meus pr6prios detalhes (especialmente 
para estudiosos da minha obra) e apresentarn uma sCrie de recomendaqbes 
especificas para leituras suplementares, de textos escritos por outros estudio- 
sos, a respeito de cada um dos t6picos principais. Desse modo, os professores 
poderiam, por exemplo, consultar alguns desses outros textos (bem como 
seus pr6prios textos favoritos), fazer reproduq6es e fotoc6pias de algumas 
piginas para distribuir aos alunos e, desse modo, suplementar o esquema 
principal com outras leituras mais especificas. Leigos poderHo consultar as 
notas para leituras posteriores em qualquer uma das Areas. Essas recomenda- 
qbes nHo sHo exaustivas, mas apenas representativas. Para os livros recomen- 
dados a respeito de psicologia e de terapia transpessoais, fiz um levantamento 
entre muitos colegas e relatei os resultados. 

NPo inclui uma bibliografia em separado; s6 as referencias nos mapas 
correspondem a mais de cem paginas. Mas atualmente C bastante facil entrar 
na Internet e pesquisar em qualquer uma das grandes livrarias virtuais ii pro- 
cura das virias publicaqbes (razPo pela qual eu tambCm nPo inclui informa- 
qbes a respeito das editoras). De maneira semelhante, muitas vezes simples- 
mente listei os nomes de alguns dos autores mais importantes, e os leitores 
poderHo fazer uma pesquisa bibliogrifica para verificar quais livros desses 
autores estHo disponiveis. 



Eu, pessoalmente, acredito que a psicologia integral (e os estudos inte- 
grais em geral) tornar-se-Zo cada vez mais comuns nas pr6ximas dCcadas, i 
medida que o mundo academic0 busca As apalpadelas a saida da sua obstinada 
visZo noturna do Kosmos. 

0 que se segue C, assim, uma versZo da visZo i luz do dia. E, car0 Gustav, 
esta versZo 6 para voce. 

K. W. 
Boulder, Colorado 
Primavera de 1999 





PARTE UM 

BASE 
0 Fundarnento 

A PSICOLOGIA E 0 ESTUDO da consciCncia humana e de suas manifestaqdes 
no comportamento. As funy6es da consciCncia incluem percepqgo, desejo, 

vontade e aqgo. As estruturas da conscihcia, das quais algumas facetas podem 
ser inconscientes, incluem corpo, mente, alma e espirito. 0 s  estados da cons- 
ciCncia incluem o normal (por exemplo, a vigilia, o sonho e o sono) e o altera- 
do (por exemplo, o incomum e o meditativo). 0 s  modos de consciCncia incluem 
o estetico, o moral e o cientifico. 0 desenvolvimento da consciikcia abrange 
todo um espectro, que vai do prC-pessoal ao pessoal e ao transpessoal, do 
subconsciente ao autoconsciente e ao superconsciente, do id ao ego e ao Espi- 
rito. 0 s  aspectos relational e comportamental da conscihcia referem-se A sua 
interaqiio m6tua com o mundo objetivo, exterior, e com o mundo sociocultural 
dos valores e das percepqdes compartilhados. 

0 grande problema da psicologia, do mod0 como ela tem se desenvolvido 
historicamente, C que, em sua maior parte, diferentes escolas de psicologia 
levaram em conta apenas um desses aspectos do fen6meno extraordinaria- 
mente rico e multifacetado da consci@ncia e anunciaram que se tratava do 
6nico aspecto que merecia estudo (ou at6 mesmo que se tratava do Gnico 
aspecto que de fato existia). 0 behaviorism0 reduziu notoriamente a cons- 
cihcia i s  suas manifestaqdes observiiveis, comportamentais. A psicandise 
reduziu a consciCncia a estruturas do ego e A influencia do id sobre essas 
estruturas. 0 existencialismo reduziu a consci@ncia As suas estruturas e mo- 
dos de intencionalidade pessoais. Muitas escolas de psicologia transpessoal 
focalizam apenas estados alterados de consciGncia, sem uma teoria coerente 



acerca do desenvolvimento das estruturas da consci@ncia. As psicologias asii- 
ticas tipicamente se sobressaem em sua maneira de considerar o desenvolvi- 
mento da consci@ncia desde o dominio pessoal at6 o transpessoal, mas t@m 
um entendimento muito deficiente do desenvolvimento anterior, que vai do 
prbpessoal at6 o pessoal. A ci@ncia cognitiva, de maneira admirivel, introduz 
um empirismo cientifico para lidar com o problema, mas, em geral, termina 
simplesmente reduzindo a consci@ncia i s  suas dimensdes objetivas, aos seus 
mecanismos neuronais e a fungdes semelhantes i s  de um biocomputador, 
devastando desse mod0 o mundo vivo da prbpria conschcia. 

E se, por outro lado, todas as consideraqbes acima fossem uma parte im- 
portante da histbria? E se todas elas contivessem introvisdes verdadeiras, mas 
parciais, relativas ao imenso campo da consci@ncia? No minimo, reunir as 
conclusdes deles sob um mesmo teto expandiria imensamente as nossas idCias 
a respeito do que C a consci@ncia e, o que C ainda mais importante, do que ela 
poderia se tornar. 0 empenho em levar em conta e em aceitar cada aspect0 
legitimo da consci&ncia humana C o propbsito de uma psicologia integral. 

Obviamente, tal empenho, pel0 menos no inicio, precisa ser realizado num 
nivel de abstragHo muito elevado. Ao coordenar essas numerosas abordagens, 
estaremos trabalhando com sistemas de sistemas de sistemas, e essa coorde- 
nag50 sb pode avangar por meio de "generalizagdes orientadoras".' Essas ge- 
neralizaqbes derivadas do cruzamento de paradigmas se destinam, antes de 
tudo, a simplesmente nos colocar numa Area s6 aproximadamente correta, 
langando a nossa rede conceitual de mod0 que ela abarque a irea mais ampla 
possivel. Para isso C precis0 uma 16gica de inclusHo, um trabalho em rede e o 
arremesso de uma rede ampla; uma lbgica de ninhos, dentro de ninhos, den- 
tro de ninhos, cada um deles tentando, de maneira legitima, incluir tudo o 
que pode ser incluido. Trata-se de uma vido-lbgica, uma lbgica nHo apenas de 
irvores mas tambCm de florestas. 

NHo que as irvores possam ser ignoradas. A 16gica-de-rede C uma dialktica 
do todo e da parte. 0 maior n ~ m e r o  possivel de detalhes 6 averiguado; entio, 
monta-se um grande quadro provisbrio; esse quadro C testado, confrontado 
com detalhes suplementares, e a seguir reajustado. E assim por diante, inde- 
finidamente, sempre com mais detalhes, que alteram constantemente o gran- 
de quadro - e vice-versa. Pois o segredo do pensamento contextual C que o 
todo revela novos significados que nHo estHo disponiveis para as partes e, 
desse modo, os grandes quadros que 116s construimos dZo um novo significa- 
do aos detalhes que os compdem. Uma vez que os seres humanos estHo con- 
denados ao significado, eles estHo condenados a criar grandes quadros. At6 
mesmo o "antigrande quadro" dos pbs-modernistas nos proporcionou um 
quadro muito grande a respeito da razHo por que eles nHo gostam de grandes 
quadros, uma contradig50 interna que lhes trouxe virios tipos de aborreci- 
mento, mas simplesmente comprovou, mais uma vez, que os seres humanos 
estHo condenados a criar grandes quadros. 
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Portanto, escolha com cuidado os seus grandes quadros. 
No que se refere a uma psicologia integral - um subconjunto de estudos 

integrais em geral- temos um grande nGmero de teorias, de pesquisas e de 
priticas, sendo todas elas importantes irvores na floresta integral. Nas pigi- 
nas seguintes, estaremos revendo muitas delas, sempre com um olho voltado 
para o abraqo integral. 

Elementos do meu pr6prio sistema, desenvolvido numa duzia de livros, 
sHo resumidos nos mapas l a  e lb. Esses mapas incluem as estruturas, os 
estados, as funqdes, os modos, o desenvolvimento e os aspectos compor- 
tamentais da conscihcia. Discutiremos cada um deles por vez. Tambkm esta- 
remos recorrendo a fontes prk-modernas, modernas e pb-modernas, com vistas 
a uma reconciliaqHo. E comeqaremos com a espinha dorsal do sistema, os 
niveis bisicos de consci@ncia. 
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u MA PSICOLOGIA VERDADEIRAMENTE INTEGRAL deve abranger as introvi- 
sdes que resistiram ao tempo, de fontes prC-modernas, modernas e p6s- 

modernas. 
Com relaqHo as fontes prC-modernas, ou tradicionais, pode-se dizer que o 

mais fhcil acesso a sabedoria que mana dessas fontes C aquilo que se tem 
chamado de filosofia perene, o cerne comum das grandes tradiqdes espirituais 
do mundo. Como assinalaram Huston Smith, Arthur Lovejoy, Ananda 
Coomaraswarny e outros estudiosos dessas tradiqijes, o 2mago da filosofia 
perene esth na concepq50 segundo a qua1 a realidade compde-se de vhrios 
niveis de existzncia - niveis do ser e do conhecer -, que se estendem da mat& 
ria para o corpo, do corpo para a mente, da mente para a alma e da alma para 
o espirito. Cada dimensgo maior transcende, porCm inclui, suas dimensdes 
menores; portanto, essa 6 uma concepq2o de totalidades dentro de totalidades 
dentro de totalidades, indefinidarnente, estendendo-se do lodo at6 a Divindade. 

Em outras palavras, essa "Grande Cadeia do Ser" C, na verdade, um "Grande 
Ninho do Ser", com cada dimens20 maior envolvendo e abarcando as dimen- 
sdes menores, numa forma muito semelhante a uma sCrie de circulos ou de 
esferas conc@ntricas, como indicado na Figura 1. (Para os que n%o est5o fami- 
liarizados com o Grande Ninho, a melhor introduq50 resumida C ainda o livri- 
nho A Guide for the Perplexed, de E. F. Schumacher. Outras excelentes introdu- 
qdes s%o as seguintes: Forgotten Truth, de Huston Smith, e Shambhala: The Sacred 
Path of the Warrior*, de Chogyam Trungpa, que demonstram que o Grande 

* Shambala: A Trilha Sagrada do Guerreiro, publicado pela Editora Cultrix, Se 1992. 



FIGURA 1 . 0  Grande Ninho do Ser. 0 Espirito 6 tanto o nivel mais elevado (causal) como 
a Base nHo-dual de todos os niveis. 

Ninho estava presente at6 mesmo nas mais antigas culturas xamiinicas).' 0 
Grande Ninho do Ser 6 a espinha dorsal da filosofia perene, e seria portanto 
um ingrediente de importiincia decisiva para qualquer psicologia verdadeira- 
mente integral. 

Durante os 6ltimos tr2s mil anos, aproximadamente, os fildsofos perenes 
t&m demonstrado uma concordiincia quase uniinime e intercultural quanto 
aos niveis gerais do Grande Ninho, embora o n6mero de divisdes desses ni- 
veis tenha variado consideravelmente. Algumas tradiqdes apresentam somen- 
te trGs niveis ou dominios principais (corpo, mente e espirito - ou grosseiro, 
sutil e causal). Outros apresentam cinco (madria, corpo, mente, alma e espi- 
rito). Outros ainda apresentam sete (por exemplo, os sete chakras da kundalini). 
E a maior parte das tradiqdes apresenta tambCm desdobramentos muito sofis- 
ticados desses niveis, que produzem, com freqiihcia, doze, trinta ou at4 mes- 
mo 108 subdivisdes nos niveis do ser e do conhecer, que podem ser encontra- 
das neste Kosmos extraordinariamente rico. 

PorCm, muitos dos fil6sofos perenes - Plotino e Aurobindo, por exemplo 
- constataram que h i  cerca de uma dezena de niveis de consciCncia cuja conside- 
ra@o C mais 6ti1, e C aproximadamente isso o que eu apresentei nos mapas 
(piginas 217 a 237).2 Meus niveis bisicos, ou estruturas bisicas, estHo rela- 
cionados na coluna esquerda em todos os mapas. Esses niveis s%o, simples- 
mente, os niveis bhsicos do Grande Ninho do Ser, cada um deles transcenden- 
do e incluindo seus predecessores - quer utilizemos um esquema simples de 
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cinco niveis (matkria, corpo, mente, alma, espirito) ou uma versPo ligeiramente 
mais sofisticada (tal como aquela que apresentei nos mapas e que explicarei A 
medida que prosseguirmos: materia, sensaqPo, exoceito, impulso, imagem, 
simbolo, endoceito, conceito, regra, formal, visPo-lbgica, visPo, arqdtipo, sem 
forma, nHo-dual). 

Apresentemos uma expressPo 6til: esses niveis bisicos sPo hblons de cons- 
ciencia. Um h6lon C um todo que 6 parte de outros todos. Por exemplo, um 
itomo total C parte de uma molCcula inteira, uma molCcula inteira C parte de 
uma cClula inteira, uma cClula inteira C parte de um organismo inteiro e assim 
por diante. Como veremos ao longo de todo este liwo, o universo C fundamen- 
talmente composto de hblons, todos que s50 partes de outros todos. Letras sPo 
partes de palavras, que sPo partes de sentenqas que s50 partes de idiomas intei- 
ros. Uma pessoa C parte de uma familia, que C parte de uma comunidade, que C 
parte de uma naqPo, que 6 parte do globo terrestre e assim por diante. 

Uma vez que cada h6l0n C abarcado por um h6l0n mais arnplo, os pr6- 
prios holons se organizam em hierarquias aninhadas - ou holarquias - de 
iitomos para molCculas, de molCculas para cClulas, de cClulas para organis- 
mos, de organismos para ecossistemas, por exemplo. 0 Grande Ninho 6 sim- 
plesmente um grande quadro desses niveis de totalidade crescente, exata- 
mente como C indicado na Figura Em resumo, os niveis bdsicos sPo os hdons 
bisicos (estigios, ondas, esferas, ninhos) do Grande Ninho do Ser. 

Utilizo todas essas tres expressdes - niveis bisicos, estruturas bisicas e 
ondas bisicas - indistintamente quando me refiro basicamente ao mesmo 
fenBmeno; porkm, cada uma delas tem uma conota~50 ligeiramente diferente, 
que transmite importantes informaq6es. A palavra "nivel" enfatiza o fato de 
que se trata de niveis de organizaqHo qualitativamente distintos, organizados 
numa hierarquia aninhada (ou holarquia) de abranghcias holisticas crescen- 
tes (na qual cada nivel transcende mas inclui os seus predecessores, como C 
mostrado na Figura 1). A palavra "estrutura" enfatiza o fato de que esses 
niveis s5o padr6es holisticos permanentes do ser e da consciGncia (cada um de- 
les C um h6l0n, um todo que C parte de outros todos). E a palavra "onda" 
enfatiza o fato de que esses niveis nPo est5o rigorosamente separados e isola- 
dos, mas, como as cores de um arco-iris, sPo infinitamente matizados e gradu- 
ados uns dentro dos outros. As estruturas bisicas sHo simplesmente as cores 
bisicas desse arco-iris. Para mudar de metaforas, elas sPo as ondas no grande 
Rio da Vida, ao longo do qual fluem suas muitas correntes. 

Nada existe de linear ou de rigido nessas virias ondas. Como veremos 
muitas vezes, o desenvolvimento do individuo ao longo das virias ondas de 
consciGncia C um assunto muito fluido e fluente. 0 s  individuos podem estar 
em virias ondas diferentes, dependendo das circunstiincias; aspectos da pr6- 
pria consci@ncia do individuo podem estar em muitas ondas diferentes; at6 
mesmo as subpersonalidades do pr6prio ser desse individuo podem estar em 



ondas diferentes. 0 desenvolvimento completo C uma coisa muito confusa! 
0 s  niveis bisicos, ou ondas bisicas, representam simplesmente algumas das 
curvas mais notiveis do grande Rio da Vida, nada mais, nada menos. 

0 s  mapas 2a e 2b (piginas 219 e 220) delineiam os niveis bisicos, ou 
ondas bisicas, assim como sio concebidos em diversos sistemas do Oriente e 
do Ocidente. Vamos discutir muitos outros A medida que prosseguirmos. Po- 
rCm, C precis0 compreender desde o inicio que esses niveis e subniveis apre- 
sentados pelos shbios perenes niio sio produto de especulagio metafisica ou 
de uma filosofia excessivamente minuciosa e abstrata. De fato, eles sio, em 
quase todos os sentidos, codificagaes de realidades experimentais diretas, que v5o 
da experiencia sensorial A experiencia mental, atC A experiencia espiritual. 0 s  
"niveis" do Grande Ninho simplesmente refletem o espectro completo do ser 
e da consciGncia ao alcance da revelaqio experimental direta, que se estende 
do subconsciente passando pel0 autoconsciente, at6 o superconsciente. AlCm 
disso, a descoberta dessas ondas, ao longo dos anos, foi realizada comunalmente 
e validada consensualmente. 0 fato de essas ondas, onde quer que apareqam, 
serem com frequencia muito semelhantes, As vezes quase identicas, significa 
simplesmente que vivemos num Kosmos padronizado, e que esses padr6es 
ricamente texturizados podem ser - e foram - assinalados por homens e 
mulheres inteligentes de quase todas as culturas. 

Cada dimens50 maior do Grande Ninho - da matQia para o corpo, do 
corpo para a mente, da mente para a alma, e da alma para o espirito - trans- 
cende e inclui as dimens6es menores, de mod0 que os corpos vivos transcen- 
dem mas incluem os minerais, as mentes transcendem mas incluem os corpos 
vitais, as almas luminosas transcendem mas incluem as mentes conceituais e 
o espirito radiante transcende e inclui absolutamente tudo. 0 espirito C, desse 
modo, tanto a onda mais elevada (puramente transcendental) como a base 
sempre presente de todas as ondas (puramente imanente), que vai alCm do 
Todo, abrangendo o Todo. 0 Grande Ninho C uma rede multidimensional de 
amor - eros, Agape, karuna, maitri - chame-o voc@ do nome que quiser, que 
nio deixa rincio algum do Kosmos permanecer intocado pel0 seu cuidado 
nem alheio aos mistCrios da graqa. 

Esse ponto, embora ti50 importante, C frequentemente esquecido - o Es- 
pirito 6 plenamente transcendente e plenamente imanente. Se queremos ten- 
tar conceitualizar o Espirito, precisamos pel0 menos tentar respeitar ambos 
os pontos. Eles sio mostrados na Figura 1, em que a esfera superior represen- 
ta o espirito transcendental (que C indicado por um e minhculo para indicar 
que ele C um nivel entre outros niveis, embora seja o mais elevado), e o pr6- 
prio papel representa o Espirito imanente como o Fundamento totalmente 
presente em todos os niveis (com um E maiusculo para indicar que nio existe 
nenhum outro). As religiaes patriarcais tendem a enfatizar o aspect0 trans- 
cendental, "fora deste mundo", do espirito; e as religi6es matriarcais, neopagis, 
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tendem a enfatizar o aspecto plenamente imanente, ou "deste mundo", do 
Espirito. Cada uma delas C importante, e uma visPo verdadeiramente inte- 
gral encontrari um amplo espaqo para ambas. ( 0  context0 determinarh a 
qua1 aspecto do espirito/Espirito eu me refiro, mas ambos estio sempre 
implicitos.) 

A Grande Holarquia do Ser e do Conhecer: talk a inestimhvel didiva das 
eras. E esse o iimago da filosofia perene e, poderiamos dizer, C a parte da 
filosofia perene que se constatou empiricamente ser a mais duradoura. As 
evidGncias continuam a se acumular de maneira esmagadora em favor dela: os 
seres humanos t@m i sua disposiq50 um extraordinirio espectro de conscien- 
cia, que vai dos estados prbpessoais aos pessoais e aos transpessoais. 0 s  cri- 
ticos que tentam negar esse espectro global nP0 o fazem apresentando contra- 
evidencias - mas simplesmente recusando-se a reconhecer as evidencias subs- 
tanciais que j i  foram reunidas; nPo obstante, as evidencias permanecem. E 
essas evidencias dizem, em suma, que existe ai um arco-iris de consciencia, 
rico em texturas, estendendo-se do subconsciente ao autoconsciente e dai 
para o superconsciente. 

Ao mesmo tempo, o fato de que os fil6sofos perenes foram os primeiros a 
assinalar muitas das cores desse arco-iris extraordinhrio nPo significa que a 
modernidade e a p6s-modernidade nPo deram suas contribui~ijes. NinguCm 
elucidou a natureza do pensamento operacional concreto e formal como o fez 
Piaget. E as maneiras pelas quais alguns aspectos dos primeiros estigios po- 
dem ser reprimidos - bem, eu escolheria um Freud para realmente decifrar 
essas coisas. A modernidade e a p6s-modernidade n5o deixam de apresentar 
os seus genies; a filosofia perene nPo deixa de apresentar suas limitaqaes e 
imperfeiqijes; um espectro mais completo da conscihcia necessariamente in- 
cluiria e equilibraria todas as suas introvisijes e descobertas. PorCm, no que se 
refere natureza geral das ondas no grande Rio da Vida, os fil6sofos perenes 
geralmente sabiam do que estavam falando. 

Com frequencia, eu irei me referir A filosofia perene (e ao Grande Ninho) 
como a "sabedoria da prk-modernidade". NPo se trata de um tratamento pejo- 
rativo. Nem significa que n5o possamos encontrar vestigios da filosofia pere- 
ne na modernidade ou na pbs-modernidade (embora, francamente, isso seja 
raro). Significa apenas que a filosofia perene se originou naquelas Cpocas que 
chamamos de tempos prC-modernos. AlCm disso - e esse C um ponto impor- 
tante que, com frequencia, confunde as pessoas -, dizer que a prC-modernidade 
teve acesso a todo o Grande Ninho do Ser nPo significa dizer que todas as 
pessoas na prC-modernidade estavam plenamente conscientes de cada nivel 
do Grande Ninho. De fato, os xamPs, os iogues, os santos e os shbios que 
despertaram para os niveis superiores da alma e do espirito sempre foram 
extremamente raros. 0 individuo mCdio (como veremos no Capitulo 12) pas- 
sa grande parte do seu tempo nos niveis de consciGncia prbracionais, e nPo 



nos transracionais. AlCm disso, "sabedoria" significa o melhor que qualquer 
era tem a oferecer, e estudiosos de sensibilidade dm,  com freqiiGncia, consta- 
tad0 que os filosofos perenes - de Plotino a Shankara, e de fa-tsang i Senhora 
Tsogyal - constituem um reservat6rio de extraordiniria sabedoria. 

Mencionar esses fil6sofos C mais do que abarcar algumas verdades impor- 
tantes. E uma maneira de darmos continuidade i sabedoria das eras; C uma 
maneira de reconhecer os nossos pr6prios ancestrais; uma maneira de trans- 
cender e de incluir aquilo que existiu antes de n6s e, desse modo, de fluir com 
a corrente do Kosmos; e, acima de tudo, C uma maneira de nos lembrarmos de 
que, mesmo que estejamos de pC sobre os ombros de gigantes, estamos de pC 
sobre os ombros de GIGANTES, e faremos bem se nos lembrarmos disso. 

Portanto, o que eu tentei fazer ao apresentar as ondas bisicas do Grande 
Ninho foi olhar, antes de mais nada, para a filosofia perene i procura dos 
contornos gerais dos virios niveis; e, em seguida, complementar significativa- 
mente essa compreendo com os muitos aprimoramentos (e, i s  vezes, corre- 
cdes) proporcionados pela modernidade e pela p6s-modernidade. Considere, 
por exemplo, Aurobindo (veja o mapa 2b). Repare que ele se referia aos niveis 
intermediirios como a mente inferior, a mente concreta, a mente lbgica e a 
mente superior. Aurobindo fez descricdes verbais a respeito de todas essas 
estruturas bisicas, que s50 muito Gteis. PorCm, esses niveis intermediirios 
s5o tambCm as estruturas que tCm sido intensamente investigadas pelas psi- 
cologias ocidentais do desenvolvimento e da cogniq50, e sustentadas por quan- 
tidades consideriveis de evidencias clinicas e experimentais. Por isso, tenho 
uma tendCncia a utilizar, para os niveis intermediirios, expressdes tiradas 
dessas pesquisas, tais como a mente regra/papel, o pensamento operacional 
concreto e o pensamento operacional formal. PorCm, todas essas virias 
codificacdes dos niveis de desenvolvimento s50, simplesmente, diferentes ins- 
tantineos tornados de virios ingulos, usando diferentes ciimaras, do grande 
Rio da Vida, e todos eles s5o uteis a seu pr6prio modo. (Naturalmente, fotos 
desfocadas ou de m i  qualidade n50 s5o muito Gteis, e podemos rejeitar quais- 
quer pesquisas que n5o estejam i altura de padrdes decentes. Tentei incluir, 
nos mapas, apenas o trabalho de grandes fot6grafos.) 

Em todos os mapas, as correlaqdes que estabeleci entre os virios estigios 
e os virios te6ricos s50 muito gerais, destinando-se apenas a nos dar uma 
idCia geral do assunto (e a dar inicio a correlaqBes mais precisas e minucio- 
sas). AlCm disso, muitas dessas correlaqdes foram apresentadas pelos pr6- 
prios tedricos, e, pesando todos os fatores, acredito que a maioria delas C 
exata dentro de uma ordem de precis50 de mais ou menos um estigio e meio. 
Isso vale tambCm para os estigios superiores (transpessoais), embora ai a 
situaq50 se torne mais dificil. Em primeiro lugar, quando abordarmos as re- 
gides superiores do espectro da consciGncia, as pesquisas ocidentais ortodo- 
xas no campo da psicologia comecam a nos abandonar i prbpria sorte, e cada 



vez mais precisamos recorrer aos grandes sibios e contemplativos do Oriente 
e do Ocidente, do Norte e do Sul. Em segundo lugar, as caracteristicas cultu- 
rais superficiais s%o em geral radicalmente diferentes, o que torna mais irdua 
a busca por quaisquer caracteristicas interculturais profundas. E, em terceiro 
lugar, poucas pessoas que s%o praticantes de um sistema estHo familiarizadas 
com os detalhes de outros sistemas, e isso contribui para diminuir as compa- 
raq6es entre os sistemas. N%o obstante, estudos substanciais e notiveis, al- 
guns dos quais examinaremos mais A frente, ajudaram a estabelecer essas 
importantes correlaqdes, e relatei muitos desses resultados nos mapas. A exis- 
tencia, entre as culturas, de uma similaridade geral, entre esses estigios supe- 
riores, transracionais e transpessoais 6 um sinal seguro de que estamos foto- 
grafando algumas correntes muito reais num Rio muito real. 

NZo 6 necesshrio descrever as estruturas bhicas ou os h6lons bisicos como 
essCncias permanentemente fixas e imutiveis (plathicas, kantianas, hegelianas 
ou husserlianas). Eles podem, em parte, ser entendidos como hibitos da evolu- 
q50, assemelhando-se mais a uma mem6ria Kdsmica do que a um molde pron- 
to.4 Mas, em qualquer dos casos, o ponto crucial continua sendo o seguinte: o 
fato de os grandes iogues, santos e sibios jd terem conhecido muitos dos do- 
minios transpessoais (como veremos) nos mostra inquestionavelmente que 
n6s jd temos os potenciais para esses niveis superiores presentes em nossa 
pr6pria constituiqHo. 0 organism0 humano e o cerebro, em sua forma presen- 
te, tCm capacidade para atingir esses estados superiores. Talvez outros esta- 
dos venham a surgir no futuro; talvez novos potenciais venham a se desenvol- 
ver; possivelmente, realizaq6es superiores virZo a despontar. Porkm, resta o 
fato de que exatamente agora n6s j i  temos ao nosso alcance, pel0 menos, esses 
extraordinirios dominios transpessoais. E quer digamos que esses potenciais 
superiores sejam uma didiva eterna de Deus, ou que eles tenham sido criados 
pel0 pioneirismo evolutivo de santos e de sibios e ent%o legados ao resto da 
humanidade na forma de campos morfogeneticos e de sulcos evolutivos, ou 
que eles sejam Formas Platanicas eternamente encaixadas no Kosmos, ou que 
surgiram por meio de mutaqbes aleatdrias pouco inteligentes e de uma sele- 
$50 natural negligente e mon6tona - nada disso muda, por pouco que seja, o 
simples fato de que esses potenciais superiores estPo agora A nossa disposiq20. 

As estruturas bisicas ou hdlons bisicos que eu genericamente apresento 
- e que est50 listados na coluna da extrema esquerda de cada um dos mapas - 
representam um gabarito-mestre derivado de fontes pr6-modernas, modernas 



e p6s-modernas, e no qual se usou cada uma delas para preencher as lacunas 
umas das outras. A guisa de comparaqHo, os mapas 2a e 2b mostram alguns 
dos niveis bisicos do mod0 como s%o concebidos em outros sistemas. Sob o 
titulo "Grande Cadeia Geral", listei os cinco niveis mais comuns: matkria, 
corpo (no sentido de corpos vivos e vitais, o nivel emocional-sexual), mente 
(incluindo'imaginaqHo, concepqBes e logica), alma (a fonte da identidade su- 
pra-individual) e espirito (tanto o fundamento sem forma como a mi50 nHo- 
dual de todos os outros niveis). Esses niveis, como eu disse, s50 semelhantes 
As cores de um arco-iris, e por isso eu as desenhei sobrepondo-se uns aos 
outros. Mas at6 mesmo isso 6 enganador; uma representaqHo mais precisa 
seria uma s6rie de esferas concentricas, com cada esfera maior envolvendo e 
abarcando as esferas menores (corno na Figura 1). Aqui o modelo nHo 6 o de 
uma escada, com cada degrau posicionado imediatamente acima do outro, 
mas sim, o de h6lons numa holarquia semelhante A seguinte: atomos/mol6- 
culas/c6lulas/organismos, com cada nivel envolvendo os anteriores. 

Ao mesmo tempo - e isso n5o pode ser enfatizado com muito vigor -, os 
niveis superiores da Grande Rede s%o potenciais, e nHo dados absolutos. 0 s  
niveis inferiores - matkria, corpo, mente - ji surgiram numa grande escala, 
de mod0 que eles j i  existem plenamente desenvolvidos neste mundo mani- 
festo. Mas as estruturas superiores - psiquica, sutil, causal - ainda nHo es- 
tHo conscientemente manifestas numa escala coletiva; elas continuam sendo, 
para a maior parte das pessoas, potenciais do corpo-mente humano, realida- 
des n5o plenamente efetivadas. 0 que o Grande Ninho representa, na minha 
opini50, 6 basicamente um grande campo morfogenktico ou espafo de desenvolvi- 
mento - que se estende da materia at6 a mente e desta at6 o espirito -, no 
qual virios potenciais se desenvolvem em realidade. Embora por convenien- 
cia, falarei com freqiiencia a respeito dos niveis superiores como se eles fos- 
sem simplesmente dados, eles, em muitos sentidos, ainda sHo maleiveis, ain- 
da podem ser formados A medida que um nGmero cada vez maior de pessoas 
co-evoluam na direqLo deles (razHo pela qual, como eu disse, as estruturas 
bisicas assemelharn-se mais a hibitos kbsmicos do que a moldes prontos). A 
medida que esses potenciais superiores forem sendo atualizados, eles irHo 
recebendo mais forma e mais conteGdo, e desse mod0 se tornarzo, cada vez 
mais, realidades cotidianas. At6 entilo, eles constituem, em parte, potenciais 
grandes e majestosos, que, embora ainda exerqam uma atraqHo inegivel, ain- 
da est50 presentes em muitos sentidos profundos, ainda podem ser realizados 
de mod0 direto por meio do crescimento e do desenvolvimento superiores, e 
ainda apresentam um nGmero muito grande de semelhanqas onde quer que 
apare~am.~ 
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A mais clissica, e provavelmente a mais antiga, das vers6es sofisticadas do 
Grande Ninho C a do Vedanta (mapa 2b), que tambCm inclui as distinq6es 
extremamente importantes entre estados, corpos e estruturas. Um estado sig- 
nifica um estado de consciCncia, tal como a vigilia, o sonho e o sono profundo. 
A estrutura C um involucro ou nivel de consciencia. 0 Vedanta apresenta cinco 
niveis mais importantes: o nivel material, o nivel biologico, o nivel mental, o 
mental superior e o espiritual. 0 corpo C o suporte energktico dos virios esta- 
dos e niveis da mente. 0 Vedanta apresenta tr2s corpos: o corpo grosseiro do 
estado desperto (que suporta a mente material); o corpo sutil do estado de 
sonho (que suporta os niveis emocional, mental e mental superior); e o corpo 
causal do sono profundo (que suporta a mente espiri t~al) .~ 

Repare que um dado estado de consciCncia - tal como a vigilia ou o 
sonho - pode na verdade conter virias estruturas diferentes ou niveis de 
consciencia. Num linguajar ocidental, diriamos que o estado desperto de cons- 
ciCncia pode conter virias estruturas de consciCncia muito diferentes umas 
das outras, tais como a sensorio-motriz, a prk-operacional (prk-op), a opera- 
cional concreta (conop) e a operacional formal (formop). Em outras pala- 
vras, embora os estados de consciCncia sejam importantes, as estruturas da 
consciCncia proporcionam informaq6es muito mais detalhadas a respeito do 
status efetivo do crescimento e do desenvolvimento de qualquer individuo e, 
desse modo, uma abordagem de espectro total procuraria incluir tanto esta- 
dos como estruturas. 

Em meu pr6prio sistema, h i  dois tipos principais de estruturas: as estrutu- 
ras bisicas (que ja foram mencionadas) e as estruturas nas virias linhas de 
desenvolvimento (que examinaremos mais adiante). As estruturas, tanto na 
psicologia como na sociologia, sHo simplesmente padro'es esthveis de eventos. 
As estruturas psicol6gicas podem ser divididas e subdivididas de v6rias ma- 
neiras - profundas e superficiais, por niveis e por linhas, permanentes e tran- 
sit6rias - e eu uso todas essas di~tinqbes.~ PorCm, como eu disse, utilizo com 
maior freqiiencia somente duas: as estruturas nos niveis bisicos de consciCn- 
cia (tais como sensaqHo, impulso, imagem, regra, formop, vis50-lbgica, psi- 
quico, sutil, etc.) e as estruturas nas linhas de desenvolvimento da conscien- 
cia (tais como os esthgios da cogniqiio, do afeto, das necessidades, da moral e 
assim por diante). Em resumo, estruturas s5o padro'es holisticos encontrados 
tanto nos niveis de desenvolvimento como nas linhas de desenvolvimento. 

0 s  principais estados sHo tarnbCm de dois tipos gerais: natural e alterado. 
0 s  estados naturais da consci2ncia incluem aqueles identificados pela filosofia 
perene - a saber, vigilia/grosseiro, sonhar/sutil e sono profundo/causal. De 
acordo com a filosofia perene, o estado desperto C a morada do nosso ego 
cotidiano. Mas o estado onirico, precisamente devido ao fato de que C um 



mundo totalmente criado pela psique, nos dP um tip0 de acesso aos estados 
da alma. E o estado de sono profundo, devido ao fato de que 6 um dominio de 
pura ausgncia de forma, nos dP um tip0 de acesso ao espirito sem forma (cau- 
sal). Naturalmente, para a maior parte das pessoas, os estados de sonho e de 
sono profundo sPo menos reais, e nPo mais reais, do que a realidade desperta, 
o que C bastante verdadeiro se for visto de um certo hgulo. PorCm, de acordo 
com a filosofia perene, podemos ingressar nesses estados mais profundos corn 
plena consciCncia, e como conseqiiCncia imediata eles nos entregam seus ex- 
traordinPrios segredos (como veremos). Enquanto isso, podemos simplesmente 
observar que a filosofia perene afirma que os estados de vigilia, de sonho e de 
sono profundo oferecem um tip0 de acesso ao ego grosseiro, h alma sutil e ao 
espirito causal, respectivamente. 

(Eu, com freqiihcia, subdivido os estados sutis num dominio inferior ou 
"psiquico" e no dominio propriamente "sutil", porque o sutil inferior ou psi- 
quico, situado em imediata contigiiidade com o dominio grosseiro, envolve 
com freqiisncia um intenso abraqo ou sentido de uniPo com todo o dominio 
grosseiro, como ocorre no misticismo da natureza; ao passo que o dominio pro- 
priamente sutil transcende a tal ponto o dominio grosseiro que ele, em geral, 
envolve estados puramente transcendentais de misticismo da divindade. 0 cau- 
sal, naturalmente, C o dominio da cessaqHo nPo-manifesta, e C a sede do misti- 
cismo sem forma. A integraqzo de todos eles 6 o misticismo nilo-dual. Ao longo de 
todo este livro, examinaremos todos esses dominios superiores, transpessoais, 
de mod0 que as questdes a respeito do seu significado exato serPo, em sua 
maioria, esclarecidas por meio de leituras suplementares.) 

A importhcia desses tr@s (ou quatro) estados naturais C que todo ser 
humano, independentemente de qua1 seja o seu estPgio ou estrutura ou nivel 
de desenvolvimento, tem d sua disposi~iio o espectro geral da consci2ncia - do ego 
h alma at6 o espirito -, pel0 menos como estados temporirios, pela simples 
razHo de que todos os seres humanos ficam acordados, sonham e dormem. 

0 estado alterado de consciCncia 6 um estado de consci@ncia "nPo-normal" ou 
"nPo-ordinirio", que inclui tudo, desde estados induzidos por drogas at6 ex- 
periencias de quase-morte, e ate estados meditativo~.~ Numa experizncia de 
pic0 (um estado alterado temporirio), uma pessoa pode experimentar durante 
um breve periodo, enquanto estP desperta, qualquer urn dos estados naturais 
da percepqPo psiquica, sutil, causal ou nPo-dual, e esses estados, com fre- 
qiihcia, resultam em experitncias espirituais diretas (tais como o rnisticismo da 
natureza, o misticismo da divindade e o misticismo sem forma; veja a seguir). 
As experizncias de pic0 podem ocorrer com individuos de quase todos os esthgios de 
desenvolvimento. Portanto, a noqHo de que os estados espirituais e transpessoais 
somente sPo possiveis nos estPgios superiores de desenvolvimento C total- 
mente incorreta. 

NPo obstante, embora os principais estados de percepqgo, grosseiro, sutil, 
causal e nPo-dual, estejam ao alcance dos seres humanos de praticamente 
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qualquer estiigio de crescimento, a maneira pela qua1 esses estados ou dominios slio 
vividos e interpretados depende, at6 certo ponto, do estigio de desenvolvimento 
da pessoa que passa pela experiencia de pico. Isso significa, como eu sugeri 
em A Sociable God*, que nbs podemos criar uma grade dos tipos de experiencia 
espiritual que estHo geralmente ao alcance dos individuos em diferentes esti- 
gios de crescimento. 

Por exemplo, chamemos simplesmente os primeiros estigios de arcaico, 
migico, mitico e racional. Uma pessoa, em qualquer um desses estigios, pode 
ter uma experiencia de pic0 temporiria do nivel psiquico, do sutil, do causal 
ou do nio-dual. Isso nos d i  uma grade de cerca de dezesseis diferentes tipos 
de experiencia espiritual. Eis alguns exemplos: uma pessoa no estigio migico 
de desenvolvimento (que nio consegue assumir com facilidade o papel de 
outrem) poderia ter uma experiencia de pic0 do nivel sutil (de, digamos, uma 
radiante uniHo com Deus). Nesse caso, ela tenderi a sentir a uniio com Deus 
como uma experiencia que se aplica exclusivamente a ela mesma (uma vez 
que ela nHo consegue assumir o papel de outra pessoa e desse mod0 entender 
que todas as pessoas - na verdade, todos os seres sencientes - tambCm 
estio em uniHo com Deus). Ela tenderi, entHo, a sofrer de uma maciqa infla- 
$50 do ego, talvez at6 mesmo de dimensBes psicbticas. Por outro lado, uma 
pessoa no nivel mitico (que expandiu a identidade do egocentric0 para o 
sociocentrico, mas que C bastante concreta-literal e fundamentalista) inter- 
pretari uma experiencia sutil de uniHo com Deus como uma salva@o que lhe 
C oferecida, nHo exclusivamente a ela (corno pensa o egocGntrico), mas exclu- 
sivamente Pqueles que tambCm cr@em em determinados mitos ("Se voc& qui- 
ser ser salvo, voce precisari acreditar no meu Deus/Deusa, que C a Gnica e 
exclusiva Divindade verdadeira"); desse modo, essa pessoa poderia se tornar 
um fundamentalista renascido, empenhado em converter o mundo todo P sua 
versHo de um Deus revelado. A experiencia de nivel sutil 6 bastante real e 
verdadeira, mas precisa ser realizada em algum lugar, e C realizada, neste caso, 
numa mente etnocentrica, fundamentalista e de afilia~Ho mitica, o que limita 
drasticamente e, em Gltima andise, distorce os contornos do dominio sutil 
(corno o fez, mais acentuadamente, o estigio egocentrico anterior). Uma pes- 
soa no nivel formal-reflexivo tenderia a passar pela experiencia sutil da uniio 
com Deus em termos mais reacionais, talvez como um deismo racionalista, 
ou como um Fundamento do Ser desmitologizado, e assim por diante. 

Em outras palavras, a experiencia de pic0 (ou estado de consciencia tem- 
poririo) C em geral interpretada de acordo com o estigio geral de desenvolvi- 
mento do individuo que passa pela experiencia. Isso nos d& como eu disse, 
uma grade de cerca de dezesseis tipos muito gerais de experiencia espiritual: 
psiquico, sutil, causal e nio-dual, vertidos em estruturas arcaicas, migicas, 

* Urn Deus Social, publicado pela Editora Cultrix, S5o Pauul, 1987 



miticas e racionais. Em Um Deus Social, dei exemplos e assinalei a importiincia 
de cada uma delas (e voltaremos a esse assunto mais adiante neste l i ~ r o ) . ~  

Porkm, todas essas experilincias de pico, independentemente do quanto 
sejam profundas, s5o apenas estados temporirios, passageiros, transitbrios. 
Para que o.corra um desenvolvimento superior, esses estados temporlirios preci- 
sum se tornar tragos permanentes. 0 desenvolvimento superior envolve, em par- 
te, a convers5o de estados alterados em realizaq6es permanentes. Em outras 
palavras, nos iimbitos superiores da evoluq50, os potenciais transpessoais que 
sb eram acessiveis em estados de consci@ncia temporirios s50, em medida cres- 
cente, convertidos em estruturas de consci@ncia duradouras (estados em traqos 
caracteristicos) . 

E nesse ponto que os estados meditativos se tornam cada vez mais impor- 
tantes. Diferentemente dos estados naturais (em que o acesso a estados psi- 
quicos, sutis e causais se faz no ciclo natural do sono, mas raramente no esta- 
do desperto ou plenamente consciente) e diferentemente das experihcias de 
pic0 espontheas (que s50 efsmeras), os estados meditativos proporcionam 
acesso a esses dominios superiores de uma maneira deliberada e prolongada. 
Como tais, eles revelarn de maneira mais estavel os niveis superiores do Gran- 
de Ninho, niveis superiores que por fim se tornar50, com a pritica, realiza@es 
permanentes.1° Em outras palavras, os estados psiquico, sutil, causal e n5o-dual 
podem, todos eles, tornar-se estruturas duradouras na prbpria constituipio do indi- 
viduo, raz5o pela qua1 esses rbtulos (psiquico, sutil, causal e n5o-dual) tam- 
b6m srio utilizados como refersncia i mais elevada das estruturas blisicas do 
Grande Ninho do Ser. A medida que surgem permanentemente no desenvol- 
vimento de um individuo, os seus potenciais, antes acessiveis apenas em esta- 
dos passageiros, tornam-se contornos duradouros de uma mente iluminada. 

Como eu disse, os mapas 2a e 2b apresentam o Grande Ninho e suas estrutu- 
ras ou niveis bisicos da forma como srio concebidos em alguns outros siste- 
mas. N5o estou afirmando que todos eles sejam estruturas, niveis ou ondas 
idsnticos, mas apenas que demonstram muitas semelhanqas importantes num 
determinado espaqo de desenvolvimento, e C esse espaGo de desenvolvimento, 
como veremos, que 6 t50 interessante - e t5o importante para uma psicolo- 
gia integral. 

Ao que parece, o mais antigo de todos esses sistemas originou-se na 
hdia e nas suas vizinhanqas, talvez no primeiro ou no segundo milenio an- 
tes de Cristo (embora a tradiq5o afirma que se trate de uma 6poca muito 
mais antiga). 0 sistema dos chakras, os invblucros e estados do Vedanta, os 
vijnanas budistas, os niveis vibrat6rios shivaitas de Caxemira e a hierarquia 



do superconsciente de Aurobindo provem, todos eles, desse rio historicamen- 
te nPo-ultrapassado das pesquisas a respeito da conscihcia. Seguindo logo 
depois disso, e possivelmente devido A migraqPo (mas, com igual probabilida- 
de, devido A existsncia universal desses potenciais), o rio da Mesopotiimia/ 
Oriente Mkdio comeqa a sua poderosa jornada, que iria incluir correntes persas, 
norte-africanas, palestinas e gregas. Destas, as mais influentes se desenvolve- 
r i m  na tradiq50 neoplat6nica, representada por correntes que iam de Plotino 
2i Cabala, ao sufismo, ao misticismo cristPo (todas elas representadas nos 
mapas). 

Embora tenha se tornado moda entre os relativistas pluralistas envergo- 
nhar-se da filosofia perene (e de qualquer coisa "universal" diferente dos pr6- 
prios pronunciamentos universais desses relativistas a respeito da importin- 
cia do pluralismo), um olhar menos tendencioso lanqado sobre as evidencias 
mostra um notiivel conjunto de caracteristicas comuns bastante gerais entre 
as grandes tradiqdes de sabedoria do mundo. E por que isso deveria nos sur- 
preender? Em toda parte, o corpo humano desenvolve 206 ossos, dois rins e 
um coraq5o; e, em toda parte, a mente humana desenvolve as capacidades de 
criar imagens, simbolos e concep~des. De maneira semelhante, ao que parece, 
em toda parte, o espirito humano desenvolve intuiq6es do Divino, e estas 
tambkm apresentam muitas semelhanqas nas caracteristicas profundas, e nPo 
superficiais. Algumas tradiqdes erarn mais complexas do que outras; algumas 
eram mais precisas. Porkm, a reuniPo de todas elas nos proporciona urn mapa 
geral do espectro incrivelmente amplo das possibilidades humanas. 

A essa altura, pessoas que n50 se sentem A vontade com concep~des de 
nivel e de estigio tendem a ficar desconfiadas: a consci@ncia e o seu desenvol- 
vimento constituem realmente apenas uma sCrie de estPgios lineares e 
monoliticos, que se sucedem, A maneira de uma escada? A resposta C nPo, em 
absoluto. Como veremos, essas ondas bisicas do Grande Ninho s5o simples- 
mente os niveis gerais pelos quais fluir50 numerosas e diversas linhas ou cor- 
rentes de desenvolvimento - tais como emoqdes, necessidades, auto-identi- 
dade, moral, realizaqdes espirituais e assim por diante - todas elas avanqan- 
do no seu pr6prio compasso, A sua propria maneira, com sua propria d i n h i -  
ca. Desse modo, o desenvolvimento global nPo 6,  em absoluto, um process0 
linear, seqiiencial, semelhante a uma escada. E um suave fluir de muitas cor- 
rentes atravks dessas ondas bisicas. Logo examinaremos muitas dessas cor- 
rentes. Mas, em primeiro lugar, precisamos completar nossas consideraq6es a 
respeito das ondas bisicas e do surgimento dessas ondas. 



Na coluna da extrema esquerda do mapa 3a, inclui as Cpocas mCdias de emer- 
gencia das estruturas bisicas da consciencia ate a mente formal. Pesquisas 
indicam que essas Cpocas s5o relativamente as mesmas para a maioria das 
pessoas no mundo de hoje, simplesmente devido ao fato de que - segundo a 
minha hipbtese - o desenvolvimento coletivo ou evoluq5o coletiva, no seu 
todo, atingiu o nivel formal (ao passo que os niveis superiores ao formal, que 
a evolg5o coletiva nPo atingiu, tern de ser atingidos pelos prbprios esforqos 
da pessoa - mais uma vez, em parte devido ao fato de que eles s5o potenciais 
superiores, e n5o dados) .I1 

As tradiqbes, com freqiiencia, dividem a jornada global da vida nas "Sete 
Idades de uma Pessoa", nas quais cada idade inclui a adaptaq5o a um dos sete 
niveis bisicos de consciencia (tais como os sete chakras: fisico; emocional- 
sexual; mental inferior, medio e superior; alma; e espirito) e, supostamente, 
cada um dos sete estigios dura sete anos. Desse modo, os primeiros sete anos 
de vida envolvem a adaptaq50 ao dominio fisico (especialmente alimentaqzo, 
sobreviv@ncia e seguranqa). 0 segundo ciclo de sete anos envolve a adaptaqPo 

dimens50 emocional-sexual-sentimental (que culmina na maturidade se- 
xual ou puberdade). 0 terceiro ciclo de sete anos da vida (tipicamente a ado- 
lescencia) envolve a surgimento da mente lbgica e a adaptaq5o as suas novas 
perspectivas. Isso nos leva i Cpoca que gira em torno dos 21 anos, quando o 
desenvolvimento global de muitos individuos tende a sofrer uma interrup- 
qPo.I2 PorCm, se o desenvolvimento continuar, cada period0 de sete anos traz 
a possibilidade de um nivel novo e superior de evoluq50 da consciencia, e por 
isso eu listei no mapa 3a, entre parenteses, essas idades gerais perto das es- 
truturas bisicas superiores. Naturalmente, essas s5o as mais gerais das gene- 
ralizaqbes, com muitas exce~bes, mas s50 bastante sugestivas. 

Por que "sete idades" e nPo, digamos, dez? Mais uma vez, a maneira exata 
de como dividir e subdividir o n6mero de cores de um arco-iris 6, em grande 
medida, uma quest50 de escolha. No entanto, os filbsofos e psicblogos perenes 
tem constatado que, independentemente de quantas subdivisSes diminutas 
poderiamos fazer para vArios propbsitos (tais como, talvez, trinta para estigios 
muito especificos e detalhados de certos tipos de meditaqso), hi, n50 obstante, 
um sentido em se falar a respeito de agrupamentos funcionais das ondas bisicas no 
Grande Ninho, isto 6, faz sentido dizer que os niveis e os subniveis materiais 
(quarks, itomos, molCculas e cristais) s5o todos materiais e n50 biologicos (por 
exemplo, nenhum deles pode se reproduzir sexualmente). De maneira seme- 
lhante, faz sentido dizer que os niveis e os subniveis mentais (imagens, simbo- 
los, concepqbes, regras) s50 todos mentais e nHo, digamos, psiquicos ou sutis. 
Em outras palavras, mesmo que achemos ~ t i l  na ocasi5o diferenciar dczias (ou 
at6 mesmo centenas) de gradaqSes diminutas nas cores de um arco-iris, h i  



tambCm uma boa raz50 para se dizer que existem, basicamente, apenas seis ou 
sete cores principais na maioria dos arco-iris. 

E isso o que a filosofia perene entende por "Sete Idades de uma Pessoa" 
ou pelos sete chakras ou estruturas bisicas principais. Por vhrias razbes, cons- 
tatei que, embora cerca de duas dfizias de estruturas bisicas possam ser fa- 
cilmente identificadas (por exemplo, forma, sensaq50, percepq50, exoceito, 
impulso, imagem, simbolo, endoceito, conceito, regra, ...), elas podem ser 
condensadas em cerca de sete a dez agrupamentos funcionais que refletem estC 
gios facilmente reconheciveis (como veremos ao longo de todo este livro). Eu 
represento esses agrupamentos funcionais de estruturas bhsicas por meio de 
alguns nomes bastante genCricos, que tambCm s%o listados na coluna da es- 
querda em todos os mapas: (1) sens6rio-motor, (2) fantasmag6rico-emocio- 
nal (ou emocional-sexual), (3) mente-rep (que resume a mente repre- 
sentacional, semelhante ao pensamento prC-operacional geral, ou "prC-op"), 
(4) a mente regralpapel (semelhante ao pensamento operacional concreto, ou 
"conop"), (5) a formal-reflexiva (semelhante A operacional formal, ou 
"formop"), (6) a viszo-16gica, (7) a psiquica, (8) a sutil, (9) a causal e (10) a 
n50-dual.'~ Mais uma vez, essas sHo generalizaqbes para simples orientaqHo, 
mas nos oferecem uma maneira conveniente de lidar com uma grande quanti- 
dade de dados e de evidencias. Porkm, nenhuma dessas generalizaqbes nos 
impede de usar mapas que sejam mais detalhados ou mais simplificados, quan- 
do preciso. 

0 Grande Ninho C, na verdade, uma grande holarquia do ser e do conhecer: 
niveis de realidade e niveis de conhecimento desses niveis, isto C, os filbofos 
perenes descobrirarn que tanto a ontologia como a epistemologia s%o impor- 
tantes, como aspectos insepariveis das grandes ondas da realidade. A 
modernidade descobriu que C necessirio diferenciar ontologia e epistemologia, 
o que teria sido muito bem-vindo se a modernidade ou a p6s-modernidade 
tivessem completado o seu desenvolvimento e integrado essas diferenciaqbes, 
mas tudo o que aconteceu foi que essas diferenciaqbes se desintegraram com- 
pletamente; e a modernidade, confiando apenas em sua pr6pria subjetividade 
isolada, adotou apenas a epistemologia, e em conseqiiikcia a ontologia caiu 
no buraco negro da subjetividade, de onde nunca mais se ouviri falar dela 
novamente. 

A Grande Cadeia, at6 o grau em que a modernidade a reconheceu de algu- 
ma maneira, tornou-se assim, meramente, uma hierarquia de niveis de co- 



nhecimento - isto C, uma hierarquia de cogni@o, tal como foi investigada por 
Piaget. Mesmo que nPo esteja assim tPo errado isso C terrivelmente parcial, 
deixando de fora os niveis de realidade que alicerpriam a cogniqPo (ou, o que 
C igualmente lamentivel, reconhecendo apenas o nivel sens6rio-motor da rea- 
lidade, ao qual toda cogni~Po precisa ser fie1 a fim de ser considerada "verda- 
deira"). NPo obstante, se, para o momento, focalizamos apenas a cognigio - 
e como C certamente verdade que a Grande Cadeia 6, em parte, um grande 
espectro de consciCncia -, a questPo torna-se a seguinte: "Nos individuos, o 
desenvolvimento da Grande Cadeia t a mesma coisa que o desenvolvimento cognitivo?" 

N50 exatamente. Para comepi-, vote com certeza poder6 pensar que o 
Grande Ninho C, em parte, um grande espectro de consciCncia, o que de fato 
ele 6. Uma das definiqdes que os dicionirios apresentam de "cognitivo" C: 
"relativo A consciCnciaM. Portanto, nos termos de qualquer dicionirio, vocC 
poderia pensar, no que se refere ao desenvolvimento do Grande Ninho (que, 
nos individuos, envolve o desenvolvimento de niveis de consciCncia superio- 
res e progressivamente mais abrangentes), que ele 6, em geral, muito seme- 
lhante ao desenvolvimento cognitivo, na medida em que entendemos que a 
"cogni~Po" ou a "consciCncia" vPo do subconsciente ao autoconsciente e at6 o 
superconsciente, e que isso inclui modos de percepq50 interiores, assim como 
exteriores. 

0 problema, como eu estava dizendo, C que a palavra "cogniqPo", na psi- 
cologia ocidental, veio a adquirir um significado muito restrito, que excluiu a 
maior parte do que dissemos anteriormente. Ela passou a significar a apreen- 
siio de objetos exteriores. Todos os tipos de "consciCncia" ou de "percep@o" (no 
sentido amplo) foram portanto excluidos (por exemplo, emogdes, sonhos, vi- 
sdes criativas, estados sutis e experiencias de pico). Se o contezido da consciCn- 
cia nPo fosse algum tip0 de objeto objetivo-empirico (uma rocha, uma hvore, um 
autom6ve1, um organismo), entPo se dizia que essa consciCncia niio possuia 
validade cognitiva. 0 mesmo se afirmava com relacPo a todos os estados e 
modos de consciCncia realmente interessantes. 

Nas mPos de um Piaget, o significado de cogniqPo se restringiu ainda mais, 
para indicar tipos de operaqPo 16gico-matemitica, os quais, conforme se afir- 
mara, eram subjacentes a todas as outras linhas de desenvolvimento em todos 
os outros dominios. A essa altura, a consciCncia enquanto "cogni@o" foi re- 
duzida A mera percepqPo das superficies planas e desbotadas dos objetos 
empiricos (o que vamos chamar de "planura" ou "planicie"). Em linguagem 
simples, qualquer percepqPo que visse alguma coisa diferente daquilo que se 
via no mundo do materialism0 cientifico nPo era uma cognip50 "verdadeira". 

Nesse sentido, o desenvolvimento do Grande Ninho nos individuos niio 6, 
com certeza, um "desenvolvirnento cognitivo". E, nPo obstante, se examinar- 
mos um pouco mais de perto o esquema de Piaget - e aquilo que a maioria 
dos psic6logos subseqiientes tem entendido por "desenvolvimento cognitivo'' 
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- poderemos encontrar algumas semelhanqas muito interessantes (e muito 
importantes), embora limitadas. 

Antes de mais nada, o estudo psicolbgico ocidental do desenvolvirnento 
cognitivo tambCm inclui o estudo de algum tip0 de consciZncia, ainda que seja 
ocasionalmente uma consciCncia estreita e restrita. Desse modo, o que Piaget 
estudou como sendo o pensamento operacional formal - e que foi concebido 
como uma estrutura matemitica (o grupo INRC) - C uma maneira legitima 
de segmentar a corrente da consciCncia nesse ponto, mas dificilmente exaure 
os instantsneos que podemos tirar da consciCncia nessa determinada curva do 
Rio. Existem inumeras outras perspectivas, igualmente legitimas, para se de- 
finir a conscihcia nesse estigio, da adoqHo de pap& a estilos epistemolbgicos, 
visdes de mundo e impulsos morais. PorCm, ao focalizar o desenvolvimento 
cognitivo, Piaget pel0 menos chamou a atenqio para a importgncia central do 
desenvolvimento da consciZncia, mesmo que num sentido i s  vezes estreito. 

Essa importbcia 6 acentuada pel0 fato de que, quando linhas de desen- 
volvimento especificas sHo estudadas - tais como o desenvolvirnento moral, 
o autodesenvolvimento e o desenvolvimento pela adoqHo de papCis -, tem-se 
quase sempre constatado que o desenvolvimento cognitivo k necesslirio (mas niio 
suficiente) para esses outros desenvolvimentos. Em outras palavras, antes que vocC 
possa desenvolver a moral, ou uma perspectiva prbpria, ou alguma idCia sobre 
o que C uma vida boa, voc@ precisark em primeiro lugar, ser capaz de registrar 
conscientemente esses virios elementos. Portanto, a consciCncia C necessiria, 
mas nHo suficiente, para esses outros desenvolvimentos. 

E C exatamente essa a afirmaqso dos te6ricos do Grande Ninho. 0 s  niveis 
do Grande Ninho (as estruturas bisicas da consci2ncia) sHo os niveis nos quais 
percorrem as virias linhas de desenvolvimento, e sem as ondas bisicas nHo 
existe algo sobre o qual os virios barcos possam flutuar. E por isso que as 
estruturas bisicas (sejam elas concebidas como invblucros no Vedanta, niveis 
de consciCncia no Mahayana, niveis ontolbgicos dos sephirots na Cabala ou 
como os estigios do crescimento da alma em direqHo a Deus no sufismo) 
constituem a espinha dorsal, o esqueleto-bisico, sobre o qual os outros siste- 
mas, em sua maior parte, estHo assentados. 

Desse modo, embora essas estruturas 1-60 possam, de forma alguma, ser 
igualadas, o desenvolvirnento cognitivo (corno 6 estudado pelos psicblogos 
ocidentais) talvez seja a coisa mais prbxima que temos da Grande Cadeia ou 
do espectro da consci@ncia (pelo menos at6 os niveis da mente formal; a maio- 
ria dos pesquisadores ocidentais nso reconhece, em absoluto, outras formas 
de cogniqHo alCm desses niveis). Por essa razHo - e enquanto eu mantenho 
corn firmeza na mente as muitas qualificaqdes e limitaqdes - eu i s  vezes 
utilizo expressdes cognitivas (tais como conop ou formop) para descrever al- 
gumas das estruturas bisicas. 

AlCm disso, como o desenvolvirnento cognitivo tem um significado muito 
especifico e muito restrito na psicologia ocidental, eu tambem tratei dele como 



uma linha de desenvolvimento separada e independente das estruturas bisi- 
cas (de mod0 que podemos preservar a riqueza ontol6gica dos h6lons bisicos, 
em vez de reduzi-10s a categorias cognitivas ocidentais). 0 s  mapas 3a e 3b s5o 
correlaqBes das estruturas basicas com os estigios cognitivos desvendados 
por virios pesquisadores modernos. 

Um dos itens mais interessantes nesses mapas C o numero de psicblogos 
ocidentais que, baseados em extensos dados empiricos e fenomenol6gicos, 
detectaram vArios estigios de desenvolvimento p6s-formal - isto C, estigios 
de desenvolvimento cognitivo que est5o alCm da racionalidade linear (ou seja, 
alCm do pensamento operacional formal, ou formop). Embora "p6s-formal" 
possa se referir a todo e qualquer estigio alCm do formop, a express50 "p6s- 
formal" usualmente se aplica apenas aos estigios mental e pessoal, e nHo ao 
supramental e ao transpessoal. Em outras palavras, para a maioria dos pesqui- 
sadores ocidentais, "p6s-formal" refere-se ao primeiro estigio principal alCm 
do formop, que eu chamo de visiio-l6gica.l4 Como 6 mostrado nos mapas 3a e 
3b, a maior parte dos pesquisadores descobriu de dois a quatro estigios de 
cogniq5o pos-formal (vis5o-16gica). Esses estigios p6s-formais geralmente 
avanqam para alCm das fases formais/mecanicistas (dos estigios formop ini- 
ciais) em direqHo a virios estigios de sistemas relativistas, pluralistas e 
contextualistas (vis5o-16gica no estigio inicial) e, a partir dai, rumo a estigios 
de pensamento metassistemitico, integrado, unificado, dialktico e holistico 
(visio-16gica nos estigios mCdio e final). A imagem que isso nos d i  dos mais 
elevados dominios mentais os apresenta como diniimicos, voltados para o desen- 
volvimento, dialeticos, integrados. 

No entanto, poucos desses pesquisadores se voltam para os dominios 
transmentais (que envolvem circunsthcias psiquicas, sutis, causais ou 1-150- 
duais - transracionais e transpessoais), embora muitos deles reconheqam, 
cada vez mais, esses niveis superiores. Para ter idCia dos contornos desses 
niveis n6s precisamos freqiientemente contar, mais uma vez, com os grandes 
shbios e contemplativos, como virios dos mapas deixam claro. 

Quanto a isso, um t6pico calorosamente discutido esti na indagaq50: "0s 
estigios espirituais/transpessoais podem ser considerados niveis superiores 
do desenvolvimento cognitivo?'' A resposta, como sugeri, depende do que 
vocC entende por "cognitivo". Se vocC entender esse termo da mesma forma 
que os psicologos ocidentais - que se trata de um conhecimento conceitual 
mental de objetos exteriores -, entHo nPo, estigios superiores ou espirituais 
niio sHo cogniqHo mental, pois eles em geral s5o supramentais, transconceituais 
e n5o-exteriores. Se por "cognitivo" vocC entender "consci@ncia em geral", 
inclusive estados superconscientes, ent5o grande parte da experisncia espiri- 
tual superior C de fato cognitiva. Mas os estados espirituais e transpessoais 
tCm tambCm muitos outros aspectos - tais como afetos superiores, moral e 
senso do eu -, de mod0 que, mesmo com uma definiq50 ampliada de cognitivo, 
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eles nio sHo meramente cognitivos. NHo obstante, "cogni@o", no sentido mais 
arnplo da palavra, significa "consci@ncia", e desse mod0 desenvolvimentos 
cognitivos de viirios tipos constituem uma parte importante de todo o espec- 
tro do ser e do conhecer. 

0 s  mapas 3a e 3b listam alguns dos pesquisadores mais conhecidos e mais 
influentes do desenvolvimento cognitivo. Naturalmente, os estudos de Piaget 
sHo fundamentais. Mesmo com todos os seus defeitos, as contribui~des de 
Piaget continuam sendo uma realizaq50 surpreendente; com certeza, uma das 
investigaqdes psicol6gicas mais significativas do sCculo XX. Ele abriu um nu- 
mero extraordiniirio de horizontes de pesquisa: prosseguindo o trabalho pio- 
neiro de James Mark Baldwin (veja mais adiante), Piaget demonstrou que 
cada nivel de desenvolvimento tern uma visHo de mundo diferente, com dife- 
rentes percep~des, modos de espaco e de tempo e motivaqdes morais (desco- 
bertas das quais iria depender o trabalho de toda uma linha de pesquisadores 
de Maslow a Kohlberg, de Loevinger a Gilligan); ele mostrou que a realidade 
n5o vem pronta simplesmente, mas, em muitos sentidos importantes, ela 6 
construida (um estruturalismo que tornou possivel o p6s-estruturalismo); seu 
mtthode clinique sujeitou o desdobramento da consciencia a uma meticulosa 
investigaqgo, que resultou, literalmente, em centenas de novas descobertas; 
suas pesquisas psicol6gicas tiverarn influencia imediata sobre tudo, da educa- 
qso i filosofia (Habermas, entre muitos outros pesquisadores, tem uma gran- 
de divida para com ele). Poucos s50 0s te6ricos que podem reivindicar no 
mkimo um dCcimo dessa divida. 

A maior insuficiencia do sistema de Piaget, e nisso a maior parte dos estu- 
diosos atualmente concorda, C o fato de que Piaget afirmava, como regra ge- 
ral, que o desenvolvimento cognitivo (concebido como cornpetencia 16gico- 
matemhtica) C a unica linha de desenvolvimento importante, ao passo que hh 
hoje abundantes evidencias de que numerosas linhas de desenvolvimento di- 
ferentes (tais como a do ego, a moral, a afetiva, a interpessoal, a artistica, etc.) 
podem se desdobrar de uma maneira relativamente independente. Por exem- 
plo, no modelo que eu estou apresentando, a linha cognitiva C apenas uma 
dentre cerca de duas dczias de linhas de desenvolvimento, e nenhuma delas, 
enquanto linhas, pode alegar primazia com relaqiio As outras. (N6s examina- 
remos essas outras linhas no pr6ximo capitulo.) 

PorCm, quanto i propria linha cognitiva, o trabalho de Piaget ainda C 
marcante; alCm disso, depois de quase tr@s dkcadas de intensas pesquisas 
interculturais, as evidencias sso praticamente unhimes: os estiigios de Piaget 
at6 o operacional formal sHo universais e interculturais. Como um unico exem- 



plo, Lives across Cultures: Cross-Cultural Human Development C um manual aka- 
mente conceituado, escrito a partir de uma perspectiva abertamente liberal 
(que 6, com freqiisncia, suspeita de estigios "universais"). 0 s  autores (Harry 
Gardiner, Jay Mutter e Corinne Kosmitzki) examinaram cuidadosamente as 
evidencias dos estigios de Piaget - sensbrio-motor, prC-operacional, 
operacional concreto e operacional formal. Eles constataram que os cenirios 
culturais i s  vezes alteram a taxa de desenvolvimento, ou uma tnfase em certos 
aspectos dos estigios - mas n50 os pr6prios estigios ou a sua validade 
intercultural. 

Desse modo, quanto ao estigio sens6rio-motor, eles afirmam que, "de 
fato, as caracteristicas qualitativas do desenvolvimento sens6rio-motor per- 
manecem quase idsnticas em todas as crianqas pequenas estudadas at6 ago- 
ra, n5o obstante as enormes diferenqas que ocorrem nos seus ambientes 
culturais". Para os estigios prboperacional e operacional concreto, com base 
num grande ndmero de estudos que incluiram nigerianos, zambianos, ira- 
nianos, argelinos, nepaleses, asiiticos, senegaleses, indigenas da AmazGnia 
e aborigines australianos: "0 que podemos concluir com base nessa enorme 
quantidade de dados interculturais? Em primeiro lugar, que eles ap6iam a 
universalidade das estruturas ou das operaqdes subjacentes ao periodo prC- 
operacional sHo altamente convincentes. Em segundo lugar, as caracteristi- 
cas qualitativas do desenvolvimento operacional concreto (por exemplo, as 
seqiiencias dos estigios e os estilos de raciocinio) parecem universais [em- 
bora] a taxa de desenvolvimento cognitivo ... nPo seja uniforme mas depen- 
da de fatores ecoculturais". Embora os autores nPo utilizem exatamente es- 
ses termos, eles concluem que as caracteristicas profundas dos estigios sPo 
universais, mas as caracteristicas superficiais dependem muito de fatores 
culturais, ambientais e ecoldgicos (como mostraremos mais tarde, todos os 
quatro quadrantes estPo envolvidos no desenvolvimento individual). "Final- 
mente, parece que, embora a taxa e o nivel de desempenho pelos quais as 
crianqas passam ao longo do periodo operacional concreto de Piaget depen- 
dam da experiencia cultural, crianqas de sociedades diferentes ainda prosse- 
guem na mesma seqiiencia que ele previu."I5 

Poucos individuos, em qualquer cultura (asiitica, africana, americana ou 
outra), atingem a cogniq50 operacional formal, e as razdes apresentadas para 
isso variam. Pode ser que o operacional formal seja urn estagio realmente 
superior que, portanto, como eu acredito, poucos alcanqam. Pode ser que o 
operacional formal seja uma capacidade genuina mas n5o um estigio genui- 
no, como os autores acreditarn (isto 6, somente algumas culturas enfatizam o 
operacional formal e portanto o ensinam). Portanto, as evidencias da existen- 
cia do estigio formal de Piaget sPo fortes, mas nHo conclusivas. N5o obstante, 
esse Gnico fator C com freqiiencia utilizado para rejeitar todos os estigios de 
Piaget, enquanto que a conclusPo correta, sustentada por uma enorme quan- 
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tidade de evidencias, 6 a de que hoje se demonstra adequadarnente que todos 
os estigios at6 o operacional formal s20 universais e interculturais. 

Creio que os estigios no nivel do formop e alem dele tambCm s2o univer- 
sais, inclusive a vis2o-16gica e os estigios transracionais em geral, e eu apre- 
sentarei evidgncias substanciais disso medida que prosseguirmos. Ao mes- 
mo tempo, como veremos quando entrarmos na discuss20 a respeito da 
espiritualidade na infhcia (no Capitulo 1 I) ,  os primeiros estigios s20 exata- 
mente os estigios dos estudos de Piaget que se evidenciam de maneira con- 
sistente ate mesmo quando se faz o cruzamento entre culturas. Acredito que 
isso nos ajudari a reconhecer esses primeiros estigios sob a 6ptica de uma 
ilumina@o mais nitida. 

Quanto Q pr6pria linha cognitiva, seu estudo global foi realizado de ma- 
neira frutifera por Michael Commons e Francis Richards, Kurt Fischer, Juan 
Pascual-Leone, Robert Sternberg, Gisela Labouvie-Vief, Herb Koplowitz, 
Michael Basseches, Philip Powell, Suzanne Benack, Patricia Arlin, Jan Sinnott 
e Cheryl Armon, que sQo alguns dos nomes proeminentes (todos eles est2o 
representados nos mapas) .I6 

Embora haja importantes diferenqas entre esses pesquisadores, h i  tam- 
bem muitas semelhanqas profundas. A maior parte deles constatou que o de- 
senvolvimento cognitivo percorre trCs ou quatro estigios principais (com nu- 
merosos subestigios): sens6rio-motor, concreto, formal e p6s-formal. 0 s  es- 
tigios sens6rio-motores ocorrem usualmente nos dois primeiros anos de vida 
e resultam na capacidade de perceber objetos fisicos. EntBo, a cogniq5io come- 
qa lentamente a aprender a representar esses objetos com nomes, simbolos e 
conceitos. Esses primeiros simbolos e conceitos tendem a sofrer virios tipos 
de inadequaqdes (objetos com predicados semelhantes s2o igualados; h i  mais 
Pgua num cop0 alto do que num cop0 baixo, mesmo que a quantidade de igua 
seja a mesma; conceitos s2o confundidos com os objetos que eles represen- 
tam e assim por diante). Essas inadequaqdes levam a vh-ios tipos de "desloca- 
mentos" migicos e de crenqas "miticas". E por isso que, em todos os mapas, 
vocC veri tantos pesquisadores referindo-se a esses primeiros estigios com 
nomes tais como magia, animismo, mitico e assim por diante. 

Isso niio quer dizer que toda magia e que todos os mitos sejam meramente 
antigas inadequaqdes cognitivas, mas sim, que alguns deles claramente o s2o 
- se eu comer o olho de um gato eu verei como um gato; uma pata de coelho 
traz boa sorte; se eu n2o comer meu espinafre, Deus me castigari, etc. H i  urn 
mundo de diferenqas entre simbolos miticos considerados concreta e literal- 
mente verdadeiros - Jesus realmente nasceu de uma virgem biokgica, a Ter- 
ra esti realmente assentada numa serpente hindu, Lao Tse tinha realmente 
900 anos de idade quando nasceu - e simbolos miticos impregnados de me- 
tiforas e de perspectivismo, que apenas passam a existir com as consci&ncias 
formal e p6s-formal. A menos que eu indique de outra maneira, quando uso a 



palavra "mitico", refiro-me a imagens e simbolos miticos prC-formais e con- 
creto-literais, dos quais alguns aspectos est5o de fato impregnados de ina- 
dequaqdes cognitivas, pois esses mitos afirmam que s5o fatos empiricos mui- 
tas coisas que podem ser empiricamente desmentidas - por exemplo, o vul- 
c50 entra em erupq5o porque ele esti furioso com vocC; as nuvens se movem 
porque elas est5o seguindo vocC. Essas crenqas miticas pr6-formais, como o 
notaram estudiosos que v50 de Piaget a Joseph Campbell, s5o sempre ego- 
centricamente focalizadas e se acredita nelas literalmente/concretarnente. 

Pela mesma raz50, esses primeiros estigios recebem nomes tais como prC- 
convencional, prC-operational, egodntrico e narcisista. Devido ao fato de que 
as crianqas nos estigios sens6rio-motor e prC-operacional ainda n5o podem 
adotar, com facilidade ou de maneira plena, o papel de outras pessoas, elas 
est5o presas i s  suas pr6prias perspectivas. Esse "narcisismo" C uma caracte- 
ristica normal, saudivel, desses primeiros estigios, e s6 causa problemas se 
n5o for substancialmente superado ao longo do crescimento da crianqa (como 
veremos mais tarde) . 

Esses pesquisadores geralmente concordam com o fato de que, conforme 
a capacidade cognitiva se desenvolve, a consciCncia comeqa, com maior preci- 
s50, a se relacionar com o mundo sens6rio-motor e a atuar sobre ele, quer se 
trate de aprender a tocar violino, quer se trate de aprender a organizar classes 
por ordem de tamanho (embora muitas "aderCncias miticas" ainda permane- 
qam na percepqHo). Essas opera$bs concretas s50 executadas por meio de esque- 
mas e de regras, os quais tambCm permitem que o eu nesse estigio adote vkios 
papkis na sociedade, e desse mod0 se desloquem do dominio egoc@ntrico/prb 
convencional para o socioc~ntrico/convencional. 

A medida que a consciCncia se desenvolve e se aprofunda ainda mais, 
essas categorias e operaqdes concretas comeqam a se tornar mais generaliza- 
das, mais abstratas (no sentido de poderem ser aplicadas a um nlimero cada 
vez maior de situaqdes) e desse mod0 mais universais. A conscii?ncia operacional 
formal pode, portanto, comeqar a apoiar uma orientaqzo p6s-convencional para o 
mundo, escapando, por muitos caminhos, do mundo etnoc~ntrico/socio- 
cCntrico do pensamento concreto (e condicionado i afiliaq5o mitica). 

Embora, em grande parte devido aos estudos culturais anti-ocidentais (com 
um forte preconceito relativista), a palavra "racionalidade" tenha se tornado 
um termo depreciativo, ela C atualmente a base de um nGmero extraordinirio 
de realizaqdes e de capacidades positivas (inclusive das capacidades utilizadas 
pelos criticos anti-racionalistas). A racionalidade (ou a raz5o no sentido arn- 
plo) envolve, antes de mais nada, a capacidade de adotar perspectivas (por 
isso Jean Gebser a chama de "raz5o perspectiva"). De acordo com as pesquisas 
de Susanne Cook-Greuter, o pensamento prC-operacional tem apenas uma 
perspectiva de primeira pessoa (egocentrico); o operacional concreto acres- 
centa perspectivas de segunda pessoa (sociocGntrico); e o operacional formal 



0 s  Niveis ou Ondas Bhicas ( 41 

vai mais longe ainda e acrescenta perspectivas de terceira pessoa (o que possi- 
bilita nHo apenas a precis50 cientifica mas tambCm julgamentos imparciais, 
p6s-convencionais, mundichtricos de justi~a e de solicitude). Desse modo, a 
razHo pode "normatizar as normas" de uma cultura, sujeitando-as critica 
baseada em.principios universais (nHo-etnoc@ntricos) de justiqa. A razHo pers- 
pectiva, sendo altamente reflexiva, tambCm permite que a introspecqHo se 
sustente. Ela C a primeira estrutura capaz de imaginar mundos do tip0 "como 
seria sew e "o que seria se": ela se torna uma verdadeira sonhadora e visioniria. 

THO importante quanto a racionalidade formal, como todos esses pesqui- 
sadores reconhecem, C a existhcia de estigios ainda mais elevados, p6s-for- 
mais, de cogniqio - ou uma raz50 superior - que leva em consideraq50 um 
nlimero ainda maior de perspectivas (perspectivas de quarta pessoa e de quin- 
ta pessoa, de acordo com Cook-Greuter). Reunir perspectivas mliltiplas, ao 
mesmo tempo em que nHo se privilegia excessivamente nenhuma delas, C o 
que Gebser chama de consciencia integral-perspectival, que envolve um 
aprofundamento ulterior da consciencia mundic@ntrica e p6s-convencional. 
Ha um consenso geral a respeito do fato de que esses desenvolvimentos p6s- 
formais (ou de visHo-16gica) t&m pel0 menos dois ou trts estigios principais. 
Ao superar o estigio do formalismo (ou formop) abstrato universal, a cons- 
cikncia ingressa, em primeiro lugar, numa cogniqHo da relatividade dinilmica e 
do pluraIismo (visHo-16gica inicial) e, em seguida, numa cogniqHo da unidade, 
do holismo, do dialeticismo dinilmico ou do integralismo universal (vis5o-16gi- 
ca intermediiria a final), todas as quais podem ser vistas muito claramente 
nos mapas 3a e 3b (e em outros que discutiremos posteriormente).17 

Por mais "holisticos" que sejam esses desenvolvimentos de visHo-16gica, 
eles ainda sHo desenvolvimentos de dominio mental. SHo, com certeza, as es- 
feras mais elevadas dos dominios mentais, mas alCm deles estHo os desenvol- 
vimentos supramentais e propriamente transracionais. Por isso, inclui Sri 
Aurobindo e Charles Alexander como exemplos do que um modelo de desen- 
volvimento cognitivo de espectro completo poderia incluir. (No Capitulo 9, 
investigaremos essa linha cognitiva global, conforme ela passa do grnsseiro 
para o sutil e dai para o causal.) Repare que Aurobindo nHo hesita em usar 
termos cognitivos para designar quase todos os seus estigios: mente superior, 
mente iluminada, sobremente, supermente e assim por diante. Em outras 
palavras, o espectro da consci@ncia 6, em parte, um espectro de genuina 
cogniqHo, usando-se "cogniqHo" no seu sentido mais amplo. PorCm, nHo C 
apenas isso, razHo pela qual Aurobindo tambCm descreve os afetos, a moral, 
as necessidades e as auto-identidades superiores desses niveis mais elevados. 
No entanto, o seu ponto essential em geral 6 bastante semelhante: o desen- 
volvimento cognitivo tem importincia fundamental e C necessirio (mas nHo 
suficiente) para esses outros desenvolvimentos. 



Esta C uma breve introduq50 aos niveis bisicos do Grande Ninho do Ser. 0 
Grande Ninho C simplesmente um grande campo morfogenttico que proporcio- 
na um espaGo de desenvolvimento no qua1 os potenciais humanos podem se des- 
dobrar. 0 s  niveis bisicos do Grande Ninho s50 as ondas bisicas desse desdo- 
bramento: da materia para corpo, mente, alma e espirito, sucessivamente. 
Vimos que esses niveis (ou estruturas ou ondas) bisicos podem ser divididos 
e subdivididos de muitas maneiras legitimas. 0 s  mapas mostram cerca de 
dezesseis ondas no espectro global da consci@ncia, mas essas ondas podem 
ser condensadas ou expandidas de numerosas maneiras, como veremos ao 
longo de toda esta apresentaq50. 

Por essas ondas gerais do grande Rio, fluem cerca de duas d6zias de dife- 
rentes correntes de desenvolvimento, todas elas navegadas pelo eu em sua 
extraordiniria jornada, que vai do p6 ii Divindade. 



As Linhas ou Correntes 
de Desenvohknento 

P ELOS N~VEIS bhsicos ou ondas biisicas do Grande Ninho fluem cerca de 
duas dlizias de linhas ou correntes de desenvolvirnento relativamente in- 

dependentes. Essas diferentes linhas de desenvolvirnento incluem a moral, os 
afetos, a auto-identidade, a psicossexualidade, a cogniq50, as idkias a respeito 
do bem, a adoq50 de papCis, a capacidade sbcio-emocional, a criatividade, o 
altruismo, as vitrias linhas que podem ser chamadas de "espirituais" (solicitu- 
de, sinceridade, preocupaq50, fk religiosa, esthgios meditativos), a alegria, a 
competCncia para se comunicar, os modos de espaqo e de tempo, a tomada 
pela morte, as necessidades, a visiio de mundo, a compet@ncia Ibgico-mate- 
mhtica, as habilidades cinestkticas, a identidade sexual e a empatia - para 
citar algumas das linhas de desenvolvirnento mais proeminentes, para as quais 
temos algumas evidCncias empiricas.' 

Essas linhas s5o "relativamente independentes", significando que, em sua 
maior parte, elas podem se desenvolver independentemente umas das outras, 
em diferentes proporqbes, com dinimicas diferentes e sob cronogramas dife- 
rentes. Uma pessoa pode ser muito avanqada em algumas linhas, razohvel em 
outras, inferior em algumas outras - e tudo ao mesmo tempo. Desse modo, 
o desenvolvirnento global - a soma total de todas essas diferentes linhas - n50 
mostra nenhum tip0 de desenvolvirnento linear ou seqiiencial. (Foi esse fato 
que acabou desfazendo o esquema piagetiano.) 

No entanto, a maior parte das pesquisas continuou a constatar que cada 
linha de desenvolvimento tende a se desdobrar de uma maneira seqiiencial, 
holhrquica: os esthgios superiores de cada linha tendem a se desenvolver so- 
bre esthgios anteriores ou a incorporh-los, n50 se pode pular nenhum esthgio, 



e estes aparecem numa ordem que nHo pode ser alterada por condicionamen- 
to ambiental nem por refor~o social. At6 agora, um considerivel numero de 
evidCncias indica que isso vale para todas as linhas de desenvolvimento que 
eu men~ionei.~ 

Por exemplo, num livro muito respeitado, Higher Stages of Human Deve- 
lopment (editado por Charles Alexander e Ellen Langer), sHo apresentados os 
trabalhos de treze dos principais psic6logos do desenvolvirnento - inclusive 
Piaget, Kohlberg, Carol Gilligan, Kurt Fischer, Howard Gardner, Karl Pribram 
e Robert Kegan - e desses treze, todos eles, com exceqHo de um ou dois, 
apresentam modelos que sPo, em parte, hierirquicos, inclusive Gilligan, ao 
falar de desenvolvimento feminino. Essas conclusdes sPo baseadas em quanti- 
dades maci~as de dados experimentais, e nPo meramente em especulaq6es 
te6ricas. Isso nPo quer dizer que todas essas linhas de desenvolvimento sejam 
somente hierkquicas; muitas de suas caracteristicas n%o o s50 (veja mais adi- 
ante). Porkm, aspectos cruciais de todas elas parecem hierirquicos em impor- 
tantes sentidos. Alkm disso, h i  um consenso geral de que, independentemen- 
te do quanto possam ser diferentes as linhas de desenvolvimento, a maior 
parte delas n2o apenas se desdobra holarquicamente como tambbm o faz pel0 
mesmo conjunto de ondas gerais, que incluem: um estigio fisico/sens6rio-motor/ 
pr6-convencional, um estigio de aq6es concretas/regras convencionais, e um 
estigio mais abstrato, formal, p6s-con~encional.~ 

Por exemplo, para aprender a tocar um instrumento musical, em primeiro 
lugar abordamos fisicamente esse instrumento e aprendemos a nos relacionar 
com ele de uma maneira sens6rio-motor. Em seguida, aprendemos a tocar 
uma ou duas canqdes simples, dominando gradualmente as operaqdes e as 
regras concretas de uso do instrumento. A medida que adquirimos versatili- 
dade para tocar as claves e as escalas musicais, as habilidades se tornam mais 
abstratas e se pode cada vez mais aplicar as habilidades abstratas a can~des 
novas e diferentes. Quase tudo das linhas de desenvolvimento - do cognitivo 
ao ego, ao afetivo, ao moral e ao cinestktico - procede ao longo desses trCs 
amplos estigios. Se levarmos em consideraqHo o fato de que poderia haver 
estigios de desenvolvimento ainda mais elevados ou transpessoais, e se sim- 
plesmente chamarmos todos esses estigios de "p6s-p6~-convencionais", en- 
tHo isso nos dari quatro amplos estigios, niveis ou ondas - sensbrio-motor, 
convencional, p6s-convencional e p6s-pos-convencional (do pr6-con para o 
con, do con para o p6s-con e do pbs-con para o pbs-p6s-con) - ao longo dos 
quais segue a maior parte das linhas de desenvolvimento. 

E quais sPo essas quatro ondas amplas? Nada mais que uma versPo 
simplificada do Grande Ninho do Ser, que vai do corpo (sens6rio-motor) para 
a mente (convencional e p6s-convencional) e dai para o espirito (p6s-p6s- 
convencional). Naturalmente, esses quatro amplos estigios s5o apenas um 
resumo sucinto do que as pesquisas descobriram; na maior parte dos casos - 
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cognitivo, eu e moral, por exemplo -, o desenvolvirnento passa, na verdade, 
por cinco, seis, sete ou mais estigios e praticamente em todos os casos esses 
estigios, at6 onde eles se estendem, correspondem de urna maneira bastante 
geral aos niveis do Grande Ninho. 

Em outras palavras, a razz0 pela qual, em sua maior parte, as linhas de 
desenvolvirnento seguem urna sequsncia que, em grande medida, 6 universal, 
invariante e holhrquica 6 que elas estHo seguindo a Grande Holarquia do Ser, 
em grande medida universal e invariante; estHo seguindo o carnpo morfoge- 
n6tico geral claramente sugerido nos mapas. 0 Grande Ninho i, basicamente, esse 
campo morfogenktico ou espago de desenvolvimento geral. Ele simplesmente repre- 
senta algumas das ondas bisicas da realidade que estPo ao alcance dos indivi- 
duos; e, a medida que diferentes talentos, capacidades e habilidades vHo emer- 
gindo nesses individuos, eles tendem a seguir, de urna maneira geral, os con- 
tornos do Grande Ninho; eles migram ao longo desse espaqo de desenvolvi- 
mento. Novamente, isso nHo quer dizer que esses niveis estejam gravados em 
pedra ou assentados numa rocha; s50 simplesmente algumas das correntes 
mais fortes do grande Rio da Vida; e, quando se deixam cair nesse Rio peda- 
qos de madeira, eles tendem a seguir as correntes que jii estejam em aqgo. 0 
mesmo acontece com os potenciais individuais que emergem no desenvolvi- 
mento humano: eles tendem a seguir as correntes do grande Rio da Vida, 
seguem as ondas na Grande Holarquia. Isso, de qualquer forma, C o que a 
maior parte das evidsncias empiricas tem indicado de mod0 persistente. 

No entanto, voltando a um ponto igualmente importante: as vhrias cor- 
rentes, mesmo que, ao migrar, cruzem um campo semelhante, elas o fazem 
isso de urna maneira relativamente independente. Uma pessoa pode ser mui- 
to evoluida em algumas linhas, razoivel em outras e inferior em algumas ou- 
tras. Isso significa, como eu disse, que o desenvolvirnento global nPo obedece 
a sequencia linear alguma. 

Tudo isso pode ser representado como na Figura 2, que C aquilo que eu 
chamo de "psicogrifico integral". 0 s  niveis do Grande Ninho s50 mostrados 
no eixo vertical, e atravCs desses niveis correm as virias linhas. (Dentre as 
cerca de duas dfizias de linhas, apresentei cinco como exemplos: cognitiva, 
moral, interpessoal, espiritual e afetiva. Indiquei com a palavra "espirito" tan- 
to o nivel mais elevado como urna linha de desenvolvirnento separada, refle- 
tindo as duas definiq6es mais comuns de "espiritualidade" [veja o Capitulo 
101 .) Uma vez que o Grande Ninho 6, na realidade, efetivamente urna holarquia 
(corno C mostrado na Figura I), podemos representar com maior precis50 o 
psicogrifico integral como na Figura 3. 

Isso n5o significa que todos os aspectos importantes do desenvolvirnento, 
ou mesmo a maior parte deles, sejam hierirquicos. No meu sistema, cada 
estrutura, ou onda bisica, consiste, na verdade, numa hierarquia (ou capaci- 
dade holistica crescente) e numa heterarquia (ou interaqHo n5o-hierhrquica 
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FIGURA 3. 0 Psicogrdjko Integral corno uma Holarquia 



As Linhas ou Correntes de Desenvolvimento 1 47 

entre elementos mutuamente equiva entes). A relaqlo entre niveis 6 hierQr- 
quica, com cada nivel maior transcend do e incluindo os menores, mas n5o 
vice-versa (molCculas contem itornos, I", as n50 vice-versa; cClulas contCm 
mol6culas, mas n5o vice-versa; sentenqai cont@m palavras, mas nlo vice-ver- 
sa), e esse "nlo vice-versa" estabelece uma hierarquia assimitrica de capacidade 
holistica crescente (a qual significa simplesmente que a dimens50 maior abrange 
a menor, mas nlo vice-versa, de mod0 que a maior C mais holistica e 
abrangente). Porkm, dentro de cada nivel, a maior parte dos elementos existe 
como padrges mutuamente equivalentes e mutuamente interativos. Grande 
parte do desenvolvimento - pel0 menos metade dele - envolve virios tipos 
de processos n5o-hierirquicos, heterirquicos, de articulaqlo de competCncia 
e de aplicaq50. Naturalmente, esses processos nlo-hierirquicos n5o estlo in- 
dicados nos mapas, que focalizam o desenvolvimento migratbrio; mas, nesse 
caso, a sua importbcia profunda n5o deveria ser esquecida. 

Desse modo, a holarquia, da maneira como eu utilizo essa palavra, inclui 
um equilibrio entre a hierarquia (niveis qualitativamente ordenados) e a 
heterarquia (dimensges mutuamente ligadas). Tebricos que tentaram usar ape- 
nas um ou o outro desses tipos de relaq6es malograram, sistematicamente, 
em explicar o desenvolvimento. 

Retornaremos i natureza das correntes de desenvolvimento e daremos 
vkios exemplos. Mas, antes de mais nada, vamos voltar os olhos para o eu 
que esti navegando por essas correntes. 



0 s N~VEIS E AS LINHAS s50 navegados pelo eu. Embora eu subdivida esse 
esquema em determinado momento, estes tr@s itens - as ondas b6si- 

cas, as correntes de desenvolvimento e o eu como navegador de ambas - 
parecem centrais para um modelo integral. J i  exarninamos os niveis bisicos, 
ou ondas, e voltaremos brevemente i s  linhas ou correntes de desenvolvimen- 
to, e as examinaremos mais de perto. PorCm, a essa altura, precisamos exami- 
nar o eu e o papel que ele desempenha na evoluq50 global da consciCncia.' 

Se vocC observar como percebe o seu eu neste exato momento - para isso 
basta reparar no que C que vocC chama de "eu" - poderi notar pel0 menos 
duas partes desse eu: primeiro, existe uma espCcie de eu observador (um 
sujeito ou observador interior); e, segundo, existe uma espCcie de eu que 6 
observado (algumas coisas objetivas que voc@ pode ver ou conhecer a respeito 
de vocC mesmo - sou pai, m5e, mCdico, funcion5rio de um escritorio; peso 
tantos quilos, tenho cabelos loiros, etc.). A primeira parte C sentida como um 
"eu", a segunda como um "mim" (ou "meu") . Chamo o primeiro de eu proximal 
(pois esti mais proximo de "vocCn), e o segundo de eu distal (pois ele C objeti- 
vo e esti "afastado"). Dou a ambos - juntos com qualquer outra fonte de 
ipseidade - o nome de eu total. 



Essas distinqdes s%o importantes porque, como muitos pesquisadores 
notaram - de Sri Ramana Maharshi a Robert Kegan - durante o desenvolvi- 
mento psicolbgico, o "eu" de u m  estigio torna-se um  "mim" no estigio seguinte, isto 
6, aquilo com o que vocC se identifica (ou no qua1 esti encaixado) num esti- 
gio de desenvolvimento (e que, portanto, voc@ sente muito intimamente como 
um "eu") tende a ser transcendido, ou seja, vocC tende a se desidentificar, ou 
a se desencaixar dele no estigio seguinte, de mod0 a poder v@-lo mais objeti- 
vamente, com certa distiincia e desprendimento. Em outras palavras, o sujeito 
num estigio torna-se um objeto no estigio seguinte. 

Por exemplo, uma crianqa muito nova se identifica quase que exclusiva- 
mente com o seu corpo - o corpo C o eu ou sujeito dessa crianqa (o eu 
proximal), e desse mod0 a crianqa nHo consegue realmente se distanciar e 
observar objetivamente o seu corpo. Ela simplesmente k um eu corporal; e, 
como um corpo, ela olha para o mundo. PorCm, quando a mente verbal e 
conceitual dessa crianqa pequena comeqar a surgir, ela passari a se identificar 
com a mente - a mente se torna o eu ou sujeito (o eu proximal), e entHo a 
crianqa poderA, pela primeira vez, comeqar a ver objetivamente o seu corpo 
(como um objeto distal ou "mim") -, o corpo C agora um objeto do novo 
sujeito, o eu mental. Desse modo, o sujeito de um estigio torna-se um objeto 
no estigio seguinte. 

(E, os fil6sofos perenes acrescentam, nos dominios superiores do espec- 
tro da consciCncia, o seu eu individual - o seu eu separado ou sujeito interior 
- torna-se um objeto do eu supremo, que nHo C outro sen20 o Espirito ra- 
diante e o seu pr6prio Eu verdadeiro. De acordo com os misticos, voc@ e Deus 
s%o uma coisa so enquanto Sujeito supremo ou ConsciCncia pura - um puro 
Vazio que, enquanto Testemunha absoluta, Eu-Eu, ou Vidente, nunca pode 
ser visto, e nHo obstante existe paradoxalmente como Tudo o que 6 visto: o 
Espirito que transcende tudo - e desse mod0 nunca pode ser visto - e inclui 
tudo - e desse mod0 C tudo o que voc@ esti olhando exatamente agora. N6s 
continuaremos a tratar desse assunto no Capitulo 8.) 

0 eu total C, entHo, um amdgama de todos esses "eus" na medida em que 
eles estHo presentes em vocC exatamente agora: o eu proximal (ou "eu"), o eu 
distal (ou "mim") e, bem no fundo da sua consciCncia, essa Testemunha su- 
prema (o Eu transcendental, Eu antecedente, ou "eu-eu"). Todos esses eus 
participam da sensag20 de ser um eu no momento presente, e todos eles s2o 
importantes para se entender o desenvolvimento ou a evoluqHo da consci@ncia. 

Precisamente devido ao fato de o eu total conter virias correntes diferen- 
tes (e todos os tipos de subpersonalidades, que discutiremos mais adiante), o eu 
total niio apresenta um desenvolvimento seqiiencial ou em estigios. No en- 
tanto, pesquisas modernas demonstraram de maneira consistente que pelo 
menos u m  aspecto do eu niio passa por um  desenvolvimento relativamente seqiiencial ou 
em esthgios, e esse aspecto e' o eu proximaL2 Por exemplo, Jane Loevinger, em algu- 



mas pesquisas muito respeitadas e extensamente reproduzidas (inclusive em 
paises nHo-ocidentais), descobriu evidencias substanciais indicando que o 
"desenvolvirnento do ego" se processa ao longo de quase uma dGzia de esti- 
gios de crescimento claramente reconheciveis (at6 aquilo que eu chamo de o 
centauro; veja o mapa la). Aquilo que Loevinger chama de "desenvolvirnento 
do ego" 6 muito semelhante hquilo a que eu me refiro como desenvolvimento 
do eu pr~xirnal.~ E o desenvolvirnento do eu proximal esti, na minha concep- 
qHo, no pr6prio h a g o  da evoluqHo da consciencia. Pois o eu proximal k o navega- 
dor que viaja pelas ondas bdsicas do Grande Ninho do Ser. 

As prdprias estruturas bisicas ou ondas bisicas sHo desprovidas de um 
senso de eu. Esse ponto foi destacado por fil6sofos perenes de Plotino a 
Vasubandhu, de Padmasambhava a Santa Teresa. As estruturas bisicas sHo 
simplesmente as ondas do ser e do conhecer que estHo ao alcance do eu, h 
medida que ele se desenvolve rumo aos seus potenciais mais elevados. Cada 
vez que o eu (o eu proximal) encontra um novo nivel no Grande Ninho, ele, 
em primeiro lugar, identifica-se com ele e o consolida; em seguida, ele se 
desidentifica desse nivel (ele o transcende, desencaixa-se dele); e entHo o inclui 
e o integra a partir do nivel superior seguinte. Em outras palavras, o eu percor- 
re um fulcro (ou u m  "marco") do seu prbprio desenvolvimento. Esses marcos princi- 
pais do desenvolvimento do eu foram investigados por pesquisadores tais como 
James Mark Baldwin, Clare Graves, Jane Loevinger, John Broughton, Erik 
Erikson, Susanne Cook-Greuter, Don Beck e Robert Kegan, para citar alguns 
nomes proeminentes, todos eles representados nos mapas. (Mais uma vez, 
esses pesquisadores nHo estHo investigando correntes identicas, mas simples- 
mente correntes que fluem perto umas das outras no Grande Rio, e desse 
mod0 compartilham de certas semelhanqas - semelhanqas na natureza do 
sentido do eu proximal.) 

Dizer que o eu identificou-se com uma determinada onda no Grande Arco- 
iris nHo significa, no entanto, que o eu esteja rigidamente fixado nesse nivel. 
Pelo contr&rio, o eu pode na ocasiHo estar "por toda a parte". At6 certos limi- 
tes, o eu pode vaguear durante algum tempo por todo o espectro da consci@n- 
cia - ele pode regressar, ou descer pela holarquia do ser e do conhecer; ele 
pode espiralar, reconsolidar-se e retornar. Al6m disso, como o eu, em cada 
estigio do seu desenvolvimento, tem acesso fluido aos grandes estados natu- 
rais da consci@ncia (psiquico, sutil, causal e n5o-dualista), ele pode ter expe- 
riencias de pic0 temporirias em qualquer um ou em todos esses dominios 
transpessoais, e desse mod0 pode saltar momentaneamente para o h b i t o  de 
realidades mais arnplas. 

AlCm disso, evidhcias empiricas t@m demonstrado de maneira consisten- 
te que o centro de gravidade do eu, por assim dizer, tende a pairar ao redor de 
um nivel bisico de consciencia por um determinado periodo. Isso significa, 
por exemplo, que se voc@ aplicar a alguns individuos um teste de desenvolvi- 



mento do ego, cerca de 50% das suas respostas proviriio de um nivel e cerca 
de 25%, do nivel imediatamente acima ou abaixo dele. A meu ver, a razHo pela 
qual isso acontece C que, cada vez que o eu se identifica com um determinado 
nivel de consci@ncia, ele experimenta a perda desse nivel como uma morte - 
literalmente, como um tip0 de tomada pela morte, pois a propria vida do eu 
esta identificada com esse niveL4 0 abandon0 desse nivel C por isso experi- 
mentado somente com grande dificuldade. De fato, creio que cada um dos 
principais "marcos" do desenvolvimento do eu C caracterizado por uma dificil 
batdha de vida e morte, envolvendo a morte de cada nivel (ou a desidentificaqio 
desse nivel, ou a transcend2ncia com relaqio a ele), que pode com freqiiencia 
ser muito traumatica (veja o mapa la; n6s examinaremos esses "marcos" ou 
fulcros de autodesenvolvimento no Capitulo 8) .5 A Gnica razHo pela qual o eu 
findmente aceita a morte de um nivel 6 o fato de que a vida do nivel superior 
seguinte C ainda mais sedutora e, em Gltima andise, mais satisfat6ria. Portan- 
to, o eu desidentifica-se do seu nivel presente (ou se desencaixa dele), "mor- 
re" para uma identidade exclusiva com esse nivel e se identifica com a vida do 
nivel superior seguinte (ou a abraqa e nela se encaixa), at6 que a morte dessa 
vida seguinte tambim seja aceita. (E, de acordo com a filosofia perene, quan- 
do todas as mortes forem transcendidas, o resultado C somente Deus, ou urn 
despertar para aquilo que os sufis chamam de Identidade Suprema do eu e do 
espirito.) 

0 eu proximal C, entio, o navegador das ondas (e das correntes) no gran- 
de Rio da Vida. E a fonte central de identidade, e essa identidade se expande e 
se aprofunda conforme o ego navega das ondas egociintricas para as 
socioc@ntricas, para as mundic@ntricas e para as teocentricas (ou do nivel prC- 
con para o con, do con para o p6s-con e do pbs-con para o p6s-p6s-con do 
desenvolvimento global) - uma identidade que se estende da materia para o 
id, do id para o ego e do ego para Deus. 

(Incidentalmente, quando dizemos que a identidade se expande do, diga- 
mos, egochtrico para o socioc@ntrico e, em seguida, para o mundic@ntrico, 
isso nio significa que dguCm situado no nivel mundic2ntrico ou no p6s-con- 
vencional nHo tenha ego, em absoluto; pel0 contrario, alguCm no nivel 
mundicCntrico tem um ego muito maduro. 0 que quer dizer simplesmente 
que ele pode adotar perspectivas mliltiplas nio mais confinadas apenas ao seu 
pr6prio ego, e desse mod0 ele pode fazer julgamentos morais baseados nas 
consideraqdes de justiqa, de imparcialidade e de solicitude, independente- 
mente de raqa, cor, sex0 ou crenqa. Ele ainda agird em seu interesse prbprio 
nas situaqdes em que isso for apropriado, mas a esfera de suas considera- 
qdes sera imensuravelmente expandida, e o seu interesse pr6prio incluirh, 
numa medida crescente, os interesses de outras pessoas, desde que elas es- 
tejam na 6rbita da pr6pria identidade expandida dessa pessoa. Veja o Capi- 
tulo 9, seqio "Moral".) 



Na condiq50 de navegador central pel0 Grande Ninho, o eu C o locus de 
funqdes muito importantes tais como a identifica@o (o que charnamos de "eu"), 
a vontade (ou escolhas que s50 livres no 2mbito das restriqdes e das limitaqdes 
do seu nivel ~resen te ) ,~  as defesas (que s5o dispostas hierarq~icamente),~ o 
metabolismo (que converte estados em caracteristica~),~ e a mais importante de 
todas, a integraFiio (o eu C responsivel pel0 equilibrio e pela integraq50 de 
quaisquer elementos que estiverem pre~entes).~ (Quanto its objeqdes budis- 
tas ao eu, veja a nota.)1° 

0 que cada um de n6s chama de "eu" (o eu proximal) C tanto uma funfiio 
constante como uma corrente de desenvolvimento, isto C, o eu tem virios invariantes 
funcionais que constituem a sua atividade central - ele C o lugar da identida- 
de, da vontade, do metabolismo, da navegaq50, das defesas e da integraq50, 
para citar os mais importantes. E esse eu (com as suas funqdes) tambkm pas- 
sa pel0 seu prhprio desenvolvimento atraves das ondas bisicas do Grande Ninho 
(cujos estigios examinaremos no Capitulo 8: do eu material para o eu corpo- 
ral, do eu corporal para o eu mental, do eu mental para o eu-animico e do eu 
animico para o Eu isento de eu). Especialmente significativo C o fato de que, 
como lugar de integraq50, o eu C responsivel por equilibrar e integrar todos os 
niveis, linhas e estados do individuo. 

Em resumo, o eu, enquanto navegador, C um ato de prestidigitaqzo de 
todos os elementos que ele encontrari na sua extraordin~ia jornada do sub- 
consciente para o autoconsciente e dai para o superconsciente - uma jornada 
que logo seguiremos de maneira detalhada. 



A s  Correntes Relativas ao Eu 

0 EU NAVEGA pelas ondas bisicas do Grande Ninho utilizando a capacida- 
de que tern de se identificar corn cada onda e de surfi-la ate atingir 

algum tip0 de totalidade. 0 eu tern a capacidade de se identificar intimarnente 
corn urn nivel de consci@ncia, de se tornar competente nesse nivel e em segui- 
da de se desidentificar dele (e de integri-lo), a fim de atingir a esfera seguinte, 
mais elevada e mais arnpla, e de se identificar corn ela (e assim por diante, atk 
que a sua capacidade de crescimento esteja esgotada). 

Cada vez que o centro de gravidade do eu orbita ao redor de urn novo nivel 
de consciencia, ele tern, naturalmente, uma perspectiva nova e diferente da 
vida. Precisamente devido ao fato de que cada nivel bbico do Grande Ninho 
tern uma arquitetura diferente, o eu em cada nivel v@ urn mundo diferente: ele 
enfrenta novos medos, tern diferentes metas, sofre corn outros problemas. 
Tern urn novo conjunto de necessidades, urn novo tip0 de moral, urn novo 
senso do eu. Dou a todas essas linhas de desenvolvimento o nome de linhus ou 
correntes relativus do eu, pois todas elas estHo intimamente ligadas ao eu e ii sua 
extraordinhria jornada pelas grandes ondas. 

Desse modo, existem linhas de desenvolvimento em geral (cognitivas, 
afetivas, estkticas, cinestkticas, matemiticas, etc.) e, como subconjunto des- 
sas linhas, existem linhas de desenvolvimento que estHo especial e intima- 
mente associadas ao eu, corn suas necessidades, corn sua identidade e corn 
seu desenvolvimento - e essas linhas sHo as linhas relativas ao eu. 

De fato, os estigios relativos ao eu sio gerados, em parte, precisamente a 
partir da identificaqHo do eu com urn determinado nivel de consciencia. Para 
dar urn exemplo simplista: quando o eu se identifica corn a mente convencio- 



nal (quando o principal nivel de consciencia do eu C o conop final), seu senso 
do eu (A la Loevinger) 6 um papel conforrnista, seu senso moral (A la Kohlberg) 
esta comeqando a se tornar convencional, e sua principal necessidade (A la 
Maslow) C pertencer a um grupo (voce pode ver tudo isso nos mapas). Todos 
esses pap& principios morais e necessidades especificos entram em jogo 
quando b centro de gravidade do eu esta na mente regra/papel final, e eles s50 
sustentados, em grande medida, pela identificaq50 exclusiva do eu com esse 
nivel de consci@ncia.' A partir desse nivel particular do Grande Espectro, C 
com isso que o mundo se parece. 

Muitos desses estagios - tais como o Ctico, o da identidade do eu e o das 
necessidades do eu - est50 listados nos mapas 4a-c e 5a-c. 0 s  mapas 4a-c 
contem os estagios relativos ao eu que est5o mais intimamente ligados com a 
identidade do eu (tais como o desenvolvimento do ego, de Loevinger, e os esta- 
gios psicossociais, de Erikson), e os mapas 5a-c contCm os esthgios relativos 
ao eu dos principios morais e perspectivas, ou os diferentes tipos de perspectivas 
(e de visdes de mundo) que o eu tem em cada um dos niveis basicos de cons- 
ciencia. Nbs os discutiremos nessa ordem. 

0 s  pioneiros no estudo dos estagios do autodesenvolvimento (e aqueles que 
influenciaram consideravelmente a minha prbpria vis5o) s50, entre outros, 
James Mark Baldwin, John Dewey, G. H. Mead, C. Cooley, Anna Freud, Heinz 
Werner, Edith Jacobson, Harry Stack Sullivan, Heinz Hartmann, Rene Spitz, 
Erich Neumann, Edward F. Edinger, Clare Graves e Erik Erik~on.~ Outros teo- 
ricos recentes (que tambCm contribuiram significativamente para a minha 
visgo) s5o Jane Loevinger, John Broughton, Otto Kernberg, Jacques Lacan, 
Heinz Kohut, Margaret Mahler, James Masterson, Robert Kegan e Susanne 
Cook-Greuter (entre outros a serem discutidos). 

Erikson, vindo da tradiq5o psicanalitica, prop8s uma extens50 de t5o lon- 
go alcance das concepqdes dessa tradiqso que ele, de fato, ajudou a solapar o 
reducionismo psicanalitico. Seus "esthgios psicossociais" - que v50 do nasci- 
mento at6 a velhice, passando pela adolesc6ncia - foram recebidos com 
empatia imediata nHo apenas pel0 public0 mas tambCm por muitos outros 
pesquisadores. Era evidente que ele tinha conhecimento de algo importante. 
No esquema de Erikson, que lembra muito as "sete idades de uma pessoa", ha 
sete ou oito idades (ou estigios) principais na vida de uma pessoa (veja o 
mapa 4a). Fazendo eco a uma verdade que ja havia comeqado a vir A tona a 
partir dos estudos de Baldwin e de Piaget (e que estava explicita na vis5o 
idealista alemi5 que influenciou em grande medida tanto Baldwin como Piaget), 
cada estagio de desenvolvimento v& um mundo diferente - corn necessidades 
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diferentes, tarefas diferentes, dilemas diferentes e problemas e patologias dife- 
rentes. Em vez de reduzir todos os problemas da vida a algo que deu errado na 
primeira idade de uma pessoa, existem seis ou sete outras idades, igualmente 
importantes e As vezes ainda mais importantes. 0 s  estigios superiores de Erikson 
nHo eram totalmente transpessoais (eram, com frequencia, desdobramentos 
horizontais de um tip0 pe~soal);~ alCm disso, nunca seria muito facil reduzir 
todos os eventos significativos da vida A primeira idade de uma pessoa. 

Clare Graves foi um dos primeiros nomes (juntamente com Baldwin, Dewey 
e Maslow) a considerar um esquema desenvolvimentalista e mostrar a sua 
extraordiniria aplicabilidade numa ampla faixa de empreendimentos, dos ne- 
g6cios ao govern0 e a educaq50. Graves prop& um profundo e elegante siste- 
ma do desenvolvimento humano, um sistema que as pesquisas subsequentes 
aperfeiqoaram e validaram, mas nHo refutaram. "Em poucas palavras, o que 
estou propondo C que a psicologia do ser humano maduro C um process0 em 
espiral que se desdobra, emerge e oscila, marcado por uma progressiva subor- 
dinaqHo de sistemas de comportamento mais antigos e de ordem inferior a 
sistemas mais recentes e de ordem mais elevada, que ocorre A medida que os 
problemas existenciais do homem vHo mudando. Cada estigio sucessivo, onda 
ou nivel de existencia C um estado por meio do qual as pessoas passam em seu 
caminho para outros estados do ser. Quando o ser humano esti centralizado 
num estado de existencia" - isto C, quando o centro de gravidade do eu paira 
ao redor de um dado nivel de consci@ncia - "ele ou ela t@m uma psicologia 
que C particular a esse estado. 0 s  sentimentos, as motivaqijes, os principios 
morais e valores, a bioquimica; o grau de ativaqHo neurol6gica; o sistema de 
aprendizagem; os sistemas de crenqa; as concepq6es de saude mental; as idCias 
sobre o que C a doenqa mental e como ela deveria ser tratada; as concepq6es e 
as preferCncias dessa pessoa no que se refere A administraq50, A educaqgo, ?I 
economia e A teoria e pritica politicas sHo, todos eles, apropriados a esse 
e~ t ado" .~  

Graves esboqou cerca de sete principais "niveis ou ondas da existencia 
humana", que vHo do autista, migico e animista, passando pel0 socioc@ntrico/ 
convencional, e ate o individualista e integrado, como 6 mostrado no mapa 4c. 
Como acontece usualmente com os pesquisadores ocidentais, Graves n5o re- 
conheceu niveis (transpessoais) superiores, mas as contribuiq6es que deu aos 
dominios prC-pessoal e pessoal foram profundas. 

E precis0 lembrar que praticamente todas essas concep~6es de estigio - 
de Abraham Maslow a Jane Loevinger, de Robert Kegan a Clare Graves - s50 
baseadas em extensas quantidades de pesquisas e de dados. NHo sPo simples- 
mente idCias conceituais e teorias favoritas, mas est%o arraigadas em cada 
ponto numa quantidade consideravel de evidhcias cuidadosamente verificadas. 
Muitos dos teoricos de estagio que eu estou apresentando (tais como Piaget, 
Loevinger, Maslow e Graves) tiveram os seus modelos testados em paises do 



Primeiro, do Segundo e do Terceiro Mundos (como vimos com Piaget). 0 
mesmo vale para o modelo de Graves; at6 a presente data, ele foi testado em 
mais de cinqiienta mil pessoas em todo o mundo, e n5o foram constatadas 
exceqdes importantes a esse e~quema.~  

Naturalmente, isso n b  significa que qualquer um desses esquemas mos- 
tre a histdria toda, ou mesmo a maior parte dela. Todos eles s50, como eu 
disse, instantiineos parciais do grande Rio da Vida, e todos sHo Gteis quando 
olham para o Rio a partir desse hgulo em particular. Isso nH0 impede que 
outras imagens sejam igualmente Qeis, nem significa que essas imagens nHo 
possam ser aperfeiqoadas com estudos complementares. 0 que isso significa 
C que qualquer modelo psicologico que nHo inclua essas imagens nCo C um 
modelo muito integral. 

0 trabalho de Graves foi levado adiante, aperfeiqoado e significativamente 
ampliado por Don Beck. Spiral Dynamics, escrito com seu colega Christopher 
Cowan (eles fundaram o National Values Center), C uma soberba aplicaqgo 
dos principios desenvolvimentalistas gerais (e dos gravesianos em particular) 
a uma ampla faixa de problemas socioculturais. Longe de ser meros analistas 
distanciados da priitica, Beck e Cowan participaram das discussSes que leva- 
ram ao fim do apartheid na ~ f r i c a  do Sul (e entZo prosseguiram, utilizando os 
mesmos principios desenvolvimentalistas, planejando a estratkgia "coraqdes 
e mentes" para o time da liga de rugby sul-africana, que ganhou a Copa do 
Mundo de 1995). 0 s  principios da Diniimica em Espiral foram utilizados de 
maneira frutifera para reorganizar empresas, revitalizar municipios, inspecio- 
nar sistemas educacionais e desfazer tensdes nas ireas centrais e densamente 
povoadas das metropoles. Beck e Cowan tiveram esse extraordinirio sucesso 
porque, num mundo perdido no relativismo pluralista, eles trouxeram a clare- 
za - e a realidade - do desenvolvimentalismo diniimico. 

A situaqHo na Africa do Sul C um excelente exemplo do motivo pel0 qua1 a 
idCia de niveis de desenvolvimento (cada um deles corn a sua propria visHo de 
mundo, com seus prbprios valores e com suas pr6prias necessidades) pode 
realmente reduzir ou at6 mesmo mitigar tensdes sociais, e nHo exacerbi-las 
(como os criticos com freqiiencia a acusam). A Diniimica em Espiral v@ o 
desenvolvimento humano passando por oito MEMEs, ou estruturas profun- 
das, de valor geral: instintivo (urob6rico), animista/tribalista (tifhico-migico), 
deuses de poder (mhgico-mitico), religioso/absolutista (mitico), individualista-em- 
preendedor (racional-egoico), relativista (visHo-lbgica inicial), sistemdtico-integrativo 
(visHo-16gica media) e global-holistico (visHo-16gica final), como C mostrado no 
mapa 4b. Esses niveis nHo sHo fixos, mas sim, ondas fluidas e fluentes, com 
muitas sobreposiq6es e entrelaqamentos, resultando numa malha ou espiral 
dinhica de desdobramento da consciencia. 

A tipica abordagem liberal e bem-intencionada para resolver tensdes so- 
ciais consiste em tratar cada valor como igual e, em seguida, em tentar forqar 
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um nivelarnento ou redistribuiqgo de recursos (dinheiro, direitos, bens, ter- 
ra), deixando intactos os valores. A tipica abordagem conservadora consiste 
em tomar os seus valores particulares e tentar impingi-10s em todas as outras 
pessoas. A abordagem desenvolvimentalista consiste em perceber que h i  
muitos valores e visdes de mundo diferentes, que alguns s5o mais complexos 
do que outros, que muitos dos problemas num estigio de desenvolvirnento sb 
podem ser dissipados com a evoluqHo para um estigio mais elevado, e que 
apenas reconhecendo-se e facilitando essa evoluqHo a justiqa social poderi 
finalmente ser realizada. Alkm disso, reconhecendo-se que cada individuo tem 
todos esses MEMEs potencialmente disponiveis, as linhas de tens50 social 
sPo redefinidas nHo mais com base na cor de pele, na classe econbmica ou em 
influkncias politicas, mas sim, no tipo de visPo de mundo a partir do qua1 uma 
pessoa, um grupo de pessoas, um clH, uma tribo, um negbcio, um governo, 
um sistema educacional ou uma naqPo esti operando. Como Beck o expressa: 
"0 enfoque n5o 6 nos tipos de pessoa, mas nos tipos nas pessoas." Isso tira do 
jogo a cor da pele e focaliza alguns dos fatores realmente subjacentes (valores 
e visdes de mundo desenvolvimentalistas) que geram tensdes sociais, e foi 
exatamente isso o que aconteceu e que ajudou a desmantelar o sistema de 
apartheid na ~ f r i c a  do SuL6 

(Retornaremos a Beck no final deste capitulo para apresentar alguns exem- 
plos fascinantes, de mod0 que se estas seqbes a respeito de desenvolvimento 
do eu parecem enxutas e abstratas demais, elas felizmente ganhar50 vida gra- 
qas a numerosos exemplos e aplicaqbes.) 

As impressionantes pesquisas de Jane Loevinger focalizaram especifica- 
mente o desenvolvirnento do ego (veja o mapa 4a); isso trouxe uma grande 
dose de precis50 ao campo e desencadeou uma explos50 de estudos suple- 
mentares a respeito do desenvolvimento. Ela descobriu que o desenvolvimen- 
to do ego (o eu proximal) se processa ao longo de cerca de dez estigios 
discerniveis, cujos nomes falam por si mesmos: autista, simbi6tic0, impulsi- 
vo, autoprotetor, conformista, conformista consciente, consciente, individua- 
lista, autbnomo e integrado. As pesquisas de Jane t@m sido repetidas em vi- 
rias culturas diferentes e continuam a acumular evidkncias que lhes d5o am- 
plo apoio. Susanne Cook-Greuter aperfeiqoou e ampliou as pesquisas de 
Loevinger e esti organizando o seu pr6prio modelo, original e importante, do 
desenvolvirnento do eu (mapa 4c) .7 

Robert Kegan (mapa 4c) 6,  ao que parece, o estudioso do desenvolvimen- 
to favorito de todos (inclua-me entre eles). Ele discute uma ampla gama de 
questdes desenvolvimentalistas com introvisPo, exatidso, sensibilidade e cui- 
dado. Na minha visHo, a abordagem de Kegan 6 especialmente importante, 
pois ele elucida com muita clareza a natureza do encaixe (identificaqso) e do 
desencaixe (transcendkncia), que assinala cada uma das principais ondas do 
desenvolvirnento do eu. Seus livros The Evolving Selfe In Over Our Heads mos- 



tram por que uma abordagem desenvolvimentalista C tHo importante (e por 
que Kegan C o filho favorito de todos). 

Juan Pascual-Leone traz uma orientaqzo continental (hermeneutics, 
fenomenol6gica, dialktica), de que muito se necessitava, aos estudos a respei- 
to do desenvolvimento, entrelaqando as obras de Piaget, Jaspers, Husserl, 
Scheler, Merleau-Ponty e Heidegger (que influenciaram igualmente a minha 
visb) - mais as suas pr6prias formulaqBes extremamente originais - num 
poderoso sistema de dialktica dinhica (mapas 3b e 4b).8 

Acredito que as pesquisas de John Broughton tenham grande importan- 
cia, sobretudo no sentido de delinear os estigios de desenvolvimento do eu e 
sua epistemologia (mapa 4a). Seguindo a lideranqa de James Mark Baldwin 
(veja a seguir), Broughton contribuiu nHo apenas com muitas pesquisas im- 
portantes, mas tambkm com uma sCrie de abordagens te6ricas muito necessi- 
rias que contrabalanqam a estreiteza da tradiqPo ~iagetiana.~ 

Como exemplos de pesquisadores que acompanham os estigios do eu nos 
dominios transpessoais, inclui Rudolf Steiner (mapa 4b), Michael Washburn 
(4a) e Jenny Wade (4a); os niveis de Stan Grof podem ser vistos no mapa 2a.1° 
Steiner (1 86 1-1 925) foi um pioneiro extraordiniirio (durante aquele "periodo 
de g@nesen de Fechner, Jung, James, etc.) e um dos mais abrangentes visioni- 
rios de sua kpoca nos campos psicol6gico e filos6fico. Fundador da antroposofia, 
ele k autor de mais de duzentos livros sobre praticamente todos os assuntos 
concebiveis." Michael Washburn apresentou uma versHo muito clara de uma 
visHo romgntica do desenvolvimento superior, a qua1 inclui uma recuperaqHo 
de potenciais anteriormente perdidos; e Jenny Wade, uma das mais compe- 
tentes desenvolvimentalistas que escrevem nos dias atuais, apresentou um 
excelente resumo do desdobramento das oito principais ondas de consci@ncia, 
abrangendo todo o espectro. 

Mais uma vez, embora haja muitas diferenqas importantes entre essas 
teorias dos estigios do desenvolvimento do eu, nPo se pode deixar de notar as 
muitas semelhanqas profundas. 0 s  pr6prios nomes que esses te6ricos deram 
aos estiigios do eu tendem a falar por si. Utilizando apenas os termos tirados 
dos te6ricos listados nos mapas 4a-c: a consci@ncia comeqa, em grande medi- 
da, autista e indiferenciada, a partir do mundo material. EntHo, ela diferencia 
o seu eu corporal do ambiente material e surge como um eu instintivo e im- 
pulsivo, mas que ainda esti  migica e animisticamente envolvido com o 
ambiente e ainda luta pel0 poder egocentric0 sobre ele. A medida que a mente 
conceitual comeqa a emergir, ele se diferencia do corpo e desse mod0 o eu 
adiciona capacidades progressivamente mais mentais as suas capacidades sen- 
soriais; dai comeqa a se mover para fora da 6rbita narcisista, de primeira pes- 
soa, de abrigo/seguranqa/poder, e a ingressar em circulos intersubjetivos, 
comunais e sociais mais amplos. 

A medida que o pensamento de acordo com regras e a capacidade de ado- 
tar o papel de outras pessoas vHo emergindo, o egocZntrico vai cedendo carni- 
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nho ao socioc2ntric0, com seus pap6is inicialmente conformistas e convencio- 
nais, com suas crenqas mitico-absolutistas e com seus caminhos freqiien- 
temente autoritirios. Um crescimento ulterior da conscihcia diferencia o eu 
do seu encaixe nos modos socioc@ntrico e etnochtrico e o abre i percepqZo 
formal, universal, mundichtrica e p6s-convencional, o que 6 uma extraordi- 
nAria exparis50 da consci@ncia em modos que estZo comeqando a se tornar 
verdadeiramente globais. 

Essa postura p6s-convencional6 aprofundada com o desenvolvimento p6s- 
formal, que - e nisso a maior parte dos pesquisadores concorda - vai desde 
o individualismo relativista (no qual uma crenqa no pluralismo tende a leva ao 
individualismo isolado, ao hiperindividualismo) at6 o holism0 global (que vai 
alCm do pluralismo at6 a integraq50 universal), de mod0 que o eu pessoal se 
torna um eu mais verdadeiramente integrado e aut6nomo. (E o que eu chamo 
de centauro. "Centauro" C um termo utilizado por Erikson para denotar uma 
integraqZo madura entre mente e corpo, na qual a "mente humana" e o "corpo 
animal" est50 harmoniosamente em unidade. Poderiamos dizer que 6 o mais 
elevado dos dominios pessoais, al6m dos quais residem desenvolvimentos mais 
transpessoais.) 

Se a consciencia continua a sua espiral evolutiva para alkm do centauro, 
ela pode, com estabilidade, seguir para os dominios transpessoais, p6s-p6s- 
convencionais (psiquico, sutil, causal e n5o-dual). Entre alguns dos pioneiros 
ocidentais modernos que estudaram esses dominios superiores e s t b  Johann 
Fichte, Friedrich Schelling, Georg Hegel, Arthur Schopenhauer, Henri Bergson, 
Friedrich Nietzsche, Carl Jung, Martin Heidegger, Karl Jaspers, Edmund 
Husserl, Gustav Fechner, Henry James Sr., Ralph Waldo Emerson, Rudolf 
Steiner, Vladimir Solovyov, Josiah Royce, Annie Besant, Frederic Myers, Nikolai 
Berdyaev, Aldous Huxley, Erich Fromm, Roberto Assagioli, James Mark 
Baldwin, William James e Abraham Maslow.12 

Cada vez que o centro de gravidade do eu identifica-se com uma onda bisica 
nova e mais elevada no desdobramento do Grande Ninho, ele n50 apenas 
passa a ter um novo senso de identidade, mas passa igualmente a ter uma 
visiio de mundo nova e mais elevada, com um conjunto mais amplo e mais 
abrangente de principios morais e deperspectivas, muitos dos quais estZo lista- 
dos nos mapas 5a-c. 

Aqui, a figura central C Lawrence Kohlberg (mapa 5a), cujo trabalho, 
edificado sobre os de Baldwin, Dewey e Piaget, demonstrou que o desenvol- 
vimento moral passa por seis ou sete estigios (que abrangem uma gama que 
vai do pr6-convencional ao p6s-pbs-convencional passando pel0 convencio- 



nal, e pel0 pbs-convencional. 0 individuo comeqa amoral e egoc2ntrico ("tudo 
o que eu quero" C o que C certo), passa para o socioc@ntrico ("tudo o que o 
grupo, a tribo, o pais quer" C o que C certo), e chega at6 o p6s-convencional (o 
que C justo para todas as pessoas, independentemente de raqa, cor ou credo). 
0 mais elevado estagio de Kohlberg - aquele que ele chamou de estagio sete 
- C o "universal espiritual" (p6s-pbs-conventional). 

Deirdre Kramer (mapa 5a) apresentou uma poderosa visHo geral do de- 
senvolvimento da visPo de mundo (da prbformal para a formal, dai para a 
pluralista e entHo para a integral). Kitchener e King realizaram um importante 
e influente trabalho a respeito do juizo reflexivo (da representaqHo para o 
relativism0 e para a sintese; mapa 5a). 0 trabalho de William Perry sobre 
perspectivas sociais, que se desenvolvem desde a rigidamente dualista, pas- 
sando pela relativista/pluralista at6 aquela sintCtica e comprometida (mapa 
5a), foi amplamente saudado por outros pesquisadores e goza de especial apreqo 
entre alunos de faculdade, pois delineia, com grande cuidado, seus tipicos 
desenvolvimentos dominados pela angst. 0 s  estudos de Robert Selman sobre 
a ado$io de pap& elucidaram aspectos fundamentais do desenvolvimento do 
eu e de suas capacidades intersubjetivas (mapa 5c). Carol Gilligan (mapa 5c) 
esboqou uma hierarquia do desenvolvimento moral feminino (do "egoista" 
para o "de solicitude" e deste para "de solicitude universalJ', outra versHo da 
hierarquia egocCntrico - socioc@ntrico - mundic@ntrico), que exerceu uma 
enorme influencia na cultura popular exatamente na mesma medida em que 
foi, em ampla escala, mal-interpretada (como se isso implicasse que somente 
os homens passam por estagios hierarquicos; a idCia de que as mulheres nPo 
passam pelo desenvolvimento hierhrquico tornou-se um dos mitos culturais 
mais influentes das duas ultimas dkcadas). 0 s  niveis de Torbert de aBo-pes- 
quisa comprovaram-se particularmente uteis nas atividades comerciais (mapa 
5a). 0 trabalho de Blanchard-Fields oferece uma importante visHo geral e su- 
cinta da evoluqPo das perspectivas, da egochtrica para a multipla e desta para 
a integrativa (mapa 5a). As posiq6es morais de John Rawls alinham-se numa 
hierarquia (mapa 5c), como tambCm o fazem os estagios de Cheryl Armon 
para o Bem (mapa 5b) e o importante trabalho de Howe a respeito das estru- 
turas do cariter moral (mapa 5c).13 

Em outras palavras, o que todas essas teorias t@m em comum C uma visPo 
geral dos principios morais e das perspectivas que evoluem do pri-convencio- 
nal para o convencional, e dai para o p6s-convencional (e para o p6s-p6s- 
convencional) - ou aumenta o numero de evidencias gerais para o Grande 
Ninho e suas correntes, que, com freqii@ncia, sPo ~niversais.'~ NPo obstante, 
C precis0 enfatizar que essas diferentes correntes de desenvolvimento relati- 
vas ao eu ainda t@m um carater relativamente independente. Por exemplo, 
pesquisas continuam a indicar que o desenvolvimento cognitivo C necesshrio 
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mas nHo suficiente para o desenvolvimento interpessoal, que C necessirio mas 
nHo suficiente para o desenvolvimento moral, que 6 necessirio mas nHo sufi- 
ciente para idCias sobre o Bem.ls Isso enfatiza o fato de que, mais uma vez, 
mesmo que a maior parte das linhas de desenvolvimento individuais passe 
por um desdobramento holirquico seqiiencial, o pr6prio desenvolvimento glo- 
bal n5o passa. 

Uma critica que tem sido feita constantemente pelos defensores do relativismo 
pluralista C a de que qualquer concep~Ho de estigio - tal como a de Kohlberg 
ou a de Loevinger - C inerentemente eurocCntrica, marginalizante e sexista. 
Essas s5o preocupaqbes importantes. No entanto, ao longo da hltima dCcada e 
meia, essas criticas t@m sido cuidadosamente investigadas e, em sua maior 
parte, comprovaram-se infundadas. Por exemplo, alegou-se que os estigios 
morais de Kohlberg eram preconceituosos contra as mulheres. "A essa altura, 
nZo h i  muito que sustente alegaq5o de que a teoria de Kohlberg 6 tendenciosa 
contra as mulheres", relata o amplamente respeitado manual Social and 
Personality Development. "Nem h i  muitas evidencias de que as mulheres per- 
corram um caminho moral diferente e venham a enfatizar uma moralidade de 
solicitude mais do que os homens o fazem. Na verdade, h i  evid@ncias do con- 
tririo: quando ponderam a respeito de dilemas morais da vida real com que se 
defrontaram, homens e mulheres, ambos, levantam questbes de compaixHo e 
de responsabilidade interpessoal com tanta ou maior frequ2ncia do que quando se 
trata de assuntos de lei, de justi~a e de direitos individuais" (a Cnfase 6 do 
original). Em resumo, "as pesquisas nHo apoiam a alegaqHo de que a teoria de 
Kohlberg C preconceituosa contra as mulhere~".'~ 

E quanto A afirma@o de que as pesquisas de Kohlberg sHo eurodntricas, 
com uma inclina@o para o Ocidente que marginaliza outras culturas? "Des- 
cobertas semelhantes surgiram de estudos feitos no Mexico, nas Bahamas, 
em Taiwan, na Indonesia, na Turquia, em Honduras, na india, na Nigeria e no 
QuCnia ... Dessa maneira, parece que os niveis e os estigios de raciocinio 
moral de Kohlberg sHo estruturas 'universais' ... [el que os estigios morais de 
Kohlberg parecem representar uma seqiiencia invariante."" Como outro pes- 
quisador resume as evidCncias: "Revisbes abrangentes de estudos interculturais 
sugerem que a teoria e o metodo de Kohlberg sHo razoavelmente justos com 
as culturas e refletem questbes, normas e valores morais relevantes em outros 
cenirios culturais. AlCm disso, esses dados tambCm corroboram os critCrios 
desenvolvimentalistas implicitos no seu modelo em estigios [dando] impres- 
sionante sustentaqHo a sua teoria do desenvolvimento e A postura n5o-relativista 
dessa teoria ..."I8 



Teorias tais como a de Kohlberg tern demonstrado sua postura niio- 
relativista precisamente porque, eu afirmaria, esses estigios estiio surfando as 
ondas da Grande Holarquia nHo-relativista, do prC-convencional para o con- 
vencional, dai para o p6s-convencional e entHo para o pbs-p6s-convencional. 
Essas ondas fluem por um campo morfogenktico e por um espaqo de desen- 
volvime&o que se estendem da matkria inanimada at6 o espirito super- 
consciente, enquanto permanecem, em cada estigio, plenamente arraigados 
nesse Espirito que C a qiiididade e a ecceidade de toda a manifestaqiio. 

Retornamos agora A Dinimica em Espiral para uma breve visiio geral de uma 
das versdes das correntes do eu e de suas ondas de desdobramento. Lembre- 
se de que essa C simplesmente uma skrie de fotos do Grande Rio; existem, na 
verdade, numerosas correntes diferentes que fluem de maneira relativamente 
independente pelas ondas bisicas; e os individuos podem estar, simultanea- 
mente, em muitas ondas diferentes em suas virias correntes (corno k mostra- 
do no psicogrifico integral, Figuras 2 e 3). A Dinarnica em Espiral n5o inclui 
estados de consciGncia, nem cobre as ondas de consciencia superiores, 
transpessoais.lg Porkm, para o terreno que cobre, ela proporciona um modelo 
muito Gtil e elegante do eu e de sua jornada atravCs daquilo que Clare Graves 
chamava de as "ondas da existencia". 

Beck e Cowan (que permaneceram totalmente fieis ao sistema de Graves) 
referem-se a esses niveis de auto-existencia como vMEMEs. Um vMEME 6, 
ao mesmo tempo, uma estrutura psicol6gica, um sistema de valores e um 
mod0 de adaptaqiio, que pode se expressar de inGmeras maneiras diferentes, 
desde visdes de mundo e estilos de vestukio at6 formas de governo. 0 s  virios 
vMEMEs sHo, num certo sentido, os "diferentes mundos" ao alcance do eu, A 
medida que ele se desenvolve ao longo da grande espiral da existsncia, impul- 
sionado tanto pela sua pr6pria dinimica interior como pelas mutiveis condi- 
qdes de vida. E cada vMEME C um h6l0n, que transcende e inclui os seus 
predecessores - um desenvolvimento que C um envolvimento. Inclui um 
"Diagrama de Graves" (Figura 4), o qua1 k um diagrama que a propria Clare 
Graves utilizou para indicar esse envolvimento em forma de ninhos (que n6s 
chamariarnos de holarquia) . 

Beck e Cowan utilizam virios nomes e cores para se referir a esses dife- 
rentes niveis de mundos do eu, dos quais h i  cerca de oito ou nove. PorCm, 
esses niveis nHo sHo apenas fases passageiras no desdobramento do eu; sgo 
capacidades permanentemente disponiveis e estratkgias de enfrentamento que 
podem, depois que emergiram, ser ativadas sob as condiqdes de vida apropria- 
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turquesa 

arnarelo 

FIGURA 4. Diagrama de Graves: Hblons de Desenvolvimento Crescente 

das (por exemplo, instintos de sobrevivencia podem ser ativados em situaqbes 
de emergencia; capacidades de ligaqZo sPo ativadas em relacionamentos hu- 
manos intimos, e assim por diante). AlCm disso, como Beck o coIoca, "a Espi- 
ral C confusa, nZo simktrica, e tem mhltiplas misturas em vez de tipos puros. 
Estes sHo mosaicos, malhas e c~mbinaqdes".~~ 

0 s  seis primeiros niveis sPo "niveis de subsist&ncia" marcados pel0 "pen- 
samento de primeira ordem". EntZo, ocorre uma mudanqa revolucioniria na 
consci@ncia: a emergencia de "niveis do ser" e de "pensamentos de segunda 
ordem". Eis uma breve descriqso de todas as oito ondas, a porcentagem da 
populaqZo do mundo em cada onda, e a porcentagem do poder social retido 
por cada uma de la~ .~ l  

1. Bege: Arcaico-lnstintivo. Nivel bQico de sobreviv@ncia; alimento, igua, 
calor, sex0 e seguranqa t@m prioridade. Usa os hibitos e os instintos apenas 
para sobreviver. Um eu diferenciado comeqa a despertar e a ser mantido: For- 
mam-se bandos de sobreviv2ncia para perpetuar a vida. 



Onde C encontrado: Primeiras sociedades humanas, crianqas recCm-nasci- 
das, anciHos senis, pessoas que sofrem do mal de Alzheimer em estigio avan- 
qado, moradores de rua com problemas mentais, massas famintas, neur6ticos 
de guerra. 0,1% da populaqHo adulta e 0% de poder. 

2. Pzirpura: Mhgico-Animists. 0 pensamento C animista; espiritos migicos, 
bons e ruins, enxameiam a terra espalhando b@nqHos, maldigdes e feitiqos que 
determinam os acontecimentos. Formam tribos e'tnicas. 0 s  espiritos existem 
nos ancestrais e ligam a tribo. 0 parentesco e a linhagem estabelecem vincu- 
10s politicos. D i  a impress20 de ser "holistico" mas, na verdade, C atomistico: 
"Existe um nome para cada curva do rio, mas nHo existe um nome para o rio." 

Onde C encontrado: Crenqas em maldiq6es como as do vodu, juramentos 
de sangue, ressentimentos antigos, amuletos da sorte, rituais de familia, cren- 
qas e superstiqdes Ctnicas e migicas; forte em cenirios do Terceiro Mundo, em 
gangues, em equipes de atletas e em "tribos" corporativas. 10% da populaqHo 
1% do poder. 

3. Vermelho: Deuses de Poder. Primeira manifestaqgo de um eu distinto da 
tribo; poderoso, impulsive, egocentrico, her6ico. Espiritos miticos, drag6es, 
bestas e povos poderosos. Senhores feudais protegem servos em troca de obe- 
diencia e de trabalho. E a base dos impCrios feudais - poder e gl6ria. 0 mun- 
do C uma selva cheia de ameaqas e predadores. Conquistadores, dominadores 
e dominados; ele desfruta plenamente do eu sem pena ou remorso. 

Onde 6 encontrado: A "dupla terrivel", jovens rebeldes, mentalidades 
limitrofes, reinos feudais, her6is Cpicos, os vildes dos filmes de James Bond, 
soldados da fortuna, as selvagens estrelas do rock, o huno  til la, 0 Senhor das 
Moscas. 20% da populaqiio e 5% do poder. 

4. Azul: Regra do Conformismo. A vida tem significado, direqHo e prop6sit0, 
com resultados determinados por um Outro ou uma Ordem todo-poderosos. 
Essa Ordem justa, correta, impde um c6digo de conduta baseado no absolu- 
tismo e invariabilidade de principios de "certo" e "errado". A violaqHo do c6- 
digo ou das regras tem repercussdes graves, i s  vezes permanentes. A fidelida- 
de ao c6digo traz recompensas. E a base das antigas naqdes. Hierarquias so- 
ciais rigidas; paternalismo; um Gnico caminho correto e uma Gnica maneira 
correta de pensar sobre tudo. Lei e ordem, impulsividade controlada por meio 
da culpa; crenqa literal-concreta e fundamentalista; obedihcia ao regime da 
Ordem. Com freqiiencia "religiose" [no sentido da afiliaqHo mitica; Graves e 
Beck referem-se a esse nivel como o nivel "religioso/absolutista"], mas tam- 
bem pode ser uma Ordem ou Miss50 secular ou ateista. 

Onde C encontrado: America puritana, China confucionista, Inglaterra de 
Dickens, a disciplina de Cingapura, c6digos de cavalaria e de honra, obras de 
caridade, fundamentalism0 islAmico, escoteiros e bandeirantes, moral majori- 
tiria, patriotismo. 40% da populaqHo e 30% do poder. 
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5. Laranja: Conquista Cientifica. Nessa onda, o eu "escapa" da "mentalida- 
de de rebanho" do azul e busca a verdade e o sentido em termos individuais 
- hipotktico-dedutivo, experimental, objetivo, mecanicista, operacional -, 
"cientificos" no sentido tipico. 0 mundo 6 um mecanismo racional e lubrifi- 
cad0 com leis naturais que devem ser aprendidas, controladas e manipuladas 
para seus prbprios prop6sitos. Extrema orientaqPo para resultados, especial- 
mente (nos E.U.A.) em vista de ganhos materiais. As leis da cihcia governam 
a politica, a economia e os acontecimentos humanos. 0 mundo C um tabulei- 
ro de xadrez no qua1 as partidas sHo disputadas de mod0 que os vencedores 
ganhem proemin&ncia e pavoneiem-se sobre os perdedores. Alianqas de mer- 
cado; manipulaqHo dos recursos do planeta com estrategias de ganhos. Base 
dos estados corporativos. 

Onde C encontrado: No Iluminismo, no Atlas Resumido de Ayn Rand, na 
Wall Street, na Riviera, nas classes medias emergentes ao redor do mundo, na 
indGstria de cosmkicos, na caqa de trofkus, no colonialismo, na Guerra Fria, 
na indlistria da moda, no materialismo, no interesse liberal. 30% da popula- 
qPo e 50% do poder. 

6. Verde: 0 Eu Sensivel. Comunitirio, ligado ao humano, preocupaqPo ecolo- 
gica, trabalho em rede. 0 espirito humano precisa ser libertado da ganiincia, 
do dogma e do divisionismo; os sentimentos e a solidariedade suplantam a 
fria racionalidade; amor ti Terra, a Gaia, ti vida. Contra a hierarquia; estabelece 
laqos e vinculos laterais. Eu permehvel, eu relacional, redes grupais. h fase  no 
dihlogo, nos relacionamentos. Base de valores comunitririos (isto 6,  a filiaqdes 
livremente escolhidas baseadas em sentimentos compartilhados). Tomar de- 
cisdes por meio da reconciliaqHo e do consenso (aspectos negativos: "nego- 
ciaqdes" interminiveis e incapacidade de tomar decis6es). Espiritualidade re- 
vigorada, traz harmonia, enriquece o potencial humano. Fortemente igualith- 
rio, anti-hierirquico, valores pluralistas, constru@o social da realidade, diver- 
sidade, multiculturalismo, sistemas de valores relativistas; essa visPo de mun- 
do 6 freqiientemente charnada de relativismo pluralista. Subjetivo, pensamento 
nPo-linear; mostra um grau maior de calor humano, de sensibilidade e de 
preocupaq50 com o planeta Terra e com todos os seus habitantes. 

Onde C encontrado: Ecologia profunda, p6s-modernismo, idealism0 ho- 
land&, terapia rogeriana, sistema de salide canadense, psicologia humanista, 
teologia da libertaqPo, Concilio Mundial das Igrejas, Greenpeace, direitos dos 
animais, ecofeminismo, pbs-colonialismo, Foucault/Derrida, atitudes politi- 
camente corretas, movimentos pela diversidade, questdes dos direitos huma- 
nos, ecopsicologia. 10% da populaqHo e 15% do poder. 

Com a conclusPo do meme verde, a consciGncia humana esth pronta para 
dar um salto quiintico rumo ao "pensamento de segunda ordem". Clare Gra- 
ves refere-se a isso como um "salto muito importante", no qual"6 transposto 



um abismo de inacreditivel profundidade de significado". Na essencia, com a 
consciencia de segunda ordem, pode-se pensar tanto vertical como horizon- 
talmente, usando tanto hierarquias como heterarquias; pode-se, pela primei- 
ra vez, apreender vividamente todo o espectro do desenvolvimento interior e, desse 
modo, reconhecer que cada nivel, cada meme, cada onda tem importhcia 
fundamental para a saGde de toda a espiral. 

Eu me expressaria da seguinte forma: uma vez que cada onda "transcende 
e inclui" as anteriores, cada uma delas k um ingrediente fundamental de todas 
as ondas subseqiientes, e desse mod0 cada uma delas deve ser apreciada e 
abarcada. AlCm disso, cada onda pode ser ativada e reativada conforme as 
circunst&ncias da vida o justifiquem. Em situaqbes de emergencia, podemos 
ativar comandos vermelhos; na reaq%o ao caos, poderiamos precisar ativar a 
ordem azul; na busca por um novo emprego, poderiamos precisar de impulsos 
de realizaqgo laranja; no casamento e com amigos, precisariamos estreitar la- 
qos verdes. 

PorCm, o que nenhum desses memes pode fazer por si mesmo C valorizar 
plenamente a existencia dos outros memes. Cada um desses memes de pri- 
meira ordem acha que a sua visHo de mundo k a perspectiva correta ou a 
melhor. Ele reage negativamente se for contestado; reage violentamente, usando 
suas pr6prias armas, toda vez que C ameaqado. A ordem azul se sente muito 
pouco A vontade tanto com a impulsividade vermelha como com o individua- 
lismo laranja. 0 individualismo laranja acha que a ordem azul C para os trou- 
xas e que a equanimidade verde C fraca e inconseqiiente. 0 sentido de igual- 
dade verde n50 consegue se conformar com a excelencia e com as graduaqdes 
de valor, com grandes personalidades ou com qualquer coisa que pareqa auto- 
rithia, e desse mod0 reage vigorosamente ao azul, ao laranja e a qualquer 
coisa p6s-verde. 

Tudo isso comeqa a mudar com o pensamento de segunda ordem. Como a 
consciencia de segunda ordem esti plenamente ciente dos estigios interiores 
de desenvolvimento - mesmo que n%o possa articuli-10s de uma maneira 
tkcnica -, ela retrocede e apreende o todo, e desse mod0 o pensamento de 
segunda ordem valoriza o papel necesshio que todos os vhios memes desem- 
penham. Utilizando aquilo que reconheceriamos como visb-16gica, a percep- 
$50 de segunda ordem pensa em funq5o de toda a espiral da existencia e n%o 
apenas em fung50 de qualquer um dos niveis. 

Enquanto o meme verde utiliza a visHo-16gica inicial ou incipiente a fim 
de apreender os numerosos sistemas e contextos diferentes que existem em 
diferentes culturas, o pensamento de segunda ordem d i  um passo adiante e 
comeqa a integrar esses sistemas pluralistas em espirais e holarquias integrais 
e holisticas (0s pr6prios Beck e Cowan referem-se ao pensamento de segun- 
da-ordem como operando com "h6lons"). Essas holarquias incluem os niveis 
de desenvolvimento interior e exterior, tanto na dimens50 vertical como na 
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horizontal, resultando numa vistio multinivelada e multidimensional, rica- 
mente holirquica. 

Existem duas ondas principais para esse pensamento de segunda ordem 
(correspondente Pquilo que reconheceriamos como vistio-16gica mCdia e 
final) : 

7. Amarelo: lntegrativo. A vida 6 um caleidosc6pio de hierarquias (holar- 
quias), de sistemas e de formas naturais. A flexibilidade, a espontaneidade e a 
funcionalidade tern de ser prioridades. Diferenqas e pluralismo podem ser 
integrados num fluxo interdependente e natural. 0 igualitarismo C com- 
plementado com graus naturais de excelencia onde isso for apropriado. 0 
conhecimento e a cornpetencia deveriam substituir o cargo, o poder, o status 
ou o grupo. A ordem mundial que prevalece C o resultado da existencia de 
diferentes niveis de realidade (memes) e dos inevitiveis padr6es de movi- 
mento para cima e para baixo da espiral dinhica. Um bom govern0 facilita o 
aparecimento de entidades por meio dos niveis de complexidade crescente 
(hierarquia em ninhos) . 

8. Turquesa: Holistico. Sistema holistic0 universal, hblons/ondas de ener- 
gias integrativas; une o sentimento com o conhecimento [centauro]; mlilti- 
plos niveis se entrelaqam num 6nico sistema consciente. Ordem universal, 
mas de uma maneira viva, consciente, nHo baseada em regras externas (azul) 
ou em ligaqbes grupais (verde). Uma "grande unificaqPo" C possivel, em teo- 
ria e na pritica. AS vezes, implica o surgimento de uma nova espiritualidade 
como uma malha de toda a existencia. 0 pensamento turquesa usa toda a 
espiral; ve mliltiplos niveis de interaqtio; detecta a harmonia, as forqas misti- 
cas e os estados fluidos e difusos que permeiam qualquer organizaqHo. 

Pensamento de segunda ordem: 1% da popula@o, 5% do poder. 

Com apenas 1% da populaqtio no pensamento de segunda ordem (e ape- 
nas 0,1% no turquesa), a consciencia de segunda ordem C relativamente rara 
porque C hoje a "ponta de lanqa" da evoluqPo humana coletiva. Como exem- 
plos, Beck e Cowan mencionam teorias que vHo da noosfera de Teilhard de 
Chardin ate o crescimento da psicologia transpessoal, com aumentos definiti- 
vos na freqiiencia dessas teorias - e memes ainda mais elevados num futuro 
pr6ximo. .. 

Ao mesmo tempo, pode-se notar que o pensamento de segunda ordem 
precisa enfrentar muita resistencia do pensamento de primeira ordem. De 
fato, como veremos no Capitulo 13, uma versHo do meme verde p6s-moder- 
no, com o seu pluralismo e o seu relativismo, tem combatido ativamente a 
ocorrencia de um pensamento mais integrativo e holirquico. (Isso tambCm 
tem feito com que estudos sobre o desenvolvimento, que dependem do pen- 
samento de segunda ordem, se tornassem praticamente anitemas na maioria 
das universidades, raztio pela qual os pesquisadores apresentados ao longo de 



todo este livro - e nos mapas - sHo herois e heroinas por qualquer definiqHo 
que se adote, precisando com freqiiCncia prosseguir os seus estudos em am- 
bientes os mais hostis.) E, nHo obstante, sem o pensamento de segunda or- 
dem, como Graves, Beck e Cowan assinalam, a humanidade esti destinada a 
permanecer vitima de uma "doenqa auto-imunol6gica" global, em que virios 
memes hostilizam-se uns aos outros numa tentativa de ganhar a supremacia. 

Ao mesmo tempo, 6 de uma grande reserva de memes verdes (e i s  vezes 
laranjas) que emerge a segunda ~ r d e m . ~ ~  E a partir das perspectivas pluralistas 
liberadas pel0 verde que as redes integrativas e holisticas sbo construidas. 
Este livro 6, por isso, um convite dirigido iqueles verdes que descobrem que 
vale a pena seguir em frente, sem abandonar o verde, mas enriquecendo-o. 

Finalmente, uma palavra a respeito de tipologias "horizontais", tais como os 
tipos junguianos, o Eneagrarna, Myers-Briggs e assim por diante. Em sua maior 
parte, essas tipologias n5o szo niveis, esthgios ou ondas "verticais" de desen- 
volvimento. SHo, isto sim, diferentes tipos de orientaqzo, possiveis em cada um 
dos vhios niveis. Algumas pessoas acharn que essas tipologias sPo muito Gteis 
para entenderem a si mesmas e a outras pessoas. Porkm, C precis0 entender 
que essas tipologias "horizontais" sHo de uma natureza fundamentalmente 
diferente da dos niveis "verticais" - a saber, estes Gltimos sHo estigios uni- 
versais pelos quais os individuos passam no curso normal do desenvolvimen- 
to, enquanto os primeiros sHo tipos de personalidades que podem - ou nHo 
- ser encontrados em qualquer um dos estigios. 

Por exemplo, vimos que o desenvolvimento cognitivo passa pelos estigios 
sensorio-motor, prboperacional e operacional concreto, indo at6 o formal. De 
acordo com as evidCncias constatadas at6 hoje, nHo h i  exceqdes importantes a 
esses estigios (veja o Capitulo 1). Desse modo, podemos incluir esses esti- 
gios, e outros semelhantes a eles, em qualquer psicologia integral com uma 
considerivel dose de confianqa. PorCm, nHo temos uma confianqa assim com 
relaqHo As tipologias horizontais. Elas simplesmente ressaltam algumas das 
orientaq6es possiveis, que podem, ou nHo, ser encontradas em qualquer um 
desses estigios, e desse mod0 sua inclusPo se baseia mais no gosto e na utili- 
dade pessoais do que em evidiincias universais: nem todos os individuos se 
ajustam necessariamente a uma tipologia em particular, mas todos atraves- 
Sam as ondas bisicas da consciiincia. 

Isso nPo significa que as tipologias horizontais sejam infiteis; pel0 contri- 
rio, elas podem ser muito Gteis para virios propositos. Por exemplo, o 
Eneagrama 6 um sistema sofisticado que classifica as pessoas em nove tipos 
bisicos de personalidade (o reformador, o prestativo, o motivador, o indivi- 
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dualista, o investigador, o legalista, o entusiasta, o lider, o pa~ificador).~~ Para 
usar essas tipologias C precis0 entender que esses nove tipos diferentes po- 
dem existir em cada um dos principais niveis de desenvolvimento da cons- 
ci@ncia. 

Desse modo, para usar o exemplo da Dingmica em Espiral para os niveis 
verticais e o Eneagrama para os horizontais, voc@ poderi ter o tipo 3 do 
Eneagrama (o motivador) no nivel p6rpura, no nivel vermelho, no nivel azul, 
no nivel laranja, no nivel verde e assim por diante. Nesse exemplo, nove tipos 
em oito niveis nos d5o uma tipologia de 72 diferentes tipos de personalidade 
- e voc@ poderi comeqar a ver como seria uma psicologia verdadeiramente 
multidimensional! 

PorCm, esse C simplesmente um exemplo das ondas e das correntes mhl- 
tiplas, e dos m6ltiplos tipos, que se pode encontrar no grande Rio da Vida. 
Nenhum deles tem a resposta final; mas todos eles t@m algo importante para 
nos dizer. 

Ondas, correntes e o eu. Na Parte Um, examinarnos rapidarnente os niveis 
bisicos, ou ondas bAsicas, de desenvolvimento (da madria at6 o espirito, pas- 
sando pel0 corpo, pela mente e pela alma), as linhas ou correntes individuais 
de desenvolvimento (cogniq50, principios morais, identidade, vis8es de mun- 
do, valores, etc.) e o eu que navega por ambos. Vimos a importiincia de "trans- 
cender e incluir" e, desse modo, a importhcia de levar em conta e de abarcar 
toda e qualquer onda ou corrente no Grande Ninho do Ser. 

PorCm, B medida que examinamos com mais cuidado os niveis globais da 
consciikcia, n50 podemos deixar de notar que, com algumas exceqbes, a imensa 
maioria dos pesquisadores modernos n50 inclui, ou nem mesmo reconhece, 
os niveis superiores, transpessoais, espirituais. Correndo os olhos pelos ma- 
pas, que abrangem todo o espectro, vemos que C surpreendente como muitos 
pesquisadores modernos param em algum ponto em torno do centaur0 e da 
vis5o-16gica e ignoram, ou at6 mesmo negam, as ondas transpessoais e 
transcendentais do desenvolvimento superconsciente. 

Em Cpocas prC-modernas, embora seja verdade que grande parte, ou at6 
mesmo a maior parte, da espiritualidade era migica, mitica e prbracional, 
n5o obstante os iogues, os santos e os sibios mais evoluidos terem tido acesso 
aos dominios transracionais, transpessoais, transcendentais - eles abarca- 
ram, B sua pr6pria maneira e em seus pr6prios termos, todo o Grande Ninho 
do Ser, do subconsciente ao autoconsciente e ao superconsciente. Essas almas 
muito raras evidenciaram n5o apenas uma capacidade para o pensamento de 
segunda-ordem (como demonstram seus amplos modelos de desenvolvimen- 



to; veja o Capitulo 12), como tambem transcenderam totalmente a mente 
pensante nos estados superconsciente e supramental. E, de mod0 geral, fo- 
ram apoiados por toda a cultura ao tentar fazer isso. E por isso que dizemos 
que a sabedoria da pri-modernidade foi incorporada ao Grande Ninho do Ser. E 
mesmo que o individuo midio n5o tivesse despertado para os niveis superiores 
no Ninho, era evidente que esses potenciais superiores estavam ao alcance de 
qualquer pessoa que quisesse seguir o caminho do despertar, da libertaq50 ou 
da iluminaqPo. A prbmodernidade reconhecia esses dominios superiores, 
transpessoais, espirituais, ao passo que a modernidade, em sua maior parte, 
os nega totalmente. 

Como isso C possivel? Como uma coisa universalmente difundida numa 
etapa da nossa hist6ria coletiva pode ser completamente apagada na etapa 
seguinte? Esse C um cenirio assombroso, que, de certa forma pode muito 
bem ser comparado B extinq50 dos dinossauros. A noqb mais difundida na 
hist6ria humana e na prC-histbria (ou seja, a existencia de algum tip0 de di- 
mens5o espiritual) foi simplesmente condenada, com a tremenda autoridade 
da ciencia, com um zelo inversamente proporcional A sua credibilidade, a ser 
uma absoluta alucinaqgo coletiva. Anunciou-se solenemente que a dimenst50 
espiritual nada mais era que uma realizaq50 de desejos associados a necessi- 
dades infantis (Freud), uma opaca ideologia para oprimir as massas (Marx) 
ou uma projeqgo de potenciais humanos (Feuerbach). A espiritualidade 6, 
desse modo, uma profunda confusb que aparentemente flagelou a humani- 
dade durante um period0 aproximado de urn milh50 de anos, at6 recentemen- 
te, cerca de alguns sCculos atris, quando a modernidade prometeu ser fie1 A 
ciCncia sensorial e ent50 decidiu que o mundo todo n50 continha mais nada a 
n50 ser materia, e ponto final. 

A frieza da proclamaqHo cientifica moderna C de provocar calafrios. Nessa 
jornada extraordiniiria da materia para o corpo, do corpo para a mente, da 
mente para a alma, e dai para o espirito, o materialismo cientifico suspendeu 
a jornada j i  no primeiro estiigio e proclamou que todos os desenvolvimentos 
subseqiientes nada mais eram que maquinaq6es e brincadeiras de mau gosto. 
A raz5o pela qua1 esse mau gosto se difundiria e por fim comeqaria a escrever 
poemas n5o foi explicada. Ou melhor, foi explicada como acaso cego e como 
seleq%o cega, como se dois cegos fizessem um Shakespeare. Proclamou-se que 
o dominio sendrio-motor era o tinico dominio real, e logo foi decidido que a 
saide mental seria definida como adaptaq5o a essa "realidade". Qualquer cons- 
ciencia que reconhecesse outra coisa que n5o fosse matCria estaria obviamen- 
te alucinando. 

A unica palavra que pode definir adequadamente essa catiistrofe cultural C 
"horripilante". Alem disso, se essas dimens6es superiores e transpessoais .Go 
de fato potenciais inerentes do corpo-mente humano, ent50 at6 mesmo essa ampla 
repress50 cultural nZo seria forte o bastante para curar a alma da maravilha ou 



As Correntes Relativas ao Eu 1 71 

para esvazii-la da graqa; nHo seria forte o bastante para esconder o mistkrio da 
transcendencia, do Gxtase e da libertaqgo, do Deus radiante e da Deusa bem- 
amada. 

Se deve haver, de fato, urna psicologia realmente integral (ou qualquer 
tip0 de estudo integral), essa extraordinhria ruptura entre a prbmodernidade 
e a modernidade - espiritual e material - precisa ser confrontada com serie- 
dade. Embora tenha havido um lento movimento nos mundos moderno e 
p6s-modern0 para reintroduzir algum tip0 de espiritualidade, a vis%o de mun- 
do "oficial" e mais difundida no Ocidente moderno 6, n%o obstante, a do ma- 
terialism~ cientifico. E, claramente, n%o podemos ter urna v i s%~  integral dos 
niveis da consciencia se a modernidade e a ciencia moderna negam a existen- 
cia da maioria desses niveis. "Integral" significa, se C que significa alguma 
coisa, a integraqgo de tudo o que C proporcionado A humanidade; e se a 
modernidade insiste, em vez disso, em considerar inhtil tudo o que surge i 
sua frente, ent%o o empreendimento integral esti fora dos trilhos desde o 
principio. Ao mesmo tempo, n%o far5 bem nenhum, como queriam os romin- 
ticos, tentar voltar ao ano passado, numa tentativa de "ressusciti-lo" por meio 
de um "ressurgimento do real", pois a modernidade trouxe as suas pr6prias 
verdades importantes e introvis6es profundas, que tambkm precisam ser le- 
vadas em conta; e o ano passado, verdade seja dita, n%o foi exatamente aquela 
perfeiqzo toda. 

Se pretendemos seguir em frente, rumo A brilhante promessa de urna abor- 
dagem integral, precisamos de urna maneira de respeitar tanto os pontos for- 
tes como os pontos fracos da modernidade e tambkm da prkmodernidade. Se 
pudermos descobrir urna maneira coerente de respeitar arnbas as verdades, a 
antiga e a moderna, urna abordagem verdadeiramente integral pode se tornar 
mais do que um sonho passageiro. 





PARTE DOIS 

CAMINHO 
Do Prk-Moderno ao Moderno 

u MA PSICOLOGIA VERDADEIRAMENTE INTEGRAL iria Certamente inc l~ i r  as 
dimensdes religiosas ou espirituais de homens e mulheres. No entanto, 

na sua maior parte, os grandes sistemas de espiritualidade - cristianismo, 
judaismo, islamismo, budismo, hinduismo, taoismo, religi6es indigenas - 
sHo parte do legado da prkmodernidade. Isso nHo equivale a dizer que essas 
religi6e.s nHo existam ou que nPo exerqarn influencia no mundo moderno; 
significa apenas que as suas raizes e os seus fundamentos foram, em grande 
medida, assentados em Cpocas prC-modernas, e que as suas visdes de mundo 
sHo profundamente moldadas por correntes prC-modernas. AlCm disso, a Cpo- 
ca histbrica atual, chamada de "modernidade" (especialmente o Iluminismo 
no Ocidente), definiu especificamente a si mesma como "anti-religiHol'. 0 
empirismo cientifico do Iluminismo corn freqiihcia se prop8s a destruir as 
"superstiqSes" que, segundo ele, compunham a maior parte das doutrinas da 
religi50 organizada. 

Se uma psicologia integral quer realmente abarcar as introvisdes duradou- 
ras tanto da pr6-modernidade "religiosa" como da modernidade "cientifica", 6 
precis0 haver alguma maneira de reconciliar, de uma forma bastante geral, 
suas posturas antagdnicas com relaqio i espiritualidade. 

Por isso, na Parte Dois, examinaremos muito brevemente a grande transi- 
q2o da visio de mundo prk-moderna para a moderna, tentando assinalar que 
ambas possuem muitos pontos fortes e muitos pontos fracos, e que uma abor- 
dagem integral poderia proceder melhor se Ievasse em conta as introvis6es 
duradouras provenientes de ambas e alijasse as suas limitaqdes. Creio que 



nHo existe outra maneira de se criar uma abordagem genuinamente integral. 
Praticarnente qualquer tentativa de modelo integral que tenho visto peca por 
n50 valorizar as forqas das antigas tradiqdes ou por n50 entender as importan- 
tes contribuiqdes da modernidade; tentarei, da melhor maneira que puder, 
fazer um resumo de arnbas. 

Em seguida, na Parte Tr@s, tentaremos juntar as peqas - levando em con- 
sideraq50 tanto o pre-modern0 como o modern0 e sugerindo uma abordagem 
construtiva p6s-moderna de uma psicologia integral. 



0 Que e' Modernidade? 

0 QUE, ESPECIFICAMENTE, a modernidade trouxe ao mundo, e que as cultu- 
ras pr6-modernas em geral nunca tiveram? 0 que tornou a modernidade 

tiio substancialmente diferente das culturas e das Cpocas que a precederam? 0 
que quer que tinha sido, muito provavelmente seri uma caracteristica essen- 
cial de qualquer psicologia abrangente ou integral.' 

T@m surgido muitas respostas A pergunta: "0 que C modernidade?" A 
maior pa t e  dessas respostas C decididamente de cariter negativo. Diz-se que 
a modernidade assinalou a morte de Deus, a morte da Deusa, a mercantilizaqiio 
da vida, o nivelamento das distinqbes qualitativas, as brutalidades do capita- 
l i sm~,  a substitui~iio da qualidade pela quantidade, a perda dos valores e do 
sentido, a fragmentaqb da vida mundial, o terror existencial, a industrializa- 
$20 poluente, um materialism0 desenfreado e vulgar - e todas essas coisas 
t@m sido, com freqiiencia, resumidas na frase que Max Weber tornou famosa: 
"o desencanto do mundo." 

Niio h i  d6vida de que existe alguma verdade em todas essas afirmaq6es e 
precisamos dedicar a elas consideraqiio suficiente. Mas C claro que tambCm 
houve alguns aspectos extremamente positivos da modernidade, pois ela nos 
deu igualmente as democracias liberais; os ideais de igualdade, liberdade e 
justiqa, independentemente de raqa, classe social, crenqa ou sexo; a medicina, 
a fisica, a biologia e a quimica modernas; o fim da escravidiio; o surgimento do 
feminism0 e os direitos universais da humanidade. Tudo isso, com certeza, 6 
um pouco mais nobre do que o mero "desencanto do mundo". 

Niio. Precisarnos 6 de uma definiqzo ou descriqiio especifica de modernidade 
que leve em consideraq50 todos esses fatores, tanto os bons (como as demo- 



cracias liberais) como os ruins (corno a disseminada perda de sentido). Virios 
estudiosos, de Max Weber a Jiirgen Habermas, afirmaram que o que define a 
modernidade C uma coisa chamada "diferenciaqb das esferas de valores cul- 
turais", que significa sobretudo a diferenciaqgo da arte, da Ctica e da ciCncia. 
Enquanto essas esferas anteriormente tendiam a se fundir, a modernidade as 
diferenciou e deixou que cada uma seguisse no seu pr6prio ritmo, com seu 
pr6prio mkrito, usando seus pr6prios instrumentos, seguindo suas pr6prias 
descobertas, livre de intrusdes por parte de outras esferas. 

Essa diferenciaqgo permitiu que cada esfera fizesse profundas descober- 
tas, as quais, se usadas com sabedoria, poderiam levar a resultados t5o bons 
quanto a democracia, o fim da escravidHo, o surgimento do feminismo e os 
r5pidos avanqos da medicina; porCm, eram descobertas que, se usadas sem 
criteria, poderiam facilmente ser desvirtuadas e cair no "lado negro" da moder- 
nidade, como o imperialismo cientifico, o desencanto do mundo e os esque- 
mas totalizantes de dominaqHo mundial. 

0 brilhantismo dessa definiqgo de modernidade, ou seja, que ela diferen- 
cia as esferas de valor da arte, da Ctica e da ci@ncia, C que ela nos permite ver 
os fundamentos tanto das boas novas como das noticias ruins da modernidade. 
Ela nos permite entender tanto os mkritos como os desastres da modernidade. 

As culturas prC-modernas certamente possuiarn arte, Ctica e ciCncia. 0 
problema C que essas esferas tendiam a ser relativamente "indiferenciadas". 
Para dar apenas um exemplo, na Idade MCdia, Galileu n5o podia olhar livre- 
mente pel0 seu telesc6pio e relatar os resultados porque a arte, a moral e a 
ciCncia fundiam-se, todas elas, na Igreja, e por isso a moral da Igreja definia o 
que a cihcia podia - ou n5o podia - fazer. A Biblia dizia (ou insinuava) que 
o Sol girava ao redor da Terra e ponto final. 

PorCm, com a diferenciaqHo das esferas de valor, alguCm como Galileu 
poderia olhar pel0 seu telesc6pio sem medo de ser acusado de heresia e trai- 
q5o. A ciCncia tinha liberdade para procurar suas pr6prias verdades, lime da 
dominaqzo brutal imposta pelas outras esferas. E o mesmo ocorria com a arte 
e com a moral. 0 s  artistas podiam, sem medo de castigo, pintar temas que 
nHo fossem religiosos ou at6 mesmo sacrilegos, se assim quisessem. E a 6tica 
estava igualmente livre para prosseguir suas indagaqdes a respeito da vida 
correta, quer isso concordasse ou n5o com a Biblia. 

Por todas essas raz6es, entre outras, essas diferencia@es de modernidade 
t@m sido apresentadas tambCm como o mkrito da modernidade, pois foram, 
em parte, responsiveis pel0 surgimento da democracia liberal, pel0 fim da 
escravidgo, pel0 surgimento do feminismo e pelos assombrosos avanqos nas 
ciCncias mCdicas, para citar apenas alguns desses muitos meritos. 

A "mi noticia" da modernidade consistia em que essas esferas de valor 
nHo se separaram amigavelmente; elas em geral afastaram-se completamente 
uma da outra. As maravilhosas diferencia~6es da modernidade se transforma- 
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ram em dissociapio, fragmentaqio e aliena~io. 0 mkrito tornou-se um desas- 
tre. 0 crescimento virou um chcer. A medida que as esferas de valor comeqa- 
vam a se diferenciar, permitiram que uma cisncia poderosa e agressiva come- 
qasse a invadir e a dominar as outras esferas, despojando a arte e a ktica de 
qualquer consideraqiio skria ao abordar a "realidade". A ci@ncia tornou-se 
cientismo - materialismo cientifico e imperialismo cientifico - que logo se 
tornaria a visio de mundo "oficial" dominante da modernidade. 

Foi esse materialismo cientifico que decretou que as outras esferas de 
valor eram inuteis, "nzo-cientificas", ilus6rias ou coisa pior. E por essa mes- 
ma raziio, foi o materialismo cientifico que declarou a inexisttncia do Grande 
Ninho do Ser. 

De acordo com o materialismo cientifico, o Grande Ninho de materia, 
corpo, alma e espirito poderia ser totalmente reduzido a sistemas de matkria 
apenas; e a matkria - ou a matkria/energia -, quer seja no ckrebro material, 
quer nos sistemas de processos materiais - responderia por toda a realidade, 
sem que nada sobrasse. Foi-se a mente e foi-se a alma e foi-se o espirito - na 
verdade, toda a Grande Cadeia se foi, com exceqio do seu mesquinho elo 
inicial - e no lugar dela, como Whitehead se lamentou numa frase famosa, 
permaneceu a realidade como "algo enfadonho, sem som, sem cheiro, sem 
cor, apenas a precipitaqio de material, incessantemente e sem sentido". (Ao 
que ele acrescentou: "Dessa maneira, a filosofia moderna foi arruinada.") 

E foi assim que o Ocidente modern0 tornou-se a primeira grande civiliza- 
$20, em toda a hist6ria da raqa humana, a negar realidade substancial ao Gran- 
de Ninho do Ser. E nessa negaqso maciqa que tentaremos introduzir nova- 
mente a consci@ncia, o interior, o profundo, o espiritual, e desse mod0 avan- 
qar suavemente em direqiio a um abraqo mais integral. 

Existe, creio eu, uma maneira simples de entender esse reducionismo cienti- 
fico - e uma maneira simples de revert@-lo. 

A medida que eu fui comparando e contrastando os muitos sistemas 
listados nos mapas, notei que, praticamente sem exceqgo, eles caiam em qua- 
tro classes gerais. Acabou por se tornar evidente que essas quatro classes re- 
presentavam o interior e o exterior do individual e do coletivo, como se pode 
ver na Figura 5. A metade superior do diagrarna k o individual, a metade infe- 
rior k o comunal ou coletivo; a metade esquerda 6 o interior (subjetivo, cons- 
cihcia) e a metade direita k o exterior (objetivo, material). 

Desse modo, o quadrante Superior Esquerdo representa o interior do indi- 
viduo, o aspect0 subjetivo da consci@ncia, ou percepqso individual, que eu re- 
presentei com a linha cognitiva, que leva a visiio-16gica. (A Figura 5 represen- 



ta desenvolvimentos, come~ando com o big-bang, at6 o mod0 de conscihcia 
mCdio de hoje; n50 abrange desenvolvimentos transpessoais, que mais adian- 
te discutiremos com mais detalhes.) Todo o quadrante Superior Esquerdo in- 
clui todo o espectro da consciCncia conforme ele aparece em qualquer indivi- 
duo, desde as sensaqbes corporais at6 as idCias mentais e at6 a alma e o espi- 
rito. 0 psicogrifico integral C um grifico desse quadrante. A linguagem desse 
quadrante k a linguagem do eu: relatos na primeira pessoa do fluxo interior de 
consciCncia. Essa C tarnbkm a sede da estCtica, ou a beleza que esti no "eu" do 
observador. 

0 quadrante Superior Direito representa os correlatos objetivos ou exteriores 
desses estados de consciCncia interiores. Sem nos preocuparmos no momen- 
to com a relaq5o exata entre a mente interior e o cCrebro objetivo, podemos 
simplesmente notar que os dois estPo, pel0 menos, intimamente corre- 

FIGURA 5. 0 s  Quatro Quadrantes 
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lacionados. Desse modo, como voc@ poderi ver na Figura 5, cClulas simples 
(procariotes e eucariotes) j i  manifestam "irritabilidade" ou uma resposta ati- 
va aos estimulos. 0 s  organismos neuronais t@m sensaqio e percepq50; o uon- 
co cerebral reptilian0 apresenta tambCm a capacidade de ter impulsos e com- 
portamentos instintivos; o sistema limbic0 tem, alCm disso, emoq6es e 
certos sentimentos rudimentares, mas intensos; o neocbrtex apresenta uma 
caracteristica a mais: a capacidade de formar simbolos e idCias e assim por 
diante. (FE1, FE2 e FE3 representam funq6es-estruturas superiores do cCre- 
bro correlacionadas corn cogniqdes superiores, como veremos.) 0 s  pesqui- 
sadores que estudam esse quadrante concentram-se nos mecanismos cere- 
brais, nos neurotransmissores e nas computaqdes orgiinicas que d5o suporte 
i consci8ncia (neurofisiologia, ci8ncia cognitiva, psiquiatria biolbgica, etc.). 
A linguagem desse quadrante k a linguagem dos objetos, dos "istos" relatos de ter- 
ceira pessoa, ou relatos objetivos, de fatos cientificos a respeito do organis- 
mo individual. 

PorCm, os individuos nunca vivem sozinhos; todo ser C um "ser no mun- 
do". 0 s  individuos sHo sempre parte de uma coletividade, e existem os "inte- 
riores" da coletividade e os seus "exteriores", indicados nos quadrantes Infe- 
rior Esquerdo e Inferior Direito, respectivamente. 0 Inferior Esquerdo repre- 
senta o interior do coletivo, ou os valores, significados, vis6es de mundo e Ctica 
que sHo compartilhados por qualquer grupo de individuos. Na Figura 5, re- 
presentei todos esses com vis8es de mundo, tais como a migica, a mitica e a 
racional (que discutiremos posteriormente). A linguagem desse quadrante k a 
linguagem do n6s: linguagem de segunda pessoa ou linguagem do eu-tu, que 
envolve entendimento mGtuo, eqiiidade e bondade. Em resumo, como voc@ e 
eu nos arranjamos para nos relacionarmos harmoniosamente. Esse C o 
quadrante cultural. 

Mas a cultura n50 paira no ar como fumaqa. Assim como a consciencia 
individual esti ancorada em formas objetivas, materiais (tais como o cCre- 
bro), todos os componentes culturais estHo ancorados em formas exteriores, 
materiais, institucionais. Esses sistemas sociais incluem instituiqdes materiais, 
formaqdes geopoliticas e as forqas de produq5o (que se estendem da coleta B 
horticultura, ao agririo, ao industrial e ao informacional). Devido ao fato de 
que estes sHo fenbmenos objetivos, a linguagem desse quadrante, como a do indivi- 
duo objetivo, I a linguagem do isto. 

Uma vez que tanto o quadrante Superior Direito como o Inferior Direito 
SHO "istos" objetivos, eles podem ser tratados como um unico dominio geral, 
e isso significa que os quatro quadrantes podem ser resumidos como os "Tr@s 
Grandes" do eu, do nbs e do isto. Ou a estCtica do 'leu", a moral do "nbs" e os 
"istos" da ci2ncia. 0 Belo, o Bom e o Verdadeiro; relatos de primeira pessoa, 
de segunda pessoa e de terceira pessoa; eu, cultura e natureza; arte, Ctica e 
~ i@ncia .~  



Em outras palavras, os quatro quadrantes (ou simplesmente os Tr@s Gran- 
des) sHo de fato osfindamentos da mohna diferenciayiio das esferas de valor da arte, 
da moral e da ci@ncia. Enquanto a prC-modernidade tendeu a fundir os Trks 
Grandes, ou a nHo diferencii-10s com clareza, a modernidade os diferenciou 
com nitidez e libertou cada um deles para que seguisse o seu prbprio caminho. 
Essa diferenciaq50 fez pate  do mCrito da modernidade, o qual, ao permitir que 
cada dominio buscasse suas prbprias verdades, possibilitou que cada um deles 
fizesse descobertas assombrosas e de longo alcance, descobertas que - e com 
isso at6 mesmo os criticos mais austeros concordam - puseram a modernidade 
em posiqb de destaque com relaqPo a prk-modernidade. 

PorCm, algo mais destacou a modernidade. A diferenciaq50 dos Tr@s Gran- 
des acabou por dissocii-10s: o mQito os levou ao desastre e isso permitiu que 
uma ci@ncia imperialista dominasse as outras esferas e afirmasse que elas nHo 
possuiam realidade propria (cientismo, materialism0 cientifico, homem 
unidimensional, o desencanto do mundo). Foram-se a mente, a alma e o espi- 
rito e, em seu lugar, at6 onde os olhos podiam alcanqar, a interminivel mono- 
tonia de um mundo de "istos", "algo enfadonho, sem som, sem cheiro, sem 
cor, apenas a precipitagHo de material, incessantemente e sem sentido". 

E foi assim que praticamente todo o espectro da consci&ncia, e com certe- 
za os seus niveis superiores (alma e espirito), foram reduzidos a permutaqdes 
e combinaqdes de matCria e de corpos. Podemos dizer, grosso modo, que todos 
os "eus" e todos os "nbs" foram reduzidos a "istos", a objetos da observaqHo 
cientifica, a qual, independentemente da duragHo e do rigor de suas investiga- 
q6es, nada podia encontrar que se assemelhasse ao Grande Ninho das possibi- 
lidades humanas; ela via apenas interminheis padrdes de "istos" processuais, 
correndo de um lado para o outro. 

Desse modo, parece que a prC-modernidade teve pel0 menos uma grande for- 
qa que faltou a modernidade: ela reconheceu todo o Grande Ninho do Ser, que 
6 basicamente um mapa geral dos potenciais humanos superiores. Porkm, a 
prbmodernidade tambkm teve, pelo menos, uma grande fraqueza: ela nHo 
diferenciava plenamente as esferas de valor em qualquer dos niveis do Grande 
Ninho. Desse modo, entre outras coisas, a investigaqiio objetiva-cientifica do 
espectro foi dificultada; as expressdes culturais especificas, e com freqiisncia 
locais, do Grande Ninho foram consideradas universalmente vdidas; e os pre- 
ceitos morais recomendados a todos foram vinculados a essas expressdes cul- 
turais limitadas. Giordano Bruno poderia ter passado por muitos dos niveis 
superiores do Grande Ninho, mas, como as esferas de valor n5o estavam ple- 
namente diferenciadas em seu conjunto, e como suas liberdades individuais 
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nHo estavam protegidas pela lei e pelos costumes, a InquisiqSo, de boa vonta- 
de, o queimou na fogueira. 

A modernidade, por outro lado, conseguiu diferenciar os TrCs Grandes da 
arte, da Ctica e da ciencia, numa grande escala, de mod0 que cada uma delas 
comeqou a fazer descobertas fenomenais. PorCm, medida que os Tres Gran- 
des se dissociaram, e que o colonialismo cientifico iniciava sua carreira agres- 
siva, todos os "eus" e todos os "nos" foram reduzidos a padrdes de "istos" 
objetivos, e desse mod0 todos os estigios interiores da consciCncia - que se 
estendem do corpo para a mente, para a alma e para o espirito - foram suma- 
riamente descartados como supersti~des, sem fundamento. 0 Grande Ninho 
desintegrou-se no materialism0 cientifico - naquilo que chamaremos de "pla- 
nura" - e nela o mundo moderno, em geral, ainda permanece. 

Parece que a nossa tarefa C conservar os pontos fortes tanto da prC- 
modernidade como da modernidade, e alijar os seus pontos fracos. 



A integragiio do Pri-modern0 
e do Moderno 

u MA DAS NOSSAS METAS C integrar as verdades duradouras das abordagens 
pr6-moderna e moderna da psicologia e da conscitincia. Vimos que a 

essencia da vis%o de mundo prbmoderna C o Grande Ninho do Ser e que a 
essencia da modernidade C a diferencia~iio das esferas de valor da arte, da 
moral e da ciencia. Desse modo, a fim de integrar o prC-modern0 e o moder- 
no, precisamos integrar o Grande Ninho com as diferencia~des da modernidade. Isso 
significa que cada um dos niveis do Grande Ninho tradicional precisa ser cui- 
dadosamente diferenciado de acordo com os quatro quadrantes. Ao fazer isso 
levarnos ambas em conta, tanto a afirmaqso bisica da antiga espiritualidade - 
isto 6, o Grande Ninho - como a afirma@o bisica da modernidade - isto 6, 
a diferenciaqgo das esferas de valor. E isso proporcionara urn fundamento que 
poderi nos ajudar a avanpr rum0 a uma psicologia mais integral. 

Isso pode ser representado, de uma maneira bastante simplista, como na 
Figura 6, na qual eu diferenciei cada um dos niveis do Grande Ninho de acor- 
do com os quatro quadrantes. A ciencia moderna j i  nos havia oferecido uma 
descriqiio impressionante da evoluqZo ou do desenvolvimento dos quadrantes 
do Lado Direito - dos itomos ?is molPculas, As cClulas, aos organismos, ?i 
coleta, ao agririo, ao industrial e ao informacional. E, em nossa pr6pria dis- 
cuss%~, vimos numerosos exemplos da evolu@o ou do desenvolvimento nos 
quadrantes interiores - as ondas, correntes, visdes de mundo, Cticas e assim 
por diante. 

PorCm, diferentemente da modernidade, queremos incluir todos os niveis nos 
quatro quadrantes, que v%o do corpo para a mente, desta para a alma e dai 
para o espirito (e niio simplesmente negar os niveis superiores). E, diferente- 
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FIGURA 6. 0 Grande Ninho com os Quatro Quadrantes 

mente da prd-modernidade, queremos incluir todos os quadrantes em cada um 
desses niveis (e n50 fundi-10s indiscriminadamente) . 

Desse modo, a tarefa de uma psicologia integral (enquanto subconjunto 
de estudos integrais) consiste em coordenar e integrar as descobertas feitas em 
pesquisas em todos os niveis, em todos os quadrantes. A psicologia integral focaliza 
obviamente o quadrante Superior Esquerdo, mas o prop6sito todo da aborda- 
gem integral 6 o de que, para um pleno entendimento desse quadrante, ele 
precisa ser examinado no context0 de todos os outros. Essa integraqHo do tip0 
"todos os niveis e todos os quadrantes" foi negada prk-modernidade (que 
era do tip0 todos os niveis mas n5o todos os quadrantes) e foi negada 2 
modernidade (que era do tip0 "todos os quadrantes mas nHo todos os niveis). 
Essas duas graves inadequa~6es merecem um exame mais atento. 

A Grande Cadeia tradicional trata, quase que exclusivamente, do quadrante 
Superior Esquerdo, ou o espectro da conscihcia tal como aparece em homens 
e mulheres, considerados como individuos (do corpo para a mente, desta para 
a alma e dai para o espirito). Embora a Grande Cadeia tambem se refira a 



esferas (ou niveis) ontol6gicas da realidade, essas esferas n%o eram claramen- 
te diferenciadas nos quatro quadrantes, pel0 menos nHo numa escala ampla. 
Desse modo, havia pouco ou nenhum entendimento da maneira pela qua1 a 
consciencia esti relacionada com os estados cerebrais, com a neurofisiologia e 
com os neurotransmissores (que nHo sPo redutiveis a estados cerebrais, mas 
tambCm que nHo os "transcendem" inteiramente). Havia pouco ou nenhum 
entendimento de que a visHo de mundo de uma pessoa - e a experiencia que 
uma pessoa tinha do espectro de consciencia - C profundarnente matizada e 
moldada pelo pano de fundo dos contextos culturais nos quais ela vive. Havia 
pouco ou nenhum entendimento de que o mod0 de produqHo material (cole- 
ta, horticultura, agririo, industrial, informacional) afeta profundamente os 
contornos da consciencia de um individuo e altera dramaticamente tudo, des- 
de o papel dos sexos at6 a taxa de suicidios e os hibitos alimentares. 

Em resumo, a Grande Cadeia tradicional focalizava a maior parte do 
quadrante Superior Esquerdo e ignorava quase que totalmente os detalhes 
diferenciados dos outros quadrantes, dos estados cerebrais objetivos aos con- 
textos culturais intersubjetivos e As forqas sociais interobjetivas. Ela era, por- 
tanto, um grande sistema estatico e maciqo, ainda nHo entendido claramente 
de acordo com a diferenciaqHo de contextos culturais pluralistas, e com a sua 
integraqgo posterior em sistemas que evoluem globalmente - um entendi- 
mento que seria proporcionado pela modernidade e pela p6s-modernidade 
(como veremos mais adiante, no Capitulo 12) .' AlguCm como Plotino poderia 
desenvolver e desdobrar pessoalmente toda a Grande Cadeia, mas as correla- 
qdes detalhadas com os outros quadrantes simplesmente nHo eram bem en- 
tendidas (precisamente porque eles nHo eram bem diferenciados). Em parti- 
cular, o quadrante Superior Direito (o organism0 material), devido ao fato de 
ser material, foi colocado pelos filbofos perenes no degrau mais baixo da 
Grande Cadeia (matCria), pois eles nHo conseguiam perceber que as formas 
materiais estHo relacionadas com os estados conscientes como exterior e inte- 
rior, e n%o meramente como inferior e superior. Tradicionalmente, todo nivel 
acima da materia costumava ser considerado como "transcendente" A mate- 
ria, totalmente altm dela, existindo em algum tip0 de cCu ou em alguma condi- 
qHo nHo-terrestre, e isso dava A Grande Cadeia o seu ar, em grande medida, 
"sobrenatural". Em vez de reconhecer que a evolgHo da consci2ncia implica, 
interiormente, um aumento da qualidade da consciencia e, exteriormente, um 
aumento da complexidade da materia (de mod0 que existem mais conexdes 
neuronais no cCrebro humano do que estrelas no cCu: sendo o mais complexo 
espCcime de matCria existente, o cerebro humano esti correlacionado com o 
mais elevado grau de consciencia no Kosmos) - em vez de entender essa 
intima correlaqHo, com o espirito sendo o correlato interior da natureza e n%o 
algo empoleirado sobre ela, a Grande Cadeia tradicional incentivava a rejeiq50 
e a desvalorizaqHo deste mundo. 
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AlCm disso, quando a ci@ncia moderna descobriu algumas dessas relaq6es 
intimas entre a "consci@ncia transcendente" e o "cQebro material", a Grande 
Cadeia tradicional recebeu um golpe colossal do qua1 nunca se recuperou. Se 
a "consci@ncia sobrenatural" esti realmente correlacionada com o "organismo 
natural", n5o poderiam todas as supostas realidades metafisicas ser na verda- 
de aspectos deste mundo? Seri que realmente precisamos de qualquer uma 
dessas realidades "espirituais"? Todas as coisas nHo nos s50 oferecidas exata- 
mente aqui, para serem percebidas com os nossos sentidos cientificamente 
aguqados? Na verdade, n5o seria a crenqa em qualquer tip0 de realidade espi- 
ritual a maneira pela qua1 os homens e as mulheres projetam seus prbprios 
potenciais e, desse modo, permanecem alienados de si mesmos? N5o seria a 
religi5o outra coisa a n50 ser o opio das massas? 

Em resumo, a forqa da Grande Cadeia tradicional estava no fato de que ela 
era, admiravelmente, do tip0 "todos os niveis", estendendo-se da materia para 
o corpo, do corpo para a mente, da mente para a alma e dai para o espirito. 
Porem, como ela nHo era do tip0 "todos os quadrantes", estava mal preparada 
para lidar com a modernidade. De fato ela foi um dos primeiros grandes de- 
sastres da contemplaq50 moderna. 

A ascensHo da modernidade, como sugeri, foi marcada por dois profundos acon- 
tecimentos, um dos quais foi maravilhoso e o outro, desprezivel. A boa nova: a 
modernidade conseguiu, pela primeira vez numa grande escala, diferenciar ple- 
namente os quatro quadrantes (ou simplesmente os Tr@s Grandes da arte, da 
moral e da cisncia), o que contribuiu para os muitos mkritos da modernidade. 

E mCritos eles tinham. A diferenciaq50 do "eu" e do "n6s" significava que 
o Eu individual n5o mais seria apenas subserviente ao Nos coletivo (Igreja, 
Estado, monarquia, mentalidade de rebanho): os direitos universais do ho- 
mem foram proclarnados por toda a parte, o que acabou levando aos movi- 
mentos de libertaqHo, da aboliq5o ao feminismo. A diferenciaqgo entre o "eu" 
e o "isto" significou que a realidade objetiva n5o podia mais esmagar a escolha 
e o gosto individuais, os quais, entre outras coisas, libertaram a arte dos gri- 
lhdes da representaqHo. A diferenciaq50 entre o "nos" e o "isto" significou que 
a investigaq50 da verdade objetiva pela ciencia n5o era mais subserviente a 
imposiq6es da Igreja ou do Estado, e essa investigaq50 contribuiu para as sur- 
preendentes descobertas na fisica, na medicina, na biologia e na tecnologia, as 
quais, no period0 de apenas alguns sCculos, iriam, entre outras coisas, au- 
mentar a expectativa de vida em todo o mundo, adicionando-lhe um espanto- 



so acrkscimo de virias dkadas. Realmente, a diferenciaqHo das esferas de va- 
lor permitiu que cada uma delas realizasse avanqos colossais com que antes 
nem se sonhava. 

E desse mod0 dizemos que a modernidade, no que ela tem de melhor, foi 
do tipo "todos os quadrantes". Mas nHo foi, infelizmente, do tip0 "todos os 
niveis", pois, quase desde o inicio, os principais filbsofos do Iluminismo esta- 
vam comprometidos com aquilo que reconheceriamos como uma perspectiva 
empirico-cientifica, em qualquer uma das suas muitas formas: sensacionismo, 
empirismo, naturalismo, realismo, materialismo. E havia uma boa razz0 para 
essa guinada empirica. Se voc@ olhar para a Figura 5, notara que todas as 
realidades do Lado Esquerdo tem realidades correlatas no Lado Direito. Por 
exemplo, sentimentos interiores t@m algum tip0 de elemento correlato no 
sistema limbic0 objetivo. 0 pensamento operacional formal parece acompa- 
nhar o neocbrtex e assim por diante. Desse modo, em vez de tentar investigar 
os dominios interiores - os quais, no final das contas, podem ser resvaladiqos 
demais para ser definidos com precis20 - focalizemos a nossa atenqHo no 
mundo do Lado Direito das realidades empiricas e sensbrio-motores, dos ob- 
jetos materiais para as instituiqbes sociais concretas e para os estados cere- 
brais. Todos eles t&m localizaqbes simples; podem ser vistos com os sentidos 
ou com as extensdes destes; estHo todos sujeitos i quantificaqHo e A mediqHo; 
sHo, portanto, idealmente adequados para o mktodo cientifico ou para algum 
tip0 de investigaqHo controlada, objetiva, empirica. 

E isso C exatamente o que o Iluminismo - e a modernidade oficial - se 
propas a fazer. Mas os aspectos negativos inerentes a essa abordagem sHo, 
talvez, bbvios: 6 demasiadamente ficil comeqar dizendo que todos os estados 
interiores tern elementos correlatos exteriores, objetivos, materiais, e acabar 
afirmando que todos os estados interiores nada mais sHo que objetos mate- 
riais. Nesse zelo compreensivel em correlacionar todas as realidades 
"metafisicas" sobrenaturais com as realidades "empiricas" naturais (uma priori- 
dade legitima, uma vez que todos os eventos do Lado Esquerdo t@m de fato 
elementos correlatos do Lado Direito, como voc$ poderi ver da Figura 5), a 
modernidade, inadvertidamente, desintegrou todos os interiores em exterio- 
res (um desastre de primeira grandeza). Todas as verdades subjetivas (da 
introspecqHo para a arte, dai para a consci@ncia e entHo para a beleza) e todas 
as verdades intersubjetivas (da Ctica para a justiqa e dai para os valores subs- 
tantivos) foram desintegradas em situaqbes exteriores, empiricas, sensoria- 
motrizes, isto C, desintegraram-se na lama. Literalmente. 0 grande pesadelo 
do materialismo cientifico estava sobre nbs (Whitehead), o pesadelo do ho- 
mem unidimensional (Marcuse), o universo desqualificado (Mumford), a co- 
1onizaqHo da arte e da 6tica pela ciencia (Habermas), o desencanto do mundo 
(Weber) - um pesadelo que eu chamei de planura ou planicie. 
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Planura C simplesmente a crenqa de que somente o mundo do Lado Direito C real 
- o mundo da matkridenergia, investigado empiricamente pelos sentidos 
humanos e pelas suas extensdes (telesc6pios, microsc6pios, chapas fotogrifi- 
cas, etc.). Todos os mundos interiores s50 reduzidos a termos objetivodexte- 
riores ou explicados por meio deles. 

Essa crenqa na planicie se manifesta de duas formas diferentes: por meio 
do reducionismo sutil e por meio do reducionismo crasso. 0 reducionismo sutil 
reduz todos os interiores do Lado Esquerdo ao quadrante Inferior Direito; 
isto 6, reduz todos os "eus" e todos os "n6s" a sistemas de "istos" entrelaqa- 
dos (a teoria dos sistemas C um exemplo clissico). 0 reducionismo crasso vai um 
pouco mais longe e reduz todos os sistemas materiais a Ltomos materiais. 

Ao contririo do que muitos dos escritores romiinticos mais conhecidos 
afirmaram, os pensadores do Iluminismo eram predominantemente reducio- 
nistas sutis, e n5o reducionistas crassos. Eles acreditavam, como demonstra- 
ram estudiosos que v50 de Arthur Lovejoy a Charles Taylor, no "grande Siste- 
ma Universal" da natureza, uma vis50 sistemica da realidade, se 6 que jL hou- 
ve uma, mas uma vis5o sistemica que permitia somente realidades de Lado Direi- 
to.2 0 "crime do Iluminismo" n50 foi o seu reducionismo crasso (embora hou- 
vesse uma profus50 dele, assim como tem acontecido desde Dem6crito de 
Abdera), mas sim, o seu reducionismo sutil persuasivo, que arrancou as en- 
tranhas das dimensdes interiores e as pas para secar ao sol escaldante do 
materialismo cientifico e do holism0 exterior: os eus e os n6s foram reduzidos 
a sistemas de "istos". Foucault resumiu esse pesadelo da seguinte forma: ho- 
mens e mulheres eram vistos como "objetos de informaqzo e nunca como 
sujeitos em comunicaqi?~". Esse reducionismo sutil foi aplicado h dimensdes 
interiores da realidade (tais como a alma e o espirito) e desde ent5o elas desa- 
pareceram de vista. 

0 s  muitos escritores que afirmam que o principal crime do Iluminismo 
foi o reducionismo crasso e o atomismo e que depois apontam a teoria dos 
sistemas como a cura para a planura ocidental n5o veem que a teoria dos 
sistemas 6 justamente parte da doenqa que estamos tentando superar. A teo- 
ria dos sistemas simplesmente nos oferece "istos" holisticos em vez de "istos" 
atomisticos, enquanto ambos precisam ser integrados com os dominios inte- 
riores do eu e do n6s - os dominios da consci@ncia e da cultura, da estktica e 
da moral, apreciados em seus pr6prios termos. A teoria dos sistemas dingmi- 
cos, em todas as suas muitas formas, C simplesmente o quadrante Inferior 
Direito, enquanto que n6s precisamos de todos os quatro quadrantes, sem 
privilegiar nenhum deles. 

Desse modo, C ainda bastante comum ouvir afirmaqdes como esta: "Re- 
centemente, o ecologista C. S. Holling discutiu o conflito entre 'duas corren- 



tes da ciencia' e a confus50 que esse conflito cria para os politicos e para o 
pGblico. Uma corrente C experimental, reducionista e estreitamente discipli- 
nar. E conhecida entre n6s como o ideal cientifico. A corrente menos conheci- 
da C interdisciplinar, integrativa, hist6rica, analitica, comparativa e experi- 
mental em escalas apropriadas. 0 s  exemplos da primeira forma que nos sio 
oferecidos sio biologia molecular e a engenharia genCtica. A segunda forma C 
encontrada na biologia evolutiva e nas abordagens sistemicas das populaqbes, 
dos ecossistemas, das paisagens e dos sistemas globais. Uma corrente C uma 
ciCncia das partes, a outra C uma ciCncia da integraq50 das partes." 

E arnbas constituem uma ciCncia plana. 
N5o estou dizendo que a teoria dos sistemas n50 seja importante; estou 

dizendo que ela C verdadeira, mas parcial, e sendo parcial nio C um holismo 
verdadeiro, mas apenas um holismo exterior/objetivista, que precisa desespe- 
radamente de um suplemento da alma para ficar completo - isto C, precisa de 
todas as dimensbes interiores conforme s50 reveladas em seus prbprios termos, 
pelos seus pr6prios mCtodos, com as suas pr6prias verdades, i sua pr6pria 
maneira. Portanto, em nossa busca por um holismo integral (que inclua tanto 
o holismo interior do eu e do n6s como o holismo exterior do isto e do "istos"), 
queremos levar em conta todos os quatro quadrantes, e nio apenas privilegiar um 
deles num reducionismo espalhafatoso ou sutil. 

Em resumo, a modernidade, heroicamente, conseguiu diferenciar as esfe- 
ras de valor culturais (ou os quatro quadrantes). No que ela tem de melhor, a 
modernidade foi realmente do tip0 todos os quadrantes, e essa contribuiqio 
permanente n6s podemos com certeza reconhecer. Mas, endo, em vez de se- 
guir em frente e procurar integri-los, a modernidade em geral permitiu que 
essa diferenciap?~ importante e necessiria resvalasse para uma dissocia@o des- 
necesshia e patol6gica: a arte, a moral e a ciCncia se fragmentaram. Isso per- 
mitiu que uma ciencia agressiva colonizasse e dominasse as outras esferas, de 
mod0 que, na "realidade oficial", nada fosse verdadeiro, a nio ser as verdades 
da ciencia, e todas as verdades da ciCncia n5o passavam de brincadeiras de 
mau gosto. Todos os dominios interiores e subjetivos - inclusive todo o Grande 
Ninho do Ser e todos os seus niveis, do corpo para a mente, da mente para a alma e dai 
para o espirito - desintegraram-se grosseiramente nos seus elementos correlatos 
sensbrio-motores, o que C o mesmo que dizer que eles foram destruidos. For- 
qados a passar pel0 crivo da contemplaq50 monologica, retalhados para que se 
ajustassem i loucura monocromitica, todos os estados interiores e subjetivos 
- do sentimento i intuiq50, dos estados da consciCncia i iluminaqio 
superconsciente - foram declarados, na melhor das hipbteses, epifenamenos 
e, na pior, alucinaqbes; o mundo modern0 entio reclinou-se comodamente 
em seu assento, triunfante em sua postura de vencedor, para dar forma a uma 
vida de p6 e de lama, de sombras e de superficies, de fatos cientificos e de 
aparCncias sem valor. 
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EntHo, o que C preciso, se C que podemos falar em generalizaqdes extrema- 
mente arrojadas, C que se lance mi50 das verdades permanentes das tradiqbes 
perenes (a saber, o Grande Ninho do Ser), combinando-as com as boas novas 
da modernidade (a saber, a diferenciaqHo das esferas de valor), e isso significa 
que cada um dos niveis da Grande Cadeia C diferenciado em, pelo menos, 
quatro dimensbes: subjetiva ou intencional, objetiva ou comportamental, 
intersubjetiva ou cultural, e interobjetiva ou social - cada uma delas com 
suas pr6prias afirmaqbes de validade independentes e suas igualmente formas 
vilidas de verdade, da cikncia para a estCtica e dai para a moral, como C mos- 
trado na Figura 6 (e simplificado na Figura 7). Isso levaria em consideraqHo o 
melhor da sabedoria antiga e o integraria com o melhor da modernidade, ao 
mesmo tempo em que evitaria os aspectos negativos da perspectiva antiga 
(sua falta de diferenciaqiio, seu pluralismo e seu contextualismo) e os aspec- 
tos negativos da modernidade (sua desintegraqiio catastr6fica na p lan~ra) .~  

E esse casarnento permitiria que avanqAssemos rumo i brilhante promessa 
de uma p6s-modernidade construtiva: a integraqiio da arte, da moral e da ci@ncia, 
em cada nivel do extraordinirio espectro da conscikncia, do corpo para a men- 
te, da mente para a alma e da alma para o espirito. Estou sugerindo que essa 
integraqiio incluiria o que hA de melhor na prbmodernidade (que era do tip0 
todos os niveis), o que hA de melhor na modernidade (que era do tip0 todos 
os quadrantes) e o que h i  de melhor na p6s-modernidade (que, como vere- 
mos, envolve a integraqHo de arnbas) - "todos os niveis e todos os quadrantes". 

E para um modelo integral como esse que podemos agora nos voltar. 



Eu 
0 Belo 

(Verdade Subjetiva) 

Isto 
A Verdade 

(Verdade Objetiva) 

N6s 
0 Bern 

(Verdade Intersubjetiva) 

FIGURA 7. Niveis do Bern, da Verdade e do Belo 



A lguns Pioneiros 
Modernos Importantes 

u MA ABORDAGEM INTEGRAL do Kosmos estaria livre para investigar os mui- 
tos niveis e linhas de todos os quadrantes, sem tentar reduzir qualquer 

um deles aos outros. 
Se VOC$ olhar para a Figura 5, notari que todas as entidades ou holons dos 

quadrantes do Lado Direito tGm localizap7es simples. VocG poderi ver todos eles 
com os seus sentidos (ou com extens6es destes). Poderi ver rochas, aldeias, 
organismos, ecossistemas, planetas e assim por diante. PorCm, nenhurn dos 
hblons nos quadrantes do Lado Esquerdo tem localiza$io simples. Voc@ nH0 poderi 
ver, correndo de 1A para ca no mundo exterior, sentimentos, concepqGes, esta- 
dos de consciGncia, iluminaq6es interiores, valores culturais e assim por dian- 
te. Nenhum destes existe no espaqo fisico ou sensbrio-motor. Eles existem no 
espaqo emocional, no espaqo conceitual, no espaqo espiritual, no espaqo do 
entendimento mutuo, no espaqo dos valores e dos significados compartilha- 
dos e assim por diante. Embora estes tenham elementos correlatos no mundo 
fisico, objetivo, eles n5o podem ser reduzidos a esses correlatos sem que isso 
destrua completamente os seus prbprios contornos intrinsecos. 

Quando abordamos a consci6ncia subjetiva individual (tais como ondas, 
correntes e estados), todos os seus elementos fisicos correlatos (das ondas 
cerebrais aos neurotransmissores) existem no espaqo sensorio-motor, e desse 
mod0 podem ser organizados em hierarquias que enfatizarn a quantidade ou o 
tamanho (organismos sPo maiores do que cClulas, que sPo maiores do que 
molCculas, que sPo maiores do que itornos). Essas hierarquias do Lado Direi- 
to nHo sHo hierarquias de valor - cClulas nPo slo melhores do que molCculas, 
atomos nHo sPo melhores do que quarks - mas apenas hierarquias de tama- 



nho e de inclusHo fisica. PorCm, todos os elementos correlatos subjetivos, 
interiores, ou do Lado Esquerdo existem em espaqos interiores que se desdo- 
bram em hierarquias de qualidade (a compaixHo 6 melhor do que o assassinato; 
o amor C melhor do que o 6dio; o pos-convencional C melhor do que o conven- 
cional, que C melhor do que o prC-convencional, no que se refere a profundi- 
dade moral e ao cuidado dispensado a outras pessoas). 

Desse modo, uma abordagem integral nos permite mapear os elementos 
correlatos exteriores de estados interiores, sern tentar reduzir uns aos outros. 
No final das contas, a compaixHo poderia ser moralmente melhor do que o 
6di0, mas a serotonina niio 6 melhor do que a dopamina; e, desse modo, se 
reduzirmos a consciencia aos neurotransmissores, nbs perdemos completa- 
mente todo valor e todo significado. Em outras palavras, n6s caimos na planu- 
ra, onde todo significado e toda importiincia do Lado Esquerdo desintegram- 
se em fatos sern valor e em superficies sern significado - "algo enfadonho, 
sern sonho, sern cheiro, sern cor, apenas a precipitaqHo de material, incessan- 
temente e sern sentido". 

Portanto, a abordagem integral nHo quer reduzir o Eu e o Nos a sistemas 
de "istos" entrela~ados. A abordagem integral nHo quer cometer um reducio- 
nismo sutil; nHo quer reduzir o holismo interior ao holismo exterior (ambos 
incluem a ambos). Ela nHo reduz toda a arte, a beleza, a moral e a conscihcia 
a um sistema de processos planos, a bits de dados, a neurotransmissores, a 
uma teia da vida, ou a qualquer outro sistema de objetos holisticos. Ela quer 
incluir, de uma maneira nHo-reducionista, os dominios interiores das ondas e 
das correntes e dos estados subjetivos e intersubjetivos, que se estendem do 
corpo para a mente, dai para a alma e entHo para o espirito, mesmo que todos 
esses 6ltimos tenham correlatos objetivos de virios tipos que podem (e de- 
vem) ser abordados com os termos de uma linguagem do isto, cientifica, de 
terceira pessoa. 

Voc@ poderi ver algumas dessas importantes correlaqBes na Figura 8. As 
ondas interiores do pleno espectro da consci@ncia, tais como aparecem num 
individuo - do corpo (sentimentos) para a mente (idCias), dai para a alma 
(luminosidade) e entHo para o espirito (que tudo permeia) -, estHo relacio- 
nadas no quadrante Superior Esquerdo. Elas nHo podem ser reduzidas a di- 
mens6es materiais (porque, diferentemente da madria, nHo possuem uma 
localizaq50 simples). N5o obstante, sentimentos, idiias mentais e ilumina- 
qdes espirituais tCm, todos eles, elementos fisicos correlatos, que podem ser medi- 
dos por virios meios cientificos, que abrangem de miquinas de EEG a quimi- 
ca do sangue, de escaneadores PET a respostas galv2nicas da pele. Esses ele- 
mentos fisicos correlatos sHo representados por linhas pontilhadas nos 
quadrantes do Lado Direito.' 

Desse modo, por exemplo, certos impulsos comportamentais arcaicos t@m 
elementos correlatos no tronco cerebral reptiliano. Vhrios estados emocionais 
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FIGURA 8. Correlap7es entre Estados Interiores (Consciincia) 
e Estados Exteriores (Materiais) 

e sentimentos t@m elementos correlatos em estados de estimulaqPo do siste- 
ma limbico. 0 pensamento conceitual demonstra atividade principalmente 
no c6rtex frontal. Virios estados meditativos exibem alteraq6es pronunciadas 
nos padr6es das ondas cerebrais (por exemplo, ondas teta e delta de grande 
amplitude, sincronizaqZio hemi~ferica).~ Desde sentimentos corporais a idCias 
mentais e iluminaq6es espirituais (Lado Esquerdo), h i  pel0 menos alguns 
elementos fisicos correlatos (Lado Direito) para todos os estados e estigios 
da evoluq50 da consciencia. 

E por que simplesmente nZo varnos at6 o fim e dizemos que a consciencia, 
portanto, nada mais C que um subproduto de complexas estruturas cerebrais, 
de sistemas conectivos, de processos digitais, de biocircuitos computacionais 
ou de algo parecido? Porque nenhum desses elementos correlatos do Lado 
Direito tem quaisquer gradaq6es de valor, que constituem a esssncia dos pr6- 
prios dominios do Lado Esquerdo. 

Por exemplo, diferentes padr6es de ondas cerebrais podem ser registrados 
por uma miquina de EEG; porCm, nada na miquina diz que um padr5o C 
melhor do que outro, mas apenas que eles s5o diferentes. Desse modo, tanto o 
preconceito etnoc2ntrico como a eqiiidade mundicentrica registrargo padr6es 
de ondas cerebrais na miquina de EEG; porCm, nada na miquina diz, ou pode 
dizer, que uma dessas ondas cerebrais C melhor, ou mais valiosa, ou mais bela 
do que outra. Nenhuma dessas gradaq6es de valor C visivel, ou pode se tornar 



visivel, na miquina que registra os elementos correlatos do Lado Direito, pois 
no mundo do Lado Direito vocC tem apenas gradaqdes de tamanho e de loca- 
lizaq5o simples, e n5o gradaqdes de valor, de profundidade e de significado. 

Desse modo, na medida em que reduzimos estados de consciencia a esta- 
dos cerebrais, n6s perdemos todos os valores. Acabamos no universo des- 
qualificado. Se reduzimos a alegria A serotonina e a moral A dopamina, se 
reduzimos a consci@ncia a caminhos neuronais e a percepq50 a sistemas 
conectivos, n6s apagamos completamente valor, significado, profundidade e 
Divindade da face do prbprio Kosmos; caimos na planura, caimos no reducio- 
nismo s ~ t i l . ~  

(Vote podera ver uma representaq50 esquemitica da planura na Figura 13, 
na pigina 201. Todos os dominios interiores do eu e do n6s foram reduzidos 
aos seus "istos" correspondentes, deixando a mente suspensa em pleno ar, 
sem entender como ela esti relacionada com o mundo externo e com suas 
pr6prias raizes orghicas - o infame problema da relaq5o entre mente e cor- 
po, que seri investigado no Capitulo 14.) 

Todas as realidades dos dominios do Lado Esquerdo - desde os estigios 
do desenvolvimento da consci@ncia at6 os graus de crescimento moral - sHo 
descobertas n5o graqas ao fato de se olhar com cuidado para quaisquer objetos 
exteriores, mas sim, pela investigaq50 dos pr6prios dominios interiores. Em 
consequencia disso, torna-se 6bvio (como C mostrado pelas pesquisas realiza- 
das nesses dominios) que alguns niveis e estigios de crescimento s5o melho- 
res, mais elevados, mais profundos, mais abrangentes e mais libertadores - 
passando do egocentric0 para o sociocCntrico e dai para o mundicentrico -, e 
embora todas essas ondas interiores tenham elementos correlatos exteriores 
em funqdes do ckrebro orghico (que podem e devem ser estudadas), elas n5o 
podem ser reduzidas a esses elementos correlatos sem destruir completamen- 
te os pr6prios fatores que as definem. 

Desse modo, levemos em consideraq50 as diferenciaqdes (e o mkrito) da 
modernidade, sem cair nas dissociaqdes (e no desastre) da modernidade. Gra- 
qas As diferenciaqdes da modernidade, podemos investigar qualquer estrutura 
ou estado de consci2ncia usando abordagens de primeira pessoa (Superior 
Esquerdo), de segunda pessoa (Inferior Direito) e de terceira pessoa (Lado 
Direito), considerando os TrCs Grandes em cada nivel (do corpo para a mente, 
dai para a alma e entHo para o espirito), como C indicado na Figura 8. Por 
exemplo, podemos investigar estados meditativos utilizando relatos de pri- 
meira pessoa ou fenomenicos (0s relatos daqueles que est5o de fato realizan- 
do a medita@o), enquanto tambCm investigamos os efeitos que a meditaq50 
exerce sobre a atividade das ondas cerebrais, a quimica do sangue, as funqdes 
imunol6gicas e a neurofisiologia. Podemos examinar as maneiras pelas quais 
virias bagagens culturais, priticas linguisticas e sistemas Cticos afetam os es- 
tados meditativos; e os tipos de instituiqdes e de priticas sociais que podem 
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melhor conduzir a esses estados. Podemos, em resumo, adotar uma aborda- 
gem do tip0 "todos os quadrantes e todos os nivei~".~ 

0 que eu gostaria de fazer nesta seqHo C apresentar varios pioneiros modernos 
numa abordagem integral, uma abordagem que, de viirias e importantes ma- 
neiras, tenta ser do tip0 "todos os quadrantes, todos os niveis". 0 que todos 
esses pioneiros d m  em comum 6 que eles tinham pleno conhecimento das 
importantes diferenciaqdes da modernidade e, portanto, estavam cada vez mais 
cientes das maneiras pelas quais a cihcia poderia complementar (e n5o subs- 
tituir) a religi50, a espiritualidade e a psicologia. Todos eles, como veremos, 
lanqam mHo de descobertas modernas dos Tr@s Grandes para elucidar o Gran- 
de Ninho. (Todos eles, em outras palavras, estavam oferecendo importantes 
elaboraq6es da Figura 7.) 

0 s  primeiros pioneiros modernos de uma abordagem integral foram abun- 
dantes, tais como Goethe, Schelling, Hegel, Fechner e James. Esses primei- 
ros pioneiros tiveram um acesso cada vez maior a dados cientificos a respei- 
to da evoluqHo e dessa maneira entenderam, de forma cada vez mais clara, 
algumas coisas a respeito do Grande Ninho que os pioneiros prC-modernos 
geralmente n5o entendiam; isso mostra desenvolvimento nHo apenas nos 
individuos, mas tambkm na espCcie; n50 apenas ontogeneticamente, mas 
tambkm filogeneticamente. Neste sCculo, embora o numero de pioneiros 
tarnbCm seja abundante - de Steiner a Whitehead e Gebser - eu gostaria, 
em particular, de mencionar James Mark Baldwin, Jiirgen Habermas, Sri 
Aurobindo e Abraham Maslow. 

James Mark Baldwin 

Dentre os quatro, James Mark Baldwin (1861-1934) C o mais importante e a 
Histbria poderia muito bem consider&-lo o maior psicblogo dos Estados Uni- 
dos. Contemporbneo de James e de Peirce, Baldwin foi responsavel por uma 
psicologia e uma filosofia integrais que somente agora est& sendo reconhecida 
em todo seu alcance e profundidade. Ele foi o primeiro grande psicblogo do 
desenvolvimento na histbria moderna; foi o primeiro a definir claramente um 
estigio de desenvolvimento. Baldwin procurou integrar a fenomenologia 
introspectiva com a epistemologia evolutiva cientifica, pois acreditava que os 
trCs grandes modos de experihcia eram estkticos, morais e cientificos (0s 
Tr@s Grandes!). Ele prop& esthgios desenvolvimentalistas detalhados em cada um 



desses dominios (em outras palavras, foi um dos primeiros a rastrear o desen- 
volvimento em todos os quadrantes) e foi tambCm um dos primeiros a deli- 
near estigios do desenvolvimento religioso. Seu esquema do desenvolvimen- 
to cognitivo foi adotado por Piaget e por Kohlberg; seus estudos a respeito da 
interaqHo dial6gica foram promovidos por Dewey e por Mead; sua epistemologia 
evolutiva foi aceita por Karl Popper e por Donald Campbell; sua influencia, 
em resumo, foi imensa. Seu nome s6 nHo C tHo conhecido porque, logo depois 
da sua morte, as escolas positivista e comportamental alqaram a planura ao 
nivel de uma crenqa dogmstica, e estudos integrais de qualquer tip0 foram 
eliminados do curricula. 

Baldwin passou por tr@s fases principais de desenvolvimento: filosofia 
mental (da escola escocesa), psicologia evolutiva e epistemologia do desen- 
volvimento. Em todas essas tr@s fases, ele estava determinado a incluir e a 
aceitar da mesma forma o cientifico, o moral e o estbtico, sem tentar reduzir 
qualquer um deles aos outros ou privilegiar injustificadamente qualquer um 
deles. Ele incluiu aquilo que ele chamava de "metafisica de intuiqio, a ontologia 
de introspecqHom (isto 6,  as "realissimas" realidades dos dominios do Lado 
Esquerdo), juntamente com um rigoroso compromisso com a experimenta- 
qHo cientifica. Ele, de inicio, descobriu que a filosofia de Spinoza podia expli- 
car melhor essa integraqio, uma vez que Spinoza aceitava igualmente o inte- 
riodmental e o exterior/corporal; porCm, era a natureza estatica do sistema 
de Spinoza que o tornava incapaz de explicar adequadamente a evoluqHo. 
Baldwin chegou a conclusHo de que "nenhuma visio consistente do desenvol- 
vimento mental no individuo poderia ser obtida sem uma doutrina do ... de- 
senvolvimento da consci@ncia9'. AlCm disso, essa vido desenvolvimentalista 
tinha de ser construida sem que houvesse um retrocesso para o mero em- 
pirismo, que interpreta muito ma1 as estruturas mentais. Baldwin: '% visio 
mais antiga da alma era a de uma substiincia fixa, com atributos fixos ... A 
idCia gedtica [desenvolvimentalista] reverte tudo isso. Em vez de uma subs- 
tiincia fixa, temos a concepqio de uma atividade crescente, em desenvolvi- 
mento. A psicologia funcional sucede a psicologia das fac~ldades."~ Baldwin 
fez um estudo profundo dos Idealistas Alemies, e descobriu outras evidencias 
da importiincia de uma abordagem desenvolvimentalista. 

Baldwin comeqou sua segunda fase (a psicologia evolutiva) com uma 
reavaliaqio dos instrumentos de pesquisa necessirios. "Como o desenvolvi- 
mento da ordem mental dos fen6menos pode ser investigado de maneira efi- 
caz? 0 metodo quantitativo, trazido para a psicologia a partir das ciencias 
exatas, precisa ser descartado, pois o seu ideal consistia em reduzir o mais 
complexo ao mais simples, o todo as suas partes, o que evoluiu posteriormen- 
te ao que existia previamente, negando ou eliminando desse mod0 apenas o 
fator que constituia ou revelava aquilo que era realmente genCtico [desen- 
volvirnentali~ta]."~ Baldwin acrescentou investigaqHo cientifica os instru- 
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mentos da epistemologia filosofica, ou uma andise dos tipos de estruturas 
que podiam ser empiricamente investigadas, e isso finalmente levou A sua 
terceira fase, a epistemologia do desenvolvimento (representada em seu reco- 
nhecido clissico: Thought and Things: A Study of the Development and Meaning of 
Thought, or Genetic Logic.) 

Baldwin chegou a reconhecer que a consci@ncia se desenvolvia ao longo 
de meia dGzia de estigios ou de niveis de consciencia qualitativamente distin- 
tos (veja o mapa 1 I), cada um dos quais diferenciando e reintegrando hierar- 
quicamente os elementos inferiores num nivel superior: o prk-ldgico (seme- 
lhante ao sens6rio-motor), o quase-lbgico (prC-op e conop inicial), o ldgico 
(formop), o extraldgico (visHo-16gica) e, finalmente, o hiperldgico, que poderia- 
mos chamar de supral6gico ou de transl6gic0, pois representa uma percepqZo 
n50-dual semelhante ao satori, que transcende o dualism0 sujeito-objeto. Esse 
estigio superior, como Baldwin diz, C "uma forma de contempla@o ... na qual 
a natureza imediata da experihcia procura constantemente restabelecer a si 
mesma. Na forma mais elevada dessa contemplaq50, uma forma que se apro- 
xima de si mesma como uma experihcia estktica genuina e prohnda, desco- 
brimos uma sintese de motivos, um mod0 no qual as variantes dos dualismos 
anteriores e divergentes s5o amalgamadas e fundidas ... uma experiencia cujo 
cariter essencial C exatarnente a sua unidade de compreensHo, [na qual] a 
consciihcia obtCm a sua apreensHo mais completa, mais direta e final do que 
a realidade C e ~ignifica".~ Essa experihcia C a da realidade desperta como um 
todo, imediatamente apreendida (o que nbs reconheceriamos como consci@n- 
cia c6smica no nivel psiquico ou uniHo com todo o mundo empirico: "misti- 
cismo da natureza"). Como Baldwin com freqiiencia assinalou, nessa cons- 
ciCncia da unidade, todos os dualismos que foram criados durante o desenvol- 
vimento (tais como interiodexterior, mente/corpo, sujeito/objeto, verdadei- 
ro/falso e bom/mau) s5o transcendidos e unificados numa experihcia de 
completude. E Baldwin enfatizou o fato de que isso era hiperlbgico, e nZo prC- 
16gico. Por meio dessa meia dGzia, ou quase isso, de niveis bisicos de cons- 
ciencia, Baldwin traqou as linhas e os estigios do desenvolvimento moral, 
estktico, religioso, cientifico e do eu. 

Em sua abrang@ncia, tratava-se de uma psicologia e uma filosofia inte- 
grais raramente igualadas pelas suas semelhantes. Outros, tais como Auro- 
bindo, apreenderiam os muitos estigios do desenvolvimento espiritual com 
precisHo maior (o que Baldwin chamava de "hiperl6gicoW consiste, na verda- 
de, em pel0 menos quatro niveis diferentes de consci@ncia); outros exibiriam 
uma mente mais poderosarnente filos6fica (Habermas, por exemplo); outros 
ainda dariam mais contribuiqdes a uma psicologia experimental. PorCm, pou- 
cos combinaram todos esses elementos com o rigor, a prohndidade e a ampli- 
tude de Baldwin. 

Como eu disse, a influencia de Balwin foi considerivel. Sua explicag50, 
est6gio por estigio, do desenvolvimento dialCtico do eu e do outro (em todos 



os tres principais dominios - moral, estktico, cientifico) exerceu urn enorme 
impact0 sobre as ciCncias sociais. A descriqio de Kohberg C exemplar: "Quan- 
do eu li Baldwin mais profundamente, compreendi que Piaget derivou de 
Baldwin todas as ideias bbicas com as quais comeqou na dCcada de 20: assi- 
milaqio, acomodaqio, esquema e adualismo, 'egocentrismo' ou o cariter 
indiferenciado da mente da crianqa. TambCm reconheci que a obra global de 
Piaget, a criaqio de uma epistemologia genktica e de uma Ctica que utiliza- 
r i m  a epistemologia para apresentar problemas para a psicologia do desen- 
volvimento e que utilizariam a observaqio desenvolvimentalista para ajudar a 
responder a questdes epistemol6gicas, tambkm tiveram origem em Bald~in".~ 
Porkm, diferentemente de Piaget, o gCnio de Baldwin era a sua visio integral: 
ele se recusava a reduzir todo o desenvolvirnento ao desenvolvirnento cognitivo, 
razio pela qual, enquanto sistema global, o de Baldwin C muito mais confiivel 
e duradouro, como John Broughton e outros assinalaram. 

No desenvolvimento moral, por volta do inicio da dCcada de 1900, psico- 
logos e soci6logos geralmente estavam de acordo quanto ao fato de que a 
moralizaqio se processava por intermkdio de trCs amplos estigios. Como 
McDougall afirmou em 1908, "o problema fundamental da psicologia social C 
a moralizaqio do individuo pela sociedade. Essa moralizaqio se processa, em 
primeiro lugar, por meio do estigio no qual a operaqio dos impulsos instinti- 
vos C modificada pela influsncia de recornpensas e de puniq6es; em segundo 
lugar, o estigio no qual a conduta C controlada, em sua maior parte, por ante- 
cipaqio do elogio e da censura sociais; e, em terceiro lugar, o estigio no qual a 
conduta C regulada por um ideal que permite ao homem agir de uma maneira 
que lhe pareqa correta, independentemente do elogio ou da censura vindos do 
seu ambiente imediato".'O Naturalmente, sZo esses os tres amplos estigios 
que hoje se conhece mais freqiientemente como prC-convencional, conven- 
cional e p6s-convencional. Como assinala Kohlberg: "0s niveis de Dewey- 
McDougall [apenas esboqados] sio descritos a partir do ponto de vista da 
relaqio entre o eu e a sociedade. Eles nio refletem corn clareza o crescimento 
cognitivo e epistemol6gico qualitativo da crianqa. Nossos dados sugeriram 
que as distinqbes em trCs niveis de Baldwin [adualista, dualista e Ctica] defi- 
niam 'estigios' (ou subniveis) na sCrie bisica, prC-convencional, convencional e 
p6s-convencional (aut6noma-Ctica) ."" Em outras palavras, ao utilizar os niveis 
de desenvolvirnento de Baldwin, Kohlberg tambCm foi capaz de sugerir um es- 
quema de desenvolvimento moral em seis estigios, um esquema que as pesqui- 
sas at6 agora descobriram ser, em grande medida, invariante e univer~al.'~ 

Baldwin tambkm apresentou uma das primeiras, e ainda uma das mais 
sofisticadas, explicaqbes dos estigios do desenvolvimento religioso. A fim de 
faze-lo, Baldwin teve, em primeiro lugar, de argumentar (com sucesso, eu 
creio) que os interesses religiosos ou espirituais eram um dominio indepen- 
dente, nio redutivel a interesses econ6micos, cientificos ou morais. Em vez 
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disso, "motiva@es religiosas convivem com interesses teoricos, morais e es- 
tCticos como uma das rnotivaq6es irredutiveis e, quando adequadamente en- 
tendidas, ubiquas das pessoas".13 Essa linha pioneira de pesquisas foi mais 
tarde retomada de maneira bastante not6vel por James Fowler. 

Talvez o mais interessante de tudo seja o fato de que Baldwin reconhecia 
que o desenvolvimento da consciencia levava a, e culminava em, uma expe- 
riencia de um tip0 de consciencia de unidade profunda, que era para Baldwin 
uma experiencia estCtica num grau supremo, que unia simultaneamente tan- 
to a moral como a ciencia mais elevadas.14 Essa 6, naturalmente, uma versPo 
do idealism0 estCtico (derivado de Kant, de Schelling e de Schiller), mas que 
Baldwin retrabalhou em seu pr6prio sistema, denominado pancalismo, palavra 
que significa que a consci@ncia c6smica C "totalmente abrangente, sem refe- 
r@ncia alguma fora de si mesma". 

Essa experiencia da unidade C prefigurada na contemplaqHo de uma bela 
obra de arte. A pr6pria obra de arte existe no mundo objetivo, exterior, e, 
enquanto objeto, pode ser estudada pela investiga@o cientifica. PorCm, a beleza 
e o valor da obra de arte C um estado interior, um estado subjetivo, trazido B arte 
por aquele que a contempla (embora esteja fundamentado nas caracteristicas 
objetivamente reais da obra). Desse modo, quando voc@ contempla uma obra 
de arte que ama e valoriza, voce est6 unindo os mundos subjetivo e objetivo 
- os mundos dos valores e dos fatos, da moral e da ciCncia, da Esquerda e da 
Direita - num abra~o unificado. 

AlCm disso - e esse C um acrCscimo fundamental - de acordo com 
Baldwin, "C da natureza de tal experiencia sintktica ir alCm de objetos estkti- 
cos especificos de contemplaqPo at6 a propria realidade como um todo. Essa 
experiencia sintktica inclui a idCia de Deus, mas agora se v@ que ela se refere a 
essa totalidade orgBnica ou espiritual em cujo Bmbito o eu e o mundo podem 
finalmente ser conhe~idos".'~ Essa corrente estCtica tambCm passa por um 
desenvolvimento em etapas, que culmina na experiencia consumada da cons- 
ciencia c6smica. 

Baldwin, em resumo, foi um dos primeiros grandes pesquisadores moder- 
nos que, em essencia, considerou o Grande Ninho do Ser e do Conhecer - do 
corpo prC-16gico A mente 1ogica e at6 ao espirito translbgico - e diferenciou 
cada um desses niveis em modos de experiencia estbticos, morais e cientifi- 
cos, e, alem disso, mostrou o desenvolvimento de cada uma dessas linhas por 
meio de cada um desses niveis principais. N b  6 prov6vel que a realiza~Ho de 
Baldwin encontre paralelos tZo cedo. 

liirgen Habermas 

Jiirgen Habermas (nascido em 1929), no decurso de sua proeminente carrei- 
ra, aplicou sua visHo integral a uma grande variedade de dominios - filosofia, 



psicologia, antropologia, teoria evolutiva, lingiiistica, politica (veja o mapa 
10). 0 modelo global de Habermas tem tr@s niveis. 0 primeiro C uma teoria da 
comunicaqlo ("pragmitica universal") que serve como ponto de partida para 
uma explicaqlo a respeito do desenvolvimento da consciCncia subjetiva (estCti- 
ca), intersubjetiva (moral) e objetiva (cientifica) (isto 6, os Tr@s Grandes; essa 
explicaqHo desenvolvimentalista do individuo C o segundo nivel). 0 terceiro 
nivel, baseado nos dois primeiros, C uma explicaqlo da evoluqHo sociocultural 
como uma reconstruqlo do materialism0 histbrico e uma sintese da teoria 
sist@mica, do mundo da vida e dos dominios cientifico, estCtico e Ctico.16 

Habermas 6 o mais abrangente fil6sofo do desenvolvimento em atividade 
atualmente. No entanto, C lamentavel que ele deixe de fora e ignore totalmen- 
te cada um dos estigios da consci@ncia do eu, do n6s e do isto alCm da vislo- 
16gica. Como eu o colocaria, Habermas C do tip0 "todos os quadrantes" mas 
nHo "todos os niveis". Al6m disso, ao depositar sua confianqa em estruturas 
do entendimento geradas lingiiisticamente, Habermas aplica uma cunha ina- 
dequada entre as naturezas humana e nHo-humana, de mod0 que a sua abor- 
dagem da natureza C essencialmente instrumental. Em resumo, poderiamos 
dizer que a sua vis5o integral C inadequada tanto para o dominio prC-racional 
como para o dominio transracional- inadequada tanto para a natureza como 
para o espirito (uma falha maior, diriam alguns). Niio obstante, pel0 terreno 
que ele abrange, seu trabalho j i  lhe garantiu um lugar na Histbria como sendo 
um dentre a meia dGzia de pensadores mais importantes do sCculo XX, e 
parece que nenhuma vislo integral poderi nutrir a esperanqa de ser bem- 
sucedida se ignorar suas profundas contribuiq6es. 

Sri Aurobindo 

Aurobindo (1872-1950) foi o maior fil6sofo-sibio da india moderna, o que 
torna dificil traduzir com exatidlo a magnitude das suas realizaqdes. Sua "ioga 
integral" C um esforqo conjunto para unir e integrar as correntes ascendente 
(evolutiva) e descendente (involutiva) nos seres humanos, unindo desse mod0 
o sobrenatural e o natural, o transcendente e o imanente, o espirito e a mate- 
ria. Ele cobriu grande parte das imensas heranqa e linhagens espirituais da 
hdia e reuniu muitas delas numa eficiente sintese. Ele foi tambCm um dos 
primeiros sibios realmente grandes a ter acesso ao registro evolutivo (revela- 
do pelas diferenciaqdes da modernidade), que lhe permitiu expandir o seu 
sistema a partir de um desenvolvimentalismo dln2mico da ontogenia (que 
todos os grandes fil6sofos perenes possuiram) em direqlo a um sistema que 
tambCm incluia a filogenia. A ioga integral de Aurobindo, poderiamos dizer, 
foi a primeira grande sintese indiana das verdades do Grande Ninho prC-mo- 
derno com as verdades conquistadas pelas diferenciaqdes da modernidade. 
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0 modelo global da consciCncia criado por Aurobindo consiste basica- 
mente em trCs sistemas: (1) a conscihcia superficial/exterior/frontal (tipica- 
mente, o estado grosseiro), consistindo nos niveis de consciCncia fisico, vital 
e mental; (2) um sistema mais profundo/psiquico/animico "por tris" do frontal 
em cada um dos seus niveis (fisico interior, vital interior, mental interior e 
psiquico mais intimo, ou alma; tipicamente, o estado sutil); e (3) os sistemas 
verticais ascendente/descendente que se estendem tanto acima da mente 
(mente superior, mente iluminada, mente intuitiva, sobremente, supermente; 
incluindo o causal/nHo-dual) como abaixo dela (o subconsciente e o incons- 
ciente) - todos eles aninhados em Sat-Chit-Ananda, ou puro Espirito nHo- 
dual.I7 

A maior falha de Aurobindo C uma deficiencia com a qua1 todos os tebri- 
cos se defrontam, ou seja, a indisponibilidade das importantes descobertas 
realizadas desde a sua Cpoca. Aurobindo estava mais preocupado com as trans- 
formaqdes da conscitincia (Superior Esquerdo) e com as mudanqas correlativas 
no corpo material (Superior Direito). Embora ele tivesse muitas introvisdes 
importantes a respeito dos sistemas social e politico, ele n5o parece ter apre- 
endido as inter-relaqdes reais entre o cultural, o social, o intencional e o 
comportamental, nem as suas anilises, em qualquer ponto, prosseguem no 
nivel da intersubjetividade (Inferior Esquerdo) e da interobjetividade (Infe- 
rior Direito), isto 6, ele nHo assimilou plenamente as diferenciaqdes da 
modernidade. PorCm, os niveis e os modos que a obra de Aurobindo abrange 
tornam as suas formulaqdes indispensiveis para qualquer modelo verdadeira- 
mente integral. 

Abraham Maslow 

Abraham Maslow (1908-1970) C suficientemente bem-conhecido e por isso 
farei apenas alguns breves comentirios. Como todos os pensadores integrais 
realmente grandes - de Aurobindo a Gebser, Whitehead, Baldwin e Habermas 
- ele foi desenvolvimentalista e um dos primeiros a reunir substanciais evi- 
dCncias empiricas e fenomenolbgicas de que cada nivel do Grande Ninho tem 
uma necessidade diferente, que essas necessidades se manifestam hierhrquica 
e prepotentemente, e que cada um de nbs carrega consigo o potencial para 
todos esses niveis-necessidades (veja o mapa 7). De importiincia instrumen- 
tal para o embasamento tanto da Terceira Forqa (Psicologia Humanista-Exis- 
tencial) como da Quarta For~a (Transpessoal), as idCias de Maslow exerceram 
um impact0 extraordinirio na educaq50, nos negbcios e nas pesquisas a res- 
peito de valores. 

A obra de Maslow caiu em descrCdito temporirio durante a dCcada de 
1980, quando um pbs-modernism0 extremado, que dominava tanto os meios 



acadCmicos como a contracultura, tornou todas as formas de holarquia sub- 
servientes iquilo que certamente parecia uma forma de dogmatismo plano. 
Porkm, i medida que o mundo desperta desse reducionismo, as obras pionei- 
ras de Maslow estiio ai para saudar todos aqueles que de fato aceitarn uma 
visHo mais integral e mais holhrquica. 

Todos esses pensadores integrais s%o apenas alguns dos g@nios pioneiros 
que podem ajudar a nos guiar para visdes ainda mais plenamente integrais. 
Independentemente da grandiosidade de qualquer uma dessas visbes, cada 
nova geraqiio tem uma oportunidade de levar em frente a vis%o integral de 
uma maneira substancial, simplesmente porque novas informaqbes, novos 
dados e novas descobertas estHo sendo obtidos constantemente. 0 altaneiro 
brilho de Hegel carecia totalmente de exposiq50 a tradiqdes asi5ticas. Schelling 
n%o teve acesso a dados antropol6gico.s substanciais. Aurobindo deixou esca- 
par os meticulosos estudos da moderna ciCncia cognitiva. Habermas C de uma 
geraq50 que nunca apreendeu plenamente a revolu~iio transpessoal. De ma- 
neira semelhante, quaisquer contribui~des que cada um de nos possa fazer 
serHo apenas os ombros sobre os quais outros logo se poriio de pk. 



Urn Modelo Integral 

u MA PSICOLOGIA VERDADEIRAMENTE INTEGRAL, cOmO a que eu &I-0, en- 
volveria o que h6 de melhor na pre-modernidade (o Grande Ninho), na 

modernidade (a diferenciaqgo das esferas de valor) e na p6s-modernidade (sua 
integraqgo por meio de todos os niveis no Grande Ninho) - "todos os niveis e 
todos os quadrantes". Podemos agora comepr a reunir todas essas correntes. 





A s S E C ~ E S  PRECEDENTES nos introduziram a alguns dos muitos te6ricos e 
das muitas correntes de pesquisas que precisam ser levadas em conta, 

de uma maneira geral, para qualquer visio integral atual. 
Elas tambCm introduziram aqueles que, a meu ver, sao os principais com- 

ponentes da evoluqZo da consci@ncia: os niveis bisicos, as estruturas ou as 
ondas bisicas no Grande Ninho (materia, corpo, mente, alma, espirito); as 
correntes ou linhas de desenvolvimento (moral, estCtica, religiosa, cognitiva, 
afetiva, etc.) que avanqam de maneira relativamente independente atravCs 
das grandes ondas; os estados, ou estados temporirios de consciZncia (tais 
como experihcias de pico, estados oniricos e estados alterados); o eu, que C 
a sede da identidade, da vontade e das defesas, e que precisa navegar por 
todos os virios niveis, Iinhas e estados que encontra e equilibri-10s e integri- 
10s; e as linhas relacionadas ao eu, que sHo as linhas de desenvolvimento 
mais intimamente ligadas com o eu (tais como a identidade central do eu, 
sua Ctica e suas necessidades). Em resumo: ondas, correntes, estados, eu e 
correntes do eu. 

Estados alterados sHo muito importantes, e com certeza recebem muita 
atenqHo, mas para que contribuam para o desenvolvimento precisam tornar-se 
estruturas/caracteristicas. As correntes do eu sHo fundarnentais, mas consti- 
tuem um subconjunto das correntes em geral. Desse modo, na mais simples 
terminologia, podemos dizer que o desenvolvimento pode ser reduzido a on- 
das, a correntes e ao eu. 



Eu inclui, nos mapas l a  e lb, um resumo de alguns dos componentes mais 
importantes de um modelo integral.' JQ discutimos algumas dessas caracteris- 
ticas e eu pretend0 que toda essa discuss50 seja incluida aqui. PorCm, eu sim- 
plesmente farei alguns comentiirios suplementares a respeito desse modelo 
baseado em alguns dos itens dos mapas, e especificamente com uma vis5o 
voltada para uma abordagem do tip0 "todos os niveis e todos os quadrantes". 

No lado esquerdo, em cada um dos mapas, estHo as estruturas, os niveis 
ou as ondas fundamentais do Grande Ninho do Ser e do C0nhecer.I 0 que se 
deve ter em mente C que, tornados conjuntamente, os niveis basicos de prati- 
camente cada um dos principais sistemas, antigos e modernos, orientais e 
ocidentais, simplesmente descrevem urn imenso campo morfogenktico, ou espa- 
qo de desenvolvimento, o qua1 C migrat6rio - ele se gradua holarquicamente, 
transcendendo e incluindo ninhos dentro de ninhos, indefinidamente, convi- 
dando a um desenvolvimento que 6 um envolvimento. 

AlCm disso, essas diferentes concepqdes migrat6rias listadas nos mapas 
exibem uma notivel harmonia, nHo em pontos especificos, mas no espaqo de 
desenvolvimento que eles retratam. Vimos que estudiosos tais como Huston 
Smith apresentaram esse argument0 para a filosofia perene; o que n50 C apre- 
ciado com tanta freqiiencia C o fato de que pesquisadores modernos (traba- 
lhando nos estigios que vHo do sens6rio-motor para o formal e dai para o p6s- 
formal) tCm chegado a conclus6es muito semelhantes. Como Francis Richards 
e Michael Commons o colocam, depois de examinar pesquisas e dados a res- 
peito do desenvolvimento vindos de Fischer, Sternberg, Kohlberg, Armon, 
Pascual-Leone, Powell, Labouvie-Vief, Arlin, Sinott, Basseches, Koplowitz e 
Alexander (todos eles representados nos mapas): 'Rs seqiihcias de estigios 
[de todos esses tehricos] podem ser alinhadas ao longo de um espaFo de desen- 
volvimento comum. A harmonia do alinhamento mostrado sugere uma possivel 
reconciliaqPo [dessas] teorias ...'I3 

0 que eu fiz foi tomar os resultados dessa pesquisa, juntamente com dti- 
zias de outros te6ricos modernos, e tentar integrClos com o melhor dos fil6- 
sofos perenes, a fim de chegar a um gabarito-mestre de um espaFo de desenvol- 
vimento de espectro completo, que se estende da matCria para o corpo, do corpo 
para a mente, da mente para a alma e dai para o espirito. (A natureza holArquica 
desse desdobramento 6 discutida numa n ~ t a . ) ~  Como vimos, essas s5o as on- 
das biisicas do ser e do conhecer atraves das quais fluem as varias correntes de 
desenvolvimento, todas elas equilibradas e (idealmente) integradas pel0 eu 
em sua notiivel jornada que vai do subconsciente para o autoconsciente e dai 
para o superconsciente. 

PorCm, naturalmente, essa jornada tortuosa nHo deixa de apresentar perigos. 
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A coluna dois no mapa l a  d i  o "senso do eu geral" - alguns dos nomes gerais 
que utilizo com frequencia para os estPgios de desenvolvimento do eu proximal 
(ego corporal, persona, ego, centauro, alma). Note que eu desenhei uma seta 
continua para cada um deles. H i  uma persistente confus50 na literatura a 
respeito de questties como, por exemplo, se o ego permanece ou se ele se 
dissipa no desenvolvimento superior. Em sua maioria, os pesquisadores 
transpessoais referem-se aos estigios superiores dizendo que eles est5o "alCm 
do ego" ou que s5o "transeg6icos", o que parece implicar que o ego desapare- 
ce. PorCm, essa confus5o C quase que inteiramente semhtica. Se por ego vocC 
entender uma identificaq50 exclusiva com o eu pessoal, ent50 essa exclusividade 
C em sua maior parte perdida ou dissolvida no desenvolvimento superior - 
esse "ego" 6, em grande medida, destruido (e os estigios superiores s5o cor- 
retamente chamados de transegbicos). PorCm, se por ego vocC entender 
um eu funcional que estP relacionado com o mundo convencional, ent5o 6 
claro que esse ego continua existindo (e C com freqiiencia fortalecido). De 
maneira semelhante, se vocC entender - como a psicanalise o faz - que uma 
parte importante do ego C a sua capacidade para o testemunho desprendido, 
ent50 esse ego C definitivamente conservado (e quase sempre fortalecido): 
quando Jack Engler diz que "a meditaq5o aumenta a forqa do ego", ele esti 
absolutamente ~ e r t o . ~  AlCm disso, se por ego vocC entender - como a psico- 
logia do ego o faz - a capacidade da psique para a integraq50, ent5o esse ego 
C tambem conservado e f~rtalecido.~ 

Em resumo, a exclusividade de uma identidade com um dado eu (ego cor- 
poral, persona, ego, centauro, alma) C dissipada ou liberada com cada estigio 
superior do crescimento do eu, mas as capacidades funcionais importantes de 
cada um s50 conservadas, incorporadas (holarquicamente) e, com frequhcia, 
fortalecidas em estigios sucessivos. 0 periodo de identificaq50 exclusiva 6 
indicado por uma linha s6lida na coluna dois (periodo que acaba chegando a 
um fim com o crescimento superior). PorCm, as capacidades funcionais desse 
estigio permanecem como sub-h6lons importantes em estigios subseqiien- 
tes, e eu indiquei isso com a seta continua. (Em outras palavras, a linha con- 
tinua indica quando cada um desses eus C um eu proximal, ou o eu; quando 
sua fase dominante principal acaba e a consciCncia prossegue seu caminho, 
esse eu se torna parte do eu distal, ou mim.) 

Mencionarei brevemente os itens seguintes do mapa la, e ent5o os exami- 
naremos mais de perto nas trGs se~ties seguintes. A coluna 'Rspectos Especi- 
ficos" indica com mais detalhes a natureza do eu proximal em cada um dos 
seus estigios e subestigios.' A coluna "Defesas" apresenta alguns dos princi- 
pais mecanismos de defesa que podem se desenvolver em cada uma das ondas 
bisicas. "Patologias Possiveis" refere-se, de uma maneira bem geral, aos tipos 



e aos niveis de patologia que poderHo ocorrer quando o ego navega sobre cada 
uma das ondas bisicas. A coluna "Fulcros" refere-se aos marcos principais no 
desenvolvimento do eu - em outras palavras, ao que acontece com o eu 
proximal quando o seu centro de gravidade esti num determinado nivel de 
cons~i@ncia.~ E "Tratamentos" C um resumo dos tipos de terapias psicol6gicas 
e espirituais que parecem mais Gteis para os diferentes tipos de patologias 
que bloqueiam os diferentes niveis de consci@ncia. 

Como vimos, cada vez que o centro de gravidade do eu se move atravks de 
um nivel bisico do Grande Ninho, ele atravessa um fulcro (ou um marco) do 
seu pr6prio desenvolvimento; ele se identifica, em primeiro lugar, corn um 
novo nivel; em seguida, ele se desidentifica desse nivel e o transcende; e por 
fim ele inclui e integra esse nivel a partir do nivel superior ~eguinte.~ Ao longo 
de toda essa discussio, eu com freqiiencia resumi o Grande Ninho dizendo 
que ele tem nove niveis bisicos (como agrupamentos funcionais: sens6rio- 
motor, fantasmag6rico-emocional, mente-rep, mente regrdpapel, formal-re- 
flexivo, visHo-logics, psiquico, sutil e causal/nHo-dual - voc@ poderi ver es- 
ses niveis listados na coluna da esquerda em cada urn dos mapas) e, portanto, 
eu esboqo os nove fulcros correlates que o eu percorre numa evol y 5 o  ou desen- 
volvimento completos, atravks de todo o Grande Ninho. (Baseando-me em 
pesquisas empiricas, tais como a de Stan Grof, tambCm inclui o fulcro de nasci- 
mento, F-0, que nos oferece cerca de dez marcos principais, qualitativamente 
distintos, na jornada do eu desde a concepqb ate a iluminaqHo.) 

Cada vez que o eu (o eu proximal) sobe um degrau at6 uma esfera mais 
nova e mais elevada do Grande Ninho, ele poderi fazer isso de uma maneira 
relativamente saudivel - o que significa que ele, paulatinamente, diferencia 
e integra os elementos desse nivel - ou de uma maneira relativarnente pato- 
16gica - o que significa que ele niio consegue dferenciar (e desse mod0 perma- 
nece em fusHo/fixaqHo/detenqHo) ou que ele niio consegue integrar (o que resul- 
ta em repressio, alienaqHo, fragmentaqHo). Cada nivel do Grande Ninho tern 
uma arquitetura qualitativamente diferente e, desse modo, cada fulcro (e cada 
patologia) tem igualmente uma textura qualitativamente diferente. Podemos 
agora examinar mais de perto essas diferentes patologias com que o eu se 
defronta em sua conflituosa jornada atravCs do grande Rio. 

Um dos principais avanqos revolucionirios na psicologia profunda das ulti- 
mas dCcadas foi a cornpreens50 de que nHo existem apenas diferentes tipos de 
psicopatologia (por exemplo, disturbios obsessivo-compulsivos, fobias, an- 
siedade, depressPo), mas tambkm diferentes niveis de psicopatologia (por exem- 
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plo, neurbtico, limitrofe e psicbtico). Esses diferentes niveis de patologia es- 
tHo correlacionados, em parte, com os tres principais estigios do inicio do 
desenvolvimento do eu (em particular, da maneira como isso foi revelado pe- 
las pesquisas pioneiras de Rene Spitz, Edith Jakobson, Margaret Mahler e ou- 
tros). Uma falha no desenvolvimento em qualquer um desses estigios poderi 
contribuir para um nivel correspondente de patologia.1° Naturalmente, esses 
nHo sHo niveis rigidos e distintos como os pavimentos de um edificio, mas 
ondas sobrepostas do desenvolvimento do eu, e acrescidas das muitas coisas 
que podem dar errado em cada uma dessas ondas gerais.ll 

Essas trCs primeiras'ondas de desenvolvimento do eu podem ser resumi- 
das de maneira bastante simples. 0 eu comeqa relativamente indiferenciado 
do seu ambiente,12 isto 6, ele nHo consegue distinguir com facilidade onde o 
seu corpo termina e o meio ambiente comeqa (esse C o comeqo do fulcro-1). 
Em algum ponto durante o primeiro ano, a crianqa pequena aprende que, se 
ela morder um cobertor, ela nHo se machucar& mas se ela morder o proprio 
polegar, sim: h i  uma diferenqa entre corpo e materia. A crianqa pequena dife- 
rencia o seu corpo com relac50 ao ambiente, e desse mod0 sua identidade 
muda da fuss0 com o mundo material para uma identidade com o corpo emo- 
cional-sentimental (que inicia o fulcro-2). A medida que a mente conceitual 
comeqa a surgir e a se desenvolver (especialmente por volta dos 3 aos 6 anos), 
a crianqa acaba por diferenciar a mente conceitual e o corpo emocional (esse C 
o fulcro-3). A identidade do eu proximal se dirigiu, portanto, da matCria para 
o corpo e dai para a mente inicial (e nos podemos ver que ela esti indo bem 
em sua travessia pelas ondas do Grande Ninho). 

Cada um desses estigios do eu (ou fulcros) envolve, idealmente, tanto a 
diferenciaqiio como a integraqiio (transcendencia e inclusHo). 0 eu se diferencia a 
partir do nivel mais inferior (isto 6, do corpo), identifica-se corn o nivel supe- 
rior seguinte (isto C, a mente), e em seguida integra a mente conceitual com 
os sentimentos do corpo. Uma falha em qualquer um desses pontos resulta 
numa patologia - uma conforma~Ho defeituosa, invalidez ou estreitarnento 
do eu em sua viagem que, em outras circunstiincias, seria sempre expansiva. 
Desse modo, se a mente falhar em diferenciar-se de sentimentos corporais, 
ela poderi ser esmagada por emoqdes dolorosarnente fortes (ela nHo apenas 
sente emoqdes fortes mas C subjugada por elas), mudanqas dramiticas no 
humor sHo comuns, h i  grande dificuldade em controlar os impulsos e a inter- 
rupqHo do desenvolvimento freqiientemente ocorre nesse ponto. Por outro 
lado, se a mente e o corpo se diferenciam, mas nHo s50 em seguida integradas 
(de mod0 que a diferenciapZo resvala para a dissocia@o), o resultado C uma neu- 
rose clissica, ou a repressiio dos sentimentos corporais pelas estruturas men- 
tais (ego, superego, consciCncia rigida) . 

Desse modo, o process0 da diferencia@o e integra~iio pode dar errado em 
qualquer um dos estigios do eu (ou fulcros) e o nivel do fulcro ajuda a deter- 



minar o nivel da patologia. No fulcro-1, se o eu nHo se diferenciar corretamen- 
te do ambiente fisico e nHo integrar corretamente as imagens que tem dele, o 
resultado poderi ser a psicose (o individuo nHo consegue distinguir onde ter- 
mina o seu corpo e onde o ambiente comeqa, ele alucina e assim por diante). 
No fulcro-2, se o eu corporal emocional tem dificuldade em se diferenciar dos 
outros, o resultado pode ser o narcisismo (0s outros s5o tratados como exten- 
sbes do eu) ou disturbios fronteiriqos (0s outros e s t b  constantemente inva- 
dindo e rompendo as frigeis fronteiras do eu). No fulcro-3, como acabamos 
de ver, uma falha na diferenciaqso leva a uma fuslio com o eu emocional insti- 
vel, ao passo que uma falha na integraqgo leva a uma represslio do eu emocional 
pel0 eu mental-egbico recCm-emergente (psiconeurose clissica). 

Outra maneira de dizer a mesma coisa C a seguinte: cada nivel de desen- 
volvimento do eu tem diferentes tipos de defesa. 0 eu, em cada nivel, tentara 
se defender contra a dor, a dilaceraqzo e, em Gltima anilise, a morte, usando 
todos os intrumentos que estiverem presentes nesse nivel. Se o eu tem concepqbes, ele 
usari concepqbes; se tem regras, ele usari regras; se tem a vis5o-lbgica, ele 
usari a visHo-16gica. No primeiro fulcro (como voc@ pode ver no mapa la), o 
eu tem apenas sensaqbes, percepqbes e exoceitos (que sHo as primeiras for- 
mas de cogniqgo sensoria-motoras), juntamente com os impulsos e as ima- 
gens mais primitivos; desse modo, o eu arcaico pode se defender apenas das 
maneiras mais rudimentares, tais como a fusHo com o ambiente fisico, a reali- 
zaqHo alucinat6ria de desejos (em imagens) e a distorq50 perceptiva. No ful- 
cro-2, o eu tem os instrumentos acrescidos de sentimentos e emoqbes mais 
intensos e simbolos rec6m-emergentes. Desse mod0 ele pode se defender de 
maneiras mais elaboradas, tais como a ruptura (divis5o do eu e do mundo em 
representaqbes do tip0 "tudo bom" e "tudo ruim"), a projeqHo dos prbprios 
sentimentos e emoq8es em outras pessoas e a fuszo de si mesmo com o mun- 
do emocional de outras pessoas. Por ocasi5o do fulcro-3, o eu acrescenta con- 
cep~bes e regras iniciais elaboradas, e esses recursos mentais muito eficazes 
podem ser utilizados para reprimir vigorosamente o corpo e os seus senti- 
mentos, deslocar os seus desejos, criar formaqbes de reaqHo e assim por dian- 
te. (Muitas dessas defesas estHo listadas no mapa l a  e as pesquisas por tris 
delas sHo discutidas na nota.)13 Em resumo, o nivel das defesas, o nivel do 
desenvolvimento do eu e o nivel da patologia, todos sHo facetas do mesmo 
desdobramento migratorio atravCs das ondas qualitativamente distintas do 
Grande Ninho. 

De maneira semelhante, em cada um desses casos, descobriu-se que um 
tratamento um tanto diferente C o mais util. Comeqando no fulcro-3 e descen- 
do pel0 espectro: com a neurose tipica (F-3), o tratamento envolve o relaxa- 
mento e a tarefa de desfazer a barreira da repressgo, entrando novamente em 
contato com os sentimentos reprimidos ou sentimentos sombrios, e reinte- 
grando-os na psique, de mod0 que o desdobramento progressivo do fluxo de 
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consciencia possa prosseguir de maneira mais uniforme e suave. Essas abor- 
dagens terapeuticas sPo genericamente chamadas de tkcnicas de revelqiio, pois 
tentam revelar e reintegrar a sombra. Essa "regress50 a serviqo do ego" faz a 
consciencia voltar temporariamente ao trauma inicial (ou simplesmente a pde 
de novo em contato com os sentimentos, as pulsdes ou os impulsos aliena- 
dos), permite-lhe favorecer e reintegrar os sentimentos alienados e, desse modo, 
restaura uma relativa harmonia na psique. Essas abordagens incluem a psica- 
nilise clissica, aspectos da terapia da Gestalt, a terapia junguiana de "integraqPo 
da sombra", a focaliza@o de Gendlin e aspectos da psicologia do ego e da 
psicologia do eu, entre outras.14 

(Nas terapias que reconhecem os dominios superiores ou transpessoais, 
essa espiral regressiva de cura C freqiientemente utilizada como um prelGdio 
para a transcendencia evolutiva e progressiva at6 niveis superiores, como C 
indicado na Figura 9. Essa espiral terapeutica n5o 6 uma regress50 para um 
terreno superior, mas para um inferior, o que ajuda a reassentar os fundamen- 
tos para uma transcendencia mais segura.)15 

Descendo ate o nivel da linha fronteiriqa da patologia (F-2), o problema 
n5o C o fato de existir um eu forte reprimindo o corpo, mas de que n5o existe 
um eu forte o suficiente com o qual comeqar. Por isso, as tkcnicas aqui s5o 
chamadas de constru@o de estrutura; elas tentam edificar as fronteiras do eu e 
intensificar a forqa do ego. H i  pouco material reprimido para se "revelar", 
porque o eu nPo C forte o bastante para reprimir grande parte do que quer que 
seja. Em vez disso, aqui a meta da terapia C ajudar a completar o estiigio da 
separaq50-individuaqzo (F-2), de mod0 que a pessoa emerja com um eu forte 

FIGURA 9. A Espiral de Cura 



e fronteiras emocionais claramente diferenciadas-integradas. Essas aborda- 
gens F-2 incluem aspectos da terapia de relaqdes de objeto (Winnicott, 
Fairbairn, Guntrip), da psicologia do ego psicanalitico (Mahler, Blanck e Blanck, 
Kernberg), da psicologia do eu (Kohut) e de numerosas integraq6es dessas 
abordagens (tais como aquelas de John Gedo e de James Masterson). 

0 s  primeiros fulcros (F-0 e F-1) tkm, at6 recentemente, resistido ao trata- 
mento (exceto para o uso de medicamentos/pacificaq50), precisamente devi- 
do ao fato de que s5o muito primitivos e de dificil acesso. No entanto, trata- 
mentos de vanguarda (altamente controvertidos), que v5o do grito primal de 
Janov ao trabalho holotr6pico de Grof com a respiraq50, tkm reivindicado vi- 
rios tipos de sucesso, promovendo de novo a "regress50 temporiria" Bs feri- 
das profundas, reexperimentando-as com plena percepq50 e permitindo, des- 
se modo, que a conscikncia avance de uma maneira mais integrada. 

A medida que ingressamos nos fulcros intermediirios e superiores, reconhe- 
cemos o mesmo process0 global: como cada uma das ondas bdsicas do Grande 
Ninho tem uma arquitetura diferente, cada nivel de desenvolvimento-do-eu 
tem um nivel qualitativamente diferente de patologia, diferentes tipos de defesa 
e um tip0 de tratamento correspondentemente diferente.16 No fulcro-4 (tipi- 
camente, idades de 6 a 12 anos), a mente regra/papel comeqa a emergir e o 
centro de gravidade do eu a se identificar com essa onda. 0 eu comeqa a ado- 
tar o papel de outras pessoas e, portanto, comeqa a mudar do egoc@ntrico/pre- 
convencional para o socioc@ntrico/convencional. Se alguma coisa d i  errado 
nessa onda geral, obtemos uma "patologia de script" - todos os scripts, histb 
rias e mitos falsos, enganadores e Bs vezes estropiados que o eu aprende. A 
terapia (tal como a terapia cognitiva) ajuda o individuo a desarraigar essas 
falsas idCias a respeito de si mesmo e a substitui-las por scripts mais precisos e 
saud6veis. No fulcro-5, quando emerge o ego auto-reflexivo, e o centro de 
gravidade comeqa a mudar do convencional/conformista para o p6s-convencio- 
nal/individualista, o eu se defronta com a "confusPo da identidade versus pa- 
pel": "Como o eu descobriri quem ou o que ele 6, uma vez que n5o depende 
mais da sociedade (com sua Ctica, suas regras e seus pap& convencionais) 
para tomar decisdes por ele?" No fulcro-6, a vis5o panoriimica da vis5o-16gica 
traz quest6es e problemas existenciais para a linha de frente, juntamente com 
a possibilidade de um corpo-mente (ou eu centiurico) mais plenarnente inte- 
grado. No fulcro-7, os dominios transpessoais comeqam a entrar em foco, n5o 
simplesmente como passageiras experikncias de pico, mas como estruturas 
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novas e mais elevadas - com novas e mais elevadas patologias possiveis (como 
veremos abaixo) . 

Tenho tratado desses nove ou dez niveis de patologia, de defesa e de trata- 
mento em virios livros e Rowan, entre outros, proporcionou uma extensa 
discuss50 a respeito de patologias e de tratamentos em cada um desses ful- 
cros.I7 Para essa simples e breve visHo geral, tudo o que precisamos notar C 
que cada nivel do Grande Ninho tem uma arquitetura qualitativamente dife- 
rente, e desse mod0 cada onda de desenvolvimento do eu, de patologia do eu 
e de tratamento tem, igualmente, um tom qualitativamente diferente. Se vocC 
reconhecer qualquer um dos estigios bisicos de desenvolvimento, provavel- 
mente tambkm poderi reconhecer que algo pode dar errado com qualquer um 
deles, produzindo desse mod0 patologias e tratamentos qualitativamente di- 
ferentes. 

0 s  nove ou dez niveis gerais de terapia que eu delineei destinam-se ape- 
nas a apresentar sugestges; sHo amplas diretrizes relativas Aquilo que pode- 
mos esperar, baseadas nas amplas evidencias compiladas por numerosas esco- 
las diferentes de psicologia do desenvolvimento e de espiritualidade contem- 
plativa. E desnecessirio dizer que ha muita sobreposiqZo entre essas terapias. 
Por exemplo, eu aponto a "patologia de script" e a "terapia cognitiva" como 
sendo especialmente relevantes para o fulcro-4, que C a ocasiHo em que o eu 
se identifica, pela primeira vez, com a mente regra/papel e, desse modo, pode 
comepr a adotar o papel de outras pessoas e aprender as regras da sociedade 
dessas pessoas. Como vimos, se alguma coisa d i  errado durante esse period0 
de desenvolvimento geral, o resultado C uma "patologia de script", uma sCrie 
de idCias e de scripts distorcidos, humilhantes e injustos a respeito de si mes- 
mo e de outras pessoas. A terapia cognitiva tem se sobressaido ao desarraigar 
esses scripts mal-adaptados e substitui-10s por idCias e conceituais mais preci- 
sas, mais favoriveis e, portanto, mais saudiveis. PorCm, dizer que a terapia 
cognitiva focaliza esse nivel de desenvolvimento da consci@ncia nHo significa 
dizer que ela nHo exerce beneficios em outros niveis, pois ela o faz clararnente. 
Em vez disso, a idCia C a de que, quanto mais nos afastamos desse nivel, 
menos relevante (mas nunca completamente in~t i l )  se torna a terapia cognitiva. 
0 s  desenvolvimentos nos fulcros 1 e 2 sHo, em sua maior parte, prC-verbais e 
prC-conceituais e, portanto, a reprogramagPo conceitual nHo aborda direta- 
mente esses niveis; e os desenvolvimentos para alCm do fulcro-6 s50, em sua 
maior parte, transmentais e transracionais, e assim a reprogramagHo mental, 
em si mesma e de si mesma, C limitada em sua eficiencia. 

Desse modo, nHo C que uma dada terapia se aplique apenas a um nivel de 
desenvolvimento, mas sim que, ao focalizar um ou dois niveis, a maioria das 
formas de terapia perde cada vez mais a sua eficiCncia ao ser aplicada a domi- 
nios mais afastados. Com muita freqiiGncia, uma determinada abordagem 
psicoterapCutica (psicanilise, Gestalt, programa~Ho neurolingiiistica, traba- 



lho holotrdpico com a respiraq50, Anilise Transacional, psiquiatria biobgica, 
ioga, etc.) C utilizada para todos os tipos de psicopatologia, frequentemente 
com maus resultados. Em vez disso, a unica coisa que aprendemos a partir da 
existencia dos multiples niveis do espectro da consciGncia C apenas quantas 
diferentes dimensdes de existencia h$ e como uma sensibilidade para essas 
multiplas dimensdes exige uma multiplicidade de modalidades de tratamento. 

AlCm disso, geralmente C verdade, como sugeri pela primeira vez em The 
Spectrum of Consciousness*, que as terapias de um nivel reconhecerzo e, com 
freqiiencia, utilizar50 as terapias de niveis inferiores, mas s5o relutantes em 
reconhecer quaisquer niveis superiores ao seu pr6prio nivel. Assim, a psica- 
naise clissica reconhece a importhcia dos impulsos instintivos e emocio- 
nais, mas subestima a importhcia dos pr6prios scripts, cognitivos. 0 s  terapeutas 
cognitivos enfatizam a importhcia desses scripts mas subestimarn ou igno- 
ram a importhcia do organism0 psicofisico total (ou centauro), que os 
terapeutas humanistas e existenciais enfatizam. E muitos terapeutas existen- 
ciais negam veementemente a importiincia, ou at6 mesmo a existencia, dos 
niveis transpessoais e transracionais. Ao atribuir a cada terapia urn nivel geral 
no espectro total da consciencia, tambCm estou levando em consideraqzo es- 
ses fatos particulares - a terapia em um nivel usualmente reconheceri e at6 
mesmo utilizari todas as terapias dos niveis inferiores, mas raramente as de 
qualquer nivel superior (cuja existCncia, na verdade, ela corn freqiiencia 
patologiza) . 

N5o 6 frequente que um terapeuta veja um cliente evoluido a ponto de apre- 
sentar problemas vindos de todos os nove ou dez fulcros. 0 centro de gravida- 
de da maioria dos adultos localiza-se em algum lugar em torno do mitico, do 
racional ou do centiurico; e eles, ocasionalmente, tiveram experi2ncias de 
pico psiquicas ou sutis (que podem ou n5o ter dificuldade em integrar). A 
terapia individual tipica tende, portanto, a envolver o fortalecimento das fron- 
teiras (F-2), o contato corn os sentimentos sombrios e a aceitaqzo desses sen- 
timentos (F-3), a andise de script cognitivo (F-4) e o didogo socritico (F-5 e 
F-6), com problemas relativos 2 dificuldade de contato com os pr6prios sen- 
timentos (F-3) e de lidar com necessidades de pertencer a um grupo (F-4), de 
auto-estima (F-5) e de auto-realizaqHo (F-6). AS vezes, esses casos s5o acom- 
panhados por outros, de integraq50 de experiencias de pic0 com iluminaqdes 
espirituais (psiquico, sutil, causal ou n5o-dual) que precisam ser cuidadosa- 

* 0 Espectro da Consciincia, publicado pela Editora Cultrix, SP, 1990. 
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mente diferenciadas de estruturas pr6-racionais migicas e miticas. (Veja Eye 
to Eye para sugestdes a respeito da diferenciaqiio entre o migico e o mitico prC- 
formais, e o psiquico e o sutil p6s-formais.) 

Como vimos, terapias regressivas intensas (Grof, Janov) tentam fazer com 
que o paciente volte a experimentar aspectos dos primeiros fulcros (prC-, peri- 
e neonatal; F-0 e F-l). A psicologia do ego psicanalitico e a psicologia do eu 
tendem a lidar com os fulcros seguintes, que ainda estiio entre os primeiros 
(especialmente F-2 e F-3). As terapias cognitiva e interpessoal tendem a foca- 
lizar crenqas e scripts (F-4 e F-5).18 As terapias humanistas-existenciais ten- 
dem a lidar com todas essas questdes e a realizar um eu authtico, um ser 
existencial, uma integraqiio corpo-mente ou o centaur0 (F-6).19 E as terapias 
transpessoais, embora abordem todos esses fulcros pessoais, tambkm incluem 
virias abordagens dos dominios espirituais superiores (F-7, F-8, F-9; discuti- 
remos mais adiante essas abordagens; algumas boas introduqdes A psicologia/ 
terapia transpessoais estiio listadas na n~ta).~O 

H i  um fio comum a todos esses niveis de tratamento? Um fio comum ao 
psicanalitico, ao cognitivo, ao humanista, ao transpessoal? Num sentido bas- 
tante geral, sim. E este: a percep~iio em si mesma e de si mesma e' bene'fica. Toda 
escola teraphtica que mencionamos tenta, i sua pr6pria maneira, permitir 
que a consci@ncia encontre (ou reencontre) facetas da experihcia que fo- 
ram alienadas, malformadas, distorcidas ou ign~radas.~' Isso C terapCutico 
por uma raziio bisica: ao vivenciar plenamente essas facetas, a consci@ncia 6 capaz 
de reconhecer esses elementos de maneira verdadeira e, desse modo, deixA- 
10s ir: v6-10s como objetos e, assim, diferenciar-se deles, desencaixar-se de- 
les, transcend?-10s - e em seguida integri-10s num abraqo mais abrangente, 
mais compassivo. 

Em cada caso, o catalisador terap@utico possibilita a percep~iio ou a cons- 
ciencia para aplici-la a uma irea de experiCncia que C (ou foi) negada, distorcida, 
falsificada ou ignorada. Assim que essa Area ingressa (ou reingressa) na cons- 
ciCncia, ela pode se reunir ao fluxo continuo do desenvolvimento evolutivo, 
em vez de permanecer atris, presa num laqo distorcido ou alienado, e provo- 
car a irrup~iio de sintomas dolorosos (ansiedade, depresszo, fobias) como a 
unica indicaqiio do seu aprisionamento. 0 encontro (ou reencontro) dessas 
facetas perturbadas ou ignoradas permite que elas sejam diferenciadas (trans- 
cendidas) e integradas (incluidas) nas ondas progressivas da consci@ncia sem- 
pre em expansiio. 

Em resumo, na grande migraqiio morfogenCtica da materia pelo corpo, 
pela mente, pela alma e pel0 espirito, as facetas da conscihcia podem ser 
separadas, distorcidas ou negligenciadas em qualquer uma dessas ondas - 
facetas do corpo podem ser reprimidas, elementos da mente podem ser 
distorcidos, aspectos da alma podem ser negados, o chamado do espirito pode 
ser ignorado. Em cada caso, essas facetas alienadas permanecem como "pon- 



tos de estagnaqiio" ou les6es na percepqiio, cindidos ou evitados - uma frag- 
mentaqiio que produz patologia, sendo que o tip0 de patologia depende, em 
grande medida, do nivel da fragmentaqiio. Entrar em contato (ou voltar a en- 
trar em contato) com essas facetas, enfrenti-las com conscihcia e desse mod0 
vivencii-las plenamente permite que a consci@ncia diferencie (transcenda) e 
integre (inclua) suas vozes importantes no fluxo global do desenvolvimento 
evolutivo. 

Mencionei que o eu contern inurneras subpersonalidades, e em nenhum outro 
lugar isso se torna mais bbvio ou significativo do que na patologia, no diag- 
nbstico e no tratamento. Autoridades em subpersonalidades assinalam que a 
pessoa media tem com freqiihcia cerca de doze subpersonalidades, ou mais, 
diversamente conhecidas como estado egbico parental, estado egbico infantil, 
estado egbico adulto, o mandachuva, o oprimido, a consciCncia, o ideal do 
ego, o ego idealizado, o falso eu, o eu aut@ntico, o eu real, o critic0 severo, o 
superego, o eu libidinoso, e assim por diante.22 Essas subpersonalidades, em 
sua maioria, s5o vividas, em parte, como diferentes vozes vocais ou subvocais 
no diilogo interior da pessoa. AS vezes, uma ou mais subpersonalidades se 
tornam quase que completamente dissociadas, o que pode resultar, nos casos 
extremos, em disturbio de personalidades multiplas. No entanto, para a maioria 
das pessoas, essas virias subpersonalidades simplesmente competem por aten- 
qHo e por predominsncia comportamental, formando um tip0 de sociedade 
subconsciente de eus que precisa ser negociada pelo eu proximal em qualquer 
um dos seus estigios. 

Cada uma dessas subpersonalidades pode estar num diferente nivel de desenvol- 
vimento em qualquer uma das suas linhas. Em outras palavras, subpersonalidades 
podem se formar praticamente em qualquer um dos fulcros: subperso- 
nalidades arcaicas (F-0, F-1), subpersonalidades migicas (F-2, F-3), sub- 
personalidades miticas (F-3, F-4), subpersonalidades racionais (F-5, F-6), 
e at6 mesmo subpersonalidades da alma (F-7, F-8).23 

Assim, um considerivel numero de pesquisas indica que niio somente as 
virias linhas de desenvolvimento podem se desdobrar de maneira relativa- 
mente independente, mas tambkm que cada uma das virias subpersonalidades 
tamb6m o pode. Por essas duas raz6es, uma pessoa pode, portanto, ter facetas 
de sua consciCncia em muitos niveis diferentes de ktica, de vis6es de mundo, 
de defesas, de patologias, de necessidades e assim por diante (o que pode ser 
mapeado num psicogrifico integral, como nas Figuras 2 e 3). Por exemplo, o 
estado egbico infantil 6, em geral, gerado em F-2 e em F-3 (com a 6tica pr6- 
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convencional, a visHo de mundo m&gica e necessidades de seguranqa), o que 
se torna perfeitamente obvio quando uma pessoa C dominada por um estado 
egbico infantil (por exemplo, temperamento irado explosivo, com exigencias 
egocentricas e vis5o de mundo narcisista), que pode explodir por meio da 
personalidade, dominando-a durante minutos ou horas, e em seguida passar 
t5o rapidamente como veio, deixando a pessoa retornar ao seu eu medio, mais 
tipico (que, n5o obstante, pode ser muito evoluido). 

Desse modo, quando eu sublinho nove ou dez niveis gerais de conscien- 
cia, visdes de mundo, patologias, tratamentos e assim por diante, isso n5o 
significa, de maneira alguma, que uma pessoa esti simplesmente em um 
Gnico estigio, com um Gnico tip0 de defesa, um 6nico tip0 de patologia, 
um Gnico tip0 de necessidade e um Gnico tip0 de tratamento. Cada uma den- 
tre as doze subpersonalidades, ou mais, pode estar num nivel diferente, de 
mod0 que o individuo tem numerosos tipos e niveis de necessidade, defe- 
sa e patologia (por exemplo, do limitrofe ao neurbtico, ao existencial e ao 
espiritual) e responded, portanto, a uma ampla variedade de empreendi- 
mentos terapeuticos. 

As subpersonalidades, em sua forma benigna, s5o simplesmente auto- 
representaqdes funcionais que navegam em situaqdes psicossociais particula- 
res (uma persona de pai, umapersona de esposa, um eu libidinal, um eu realiza- 
dor e assim por diante). As subpersonalidades s6 se tornam problemiticas 
quando atingem o grau da sua dissociaq50, que percorre um continuum que vai 
do brando, passando pelo moderado at6 o severo. A dificuldade surge quando 
qualquer uma dessas personalidades funcionais C fortemente dissociada, ou 
separada do acesso ao eu consciente, devido a traumas repetidos, a falhas no 
desenvolvimento, a stress recorrente ou a desatenqdes seletivas. Essas personae 
submersas - com seus conjuntos de Cticas, necessidades, visSes de mundo e 
assim por diante, agora dissociados e fixados - instalam-se nos alicerces, 
onde sabotam o crescimento e o desenvolvimento posteriores. Elas permane- 
cem como "sujeitos ocultos", facetas da consciencia com as quais o eu n5o 
pode mais se desidentificar e que ele n5o pode mais transcender, porque s5o 
seladas em bolsdes inconscientes da psique, a partir de onde enviam deriva- 
dos simbblicos na forma de sintomas dolorosos. 

Novamente, o catalisador terapeutico consiste em aplicar a percepq5o a 
essas subpersonalidades e, desse modo, objetivi-las e inclui-las num abraqo 
mais compassivo. Falando de maneira geral, os individuos apresentarso uma 
sintomatologia na qua1 uma ou duas subpersonalidades e suas patologias s5o 
dominantes (um critic0 interior severo, uma vitima inclinada ao fracasso, um 
estado egbico de baixa auto-estima, etc.) e, desse mod0 a terapia tende a foca- 
lizar essas questdes mais visiveis. A medida que as patologias dominantes s5o 
amenizadas (e que as suas subpersonalidades s5o integradas), outras menos 
evidentes tender50 com freqiiencia a emergir, As vezes vigorosamente, e a 



atenqHo terapeutica gravita naturalmente em direqHo a elas. Essas subperso- 
nalidades podem incluir tanto eus mais primitivos (arcaicos, migicos) como 
quaisquer eus transpessoais recem-emergentes (alma, espirito). 

De maneira semelhante, as vsrias subpersonalidades sHo, com freqiiencia, 
desencadeadas pel0 contexto: uma pessoa estari bem numa situaqHo, enquan- 
to outra situaqHo desencadeari piinico, depressHo, ansiedade, e assim por diante. 
A mitigaqHo de problemas dominantes numa irea permitiri, com freqiihcia, 
que patologias menos perceptiveis venham A tona, e elas poderHo assim ser 
trabalhadas com mais eficiencia. 0 ingrediente teraphtico - aplicar a per- 
cepqZo - ajuda o individuo a se tornar mais consciente das subpersonalidades, 
convertendo-as assim de "sujeitos ocultos" em "objetos conscientes", possi- 
bilitando que sejam reintegradas ao eu e, desse modo, juntem-se ao fluxo 
progressivo da evoluqHo da consci@ncia, em vez de permanecerem fixadas nos 
niveis inferiores, onde foram inicialmente dissociadas. Pois, independente- 
mente de quanto sejam numerosas as subpersonalidades, 6 tarefa do eu 
proximal forjar algum tipo de integraqHo ou de harmonia no coro das vozes, e 
desse mod0 prosseguir, com mais seguranqa, seu caminho em direqHo A Fonte 
de todas elas. 

Podemos apresentar um resumo simplificado da discussHo acima a respeito 
dos estigios do eu e das suas patologias utilizando a Figura 10. Nela vemos 
novamente o Grande Ninho, mas desta vez desenhado de mod0 a mostrar 
graus de profundidade interior. Em outras palavras, figuras tais como a 1 e a 6 
mostram que as esferas superiores transcendem e incluem as inferiores; a 
Figura 10 mostra que as esferas superiores sHo percebidas como sendo inte- 
riores as esferas inferiores, e mais profundas do que estas, as quais sHo perce- 
bidas, em comparaqPo, como sendo superficiais, rasas e exteriores. Desse modo, 
o corpo 6 percebido como interior ao ambiente fisico; a mente 6 percebida 
como interior ao corpo; a alma 6 percebida como interior a mente, e nas pro- 
fundidades interiores da alma esti o pr6prio puro espirito, que transcende 
tudo e abraqa tudo (transcendendo, desse modo, o dentro e o fora). 

A Figura 10 mostra essa arqueologia do Espirito, quando as camadas mais 
superficiais do Eu sHo descascadas para expor ondas de conscihcia progressi- 
varnente mais profundas e recbnditas. Isso envolve o surgimento de poten- 
ciais cada vez maiores, que por isso nos levam para a frente, e nHo para tris, e 
nos mostram a evoluqHo e o crescimento futuros, e nPo a evoluqiio e a regres- 
sHo passadas. Essa 6, com certeza, uma arqueologia da profundidade, mas 
uma profundidade que sonda o futuro, e nHo o passado; que atinge um ama- 
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FIGURA 10. Camadus do Eu 

nhH maior e n5o um ontem empoeirado; que desenterra os tesouros ocultos 
da involuqHo, e n5o os f6sseis da evoluc$io. Escavamos o nosso interior a fim 
de ir alCm, e nHo para tris. 

Eis um resumo dessa expediqHo arqueol6gica: 
No inicio de F-1, na mais rasa superficie do Espirito, o eu C ainda, em 

grande medida, indiferenciado do mundo material (como Piaget se expres- 
sou, "o eu aqui C material, por assim dizer"); os problemas nesse estigio po- 
dem, portanto, contribuir para uma perturbadora falta de fronteiras do eu, 
autismo infantil e algumas formas de psicose. A vis5o de mundo nesse estigio 
6 arcaica, e essa consci@ncia arcaica, se nHo for diferenciada (transcendida) e 
integrada (resolvida), pode levar a patologias primitivas. A viagem at6 o Eu C 
sabotada em seu primeiro passo, e as repercussdes sHo graves.24 

Em F-2 (o estigio da separaq50-individuaqio), o eu corporal ernocional se 
diferencia das emoqdes e dos sentimentos das outras pessoas. Problemas nes- 
se estigio podem contribuir para disturbios limitrofes e narcisistas, nas quais 
o eu trata o mundo e as outras pessoas como meras extens6es de si mesmo 
(narcisismo), ou o mundo invade e, dolorosamente, rompe o eu (dist6rbio 
limitrofe); ambos se devem ao fato de que o mundo e o eu n50 est50 diferen- 
ciados de maneira estavel. A visHo de mundo nesse estigio C migica - o eu 
pode magicamente ordenar o mundo ao redor numa fantasia onipotente, o 



arnbiente est i  cheio de deslocamentos animistas (nHo como uma forma sofis- 
ticada de panenteismo, mas como projeqdes de impulsos antropomorficos), e 
a "palavra migica" reina. A fixaqHo nesse nivel migico (e nessas subperso- 
nalidades migicas) C uma grande parte do repertorio cognitivo dos disturbios 
limitrofes e narcisistas. 

Com F-3, o eu mental inicial (o ego inicial ou persona) comeqa a emergir 
pela primeira vez e a se diferenciar do corpo e dos seus impulsos, sentimentos 
e emoqbes, e tenta integrar esses sentimentos em seu eu recCm-conceitual. A 
falha nesse fulcro fundamental (com freqiihcia resumido na express50 com- 
plexo de ~ d i ~ o / ~ l e c t r a )  pode contribuir para uma neurose clbsica: ansieda- 
de, depressio, fobias, disthrbios obsessivos-compulsivos e culpa excessiva nas 
mHos do superego recCm-internalizado). 0 eu conceitual fica assustado e es- 
magado pelos sentimentos do corpo (especialmente sexo e agressHo) e em sua 
tentativa maldirigida para se defender contra esses sentimentos meramente 
acaba por envii-10s aos subterriineos (corno subpersonalidades impulsivas), 
onde provocam ainda mais dor e terror do que quando enfrentadas com per- 
cepqHo. 

Todos esses primeiros fulcros (F-1 a F-3) permanecem opressivamente 
egoc@ntricos e prC-convencionais (quanto a possiveis experihcias espirituais 
na infhcia, veja o Capitulo 10). A fixaqHo nos seus modos narcisistas mantCm 
a consciCncia circulando sobre a superficie do Eu, e a viagem As Profundezas 
sofre um descarrilamento em alguma das camadas arqueologicas mais super- 
ficiais. 

Esse eu mental primitivo C, de inicio, um eu de nome simples, em seguida 
C um eu conceitual rudimentar, mas logo se expande num amadurecido eu- 
papel (ou persona) com a emergencia da mente regra/papel e com a capacidade 
crescente de adotar o papel de outra pessoa (F-4). A visHo de mundo tanto do 
F-3 final como do F-4 inicial C mitica, e isso significa que esses pap& iniciais 
sHo, com freqiiencia, aqueles exibidos pelos deuses e deusas mitologicos, que 
representam os paptis arquetipicos disponiveis aos individuos, isto C, sHo sim- 
plesmente alguns dos papeis coletivos e concretos A disposi~io de homens e 
mulheres - pap& tais como um pai forte, uma mHe cuidadosa, um guerrei- 
ro, um embusteiro, a anima, o animus e assim por diante. Esses pap& estHo 
com freqiihcia incorporados nas figuras concretas das mitologias do mundo . 
(PersCfone, DemCter, Zeus, Apolo, Venus, Indra, etc.). Pesquisas junguianas 
indicam que esses pap& miticos arquetipicos sHo herdados coletivamente; 
porCm, notemos que, em sua maior parte, eles niio sHo transpessoais (uma 
confusHo comum em circulos junguianos e da Nova Era) .25 Esses pap& miticos 
sHo simplesmente parte das muitas (sub)personalidades que podem existir 
nesse nivel mitico prC-formal do desenvolvimento da consci@ncia; eles sHo 
prC-formais e coletivos, e nHo pbs-formais e transpessoais. Alguns "arquCti- 
pos superiores", tais como o Sibio AnciHo, a AnciH e a mandala, sHo As vezes 
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simbolos dos dominios transpessoais, mas nHo veiculam necessariamente a 
experihcia direta desses d ~ m i n i o s . ~ ~  De qualquer forma, estarnos aqui focali- 
zando o prbprio nivel mitico concreto-literal. 

Esses papCis prC-formais, arquetipicos, sio reforqados pelos papCis cultu- 
rais especificos que a crianqa comeqa a aprender nesse estigio - as interaqdes 
especificas com a familia, com os companheiros e em outros relacionamen- 
tos sociais. A medida que esses scripts culturais s5o aprendidos, varios pro- 
blemas e distorq6es poderHo surgir, os quais contribuirHo para aquilo que 
n6s chamamos, genericamente, de patologia de script. Uma vez que a visHo 
de mundo desse nivel 6 mitica (afiliaqgo mitica), a terapia nesse nivel, qual- 
quer que seja o seu nome, envolve com frequCncia o desarraigamento desses 
mitos e a sua substituiqHo por scripts e papCis mais precisos e menos preju- 
diciais para o eu. AtC mesmo a abordagem junguiana, que as vezes 
supervaloriza as manifestaq6es miticas, procede de maneira semelhante, 
diferenciando e integrando motivos miticos e, desse modo, levando-os em 
consideraqHo e transcendendo-OS.~~ 

PorCm, o que esti realmente acontecendo aqui? Ao passar do prC-conven- 
cional e narcisista para o convencional e mitico, a consciEncia se aprofundou 
intensamente do egocentric0 para o socioc~ntrico. Ela se expandiu do mim 
para o n6s, e desse mod0 sondou novas profundidades em sua viagem arqueo- 
16gica at6 o Eu. Lentamente, ela abandona as superficies pilidas e primitivas, 
tornando-se menos narcisista, menos rasa, menos superficial, e mergulha nas 
profundezas, onde os eus individuais sHo cada vez mais unidos nesse Eu co- 
mum que brilha atravCs de toda a manifestacHo; e no movimento que vai do 
egocihtrico-migico at6 o socioc@ntrico-mitico, o h a g o  do Eu que tudo abrange 
C intuido cada vez mais. 

Com a ocorr@ncia das capacidades formais-reflexivas, o eu pode mergu- 
lhar ainda mais fimdo, movendo-se dos papCis convencionais/conformistas e 
de um eu mitico de afiliacHo mitica (a persona) at6 um eu p6s-convencional, 
global, mundichtrico - a saber, o ego maduro (consciencioso e individualis- 
ta, para utilizar a versHo de Loevinger). NHo mais apenas n6s (minha tribo, 
meu clH, meu grupo, minha naqHo), mas todos n6s (todos os seres humanos, 
sem exceqHo, independentemente de raqa, de religiHo, de sex0 ou de crenqa). 
A consci@ncia se separa das suas superficies paroquiais e mergulha naquilo 
que C compartilhado por uma humanidade global, insistindo em formas de 
compaixHo que sHo universais, imparciais, justas e eqiiitativas para todos. 

0 s  problemas nesse estigio (F-5) concentram-se, com frequencia, na tran- 
siqHo incrivelmente dificil dos papCis conformistas e da moralidade prescritiva 
para os principios universais da consciCncia e as identidades p6s-convencio- 
nais: "Quem sou eu, nHo de acordo com mamHe ou papai ou com a sociedade 
ou a Biblia, mas de acordo com a minha pr6pria consciCncia mais profunda?" 
A "crise de identidade" de Erikson 6 urn resumo clissico de muitos dos pro- 
blemas desse e s t i g i ~ . ~ ~  



Quando a visHo-16gica comeqa a surgir, a percepqHo p6s-convencional se 
aprofunda em preocupaqdes plenamente universais e existenciais: vida e mor- 
te, autenticidade, plena integraqgo corpo-mente, auto-realiza@o, percepqiio 
global, abra~o holistic0 - todas elas resumidas como o surgimento do centaur0 
(por exemplo, os estigios aut8nomos e integrados de Loevinger). Na jornada 
arqueol6gica em direq50 ao Eu, o dominio exclusive do reino pessoal esti 
chegando ao fim e comeqando a descascar um Espirito radiante, e essa radihcia 
universal comeqa, em intensidade crescente, a brilhar livremente, tornando o 
eu cada vez mais transparente. 

Como costuma acontecer, quanto mais fundo exploramos o nosso inte- 
rior, mais longe vamos. Na extraordiniria arqueologia do Espirito, quanto 
mais profundo for o nivel, mais amplo seri o abraqo - o interior que o leva 
para mais alCm. Dentro do mundo da materia esti o corpo, mas o corpo vital 
ultrapassa a materia de muitas maneiras: seus sentimentos respondem, en- 
quanto as rochas n%o o fazem; suas percepqdes reconhecem um mundo en- 
quanto a insensibilidade do inanimado dorme; suas emoqdes movem um cor- 
po enquanto a lama espera em silCncio. De maneira semelhante, a mente exis- 
te dentro do corpo vital, mas a mente ultrapassa o corpo de muitas maneiras: 
enquanto o corpo sente seus pr6prios sentimentos, a cogni~Po da mente ado- 
ta os papCis de outras pessoas e, desse modo, expande a consciCncia do 
egoc@ntrico para o sociocCntrico e para o mundicihtrico; a mente enlaqa jun- 
tos o passado e o futuro, e assim ascende acima da impulsividade dos instin- 
tos do corpo; enquanto a mente concebe o mundo do que poderia ser e do que 
deveria ser, o corpo adormece em seu presente ingCnuo. 

De maneira semelhante, quando olhamos para as profundezas do interior 
da mente, para a regiHo mais intima do eu, quando a mente se torna muito, 
muito tranqiiila, e procuramos escutar com muito cuidado, nesse Sil@ncio 
infinito, percebemos que a alma comeqa a sussurrar e que a sua voz, macia 
como uma pluma, nos conduz at4 muito alCm do que a mente seria capaz de 
imaginar, al6m de qualquer coisa que a racionalidade poderia tolerar, alCm de 
qualquer coisa que a 16gica conseguiria suportar. Em seus gentis sussurros, 
estHo as mais llnguidas sugestdes de arnor infinito, vislumbres de uma vida 
que o tempo esqueceu, lampejos de uma felicidade que nHo precisa ser men- 
cionada, uma intersecq50 infinita na qual os mist6rios da eternidade insuflam 
vida no tempo mortal, na qual o sofrimento e a dor se esqueceram de como 
pronunciar os seus proprios nomes, essa quieta e secreta intersecqHo do tem- 
po e da eternidade, uma intersecqso chamada de alma. 

Na arqueologia do Eu, nos recessos do pessoal, reside o transpessoal, que 
leva vocC at6 muito alCm do pessoal: sempre para o interior e para mais alCm. 
Antes vivenciada apenas em experiCncias de pico, ou como uma intuiqHo de 
fundo, uma intuiqb de imortalidade, maravilha e graqa, a alma comeqa agora 
a emergir de mod0 mais permanente na consci@ncia. NHo ainda infinita e abran- 
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gendo tudo, n5o mais meramente pessoal e mortal, a alma C a grande mensa- 
geira intermediiria entre o puro Espirito e o eu individual. A alma pode abar- 
car o dominio grosseiro no misticismo da natureza, ou pode sondar suas prb- 
prias profundezas no misticismo da divindade. Ela pode conferir um significa- 
do post-mortem a toda a vida, e comunicar graqa a cada um dos recantos da 
psique. Ela oferece o principio de um inabalivel testemunho e equanimidade 
em meio hs pedras e hs flechas da fortuna ultrajante, e sopra uma terna mise- 
ricbrdia sobre tudo o que encontra. E atingida por meio de uma simples t6cni- 
ca: vire h esquerda na mente e siga para dentro. 

A doenqa da alma 6 de fato uma doenqa. As patologias que bloqueiarn os 
desenvolvimentos psiquico e sutil s5o numerosas e profundas. As primeiras e 
rnais simples s50 aquelas que resultam de abruptas experiencias de pic0 psi- 
quicas e sutis, antes que tenham se tornado realizaqdes permanentes e ondas 
bisicas na prbpria percepq50 da pessoa. Como temos visto, uma pessoa no 
nivel arcaico, migico, mitico, racional ou centiurico pode ter experiencias de 
pic0 em qualquer um dos estados superiores (psiquico, sutil, causal e n50- 
dual). Em alguns casos, essas experiCncias s50 t5o dilacerantes que, principal- 
mente numa pessoa com deficiencias em F-1 e F-2, podem desencadear uma 
ruptura ps icb t i~a .~~  Em outras pessoas, o resultado 6 uma crise e~pi r i tua l .~~  
Em outras ainda, a experiencia de pic0 6 uma ocorrencia benkfica, que altera a 
~ i d a . ~ l  Porkm, em todos esses casos, a cornpreens50 da experiencia depende 
da cornpreens50 tanto do nivel a partir do qual a vivida se origina (psiquico, 
sutil, causal, nZo-dual) como do nivel no qual ela C vivida e interpretada (ar- 
caico, migico, mitico, racional, centiurico; ou, de maneira mais precisa, do 
nivel de desenvolvimento do eu e de todas as linhas relativas ao eu, inclusive 
Cticas, necessidades, visdes de mundo e assim por diante. Como vimos, uma 
experiencia de pic0 transpessoal C vivida e interpretada de maneira muito 
diferente, por exemplo, em diferentes estigios morais, e todos esses virios 
niveis e linhas precisam ser levados em consideraqZo quando se avalia a natu- 
reza e o tratamento de qualquer crise espiritual). Em outras palavras, urn 
psicogrifico integral do individuo C o melhor guia nesse - ou em qualquer 
outro - empreendimento terapeutico. 

AlCm dos estados n5o-ordinirios e das experiencias de pic0 temporkias 
esti a realizaqgo permanente, e, A medida que comeqa a adaptaqZo aos domi- 
nios da alma, muitas patologias podem se desen~olver.~~ 0 eu pode ser esma- 
gado pela luz, pode se perder dolorosamente no amor, pode ser inundado por 
uma vastid50 que as suas fronteiras n50 s5o capazes de conter. Alternativa- 
mente, ele pode simplesmente inflar o seu ego at6 proporqdes infinitas (espe- 
dalmente se houver resquicios de F-2 ou narcisistas-fronteirips). Ele pode 
desenvolver uma cis50 entre os seus dominios superiores e inferiores (espe- 
cialmente entre a alma e o corpo). Ele pode reprimir e dissociar aspectos da 
pr6pria alma (produzindo subpersonalidades F-7e F-8; n5o s50 impulsos infe- 



riores tentando subir, mas impulsos superiores tentando descer). Ele pode 
permanecer fundido com a alma quando deveria comeqar a deixCla partir. E a 
primeira patologia, a mais simples de todas: a negaq5o da existsncia da pr6- 
pria alma. 

Um corpo crescente de literatura est6 cada vez mais afinado com as doen- 
qas da alma, usando as tCcnicas tanto das disciplinas espirituais tradicionais 
como da moderna psicoterapia (virias dessas abordagens est50 listadas na 
nota) .j3 Para as tkcnicas mais tradicionais - que tarnbCm fazem parte de qual- 
quer terapia integral - eu listei nos mapas o caminho dos xam5s/iogues, o 
caminho dos santos, o caminho dos sibios e o caminho dos siddhas (que lidam 
com o psiquico, com o sutil, com o causal e com o n5o-dual, respectivamen- 
te), que eu tarnbkm abordarei numa n ~ t a . ~ ~  

Na arqueologia do Eu, estamos no ponto em que a alma emergiu das 
profundezas interiores da mente e apontou o caminho para um amanh5 gran- 
dioso. Porkm, assim como Moisks, a dma pode ver de longe a Terra Prometi- 
da, mas nHo pode jamais nela ingressar de fato. Como diria Santa Teresa, de- 
pois que a borboleta (alma) emergiu da morte da crisaida (ego), a pequena 
borboleta precisa morrer. Quando a propria alma cresce tranqiiila e repousa 
de sua prbpria fadiga; quando a testemunha abre m50 do seu dtimo apego e 
se dissolve em sua base sempre presente; quando a liltima camada do Eu C 
descascada, abrindo-se para o mais puro vazio; quando a forma final da con- 
t r a @ ~  do eu se desdobra no infinito de todo o espaqo; entzo, o prbprio Espiri- 
to, enquanto percepqPo sempre presente, se ergue livre da sua prbpria conso- 
ngncia, que realmente nunca foi perdida, e por isso nunca foi realmente en- 
contrada. Com um choque provocado pel0 que k totalmente bbvio, o mundo 
continua a surgir, como sempre fez. 

No mais rechdito, o mais infinito alkm. Na percepgHo sempre presente, 
sua alma se expande atk abarcar todo o Kosmos, de mod0 que somente o 
Espirito permaneqa, como o mundo simples daquilo que 6. A chuva nHo cai 
mais sobre voc&, mas dentro de voc@; o Sol brilha a partir do interior do seu 
coraqHo e irradia para o mundo, aben~oando-o com graqa; supernovas rodo- 
piam em sua consci@ncia, o trov%o C o som do seu prbprio coraq5o extasiado; 
os oceanos e os rios nada mais s5o que o seu sangue pulsando no ritmo da sua 
alma. Mundos de luz em ascens5o infinita danqam no interior do seu drebro; 
mundos de noite em descensHo infinita cascateiam ao redor dos seus pks; as 
nuvens rastejarn atravks do c6u da sua prbpria mente desacorrentada, enquanto 
o vento sopra atravks do espaqo vazio onde o seu eu outrora costumava estar. 
0 som da chuva caindo no telhado C o 6nico eu que voc@ pode encontrar, aqui 
no mundo bbvio do sabor ljnico cristalino, onde interior e exterior s5o tolas 
ficgdes, e o eu e o outro s%o mentiras obscenas e a sempre presente simplici- 
dade k o som de uma sb m b  batendo loucamente por toda a eternidade. Na 
maior das profundezas, o mais simples que existe, e a viagem termina, como 
sempre o faz, exatamente onde comeqou. 
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Alguns pontos poderiam ser enfatizados nessa arqueologia do Eu. Como C 
indicado na coluna dois no mapa la, essas ondas gerais do desenvolvimento 
do eu (eu material, eu corporal, persona, ego, centauro, alma) n5o s5o degraus 
rigidarnente distintos de urna escada, mas correntes sobrepostas do desdobra- 
mento do eu, e existem como sub-h6lons funcionais no desenvolvimento sub- 
seqiiente (exceto a patologia, tal como a de ser dividido em subpersonalidades 
dissociadas). Embora cada fulcro seja claramente distinto, as capacidades fun- 
cionais de cada eu permanecem no desenvolvimento subseqiiente, e isso C 
indicado pelas setas continuas que s5o desenhadas tanto no mapa l a  como na 
Figura 10. (Posteriormente, voltaremos a essa idCia e mostraremos urna outra 
raz5o pela qua1 esses virios "eus" podem se sobrepor e coexistir ate um certo 
grau; veja "Diferentes Linhas do Eu", no Capitulo 9.) 

A quest50 C simplesmente que o adulto mCdio chega 21 terapia com (para 
usar urna vers5o simplificada) um corpo fisico, um corpo libidinal/emocional, 
urna ou mais imagens do corpo, urna ou mais personae, ou papCis convencio- 
nais, urn ou mais estados do ego - corn dissocia@es em qualquer um desses 
niveis produzindo complexos dissociados e subpersonalidades dissociadas 
nesses niveis - e urna alma e um espirito inexperientes esperando por um 
nascimento mais g e n ~ i n o . ~ ~  Um terapeuta de espectro total trabalha com o 
corpo, com a sombra, com a persona, com o ego, com o eu existencial, com a 
alma e com o espirito, tentando trazer percepq50 a todos eles, de mod0 que 
todos eles possam se juntar a conscihcia na extraordiniria viagem de retorno 
ao Eu e ao Espirito que assenta e que move toda a manifestaq50. 

Em resumo, um terapeuta de espectro total C um arque6logo do Eu. Po- 
rCm, como vimos, essa P urna arqueologia que desenterra o futuro, e nSo o 
passado. Essa arqueologia profunda escava o interior a fim de encontrar o 
alCm, o emergente, o recCm-surgido, e n5o o jA enterrado. Esses invducros 
sempre mais profundos nos puxam para a frente, e n5o para tris; eles s5o 
camadas de Eros, e n50 de Thanatos; eles levam aos nascimentos de amanh5 e 
n5o aos tumulos de ontem. 

(Nesse desdobramento de potenciais superiores, se qualquer aspect0 do 
Eu que j i  emergiu foi reprimido, perdido ou alienado, ent5o n6s precisamos, 
terapeuticamente, "regredir a servi~o do eu" - precisamos retornar ao passa- 
do, retornar as camadas mais superficiais e mais rasas - ao eu material, ao eu 
libidinal, aos primeiros scripts distorcidos, e assim por diante - e recontactar 
essas facetas, livri-la das distor@es, reintegri-las na corrente progressiva do 
desdobramento da conscihcia, e desse mod0 retomar a jornada at6 as 
profundezas reais, sem nos deixarmos distrair por essas comoq6es de superfi- 
cie, cheias de muito som e muita furia, e que n5o significam muita coisa. A 
maior parte da "psicologia das profundezas" - a freudiana, por exemplo - C 



na verdade "psicologia superficial", sondando nHo as profundezas mas sim as 
camadas rasas do Eu.) 

PorCm, dizer que as ondas mais profundas do Eu sHo desveladas arqueolo- 
gicamente nHo equivale, em absoluto, a dizer que elas sso simplesmente prC- 
dadas, como uma arca de tesouro enterrada, que existe intacta e i espera da 
escavaqHo. Significa simplesmente que essas ondas mais profundas sHo, todas 
elas, potenciais bisicos da condiqHo humana (e sensitiva). Cada individuo 
descobre as profundezas que sHo coletivamente dadas a todos n6s (todos n6s 
temos corpo e mente e alma e espirito, e nenhum de nos criou nenhum de- 
les); porkm, cada individuo descobre as profundezas criando as caracteristicas 
superficiais de cada onda, que serHo exclusivamente dele (o que voc@ faz com o 
corpo, com a mente, com a alma e com o espirito; isso realmente cabe a voc@). 
Como sempre, temos de criar o futuro que nos C dado; e o terapeuta de espec- 
tro total 6 um ajudante nessa viagem extraordiniria que C tanto descoberta 
como criaqHo. 

Finalmente, uma palavra importante a respeito de todas essas metaforas de 
"profundidade", "altura", "ascensHo", "descensHoio" e assim por diante. Na pri- 
meira parte desta apresenta@o, utilizei com freqiiencia a metifora dos niveis 
e ondas "superiores", com uma ascensHo da consci@ncia. Agora, mudei para 
"profundidade" e para um mergulho no interior. 0 fato C que todas essas 
metaforas sHo Gteis, pois todas elas enfatizam diferentes aspectos de uma 
consci@ncia que C maior do que quaisquer conceitualiza~bes. NHo obstante, 
repetidas vezes tenho visto discussdes tornarem-se acaloradas porque al- 
guim nPo gostava das palavras "altura" ou "ascensHo", outra pessoa detes- 
tava a palavra "interior", enquanto uma terceira nHo gostava de "profundi- 
dade". Com certeza, podemos apreciar as verdades parciais que todas essas 
metiforas transmitem. 

Huston Smith, em Forgotten Truth, assinala que as tradiqdes em geral se 
referem a niveis maiores da realidade como superiores, e a niveis maiores do eu 
como mais profundos, de mod0 que quanto mais alto voc@ subir no Grande 
Ninho do Ser, mais fundo voc@ penetrari na sua pr6pria individualidade. Ado- 
tei pouco antes essa abordagem na Arqueologia do Eu. E uma abordagem 
completamente legitima, pois, como todas as boas metiforas, toma alguma 
coisa que j i  conhecemos e a aplica a algo que ainda nHo nos 6 familiar, para 
nos ajudar a apreender melhor este ultimo. Neste caso, todos n6s sabemos 
que o corpo C experimentado dentro do ambiente fisico, e todos nos sabemos 
que a mente C experimentada dentro do corpo. A metifora da profundidade, 
do movimento interior 6,  desse modo, uma sugestHo maravilhosa de que a 
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alma C tarnbCm experimentada dentro da mente, e n5o obstante tambCm se 
move para muito alCm dela, e de que o espirito esti dentro e totalmente alem 
da alma, transcendendo tudo, abarcando tudo. A metifora das "camadas de 
profundidade" ou "invblucros do Eu" (corno C encontrada, por exemplo, no 
Vedanta e nos sete castelos interiores de Santa Teresa) 6 uma metifora adorC 
vel, e nos lembra vigorosamente de que aquilo que o mundo vulgar toma 
como "profundo" 6, com freqiiencia, bastante raso. 

A metifora da altura C igualmente adorivel. Embora, como Huston nos 
faz lembrar, a palavra "altura" seja, com freqiiencia, utilizada para niveis de 
realidade, em Gltima anilise niveis de realidade e niveis de consci@ncia s50 
duas expressaes para a mesma coisa, e desse mod0 podemos falar proveitosa- 
mente de ascensHo da consciencia, de alturas da alma e do espirito, do movi- 
mento para mais alem, que e transpessoal e superconsciente. Essa metifora 
tambCm esti arraigada em algo que nos j i  sabemos: cada vez que transcende- 
mos uma preocupaq50 estreita e avanqamos em direq5o a uma perspectiva 
mais ampla, sentimos que nos elevamos acima da situaq5o. H i  uma sensaqzo 
de ser livre, um sentimento de libertaq50, um aumento na sensaq50 de espaqo, 
uma transcendencia. Passar do egocentric0 para o etnocentrico, para o mun- 
dicGntrico e para o teochtrico, 6 ascender para esferas maiores, mais amplas 
e mais elevadas de libertaq50 e abrangencia, de transcendencia e inclus50, de 
liberdade e compaixzo. AS vezes, essa ascens5o C tamb6m sentida de maneira 
concreta, como quando, por exemplo, a energia kundalini se movimenta, lite- 
ralmente, subindo a coluna vertebral. A metifora da altura vertical tambCm 
funciona bem porque, em muitas experiencias espirituais, sentimos que o 
Espirito desce de cima para dentro de nbs (um fator enfatizado em muitas 
priticas espirituais, desde a descida da supermente de Aurobindo at6 a desci- 
da do espirito santo dos gnbsticos). Atingimos o Espirito, subindo, com Eros; 
o espirito nos atinge, descend0 sobre nbs, com Agape. Essas tambCm s3o 
metiforas maravilhosas. 

PorCm, precisamos ser muito cuidadosos para especificar que metiforas 
estamos utilizando, pois "profundidade", em cada uma delas, significa algo 
exatamente oposto. Com a metifora da profundidade ou da arqueologia, "pro- 
fundidade" significa uma realidade maior; com a metifora da ascens50, pro- 
fundidade significa uma realidade inferior. Por exemplo: trabalhando com a 
metifora da ascens80, podemos falar, como Assagioli o fez, de "psicologia das 
alturas" e de "psicologia das profundezas". Neste caso, tanto "alturas" como 
"profundezas" s50 julgadas de acordo com a sua relaqzo com o ego-racional 
m6dio. Qualquer coisa inferior ao ego (impulses arcaicos, emoqaes vitais, fan- 
tasias migico-miticas) faz parte da "psicologia das profundezas" (que signifi- 
ca, na verdade, psicologia inferior, primitiva), e qualquer coisa mais elevada do 
que o ego (alma e espirito) faz parte da "psicologia das alturas". Nesta met& 
fora, evoluq50 C a axens50 da consciencia desde a matCria at6 o espirito, pas- 



sando pel0 corpo, pela mente e pela alma, e involu@o 6 a descida da consci&n- 
cia atraves de quaisquer desses veiculos. Regressiio C um movimento para tris 
na linha da evoluqHo, enquanto desenvolvimento C um movimento para a frente 
nessa linha.36 (Na metifora da profundidade, regressgo C movimento em dire- 
$50 as superficies, e desenvolvimento C movimento em direqHo as profundezas: 
a mesma coisa, uma metifora diferente.)37 

Continuarei a utilizar todas essas metiforas e o contexto tornari claro o 
que cada uma significa. (A Figura 10 utiliza profundidade; as figuras de 1 a 9 
enfatizam a altura.) 0 fato C que todas essas met5foras sHo verdadeiras em 
seus prbprios contextos. Cada interior C um alCm, e um terapeuta de espectro 
total C um guia para as profundezas sempre crescentes que revelam alturas 
sempre maiores. 

Note que os fatores acima focalizaram quase que exclusivamente os desenvol- 
vimentos interiores do individuo (o quadrante Superior Esquerdo). Essas con- 
clusdes, embora vilidas, precisam ser colocadas no contexto dos outros 
quadrantes, at6 mesmo quando se tenta entender o desenvolvimento e a pato- 
logia individuais. Todos os quatro quadrantes interagem mutuamente (eles 
estHo encaixados um no outro), e desse mod0 todos eles sHo necessirios a fim 
de se entender patologias em qualquer um deles. 

Vimos que os eventos subjetivos na conscihcia individual (SE) estHo in- 
timamente inter-relacionados com eventos e mecanismos objetivos no orga- 
nismo (SD), tais como os eventos que ocorrem no tronco cerebral, no siste- 
ma limbico, no neocbrtex, nos padrdes de ondas cerebrais (estados alfa, beta, 
teta e delta), sincronizaqHo hemisfkrica, niveis e desequilibrios dos neuro- 
transmissores e assim por diante.38 Todos esses fatores do quadrante Superior 
Direito precisam ser cuidadosarnente incluidos em qualquer entendimento 
da psicopatologia individual. Esta inclui as verdades parciais da psiquiatria 
biolbgica, com enfase na farmacologia e nos tratamentos mCdicos da 
psicopatologia (embora nHo precisemos reduzir toda a consci@ncia a eventos 
no quadrante Superior Direito) . 

De maneira semelhante, precisamos analisar especificamente as corren- 
tes culturais mais amplas (Inferior Esquerdo) e as estruturas sociais (Infe- 
rior Direito), que sHo insepariveis do desenvolvimento da consci@ncia indi- 
vidual. Que bem nos fari ajustar e integrar o eu numa cultura que em si 
mesma est i  doente? 0 que significa ser um nazista bem-ajustado? Isso C 
saude mental? Ou seri que uma pessoa mal-ajustada numa sociedade nazis- 
ta 6 a unica que C sadia? 
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Todas essas consideraqdes s5o de impordncia fundamental. Uma m i  for- 
maq5o - uma patologia, uma "doenqa" - em qualquer quadrante i r i  rever- 
berar atravCs de todos os quatro quadrantes, pois cada hblon tem essas quatro 
facetas no seu ser. Desse modo, uma sociedade com um mod0 de produq50 
alienante (ID) - tais como salirios irris6rios por um trabalho desumanizante 
- se refletiri em baixa auto-estima para os trabalhadores (SE) e numa quimi- 
ca cerebral que n5o funciona adequadamente (SD) e que poderia, por exem- 
plo, institucionalizar o abuso do ilcool como automedicaq50. De maneira se- 
melhante, uma vis5o de mundo cultural que desvaloriza as mulheres resultari 
numa tendencia para mutilar o potencial feminino individual e numa quimica 
cerebral que poderia definitivamente recorrer ao uso de algum Prozac. 

E assim por diante, ao longo do circulo dos quatro quadrantes. Mutile um 
dos quadrantes e todos os quatro tender50 a sofrer hemorragia. Estamos nos 
aproximando rapidamente de um entendimento que reconhece as "patolo- 
gias" individuais como a simples ponta de um enorme iceberg que inclui esti- 
gios do eu, visdes de mundo culturais, estruturas sociais e acesso espiritual As 
profunde~as .~~ A terapia individual n50 6, de mod0 algum, destituida de im- 
porthcia; porim, em muitos sentidos, ela C apenas uma pequena fatia de um 
mundo disfuncional (ainda n5o integral). E por isso que uma terapia verda- 
deiramente integral n5o C apenas individual, mas tambCm cultural, social, 
espiritual e politica. 

Nos termos mais simples, uma terapia integral tentaria pois abordar tan- 
tas facetas dos quadrantes quanto isso fosse pragmaticarnente exeqiiivel em 
determinado caso. Future of the Body, de Mike Murphy, 6 um excelente com- 
psndio de uma visHo integral, assim como o C What Really Matters, de Tony 
Schwartz. Eu esbocei aspectos de uma vis5o integral em The Eye of Spirit*. The 
Life W e  Are Given, de Murphy e Leonard, C um guia pritico para um tip0 de 
pritica integral, e 6 altamente re corn end ad^.^^ 

PorCm, qualquer pessoa pode reunir sua pr6pria pritica integral. A idCia C 
exercitar simultaneamente todas as capacidades e dimensdes mais importan- 
tes do corpo-mente humano - fisico, emocional, mental, social, cultural, es- 
piritual. Em One Taste, eu resumo minhas pr6prias recomendaqdes para uma 
terapia integral nesse sentido ("todos os niveis e todos os quadrantes"); eis 
alguns exemplos, passando por todos os quadrantes, com algumas priticas 
representativas tiradas de cada um deles: 

* 0 Olho do Espirito, publicado pela Editora Cultrix, SP, 2001. 



DIETA - Atkins, Eades, Ornish; vitaminas, horm8nios 
ESTRUTURAL- levantamento de peso, aerbbica, longas caminhadas, Rolfing, 
etc. 

FARMACOLOGICO - virios medicarnentos/drogas, quando isso for apropriado 
MAQUINAS PARA o CEREBROIMENTE (BRAIN MACHINES) - para ajudar a induzir es- 
tados de conscihcia teta e delta 

RESPIRACAO - t'ai chi, ioga, bioenergktica, circulaqHo do prana ou energia 
do sentimento, qi gong 
SEXO - comunh5o sexual thtrica, sexualidade de corpo total autotrans- 
cendente 

Mental 

TERAPIA - psicoterapia, terapia cognitiva, trabalho com a sombra 
v~sAo - adoq50 de uma filosofia de vida consciente, visualizaq50, afirmaq50 

Espiritual 

PS~QUICA (xarn5, iogue) - xaminico, misticismo da natureza, tiintrico prin- 
cipiante 
~ U T I L  (santo) - misticismo da divindade, yidam, prece contemplativa, 
tintrico avanqado 
CAUSAL (sibio) - vipassana, auto-investigaqso, atenq50 pura, prece 
centralizadora, Testemunho, misticismo sem forma 
NAO-DUAL (siddha) - Dzogchen, Mahamudra, shaivismo, Zen, Meister 
Eckhart, misticismo n%o-dualista, etc. 

Sisternus - exercicio de responsabilidades corn rela550 a Gaia, A natureza, 
A biosfera e As infra-estruturas geopoliticas em todos os niveis 
Institucional - exercicio de deveres educacionais, politicos e civicos para a 
familia, a cidade, o Estado, a naq%o e o mundo 
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Relacionamentos - com a familia, com os amigos, com os seres sencientes 
em geral; fazer com que os relacionamentos se tornem parte do cresci- 
mento pessoal, descentralizando do eu.41 
Servi~os Comunithrios - trabalho voluntkio, abrigos para moradores de 
rua, asilos, etc. 
~ t i c a  - empenho com o mundo intersubjetivo do Bem, pratica da compai- 
xHo com relaqso a todos os seres sencientes 

A idCia geral da pritica integral C bastante clara: Exercite o corpo, a mente, a 
alma e o espirito no eu, nu cultura e nu natureza. (Isto C, tente exercitar todo o 
espectro nos dominios do eu, do nbs e do isto.) Adote uma pratica bisica em 
cada categoria, ou em tantas categorias quantas for pragmaticamente possi- 
vel, e as pratique simultaneamente. Em quanto mais categorias voc@ se empe- 
nhar, mais eficientes todas elas se tornarHo (pois todas elas estPo intimamen- 
te relacionadas como aspectos do seu prbprio ser.) Pratique-as diligentemente 
e coordene os seus esforqos integrais para desdobrar os virios potenciais do 
corpo-mente - ate que o prbprio corpo-mente se desdobre no Vazio, e que 
toda a jornada seja uma nebulosa lembranqa de uma viagem que nem sequer 
aconteceu. 



Algumas Correntes de 
Desenvoh&nento Importantes 

E XAMINAMOS SUCINTAMENTE 0s nivei~ ou ondas basicas, 0 eu que navega 
por essas ondas e alguns dos problemas que o eu pode encontrar enquan- 

to faz isso. Agora, voltaremos a nossa atenq20 para as linhas ou correntes de 
desenvolvimento. 

Naturalmente, cabe ao eu integrar todas essas varias correntes, e n6s j i  
conhecemos a hist6ria geral do eu e de seu desenvolvimento global. Agora, 
estamos apenas voltando a atenqHo para algumas das linhas mais importantes 
que o eu precisa equilibrar em sua jornada global.' Cada corrente de desenvol- 
vimento - da moral a estktica, do relacionamento interpessoal a cogniqHo - 
representa uma faceta importante do grande Rio da Vida e, desse modo, ao 
integrar essas correntes, o eu esta aprendendo a se sentir a vontade no Kosmos. 
Todas essas linhas de desenvolvimento podem entrar num psicografico do 
individuo (Figuras 2 e 3), que 6, na verdade, um grafico que avalia at6 que 
ponto o individuo "se sente em casa" no mundo. Quanto mais profunda for 
cada corrente, maior sera a por@o do Kosmos que ela abarca, at6 que abarque 
o Todo, e entHo se liberte no Fundamento e na Qiiididade de toda a mani- 
festaqHo. 

Nos mapas l a  e 5c, "Envergadura Moral" refere-se A corrente de desenvolvi- 
mento moral, que no meu esquema inclui n2o somente principios de julga- 
mento moral (Kohlberg) e de solicitude (Gilligan) - ou de como uma pessoa 
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chega a uma decisgo Ctica - mas tambem envergadura moral, ou aqueles 
considerados dignos de ser, em primeiro lugar, incluidos na decis5o. Como 
acontece com a maior parte das correntes, esta vai do egocentrico para o 
etnoc@ntrico, dai para o mundic@ntrico e ent5o para o teoc2ntrico (ou, de 
maneira mais precisa, "pneumoc~ntrico", ou centralizado no espirito, de mod0 
a nHo confundir o dominio transpessoal com o teismo mitico). Cada uma des- 
sas profundezas Cticas progressivamente mais amplas abrange dentro de si 
uma envergadura moral maior (do "eu" para o "n6sJ', do n6s para "todos 116s" 
e dai para "todos os seres ~encientes").~ 

Em nenhum outro lugar a maravilhosa expans50 da consciencia 6 mais 
evidente do que na identidade entre o eu e sua moral, uma expans50 que, em 
sua maior parte, se perde se o nosso foco estiver na planura e se descrevermos 
a psicologia apenas com os termos do Lado Direito, onde h i  simplesmente o 
organismo (SD) e sua interaqHo com o ambiente (ID): o cCrebro processa as 
informaqdes por meio de sistemas conectivos emergentes, e, acionado pelos 
seus mecanismos autopoiitticos auto-organizadores entrelaqados com o seu 
ecossistema, seleciona as respostas que tCm mais probabilidade de fazer com 
que o cerebro e o seu material genetic0 sigam em frente no tempo. 

Tudo isso C verdadeiro, e tudo isso omite os fatos interiores: "0 que e que 
vocC chama de eu mesmo? Com o que vocG identifica esse eu que C seu?" Pois 
essa identidade se expande do egodntrico para o etnocentrico, dai para o 
mundichtrico e entHo para o pneumocentrico - voc$, na verdade, sente que 
est4 unido a cada um desses mundos em expans50 - e nada disso 6 assinalado 
por esquemas do tip0 "organismo e ambiente", que reconhecem apenas iden- 
tidades baseadas em entidades quantitativas exteriores (e nHo em mudanqas 
qualitativas interiores) . 

Essa identidade em expans50 6 diretamente refletida em percepq5o moral 
(a identidade subjetiva C refletida na Ctica intersubjetiva: n50 apenas organis- 
mo e ambiente, mas tambCm eu e cultura). Pois vocg tratari como si mesmo 
aqueles corn os quais voc? se identifica. Se voc@ se identifica somente consigo 
mesmo, voc& tratari os outros narcisisticamente. Se voc& se identifica com 
seus amigos e com sua familia, voc& se importari com eles. Se voc@ se identi- 
fica com a sua naqHo, voc@ tratari as pessoas que o cercam como seus compa- 
triotas. Se voc@ se identifica com todos os seres humanos, vocC lutarA para 
tratar todas as pessoas de maneira justa e compassiva, independentemente de 
raqa, de sexo, de cor ou de crenqa. Se a sua identidade se expandir de mod0 a 
abraqar o Kosmos, voc@ tratari todos os seres sencientes com respeito e bon- 
dade, pois todos eles s5o manifestaqdes perfeitas do mesmo Eu radiante, que 
C igualmente o seu pr6prio Eu. Isso vem at6 voc@ numa realizaq50 direta da 
Identidade Suprema, precisamente porque a identidade pode abarcar todo o 
espectro da consci@ncia, da materia para o corpo, do corpo para a mente, da 
mente para a alma e dai para o espirito, sendo que cada expans50 traz uma 



abranghcia moral maior, at6 que o proprio Todo C abarcado com uma 
equanimidade apaixonada. 

E onde esti o gene egoista em tudo isso? Somente quando se focaliza 
apenas o quadrante Superior Direito uma visHo tZo estreita da realidade hu- 
mana poderia ganhar crCdito. Uma vez que a verdade, em qualquer dominio 
que seja, sempre traz consigo certos tipos de vantagens (a sabedoria tem muitas 
recompensas), C razoavelmente ficil encontrar algumas maneiras pelas quais 
essas recompensas se traduzem em vantagens sexuais (o que elas as vezes 
fazem), e desse mod0 C ficil fingir que todas essas verdades superiores nada 
mais sHo que maneiras inteligentes de encontrar um parceiro. 

E, quando a utilidade limitada desse jogo neodarwinista fica evidente, C 
muito ficil mudar toda a concepqso de seleqHo natural para a de "memes" 
(que sHo, basicamente, h6lons em qualquer quadrante - intencional, compor- 
tamental, social ou cultural), e simplesmente aplicar a seleqHo natural a qual- 
quer coisa que perdure no tempo - uma caracteristica cultural, uma institui- 
$50 social, um estilo de roupa, uma idCia filosofica, um estilo musical e assim 
por diante. Por mais verdadeiro que tudo isso possa ser, continua-se a ignorar 
a quest50 central e fundamental, que nZo C esta: "Como podem os holons ou 
memes, uma vez que tenham emergido, continuar existindo?" (sim, eles s%o 
selecionados por press6es evolutivas de viirios tipos), mas a seguinte: 'Rntes de 
mais nada, de onde v&m os novos memes? Admitindo-se que memes bem- 
sucedidos sejam aqueles que sHo selecionados assim que surgem, por que e 
como eles surgem, afinal de contas?" 

Em outras palavras, a criatividade, qualquer que seja o nome pel0 qual ela 
seja conhecida, esti incorporada no proprio tecido do Kosmos. Essa criatividade 
- Eros C um dos seus muitos nomes - aciona a ocorr6ncia de holons cada 
vez mais elevados e cada vez mais amplos, impulso esse que se mostra, nos 
dominios interiores, como uma expansiio da identidade (e da Ctica e da conscien- 
cia) que vai da matCria para o corpo, do corpo para a mente, da mente para a 
alma e dai para o espirito. E a prova dessa seqiiencia C encontrada nZo exami- 
nando-se fixamente o organism0 fisico e o seu ambiente, mas sim, olhando-se 
para o interior dos dominios subjetivo e intersubjetivo. PorCm, a humanidade 
jri fez isso com muito cuidado durante, pel0 menos, virios milhares de anos, e 
os resultados gerais sHo apresentados nos mapas de 1 a 11. 

Na planura, como vimos, pensa-se que o mundo do Lado Direito, de enti- 
dades e de sistemas objetivos, C o unico mundo "verdadeiramente real", e 
assim, diz-se que todos os valores subjetivos sZo meramente pessoais, ou 
idiossincriticos, ou baseados em preferencias emocionais, mas que nHo pos- 
suem fundamento na propria realidade. PorCm, se nos rejeitarmos as limita- 
q6es da planura, torna-se 6bvio que os dominios subjetivo e intersubjetivo sHo 
simplesmente os interiores dos holons em cada nivel do Kosmos. A subjetivi- 
dade 6 uma caracteristica inerente do universo. Naturalmente, h i  preferhcias 
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pessoais no h b i t o  dos dominios subjetivos, mas esses proprios dominios, e 
suas ondas gerais de desdobramento, s5o t5o reais quanto o DNA, e at6 mes- 
mo mais significativas. A expans50 da identidade moral C simplesmente uma 
das manifestaqBes mais 6bvias dessas profundas ondas de desdobrarnento da 
conscihcia. 

A express50 "Niveis de Alimento" (mapa lb) refere-se aos niveis de necessida- 
de, de impulsos ou de motivaq50 bbsica (que podem ser conscientes ou in- 
conscientes). Como eu sugeri em Up from Eden e A Sociable God*, a necessidade 
surge devido ao fato de que cada estrutura (em niveis e em linhas) 6 um 
sistema de interciimbio relacional com o mesmo nivel de organizaq50 no mundo 
todo, resultando numa holarquia de "alimentos" - alimento fisico, alimento 
emocional, alimento mental, alimento an imi~o .~  

As necessidades fisicas refletem nossos relacionamentos e interchbios 
fisicos com o universo material: alimento, bgua, abrigo e assim por diante. As 
necessidades emocionais refletem nosso relacionamento com outros seres 
humanos e consistem num interchbio de calor emocional, intimidade se- 
xual e solicitude. As necessidades mentais refletem nossos interciimbios com 
outras criaturas mentais: em cada ato de comunicaq50 verbal, trocamos um 
conjunto de simbolos com outras pessoas. (Monges que fazem votos de celi- 
bat0 e de silencio relatam que a falta de comunicaq50 C muito mais dolorosa 
que a falta de sexo; s5o necessidades e impulsos genuinos, baseados no inter- 
c h b i o  relacional.) E as necessidades espirituais refletem a nossa necessidade 
de travar um relacionamento com uma Fonte e Base que proporcione confir- 
magso, significado e libertaq50 para os nossos eus separados (a n5o-satisfaq50 
dessas necessidades 6 descrita, de uma maneira ou de outra, como inferno). 

Em Up from Eden, eu discuto detalhadamente esses niveis de necessidade e 
de motivaq5o (apresentando oito niveis gerais de motivaqio, e n5o simples- 
mente os quatro que estou utilizando aqui), e os relaciono com concepqBes 
semelhantes, tais como a de Maslow, juntamente com exemplos de como a 
opresdo e a repress50 distorcem interciimbios relacionais, o que resulta em pato- 
logias (doenqa fisica, doenqa emocional, doenqa mental, doenqa espiritual; 
todas as patologias que discutimos no Capitulo 8 n50 s5o apenas rupturas do 
eu, mas tambCm rupturas do intercimbio relacional com outras pessoas). 
Embora possamos diferenciar muitos tipos e niveis diferentes de necessidade, 

* Urn Deus Social, publicado pela Editora Cultrix, SP, 1987. 



todas as necessidades genuinas refletem simplesmente os inter-relacionamentos 
necessArios A vida de qualquer holon (em qualquer nivel). 

A expressHo "VisHo de Mundo" (mapa 1 b) se refere A maneira como o mundo 
se parece em cada uma das ondas b5sicas no Grande Ninho. Quando voc@ tem 
apenas sensagbes, percepgbes e impulsos, o mundo 6 arcaico. Quando vocC 
acrescenta a capacidade de criar imagens e simbolos, o mundo C magico. Quan- 
do voc@ acrescenta concepgdes, regras e pap& o mundo se torna mitico. 
Quando surgem capacidades formais-reflexivas, o mundo racional surge B vis- 
ta. Com a visHo-logics, compbe-se o mundo existencial. Quando aparece o 
sutil, o mundo se torna divino. Quando aparece o causal, o eu se torna divino. 
Quando aparece o nHo-dual, o mundo e o eu sZo compreendidos como um 
unico Espirito. 

Mas isso, porCm, nHo acontece de alguma maneira prC-dada, fixa. A visHo 
de mundo se desdobra numa cultura em particular corn suas caracteristicas 
superficiais especificas (e com freqiiCncia l ~ c a i s ) . ~  Em geral, a express50 "vi- 
sHo de mundo" se refere ao quadrante Inferior Esquerdo, ou a todas as prati- 
cas intersubjetivas, signos lingiiisticos, estruturas semiinticas, contextos e sig- 
nificados comunais que sHo gerados por meio de percepg6es compartilhadas e 
de valores coletivos - em resumo, de "cultura". A dimensHo cultural (Infe- 
rior Esquerdo) C diferente (mas nHo C separavel) da dimens50 social (Inferior 
Direito), que envolve as formas exterior, concreta, material e institucional da 
vida coletiva, inclusive modos de produq5o tecno-econbmicos, priticas so- 
ciais coletivas, estruturas arquitethicas, sistemas sociais, meios de comuni- 
cagHo escritos e falados (imprensa, televis50, internet), infra-estruturas geopo- 
liticas, sistemas familiares e assim por diante. 

As visdes de mundo sHo particularmente importantes porque toda cons- 
ciCncia individual, subjetiva, surge dentro da clareira criada por estruturas cul- 
turais ou intersubjetivas. Por exemplo, alguCm no estigio moral 2 de Kohlberg 
(a etica faz parte das estruturas intersubjetivas), que enfrente um dilema Cti- 
co pessoal, tera todos os seus pensarnentos governados, em sua maior parte, 
pelas caracteristicas profundas do estigio moral 2. Ele na'o tera um pensamen- 
to do estigio moral 5 cruzando-lhe a mente. Desse modo, ele nHo C "livre" 
para pensar em qualquer coisa que queira. Seus pensamentos subjetivos sur- 
gem num espqo ou clareira que C criada, e em grande medida controlada, pelas 
estruturas intersubjetivas da sua visa'o de mundo cultural (inclusive pel0 estagio 
moral do seu eu individual). Como vimos, mesmo que essa pessoa tenha uma 
experiencia de pic0 de um dominio transpessoal, essa experiGncia sera, em 
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grande medida, interpretada e veiculada pelas estruturas intersubjetivas que 
se desenvolveram no seu prbprio caso. (Deixar de ver que as experihcias 
subjetivas surgem no espago criado pelas estruturas intersubjetivas C um dos gran- 
des riscos das muitas formas de psicologia espiritual e transpessoal, em espe- 
cial daquelas que enfocam apenas estados alterados ou nHo-ordinirio~.)~ Na- 
turalmente, os individuos podem, at6 um certo grau, transcender aspectos da 
sua pr6pria cultura; e, quando isso acontece, eles procuram outras pessoas 
com as quais possam partilhar as novas introvis6es - criando desse mod0 
uma nova cultura. A questlo C que a subjetividade e a intersubjetividade - na 
verdade, todos os quatro quadrantes - slo mutuamente emergentes e mu- 
tuamente interdependentes. 

A palavra 'Rfetividade" (mapa lb) refere-se a linha de desenvolvimento de 
afetos, ou de "emoq6es7' e "sentimentos" no sentido mais amplo da palavra. 
HA dois significados bastante diferentes da palavra "emo$io" na filosofia pe- 
rene, e eu utilizo ambos. Em primeiro lugar, emoq5o se refere a um nivel espe- 
cifico de consciGncia, o pranamayakosha, ou o nivel-invblucro da energia emo- 
cional-sexual (a estrutura bisica do "impulso/emoqHo" nos mapas). Em se- 
gundo lugar, ela se refere ao matiz do sentimento energbtico de toda e qualquer 
estrutura bisica, ao longo de todo o espectro. (Essas estruturas bisicas estHo 
listadas sob o titulo 'Rfetividade" no mapa lb.) Tenho sido com freqiiencia 
acusado de limitar o "sentimento" ou a "emoqlo" i primeira definiqso e de 
ignorar a segunda, mas isso C absolutamente incorreto. Por exemplo, em The 
Atman Project*, eu relacionei os "elementos afetivos" de cada uma das estrutu- 
ras bisicas do espectro total. A prbpria conscihcia C mais um "sentimento- 
percepqHoV do que urn "pensamento-percep~lo", e h4 niveis desse sentimen- 
to-percepq50, ou nitidez vivencial, ao longo do Grande Ninho. 

(Urn dos grandes problemas dos circulos humanistas/transpessoais C que 
muitas pessoas confundem o calor e a expansividade do coraqHo na percepqHo 
pbs-convencional com os sentimentos meramente subjetivos do corpo senso- 
rial, e, apanhados nesse sofisma do prC-pbs, recomendam simplesmente o 
trabalho com o corpo para a expans50 emocional superior, quando o que tam- 
bkm C necessirio C o crescimento cognitivo pbs-formal, e nHo simplesmente a 
imersEo cognitiva pre-formal. E bbvio que o trabalho com o corpo tem um 
papel importante e fundamental a desempenhar no crescimento e na terapia, 

* 0 Projeto Atman, publicado pela Editora Cultrix, SF: 1999. 



mas a e l e v a ~ b  das sensaqdes prbformais ao amor pos-formal tem causado 
interminiveis problemas no movimento do potencial h ~ m a n o . ) ~  

A "Identidade Sexual" (mapa lb) segue o desenvolvimento da sexualidade 
desde as suas raizes biolbgicas (que s5o dados biolbgicos, e n5o construgbes 
culturais), passando pelas formaqdes convencionais (que siio, em sua maior 
parte, constru@es culturais), e indo at6 orienta~6es transexuais (que s50, em 
grande medida, transdiferenciadas e transconvencionais). As pesquisas conti- 
nuam a confirmar que as caracteristicas profundas das ondas bisicas e da maio- 
ria das correntes relativas ao eu (Ctica, necessidades, capacidades de adotar 
pap&) s5o sexualmente neutras (isto 6, s50 essencialmente as mesmas nos ho- 
mens e nas mulheres). No entanto, homens e mulheres podem negociar essas 
mesmas estruturas e estigios "numa voz diferente" (o que 6 usualmente resu- 
mido dizendo-se que os homens tendem a traduzi-10s com uma @nfase na 
aq50 e as mulheres com uma Cnfase na comunh50, embora ambos utilizem 
ambas) .7 

Em 0 Olho do Espirito, argumentei que precisamos de uma abordagem do 
tip0 "todos os niveis e todos os quadrantes" para o feminismo e para estudos 
de g@nero sexual, ou de um "feminismo integral". Infelizmente, muitas femi- 
nistas resistem a uma abordagem integral porque, com freqiiencia, reconhe- 
cem apenas um quadrante (em geral o Inferior Esquerdo ou a construg50 cul- 
tural da sexualidade), enquanto negam os outros (tais como os fatores biolb- 
gicos, uma vez que eles suspeitam que isso 6 uma outra versso de "biologia i 
destine", que seria o caso se o quadrante Superior Direito fosse o unico 
quadrante existente. Mas os fatores biol6gicos s5o profundamente moldados 
pelos valores culturais, pelas instituiqbes sociais e pelas intengbes pessoais; 
desse modo, reconhecer alguns fatores biol6gicos nHo 6 uma atitude sexista, 
mas realista). Esse enfoque estreito 6 inadequado, mas nHo precisa impedir 
outras pessoas de continuar com urn feminismo mais integral, e muitas o t@m 
feito, tais como Joyce Nielsen, Kaisa Puhakka e Elizabeth Deb01d.~ 

A segHo 'Rrte" (mapa 8) refere-se a niveis de experihcia estkrica e podemos 
ver aqui um fenbmeno muito importante que se aplica A maior parte das for- 
mas de desenvolvimento. A saber, voc@ pode analisar uma dada atividade (tal 
como a arte) com base tanto no nivel de onde ela vern como no nivel para o qua1 
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ela se dirige - ou o nivel que produz a arte e o nivel representado na arte. 
(Como acontece com qualquer mod0 de consci@ncia, voc@ podera analisar o 
nivel do sujeito da consci@ncia - o nivel de individualidade - e o nivel de 
realidade do objeto da consciCncia, como C explicado em vhrias n ~ t a s . ) ~  Por 
exemplo, a arte produzida pelo nivel mental pode tomar como seu objeto algo 
nos dominios material, mental ou espiritual, e temos uma arte muito diferen- 
te em cada caso. A obra de arte resultante 6, desse modo, um produto combi- 
nado das estruturas que estHo produzindo a arte e das estruturas que SHO 
representadas na arte (isto 6,  o nivel do eu que produz a arte e o nivel de 
realidade representado na arte). Isso nos d i  uma trama com um numero mui- 
to grande de diferentes tipos de arte, dos quais eu listei apenas algumas amos- 
tras representativas no mapa 8.1° 

Para mostrar o que esth envolvido nessa anhlise dualista, note que os pri- 
meiros artistas prC-hist6ricos (por exemplo, os pintores de cavernas do 
Paleolitico), embora estivessem presumivelmente "mais pr6ximos" da natu- 
reza e do dominio sens6rio-motor, nunca pintavam a natureza da maneira 
como os modernos o fariam. 0 s  artistas do Paleolitico 1150 utilizam a perspec- 
tiva, nem a sua arte C empirica ou "precisa" em qualquer sentido que n6s, 
modernos, aceitariamos (as figuras se sobrepunham umas i s  outras sem preo- 
cupaqHo com a separaqHo espacial, nHo havia percepqHo de profundidade, etc.). 
Uma razHo plausivel C que eles estavam pintando os dominios sens6rio-moto- 
res a partir da estrutura mPgica, que carece da capacidade para a perspectiva 
espacial. De maneira semelhante, na era mitica, a natureza nunca foi igual- 
mente representada em perspectiva, mas sempre como parte de uma expe- 
ri@ncia mitico-literal. Somente com a ascens50 da modernidade (comeqando 
na Renascenqa) e com o uso difundido da razHo-perspectiva, a pr6pria pers- 
pectiva passou a ser vista e, desse modo, pintada pela arte. Poderiarnos dizer 
que apenas depois que a consciCncia tomou alguma distincia da natureza, ela 
p6de pint4-la de maneira mais realista. 

Pela mesma razHo, somente com a reaqHo (anti)moderna do Romantismo, 
os sentimentos emocionais puderam se tornar objeto da arte expressiva. Foi 
apenas com a difundida diferenciaqso da mente e do corpo que os dominios 
do corpo puderam ser claramente percebidos pela mente e, desse modo, re- 
presentados. (E quando a moderna diferenciaqzo resvalou para a dissociaqHo, 
essa dolorosa patologia tarnbCm p6de se tornar parte dos temas expressivistas 
existenciais da arte.) 

A mesma anilise dualista (nivel do sujeito produzindo a arte e nivel do 
objeto sendo representado) pode ser realizada com modos de conhecimento 
(e, na verdade, com todos os modos de consci@ncia).ll Por exemplo, a 
racionalidade pode tomar como seu objeto os dominios sens6rio-motores (pro- 
duzindo conhecimento empirico-analitico), os pr6prios dominios mentais 
(produzindo fenomenologia e hermeneutics) ou os dominios espirituais (pro- 



duzindo teologia, razlo mandilica e assim por diante). Isso C importante para 
se compreender a razlo pela qual, com a modernidade, alguns niveis muito 
elevados (por exemplo, a razlo) confinaram a sua atenglo a alguns dominios 
muito baixos (por exemplo, a materia), tendo como resultado o fato de que a 
modernidade ficou se parecendo com uma regresslo, embora fosse apenas 
regressiva "pela metade": um sujeito superior restringindo a sua atenqlo a 
um objeto inferior - um eu mais profundo num mundo mais superficial (a 
boa nova e a m i  nova da modernidade) .I2 

A estCtica 6 uma corrente de desenvolvirnento extremamente importante 
porque 6 uma das correntes subjetivas proeminentes (o que nPo significa "ir- 
realJ' ou meramente idiossincritica; significa muito real como ontologia sub- 
jetiva). Vimos que Baldwin e Habermas, entre outros estudiosos, reconhece- 
ram que o desenvolvirnento precisa ser investigado em, pel0 menos, trCs mo- 
dos irredutiveis - estktico, moral e cientifico (isto 6, os Tr@s Grande~). '~ Como 
assinalei em 0 Olho do Espirito, todas as inGmeras correntes de desenvolvi- 
mento slo, basicamente, variaq6es dos TrCs Grandes. Algumas linhas de de- 
senvolvimento enfatizam os componentes subjetivos (por exemplo, identida- 
de propria, afetos, necessidades, estetica); outras enfatizam os componentes 
intersubjetivos (vis6es de mundo, lingiiistica, Ctica); e outras ainda os com- 
ponentes objetivos (cogniqlo exterior, cogniglo cientifica, linha cognitiva 
piagetiana, etc.).I4 Nenhum desses pode, em Gltima anilise, ser separado dos 
outros; porCm, cada corrente de desenvolvirnento tende a se orientar em dire- 
$50 a um quadrante em particular (por exemplo, o estCtico em direqlo ao 
subjetivo, o ktico em direqlo ao intersubjetivo e o cognitivo em direqlo ao 
objetivo). Ao enfatizar a importincia dos desenvolvimentos seguintes em to- 
dos os quatro quadrantes (ou simplesmente nos Tr@s Grandes), podemos nos 
esforgar por um modelo verdadeiramente integral. 0 s  holons em todos os 
quatro quadrantes evoluem e um modelo abrangente tentari levar em conta 
todas essas correntes evolutivas. 

Note que no mapa 3b ("Desenvolvimento Cognitivo") eu listei as "linhas 
cognitivas gerais". Isso se refere a uma maneira alternativa de conceitualizar o 
desenvolvirnento cognitivo uma vez que nos desloquemos de um modelo 
monolitico de um so eixo para um modelo integral de estados, ondas e corren- 
tes.15 Como esti indicado no mapa, podemos representar nlo uma s6 linha 
uniforme de desenvolvimento cognitivo, na qual cada estagio esti apoiado 
nos predecessores, como tijolos, mas, isto sim, como virias linhas relativa- 
mente independentes de desenvolvirnento cognitivo, desenvolvendo-se umas 
ao lado das outras, como colunas de uma bela mansgo. Baseando-nos funda- 
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mentalmente no fato dos estados naturais da conscihcia - isto C, na inegivel 
existencia e disponibilidade dos estados grosseiro/desperto, sutil/onirico e 
sono profundo/causal para os individuos em quase todos os estigios de seu 
desenvolvimento - podemos afirmar com razoivel certeza que esses esta- 
dos/dominios poderiam ter igualmente suas proprias linhas de desenvolvi- 
mento. Isso significa que poderiamos rastrear o desenvolvimento de diferen- 
tes tipos de cogniqHo (grosseira, sutil e causal) B medida que forem aparecen- 
do ao longo de toda a vida da pessoa. Em vez de um suceder o outro, todos 
eles se desenvolveriam simultaneamente, pel0 menos de certas maneiras. Eis 
alguns exemplos: 

A principal caracteristica da cogniqHo grosseira C que ela tomacomo objeto o 
dominio sensbrio-motor. Essa linha de cogniqHo comeqa com o pr6prio desenvol- 
vimento sensorio-motor, ingressa no operacional concreto e, em seguida, atinge 
um ipice e comeqa a se desvanecer na cogniqHo operacional formal. Ela tende 
a comeqar a se desvanecer nas operaqdes formais, e principalmente nas p6s- 
formais, pois ambas, cada vez mais, tomam o mundo do pensamento como 
um objeto e, desse modo, cada vez mais, avanqam para o hmbito da cogniqHo 
sutil. Poderiamos dizer, entHo, que a linha de cogniqiio grosseira (ou, mais 
tecnicamente, a linha que reflete o grosseiro) vai do sens6rio-motor, ao prC- 
op, ao conop e ao formop, e se desvanece na visHo-16gica. Essa linha cognitiva 
se desenvolve, como a maioria das linhas o faz, do prC-convencional e dai para 
o convencional e para o pos-convencional, mas 1-150 continua facilmente para 
alCm disso, em direqHo As ondas p6s-formal e p6s-p6s-convencional, simples- 
mente porque nesses esthgios mais elevados o mundo sens6rio-motor, embo- 
ra nHo seja abandonado em nenhum sentido, deixa de ser o objeto dominante 
da percepqgo. 

A principal caracteristica da cogniqHo sutil C que ela toma como seu objeto o 
mundo do pensamento, ou os dominios mental e sutil conjuntamente. Essa linha 
de desenvolvimento tambCm comeqa na primeira infincia (e provavelmente 
em estigios prC-natais; diz-se que C o principal mod0 cognitivo na maior parte 
dos bardos, assim como no sono com sonhos e nos estados meditativos do 
savikalpa samadhi). Essa linha sutil de cogniqiio envolve precisamente todas 
aquelas percepqdes cujo estudo foi subestimado pelos psic6logos cognitivos 
ocidentais: antes de mais nada, estados de imaginaqHo, fantasias, devaneios, 
vis6es criativas, estados hipnag6gicos, estados etCricos, revelaq6es vision& 
rias, estados hipn6ticos, iluminaqdes transcendentais, e dezenas de tipos de 
savikalpa samadhi (ou meditaqHo com forma). 0 que todas elas tCm em co- 
mum, ati  mesmo na primeira infhncia e na infhncia, C que elas tomarn como 
seus referentes nHo o mundo material dos eventos sens6rio-motrizes, mas o 
mundo interior de imagens, pensamentos, visdes, sonhos ...I6 

Nos geralmente esperariamos que a corrente sutil-cognitiva tivesse B sua 
disposiqHo as mesmas ondas bisicas que a maior parte das outras correntes: 



prC-convencional, convencional, p6s-convencional e pos-p6s-convencional (ou 
egocentrics, sociodntrica, mundicentrica e pneumochtrica), mas a quest20 
6 que se trata de uma linha de desenvolvimento que se estende at6 a primeira 
infiincia, e n5o salta, simplesmente, at6 um estigio superior, adulto. 

(No mapa 3b eu mostro a cogniq5o sutil adquirindo importiincia no for- 
mal e alCm dele, mas isso C apenas uma indicaqHo arbitrkia. Na verdade, eu 
suspeito que descobriremos que a cogniq20 sutil apresenta um desenvolvi- 
mento em U, estando mais presente no inicio da infhcia para, em seguida, se 
desvanecer temporariamente A medida que o conop e o formop tomam a dian- 
teira, e por fim adquirir novamente proeminCncia nos estdgios p6s-formais, 
at6 o causal. Ao mesmo tempo, n2o precisamos permanecer injustificadamente 
romiinticos quanto a essas implica~Bes, pois a cogniq2o sutil presente na in- 
fiincia 6 ainda, em grande medida, uma cogniq20 prbconvencional, egoc@ntrica, 
independentemente do quanto ela seja vivida e imaginativa [veja o Capitulo 
111. AlCm disso, a importiincia de se olhar para isso como uma linha de de- 
senvolvimento C que a cogniq2o sutil da infhcia poderia ent2o ser reconheci- 
da e aceita, o que tambCm, presumivelmente, produziria beneficios nos esti- 
gios pb-formais.) 

A principal caracteristica da cogniq50 causal C o fato de que ela k a raiz da 
aten~iio (e da capacidade de Testemunhar).17 Essa linha tambCm pode ser 
rastreada at6 a primeira infhcia, embora tome cada vez mais a dianteira nos 
estigios p6s-formais. (Para se informar a respeito das importantes razBes pe- 
las quais os estados primitivos de fus2o na primeira infiincia n20 devem ser 
confundidos com os estados iluminados superiores, ou Fundamento, veja a 
nota.)ls PorCm, essa linha tambkm poderia, se fosse reconhecida e aceita, ser 
fortalecida desde a Cpoca em que aparece pela primeira vez na infiincia. Presu- 
mo que isso traria muitos beneficios nessa ocasi2o e mais tarde.lg 

Podemos aplicar o mesmo tip0 de modelo ao eu e ao seu desenvolvimento, 
sugerindo que esses tr@s grandes dominios - grosseiro, sutil e causal - s2o 
a sede de tr@s diferentes linhas do eu, As quais chamo genericamente de ego, 
alma e Eu (ou frontal, psiquica profundo e Testemunha) .20 Assim como fize- 
mos com a cognigio, podemos tratar esses tr@s modos do eu como linhas de 
desenvolvimento relativamente independentes, de forma que elas nHo se de- 
senvolvam uma depois da outra, mas paralelamente. Esse relacionamento C 
mostrado na coluna dois no mapa 4b e na Figura 11. 

Naturalmente, as correntes, maioria, podem se desenvolver, e de 
fato o fazem, de maneira independente umas das outras - as 
virias correntes, com no seu pr6prio compasso pelas 
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FIGURA 11. 0 Desenvolvimento do Frontal (ou Ego), do Psiquico Profundo 
(ou Alma) e da Testemunha (ou Eu) 

ondas principais - raz50 pela qua1 o desenvolvimento global nHo segue ne- 
nhum tip0 de seqiiencia linear. Esta seq50 continua tratando desse tema, mas 
de maneira mais radical, pois eu estou sugerindo - assim como acontece com 
a cogniq50 - que aquilo que tem sido tradicionalmente considerado como 
uma s6 corrente (neste caso, o eu) poderia, na verdade, constituir-se de vdrias 
correntes diferentes, cada uma delas se desenvolvendo de maneira relativamente 
independente. 

Jb vimos que os principais estbgios da corrente do eu - tais como o eu 
corporal, a persona, o ego, o centauro - dependem das aptid6es desenvolvidas 
pelos estigios anteriores nessa corrente global. Quando esses eus emergem, 
eles se sobrepkm; porCm, urn grande n~mero de pesquisas confirma vigorosa- 
mente o fato de que eles emergem de uma maneira geralmente hierirquica 
(corno C indicado na coluna dois no mapa la, e novamente na Figura 

Tudo isso C ainda verdadeiro. A presente concepq50 n50 a substitui, mas a 
complementa: os dominios do grosseiro, do sutil e do causal podem se desen- 
volver, a d  um certo grau, independentemente urn do outro; e desse mod0 o 
frontal, a alma e o Eu podem se desenvolver, at6 um certo grau, um ao lado do 
outro. A mediq5o feita pelos pesquisadores do que eles consideram o desen- 
volvimento seqiiencial do eu ainda C precisa, mas o que eles estZio medindo C 
o eu frontal (do eu corporal ao ego e dai para o centauro), e nHo a alma ou o 
espirito, que podem se desenvolver, a$ urn certo grau, paralelamente a tudo 
isso, seguindo as suas prbprias holarqui\asaxinhos dentro de ninhos que nHo 
s5o bbvios do ponto de vista frontal.22 



0 ego (ou frontal) C o eu que se adapta ao dominio grosseiro; a alma (ou 
psiquico profundo) 6 o eu que se adapta ao dominio sutil; e o Eu (ou Testemu- 
nha) C o eu que se adapta ao dominio causal. 0 frontal inclui todos os estigios 
do eu que orientam a conscii?ncia para o dominio grosseiro (o eu material, o eu 
corporal, a persona, o ego e o centaur0 - todos os quais podem ser generica- 
mente charnados de "ego"). 0 frontal 15 o eu que depende da linha de cogniqio 
grosseira (do sensbrio-motor ao prC-op, deste para o conop e dai para o formop), 
e o frontal C, portanto, a corrente do eu responsivel por orientar e integrar a 
consciCncia no dominio grosseiro. 

Paralelamente a esses desenvolvimentos, a alma (o eu psiquico/sutil) pode 
seguir a sua prbpria trajetbria, desdobrando-se em sua pr6pria corrente 
holirquica. A alma ou linha psiquica profunda inclui todas as correntes do eu 
que adaptam a consci2ncia cis muitas facetas da esfera sutil. A alma C o eu que 
depende da linha sutil de cogniqzo (que inclui, como vimos, a imaginaqio, o 
devaneio, os sonhos lucidos, as visdes criativas, os estados hipnagbgicos, os 
estados etCricos, as revelaqdes visionh-ias, os estados hipnbticos, as ilumina- 
qdes transcendentais e inumeros tipos de savikalpa  ama ad hi),^^ e desse mod0 a 
alma C a corrente do eu que orienta e que integra a consciCncia no dominio 
sutil. No mapa 4b, eu indiquei o desenvolvirnento em U que o sutil i s  vezes 
parece percorrer; presente no inicio do desenvolvirnento (como "rastro de 
nuvens"), ele vai se desvanecendo, a medida que o desenvolvimento frontal 
(egbico) se efetua, apenas para se reafirmar nos estigios p6s-formais. (Uma 
vez que a maior parte dos te6ricos contesta esse desenvolvimento em U, eu o 
deixei de fora na Figura 11. N6s voltaremos a esse tbpico no Capitulo 11.) 

Paralelamente a esses dois dominios gerais de desenvolvimento, o Eu (ou 
Testemunha) pode seguir sua pr6pria corrente de desdobrament~.~~ A Teste- 
munha C o eu que depende da linha causal de cogniqio (a capacidade de aten- 
$20, a aqio de testemunhar de maneira desprendida, a equanimidade diante 
das flutuaqdes do grosseiro e do sutil, etc.) e, desse modo, C o eu que orienta 
e integra a consciCncia no dominio causal. Igualmente importante C o fato de 
que esse Eu C responsivel pela integraqzo global de todos os outros eus, on- 
das e correntes. E o Eu que brilha por meio do eu proximal em qualquer 
estigio e em qualquer dominio, e desse mod0 C o Eu que impulsiona a aqio de 
Eros de transcender e incluir, presente em todo desdobramento. E C o Eu 
supremo que impede que os trCs dominios - grosseiro, sutil e causal - se 
afastem uns dos outros logo de inicio. Isso porque, embora os tr@s dominios 
possam mostrar desenvolvimento relativarnente independente, eles ainda sio 
impelidos e mantidos juntos, e impelidos Eu radiante, o mais puro Vazio 
capaz de refletir com imparcialidade e por anto, de todo o dominio manifesto. 

Embora, com o desenvolvimento supe L2L o centro de gravidade da cons- 
ciCncia se desloque cada vez mais do ego para a alma e dai para o Eu, todos 
esses sio veiculos necessh-ios e importantes do Espirito, enquanto ele brilha 
nos dominios grosseiro, sutil e causal. Desse modo, todos os trGs podem es- 
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tar, e usualmente estHo, simultaneamente presentes, em virias proporqdes, 
ao longo de todo o desenvolvimento; e o proprio desenvolvimento mais eleva- 
do simplesmente envolve sua integraqHo inconsutil como um coro de vozes 
igualmente valorizadas, do Espirito no mundo. 

Desse modo, a mais simples generalizaq50 de uma psicologia integral 6 que 
ela envolve ondas, correntes e estados, o ego, a alma e o espirito. 

Quando se trata de terapia integral, isso significa virias coisas. Em pri- 
meiro lugar, embora o desenvolvimento global ainda apresente um inegivel 
deslocamento morfogenktico em direqHo aos dominios mais profundos (do 
ego para a alma e dai para o espirito), o terapeuta pode estar atento para os 
modos de reconhecer e de fortalecer a alma e o espirito i medida que estes, 
cada vez mais, v5o se manifestando, nHo simplesmente depois do ego, mas 
dentro dele e ao lado dele. A terapia integral e transpessoal funciona conco- 
mitantemente com o frontal, a alma e o espirito, i medida que eles se desdo- 
bram paralelamente manifestando suas prbprias verdades, introvisdes e pa- 
tologias possiveis. A afinaqiio com essas diferentes dimens6es da conscien- 
cia pode facilitar esse desdobramento, para que ele aconteqa de mod0 mais 
suave.25 

Porkm, isso n5o equivale a dizer que o trabalho no dominio grosseiro (tra- 
balho corporal, fortalecimento do ego) possa ser negligenciado em favor do 
trabalho com a alma ou com o espirito, pois, sem um ego forte como base, os 
dominios mais elevados n50 podem se tornar uma realizaq50 permanente, 
estivel e integrada. Em vez disso, os dominios superiores sHo relegados a 
experiencias de pico transitbrias, a revelaqdes temporkias, ou slo at6 mesmo 
dissociados em crises espirituais. Um individuo que esteja no estigio moral 2, 
na linha frontal do desenvolvimento moral, poderi "sentir holograficamente" 
todos os dominios transpessoais que ele queira, mas ainda teri de se desen- 
volver at6 o estigio moral 3, e em seguida at6 o 4 e depois at6 o 5, a fim de 
comeqar a realizar essas experiencias de uma maneira permanente, 60-dis- 
torcida, pbs-convencional, mundicentrica, global e "bodhidttvica". De fato, a 
incapacidade do terapeuta para seguir (e estimular) o desenvolvirnento da 
linha frontal, enquanto merarnente estimula os estados alterados, pode cob- 
tribuir para a incapacidade do seu cliente para integrar de maneira permanen- 
te os dominios superiores e inferiores, numa realizaqHo de espectro total. 

Desse modo, mesmo que as linhas grosseira, sutil e clqusal (e os eus 
correspondentes) possam existir paralelamente de muitas maneiras, ainda 
assim, com a evoluqHo e o desenvolvimento integral continuos, o centro de 
gravidade continua a se deslocar holarquicamente em direqHo i s  carnadas mais 



profundas do Eu (do ego para a alma e dai para o espirito), e, em torno dessas 
ondas mais profundas, a consciCncia se organiza cada vez mais. As preocupa- 
qBes do ego, embora raramente desapareqam, tendem a se desvanecer; a alma 
chega com mais frequhcia ao primeiro plho. Mas ela tambkm tende a final- 
mente se desvanecer, tornando-se mais delgada e transparente, i medida que 
o centro de gravidade se desloca mais e mais em direqHo ao espirito. Todas as 
coisas que pertencem aos eus inferiores, enquanto capacidades funcionais, 
continuam a existir, holarquicamente envolvidas nas ondas superiores; todas 
elas continuam a desempenhar capacidades funcionais, a enfrentar os seus 
prbprios problemas, a responder aos seus prbprios tratamentos; porkm, cada 
vez mais, elas perdem o seu poder de comandar a consciCncia e de reivindich- 
la como sua. 

Desse modo, no desenvolvimento integral global, o centro de gravidade 
da conscihcia ainda passa pelos nove fulcros do Grande Ninho, mas k uma 
cacofonia de muitas vozes, de muitas correntes, com frequencia sobrepondo- 
se e sempre se entrelaqando. Porkm, nenhuma das principais ondas da cons- 
cihcia pode ser totalmente superada. A frontal nHo pode ser superadaZ6, a 
viszo-16gica n&o pode ser s ~ p e r a d a ~ ~ ,  a sutil nzo pode ser superadaZ8 - n b  
para que haja um desenvolvimento e um despertar permanentes, duradouros 
e integrais. Todas essas ondas e correntes seguem rumo ao oceano do Sabor 
~ n i c o ,  impelidas ao longo desse grande campo morfogenktico pela forqa da 
"persuasHo gentil em direqgo ao Amor" - isto 6,  impelidas por Eros, pel0 
Espirito-em-aqHo, pelo Amor que move o Sol e as outras estrelas. 



Espiritualidade: 

u MA DAS QUEST~ES MAIS ESPINHOSAS C saber se a pr6pria espiritualidade se 
desenvolve necessariamente em estigios. Essa C uma quest50 extrema- 

mente delicada. N5o obstante, como tenho sugerido com freqiiencia, ela de- 
pende, em grande medida, da maneira como definimos "espiritualidade". Exis- 
tem, pel0 menos, cinco definiqdes muito diferentes, duas das quais parecem 
envolver estigios e tres, n50. Todas elas parecem usos legitimos da palavra 
"espiritualidade", mas C absolutamente necessirio especificar a que definiq50 
voce est i  se referindo. Na verdade, acho que elas correspondem a cinco aspec- 
tos muito importantes do amplo fenameno que chamamos de "espiritualidade", 
e todos eles merecem ser incluidos, at6 certo ponto, em qualquer modelo 
integral. 

Eis aqui as definiqdes mais comuns: (1) A espiritualidade envolve os ni- 
veis mais elevados de qualquer uma das linhas de desenvolvimento. (2) A 
espiritualidade 6 a soma total dos niveis mais elevados das linhas de desenvol- 
vimento. (3) A espiritualidade 6, ela mesma, uma linha de desenvolvimento 
separada. (4) A espiritualidade C uma atitude (tal como a sinceridade ou o 
amor) que voce pode ter em qualquer estigio em que esteja. (5) A espi- 
ritualidade, basicamente, envolve experiencias de pico, e 1-60 estigios. 

1. A espiritualidade envolve os niveis mais elevados de qualquer uma das linhas 
de desenvolvimento. Nessa definiq50, "espiritualidade" significa basicamente 
os niveis transpessoal, transracional, p6s-convencional de qualquer uma das 
linhas, tais como nossas mais elevadas capacidades cognitivas (por exemplo, 
a intuiq5o transracional), nossos afetos mais desenvolvidos (por exemplo, o 

I 



amor transpessoal), nossas mais elevadas aspiraqbes morais (compaixHo trans- 
cendental por todos os seres sensiveis), nosso eu mais evoluido (o Eu 
transpessoal ou Testemunha supra-individual), e assim por diante.' Nesse uso, 
a espiritualidade (ou esse aspect0 particular da espiritualidade) segue defini- 
tivamente um curso seqiiencial ou em estigios, pois ela compreende, por de- 
finiqgo, os estigios p6s-p6s-convencionais em qualquer uma das correntes de 
desenvolvirnento. Esse C um uso muito comum, que reflete os aspectos da 
espiritualidade que incorporam as capacidades mais elevadas, os motivos mais 
nobres, as melhores aspiraqbes; os "alcances maiores" da natureza humana; 
os mais altamente evoluidos, a extremidade crescente, a ponta de lanqa - 
tudo o que aponta para os niveis mais elevados de cada uma das linhas. 

2. A espiritualidade t a soma total dos niveis mais elevados das linhas de desenvol- 
vimento. Esta definiqHo C semelhante i definiqHo anterior, mas com uma @nfase 
ligeiramente diferente (porCm importante). Essa definiqzo enfatiza o fato de 
que, embora as linhas individuais se desdobrem de maneira hierirquica, a 
soma total dos estigios mais elevados dessas linhas n%o apresentaria um tal 
desenvolvirnento em estigios. Como o "desenvolvirnento total" e o desenvol- 
vimento do "eu total", o "desenvolvirnento espiritual total" niio ocorreria em 
esdgios. (Digamos que haja dez linhas de desenvolvirnento. Digamos que os 
estigios pos-pbs-convencionais dessas linhas sejam aqueles que estamos cha- 
mando de "espirituais". Uma pessoa poderia desenvolver capacidades p6s- 
p6s-con nas linhas 2 e 7. Outra pessoa, nas linhas 3, 5, 6, 8 e 9. Uma terceira 
pessoa, nas linhas 1 e 5. Cada uma dessas linhas C hierkquica, mas a soma 
total nHo segue, em absoluto, uma seqiiencia de conjunto.) Em outras pala- 
vras, o caminho espiritual de cada pessoa C radicalmente individual e Gnico, 
mesmo que as pr6prias aptidbes particulares possam seguir um caminho bem- 
definido. (No entanto, note que, com essa definiqio, precisamente devido ao 
fato de que as prdprias linhas de desenvolvirnento sHo ainda em estigios, o 
desenvolvirnento de cada uma dessas linhas poderia ser testado.) Creio que 
essa defini~Ho, assim como todas as outras, aponta para alguns aspectos mui- 
to reais e importantes da espiritualidade, aspectos esses que qualquer defini- 
$50 completa de espiritualidade deveria incluir. 

3. A espiritualidade 6, ela mesma, uma linha de desenvolvimento separada. Obvia- 
mente, neste caso, o desenvolvirnento espiritual mostraria algum tip0 de des- 
dobramento em estigios, uma vez que uma linha de desenvolvirnento, por 
definiqHo, mostra desenv~lvimento.~ Reuni cerca de duas dGzias de tebricos, 
do Oriente e do Ocidente, nos mapas 6a-c, que apresentam evidhcias convin- 
centes e i s  vezes extensas de que pel0 menos alguns aspectos da espiritualidade 
passam por um desenvolvirnento seqiiencial ou em estigios. Isso inclui a maior 
parte dos caminhos meditativos do Oriente e do Ocidente. Em todos esses 
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casos, esses aspectos da espiritualidade apresentam um desenvolvimento 
seqiiencial holirquico (embora, mais uma vez, isso nHo evite regressbes, espi- 
rais, avanqos temporirios para a frente ou experiencias de pic0 de qualquer 
um dos principais estados). 

0 extenso trabalho de Daniel I? Brown a respeito dos estigios do desen- 
volvimento meditativo, evidenciados nos estudos interculturais, merece men- 
qHo especial, pois silo as pesquisas mais meticulosas e sofisticadas feitas at6 
hoje (mapa 6b). 0 que ele e o seu colaborador, Jack Engler, descobrirarn C que 
"as principais tradiqbes [espirituais] que estudamos em seus idiomas originais 
apresentam um desdobramento de experiencias meditativas que se expressa 
num modelo em estdgios: por exemplo, o Mahamudra da tradiqHo Mahayana do 
budismo tibetano; o Visuddhimagga da tradiqHo do budismo Theravada pili; e 
os Ioga Sutras da tradiqHo hinduista sbscrita [estes foram depois comparados 
com fontes chinesas e cristHs]. 0 s  modelos sHo suficientemente semelhantes 
para sugerir uma seqii2ncia subjacente de estdgios invariantes comuns, apesar das 
imensas diferen~as culturais e lingiiisticas, bem como dos estilos de pritica ... 
0 s  resultados indicam vigorosamente que os estigios da meditaqHo sHo, de 
fato, de aplicabilidade universal e intercultural (numa anilise profunda, e nHo 
s~perficial)".~ 

0 trabalho desses pesquisadores esti  incluido em Transformations of 
Consciousness*, juntamente com um estudo aprofundado, feito pelo teologo da 
Harvard, John Chirban, a respeito dos estigios de desenvolvimento espiritual 
evidenciados pelos santos do cristianismo ortodoxo oriental (veja o mapa 6c). 
A conclusHo de Chirban: "Embora cada santo descreva a sua prbpria experien- 
cia (com freqiiencia sua propria maneira), paralelismos bisicos surgem quan- 
do se comparam os estigios dos santos uns com os outros. Sua uniformidade 
confirma a catolicidade das suas experiencias ..." - e a catolicidade (ou 
aplicabilidade universal) das proprias ondas bisicas da consciencia, que se 
refletem, de maneira semelhante, nessas numerosas fontes interculturais. Quer 
se esteja estudando Santa Teresa, Muhyiddin Ibn 'Arabi, Lady Tsogyal, SHo 
Dionisio, Patanjali, Hazrat Inayat Khan ou Mahamudra (todos eles listados 
nos mapas 6a-c), fica-se perplex0 diante da enorme semelhanqa dos campos 
morfogeneticos ou espaqos de desenvolvimento sobre os quais migram os 
estigios dos seus desenvolvimentos espirituais. 

'R Mais Elevada Ioga Thtrica", que 6 considerada, juntamente com o 
Dzogchen, o mais elevado dos ensinamentos de Buda, 6 dotada de uma 
inigualivel capacidade para apreender as extraordinarias inter-relaqbes entre 
os estados conscientes e as energias corporais (mapa 6b). De acordo com esse 
ensinamento, para dominar a mente, 6 preciso, concomitantemente, dominar 
as energias sutis do corpo - ch'i, prana, rlung, ki - e essa ioga C um primoro- 

* Transformap5es da Consciincia, publicado pela Editora Cultrix, Se 1999. 



so sistema para se aproveitar essas energias sutis em cada estigio de desen- 
volvimento, levando diretamente ao estado iluminado da Clara Luz do Vazio e 
incluindo esse estado. A Mais Elevada Ioga Thtrica resume essa evoluqHo 
global da conxiencia em funqiio de sete estigios muito bem delineados, cada 
um deles com um sinal fenomenolbgico bastante notivel que acompanha o 
estigio quando ele ocorre. Desse modo, na meditaqiio, quando a concentraqzo 
atinge o ponto em que a primeira estrutura bisica (ou skandha) C transcendi- 
da, surge na percepqiio uma aparencia semelhante a uma miragem. Quando 
todas as cinco estruturas bisicas do dominio grosseiro s50 transcendidas e a 
conscihcia do dominio sutil emerge, surge uma visgo como um "claro luar de 
outono". Quando a consciCncia sutil 6 transcendida e o iogue ingressa na 
conscikncia muito sutil (ou causal), a cessaq5o sem forma aparece como "a 
espessa escuridHo de uma noite de outono" e assim por diante (mapa 6b). 

Embora essas vis6es interiores mostrem um grande numero de semelhan- 
qas estruturais profundas com outros sistemas de meditaqzo, virios criticos 
tCm, ao longo dos anos, me censurado por concluir que hh grandes semelhan- 
qas entre, por exemplo, o Dharmakaya (e o Vazio) budista e o corpo causal (e 
o nirguna Brahman) do vedanta. E, 1-60 obstante - s6 como um exemplo - 
de acordo com a Mais Elevada Ioga Tiintrica, um tip0 do Dharmakaya C 
vivenciado no sono profundo sem sonhos (estado do sem-forma); o Sambhogakaya, 
no estado de sonho; e o Nirmanakaya, no estado de vigilia. PorCm, note que, de 
acordo com o Vedanta, o corpo causal C percebido no sono profundo sem 
sonhos; o corpo sutil C percebido no estado de sonho e o corpo grosseiro, no 
estado de vigilia. Portanto, se vocC acredita que existe semelhanqas entre os 
individuos no que se refere ao sono profundo sem sonhos, segue-se que h i  
algumas semelhanqas profundas entre o Dharmakaya budista e o corpo causal 
hinduista. (E hi4 tambCm semelhanqas entre o Sambhogakaya budista e o cor- 
po sutil hinduista, e entre o Nirmanakaya e o corpo grosseiro.) 

Naturalmente, h i  muitas diferenqas importantes entre essas noq6es bu- 
distas e hinduistas, e essas diferenqas precisam ser consideradas com atenqzo. 
E, niio obstante - simultaneamente -, parece haver semelhanqas importan- 
tes e profundas, e estas niio podem ser descartadas, como o fazem os pluralistas 
e os relativistas. Em todos os meus escritos, tenho procurado enfatizar ambas 
- certas semelhanqas nas caracteristicas profundas e importantes diferenqas 
nas caracteristicas superficiais. 

Uma das principais dificuldades em se chegar a um acordo a respeito de 
uma concepfrio de esthgios C que, em sua maior parte, as pessoas, mesmo que 
estejam de fato progredindo atravCs de estigios de cornpetencia, raramente 
experimentam qualquer coisa que lhes d2 a sensqrio de um esthgio ou que se parefa com 
um esthgio. Em sua prbpria experiencia direta, os "estigios" n5o fazem ne- 
nhum sentido. Por exemplo, com relaqzo ao desenvolvimento cognitivo, vod 
pode filmar em video crianqas num estigio pre-op (no qua1 elas afirmarzo 



Espiritualidade: Esthgios ou NZo? 1 151 

que, quando vocC passa uma certa quantidade de igua de um cop0 baixo para 
um cop0 alto, o cop0 alto teri mais agua), e vocC poderi mostrar a elas a fita 
de video quando estiverem no estigio conop (no qua1 C "totalmente obvio" 
que a mesma quantidade de igua est i  presente em cada copo), e elas o acusa- 
rHo de ter adulterado a fita de video, porque ningdm poderia ser tHo estupi- 
do, e, com certeza, nHo elas. Em outras palavras, elas percorrem todo um 
enorme estigio de desenvolvimento e, nHo obstante, nHo percebem de fato 
nem a mais leve evidencia de que acabou de ocorrer um marco extraordinirio. 

Isso acontece com os est6gios em geral. N6s os reconhecemos somente 
retrocedendo a partir da experiencia irrefletida, comparando nossas experien- 
cias com outras e verificando se h i  padrdes em comum. Se esses padrdes em 
comum sHo constatados em virios cenarios diferentes, entHo estaremos cer- 
tos ao supor que virios estigios estejam envolvidos. PorCm, em todos os ca- 
sos, esses estigios sHo o produto de investigaqdes e de pesquisas diretas, e 
nHo de um filosofar abstrato. E, quando se trata de experiencia espiritual, 
todas as grandes tradiqdes de sabedoria espiritual nos mapas 6a-c constatam 
que algumas aptiddes espirituais muito importantes seguem um modelo em esth- 
gios, nHo se desenvolvem "de uma tacada s6" mas como ondas de experiencias 
progressivamente mais sutis, e que cujo desdobramento demonstra certas 
semelhanqas quando se comparam essas experisncias, efetuadas com um gran- 
de numero de pessoas. Em outras palavras, temos alguns estigios. 

0 meu modelo tem sido freqiientemente acusado de se basear exclusi- 
vamente nas tradiqdes meditativas orientais. Uma olhada ripida nos mapas 
6a-c ser6 o bastante para dissipar essa opiniHo errada. Eu gostaria, em particu- 
lar, de chamar a atenqHo para a obra de Evelyn Underhill. Sua obra-prima, 
Mysticism, publicada pela primeira vez em 191 1, 6 ainda, em muitos sentidos, 
um clissico que at6 hoje nHo foi superado no que se refere ?I elucidaqHo das 
tradiqdes misticas e contemplativas ocidentais. Underhill divide o misticismo 
ocidental em trCs amplos estigios hierirquicos (com numerosos subestigios), 
que ela chama de misticismo da  natureza (uma expans50 lateral da consciCncia 
para abarcar a corrente da vida), de misticismo metafisico (culminando na cessa- 
$50 sem forma) e de misticismo divino (que ela divide em noite escura e em 
uniHo). Esses estigios sHo, de muitas maneiras, muito semelhantes aos meus 
pr6prios misticismos: da natureza, da divindade e sem forma ou nHo-dual. 
Esses estagios de espiritualidade sHo profundamente importantes, quer apare- 
qam no Oriente, no Ocidente, no Norte ou no Sul, e nenhuma consideraqHo a 
respeito de espiritualidade estaria completa sem eles. 

4. A espiritualidade C uma atitude (tal como a sinceridade ou o amor) que vocEpode 
ter em qualquer esthgio em que esteja. Esta 6,  provavelmente, a definiqHo mais 
popular e comum. NHo obstante, isso tem se comprovado muito dificil de 
definir ou mesmo de se enunciar de uma maneira coerente. NHo podemos 



simplesmente dizer que a atitude necessiria C o amor, pois o amor, de acordo 
com a maior parte das pesquisas, tende (assim como acontece com outros 
sentimentos de afeto) a se desdobrar do mod0 egocCntrico para o socioc@ntrico 
e dai para o mundidntrico; el portanto, essa atitude niio esti completamente 
presente em todos os niveis; mas se desenvolve a si mesma. (Seri que real- 
mente queremos chamar o amor egocCntrico de "espiritual"?). "Sinceridade" 
poderia funcionar, mas, novamente, a pergunta 6: 'R sinceridade C uma capa- 
cidade que j6 se apresenta plenamente formada, ou que se desenvolve aos 
poucos?" E ate que ponto um individuo prBconvencional pode ser "sincero" 
se ele n5o consegue sequer se colocar no lugar de outro? A palavra "integra~Ho" 
- o grau em que quaisquer linhas que estiverem presentes s%o integradas - 
C adequada, mas no meu sistema esse C apenas um outro nome para aquilo 
que o eu faz, e desse mod0 n5o 6 algo especificamente "espiritual". De qual- 
quer maneira, acredito que essa seja uma definiq50 legitima, mas at6 agora 
silo escassos os exemplos coerentes dessa definiq5o. 

5. A espiritualidade envolve, basicamente, experiEncias de pico, e niio estdgios. Isso 
C certamente verdadeiro em muitos casos, e experihcias de pic0 (ou estados 
alterados de consciCncia) 1150 apresentam, em geral, desenvolvimento ou des- 
dobramento em estigios. Elas s5o temporirias, passageiras, transitorias. AlCm 
disso, os estados, diferentemente das estruturas, s%o em sua maior parte in- 
compativeis. VocC n50 pode ser bCbado e sobrio ao mesmo tempo. (Isso C algo 
muito diferente das estruturas, as quais, devido ao fato de que transcendem e 
incluem, podem coexistir: c6lulas e molCculas podem existir conjuntamente, 
umas abarcando as outras - razHo pela qual o crescimento e o desenvolvi- 
mento ocorrem por meio de estruturas, e n5o de estados, embora os ultimos 
sejam significativos em si mesmos e possam exercer um impact0 direto sobre 
o desenvolvimento.) Portanto, se a definiq5o que uma pessoa tem de 
espiritualidade C uma experihcia de pico, ent50 isso n30 envolve um desdo- 
bramento em estigios. 

No entanto, como eu sugeri antes, voc@ poderi examinar mais detalha- 
damente as experihcias de pic0 e constatar que elas, em geral, envolvem 
experikncias de pic0 psiquicas, sutis, causais ou n%o-duais interpretadas por 
meio de estruturas arcaicas, migicas, miticas ou racionais - e cada uma des- 
tas apresenta um desenvolvimento em estigios. AlCm disso, essa C uma im- 
portante definiq50 de espiritualidade e pode mostrar que, praticamente em 
qualquer estigio de desenvolvimento, experiencias de pic0 temporirias nos 
dominios transpessoais s5o possiveis. No entanto, A medida que esses estados 
tempordrios s5o convertidos em caracteristicas duradouras, eles se tornam estru- 
turas que mostram desenvolvimento. (Eu incluirei na nota uma discuss20 a 
respeito de um mecanismo plausivel para essa convers50: o eu metaboliza 
experiencias temporirias para produzir estruturas holi~ticas.)~ 
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Estas sHo cinco das defini~des mais comuns de espiritualidade. A conclu- 
sPo: nem tudo o que podemos de fato chamar de "espiritualidade" apresenta 
um desenvolvimento em estigios. NHo obstante, muitos aspectos da espi- 
ritualidade parecem, numa inspeqHo mais minuciosa, envolver um ou mais 
aspectos desenvolvimentalistas. Isso inclui as extensdes superiores das virias 
linhas de desenvolvimento, bem como a espiritualidade considerada, ela mes- 
ma, como uma linha separada. No entanto, experiencias de pic0 nHo apresen- 
tam desenvolvirnento em estigios, embora tanto as estruturas que t@m expe- 
riCncias de pic0 quanto os dominios onde essas experiencias ingressam mos- 
trem desenvolvirnento se houver realiza~6es permanentes. 

0 DESENVOLVIMENTO PSICOLOGICO PRECISA 
SER CONCLU~DO PARA QUE 0 DESENVOLVIMENTO 
ESPIRITUAL POSSA COMECAR? 

Isso depende, mais uma vez, quase que totalmente da maneira como defini- 
mos esses termos. Se a espiritualidade C definida como uma linha de desen- 
volvimento separada, a resposta 6 "nHo" (porque ela ocorre paralelamente ao 
desenvolvirnento psicol6gic0, e nHo depois dele). Se a espiritualidade C defini- 
da como uma experisncia de pico, a resposta tambkm 6 "n%o" (porque ela 
pode ocorrer em qualquer ocasiHo). Mas, quando vamos um pouco mais lon- 
ge, tudo fica um pouco mais complicado. 

Antes de mais nada, o que muitos teoricos entendem por "desenvolvi- 
mento psicologico" sHo os estigios pessoais de desenvolvirnento (prk-con, con 
e p6s-con), e o que eles entendem por "espiritual" sHo os estigios transpessoais 
(p6s-pbs-con). Utilizando-se essas defini@es, e levando-se em conta qualquer uma 
das linhas de desenvolvimento, pode-se dizer que o psicologico, em geral, deve 
ser completado antes que o espiritual possa emergir de maneira estivel (sim- 
plesmente porque, como muitas pesquisas indicam, voce nHo pode ter o pos- 
con sem ter primeiro o con e assim por diante). 

No entanto - e C isso o que tem confundido muitos te6ricos -, como as 
prbprias linhas de desenvolvirnento podem se desdobrar de maneira indepen- 
dente, um individuo pode se encontrar num estigio espiritual muito elevado 
(transpessoal ou pbs-pos-con) em uma linha e ainda assim se encontrar num 
estigio pessoal ou psicol6gico muito inferior (con ou prC-con) em outras li- 
nhas. Por exemplo, uma pessoa pode estar num nivel de cogni@o transpessoal 
(talvez atingido por meio da meditaqso) e, no entanto, se encontrar num esti- 
gio de desenvolvirnento moral pessoal ou psicologico (con ou prC-con). Desse 
modo, mesmo que, com essas definiqdes, o espiritual apareqa apenas depois 
do psicol6gico em determinada linha, todos os tipos de desenvolvirnento es- 



piritual poderHo ocorrer antes, paralelamente ou depois, de todos os tipos de 
desenvolvimento psicologico, precisamente devido ao fato de que as prbprias 
linhas s5o relativamente independentes. Uma pessoa poderi estar num esti- 
gio prC-con numa linha, num estigio p6s-con em outra e num estagio p6s- 
pos-con em tr@s outras, o que, por essas definiqaes, significa dois niveis psico- 
logicos e tr& niveis espirituais, de mod0 que, obviamente, o desenvolvimento 
psicologico global nHo precisa ser concluido antes que qualquer tip0 de desen- 
volvimento espiritual possa ocorrer. 

Se a idCia que uma pessoa tem da espiritualidade s5o as experiencias de 
pico, essas poderPo ocorrer em qualquer ocasiPo e em qualquer lugar, e assim 
o desenvolvimento psicologico global tambkm nHo precisa estar completo para 
que essas experiencias ocorram. PorCm, a medida que esses estados se tor- 
nam caracteristicas, eles tambCm ingressam, necessariamente, no fluxo do 
desenvolvimento e nadarn em suas correntes morfogenCticas, fluindo atravCs 
das ondas do grande Rio da Vida. 

Finalmente, notemos um ponto de grande importsncia. Quer voc@, no final 
das contas, acredite ou nPo que a pritica espiritual envolve estigios, a 
espiritualidade autentica envolve a prdtica. Isso nHo significa negar que, para 
muitas pessoas, as crenqas sejam importantes, que a fC seja importante, que a 
mitologia religiosa seja importante. Significa simplesmente acrescentar que, 
como o testemunho dos grandes iogues, santos e sibios do mundo deixou 
bastante claro, a espiritualidade autentica tambkm pode envolver a expericncia 
direta de uma Realidade viva, revelada imediatamente e intimamente no cora- 
$50 e na consci@ncia dos individuos e favorecida pela pritica espiritual dili- 
gente, sincera e prolongada. Mesmo que vocC associe a espiritualidade a expe- 
riencia de pico, essas experi@ncias de pic0 podem muitas vezes ser induzidas, 
ou pel0 menos estimuladas, por virias formas de pritica espiritual, tais como 
o ritual ativo, a prece contemplativa, a viagem xamhica, a meditaqiio intensa 
e assim por diante. Todas essas priticas deixam a pessoa receptiva a uma 
experiencia direta do Espirito, e nHo meramente a crenqas ou idCias a respeito 
do Espirito. 

Portanto, nHo apenas pense de mod0 diferente, mas tambkm pratique di- 
ligentemente. Minha propria recomendaqHo C por qualquer tip0 de "pritica 
transformadora integral" (como resumi no Capitulo 8); mas qualquer tip0 de 
pritica espiritual autentica funcionark Um mestre qualificado, com quem 
voc@ se sinta a vontade, C indispensivel. Voci!. poderia comeqar consultando 
as obras do padre Thomas Keating, do rabi Zalman Schachter-Shalomi, do 
Dalai Lama, de Sri Ramana Maharshi, de Bawa Muhaiyadeen ou de qualquer 
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um dos muitos mestres amplamente reconhecidos em qualquer uma das gran- 
des linhagens. 

Ao mesmo tempo, tenha cuidado com qualquer um daqueles caminhos 
espirituais que envolvem simplesmente a mudanqa das suas crenqas ou idkias. 
A espiritualidade autentica nHo significa traduzir o mundo de maneira dife- 
rente mas, isto sim, transformar a sua conscihcia. No entanto, muitas das 
abordagens da espiritualidade do tip0 "novo paradigma" simplesmente far50 
com que voc@ mude a maneira de pensar a respeito do mundo; elas esperam 
que voc@ pense holisticamente em vez de analiticamente; esperam que voc@ 
creia 1-150 no mundo newtoniano-cartesiano, que funciona na base meciinica 
da bola de bilhar, mas, no mundo da teoria sistemica e da grande "teia da 
vida"; elas esperam que voc@ pense nHo A maneira da divisionalidade patriar- 
cal, mas, isto sim, A maneira da Deusa holistica e de Gaia. 

Todas essas idkias sHo importantes, mas sHo apenas maneiras de se pensar 
a respeito do mundo do Lado Direito, e nHo maneiras de transformar o mundo 
do Lado Esquerdo. A maioria dessas abordagens do tip0 novo paradigma re- 
comenda que utilizemos a vis5o-16gica (ou o pensamento holistico) a fim de 
superar nosso mundo fragmentado. Porkm, como vimos repetidas vezes, o 
desenvolvimento cognitivo (tal como a visHo-logica ou o pensamento em rede) 
k necessirio, mas ndo k suficiente, para o desenvolvimento moral, para o 
autodesenvolvimento, para o desenvolvimento espiritual e assim por diante. 
VocC pode ter pleno acesso A visHo-16gica e ainda se encontrar no estigio mo- 
ral um, com necessidades de seguranqa, impulsos egoc@ntricos e inclinaq6es 
narcisistas. Voc@ poderi dominar totalmente a teoria sistemica e aprender 
completamente a nova fisica e ainda assim estar muito precariamente desen- 
volvido em suas correntes emocional, moral e espiritual. 

Desse modo, simplesmente aprender a teoria sistemica, ou a nova fisica, 
ou aprender a respeito de Gaia, ou pensar holisticamente, nHo fari necessa- 
riamente coisa alguma para transformar a sua conscihcia interior, pois nada 
disso tem que ver com os estigios interiores do crescimento e do desenvolvi- 
mento. Abra qualquer livro a respeito da teoria sistemica, do novo paradigma, 
da nova fisica e assim por diante, e voc& aprenderi que todas as coisas fazem 
parte de uma grande Teia da Vida interconectada, e que, aceitando essa cren- 
qa, o mundo poderi ficar melhor. Porkm, raramente vote encontrari uma dis- 
cussHo a respeito dos muitos estdgios interiores de crescimento da consci?ncia, os 
h i c o s  que poderHo nos levar de fato a abarcar a consci&ncia global. Voc@ en- 
contrari pouca coisa a respeito dos estagios prk-convencional, convencio- 
nal, p6s-convencional e p6s-p6s-convencional; nada a respeito do que uma 
grande quantidade de pesquisas tem nos ensinado sobre o crescimento da 
consci@ncia do egochtrico para o socioc@ntrico e dai para o mundicentrico 
(ou, mais especificamente, os cerca de nove fulcros do desdobramento do eu); 
nenhuma sugestHo a respeito de como ocorrem essas transformaqBes interio- 



res e do que voc@ pode fazer para estimuli-las no seu pr6prio caso - contri- 
buindo assim, verdadeiramente, para uma consciencia espiritual mundicentrica 
e global em voc@ mesmo e nas outras pessoas. Tudo o que vocC descobre C que 
a ciencia moderna e as religi6es matriarcais concordam com o fato de que 
somos parte da grande Teia da Vida. 

A crise ecoldgica - isto 6, o principal problema de Gaia - nHo C a polui- 
qHo, o lixo t6xic0, a destruiqzo da camada de oz8nio ou qualquer coisa seme- 
lhante. 0 principal problema de Gaia 6 que nHo h i  um numero bastante gran- 
de de seres humanos que tenha se desenvolvido at6 os niveis de consciencia 
p6s-convencional, mundicCntrico e global, o que faria com que eles se voltas- 
sem naturalmente para a conservaqHo deste planeta. E nHo C aprendendo teo- 
rias sistemicas que os seres humanos se desenvolvem at6 esses niveis p6s- 
convencionais, mas, passando, no minimo, por meia duzia de transformaqbes 
interiores mais importantes, que vHo do egocentric0 para o etnochtrico e dai 
para o mundicentrico, sb entHo elas, elas podergo despertar para uma profun- 
da e autentica preocupaqiio com Gaia. A verdadeira cura da crise ecol6gica nHo 
esti em aprender que Gaia C a Teia da Vida, por mais verdadeiro que isso 
possa ser, mas em aprender maneiras de favorecer essas muitas e tHo 5rduas 
ondas de crescimento interior, que nHo sHo levadas em considera~Ho pela maio- 
ria das abordagens do novo paradigma. 

Em resumo, a teoria sistemica e as teorias da Teia da Vida, em geral, nHo 
transformarn a consci@ncia, pois, entravadas pel0 seu reducionismo sutil, elas 
nHo abordam adequadamente os estigios interiores do desenvolvimento da 
consciCncia - nos quais ocorre o verdadeiro crescimento. Elas podem ser um 
excelente ponto de partida para uma pessoa comeqar no caminho espiritual- 
elas sHo 6teis para sugerir uma vida mais unificada - porCm, por si s6, elas 
n50 parecem um caminho real para essa vida. Em resumo, elas nZo oferecem 
nenhum tip0 de pritica interior sustentada, capaz de realizar os estigios su- 
periores e mais globais de consciencia. E, infelizmente, ao afirmar que ofere- 
cem uma visHo de mundo completamente "holistica", elas com freqiiencia 
impedem ou desencorajam as pessoas de adotar um caminho verdadeiro de 
crescimento e desenvolvimento interiores, e desse mod0 dificultam justamente 
a evoluqHo dessa consciencia global que, por outro lado, elas tHo nobremente 
advogam. 



Existe uma Espiritualidade 
da infiincia? 

E XISTE UMA ESPIRITUALIDADE INFANTIL? 

Pelas defini~des 1 e 2, nHo. Pelas definiqdes 3, 4 e 5, sim. Um certo tipo 
de espiritualidade. 

A definiqzo 1 (a espiritualidade i o nivel mais elevado em qualquer linha) e a 
defini~Ho 2 (a espiritualidade C a soma total dos niveis mais elevados em todas 
as linhas) descartarn quase todo tip0 de espiritualidade da infancia, simples- 
mente porque, durante a primeira infiincia e a infancia, a maior parte das 
linhas de desenvolvimento C prC-convencional e convencional. Isso nHo exclui 
outros tipos de espiritualidade; afirma simplesmente que, na medida em que se 
defina a espiritualidade como transracional, supramental, p6s-formal, 
superconsciente e p6s-p6s-convencional, ent50 esses estdgios nHo estHo signi- 
ficativarnente presentes na infancia. 

A definiqHo 3 (a espiritualidade 6 uma linha de desenvolvimento separa- 
da) sustenta que a primeira infiincia e a infiincia, definitivamente, t@m uma 
espiritualidade ... mas apenas os estdgios inferiores de espiritualidade, os quais, 
de acordo com a maior parte das definiqdes, nHo parecem muito espirituais, 
em absoluto. At6 mesmo de acordo com os te6ricos que propdem essa defini- 
$20, o amor C egocentrico, as crenqas sHo narcisistas, a perspectiva estd absor- 
vida no eu, a capacidade de adotar o papel de outras pessoas (e, portanto, de 



se importar com as outras pessoas de maneira verdadeira) C rudimentar ou 
est i  completamente ausente. N5o obstante, essa definiqso considera que es- 
ses s5o os primeiros estdgios das linhas que podem ser chamadas de "espiri- 
tuais", pois elas se desdobrar50, com o desenvolvimento posterior, em capaci- 
dades que a maioria das pessoas claramente reconheceria como espirituais. 
0 s  "estigios da fC7', de James Fowler, constituem exatamente esse tip0 de 
modelo. Desse modo, de acordo com essa definiq50, n5o deveriamos concluir 
que as crianqas pequenas s5o santas ou sibias, ou que se acham em contato 
permanente com realidades espirituais authticas, mas, em vez disso, con- 
cluiriamos que elas se encontram numa longa estrada que leva a espiritualidade 
authtica por meio do desenvolvimento superior (e assim, voltamos As defini- 
qdes 1 ou 2: a espiritualidade "verdadeira" ou "aut&ntica" envolve os estigios 
de desenvolvimento pbs-pbs-convencionais) . 

A definiq50 4, por outro 1ado;sustenta vigorosarnente que as crianqas pe- 
quenas e as crianqas em geral est5o diretamente em contato com realidades 
espirituais, ou pel0 menos podem estar, pois s5o capazes de ficar em contato 
com a atitude que define a espiritualidade (sinceridade, amor, fluidez, etc.). 
Alem disso, em sua maioria, as pessoas que usam essa definiq5o afirmarn que 
as crianqas est5o mais em contato com essa qualidade, por exemplo, com a 
sinceridade ou com a fluidez, do que os adultos, e que a espiritualidade verda- 
deira requer que se recupere essa sinceridade. 

0 problema com essa definiq50, como vimos, C que ela tem encontrado 
dificuldade para produzir exemplos coerentes e dignos de crkdito. A "sinceri- 
dade" C algo que j i  vem plenamente formado ou ela se desenvolve aos pou- 
cos? Se ela n5o C capaz de adotar o papel do outro, ent5o at6 que ponto ela 
pode realmente ser "sincera"? Se a sinceridade for egocsntrica, n5o importa o 
quanto ela seja espont4nea e fluida, seri realmente isso o que nbs entende- 
mos por "espiritual"? "Espiritual" equivaleria a alegremente narcisista? 

Acontece que aquilo que a maioria das pessoas tem em mente com essa 
definiq5o C que as crianqas, com freqiiencia, t@m um contato maior com um 
certo sentimento-dimens50 do ser (oprana-maya-kosha, o e'lan vital, o envoltbrio 
emocional-eterico, o segundo chakra, etc.) e isso, muito provavelmente, C ver- 
dade. AlCm disso, C certo que determinados aspectos dessa dimens50 podem 
ser reprimidos pelas estruturas superiores da mente (ego, superego, cons- 
ciCncia), o que pode resultar em virios tipos de patologia dolorosa. E que, por 
fim, a recuperaga'o (na forma de regress50 a serviqo do ego) desse potencial 
perdido 6 necessh-ia a fim de compensar o prejuizo e recuperar uma perspec- 
tiva mais fluida, fluente e cheia de sentimento sobre a vida. 

Concordo com todos esses pontos. A quest50 6: "Por que atribuir ao sen- 
timento-dimens50 prC-convencional a palavra "espiritual", quando, como as 
pesquisas repetidamente t@m demoristrado, ele C egocentric0 com relac50 As 
outras pessoas?" Pois C extremamente importante a mente estar em contato 
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com os sentimentos do corpo, mas a espiritualidade tambtm envolve o contato 
com os sentimentos das outras pessoas, e urna quantidade imensa de pesqui- 
sas tem demonstrado, de maneira consistente, que urna tal ad0~50 de papCis e 
um tal perspectivismo aumentam de maneira uniforme, do prC-op para o conop, 
o formop e o p6s-formal. 

Se a sua idkia de espiritualidade C se sentir bem, ent5o a infiincia poderia 
ser o  den;' porCm, se a sua idCia tambtm envolve fazer o bem, adotando o 
papel de outras pessoas, e a projeq5o da sua consciencia mediante muitas 
perspectivas e panoramas pluralistas, de mod0 a incluir a compaixlo, o cuida- 
do e o altruismo, ent5o a infincia C um dominio de expectativas reduzidas, 
independentemente do quanto seja maravilhosamente fluido e fluente o seu 
egocentrismo. 0 que C lamentivel com relaqHo B repressso das capacidades da 
infiincia n5o C o fato de que, em sua maior parte, ela envolve a repress50 de 
dimens6es superiores, espirituais (por exemplo, a vijnana-maya-kosha), mas 
isto sim, o fato de ela envolver a repress50 de fundamentos inferiores mas 
inestimiveis (por exemplo, o prana-maya-kosha), cuja dissociaqHo pode muti- 
lar o desenvolvimento posterior. AlCm disso, a barreira de repressiio erguida 
pel0 ego para impedir que impulsos inferiores, prC-racionais, "subam", tam- 
bCm pode atuar, no desenvolvimento posterior, para impedir que impulsos 
superiores, transracionais, "desqam". As defesas contra o id podem defender 
contra Deus, simplesmente porque um muro C um muro. Mas aquilo que o 
ego infantil essencialmente reprime 6 o id prC-convencional, e nHo o Deus 
pos-convencional. 

A definiqgo 5 (experiencias de pico), no entanto, oferece urna definiq50 digna 
de crCdito e urna modesta quantidade de evidencias de que pel0 menos algu- 
mas crianqas t&m alguns tipos de experiencia espiritual. Acredito que isso seja 
verdade, e ofereci urna rede dessas experiencias - a saber, experihcias de 
pic0 nos dominios psiquico, sutil, causal ou n5o-dual, interpretadas por meio 
de urna perspectiva arcaica, migica, mitica, ou racional - pois, para a maior 
parte das crianqas, essas experiencias s5o migicas ou miticas. Eu percebo que 
muitos te6ricos contestam veementemente quando se chamam essas expe- 
riencias de "espirituais", e pesquisas tais como as de Fowler negariam qual- 
quer espiritualidade superior ou autentica a essas estruturas; porCm, acho 
que podemos nos referir a elas como experiencias de pic0 espirituais, se tiver- 
mos o cuidado de especificar os seus contornos exatos2 

0 hnico aspecto da primeira infiincia e da infiincia que, se existir, poderia 
ser realmente espiritual C esse aspecto que eu chamo de "rastro de nuvens de 
gl6ria" (extraido do poema de Wordsworth: "NHo de todo esquecidos ... mas 



seguindo o rastro de nuvens de glbria, eis que viemos..."), a saber, a dimen- 
sPo psiquica mais profunda (ou alma) que, de acordo com o que algumas 
evidencias preliminares indicam, esti presente desde o pr6-natal at6 os pri- 
meiros anos, mas em seguida se desvanece, A medida que o desenvolvimen- 
to frontal (eg6ico) se pde em m a r ~ h a . ~  0 "rastro de nuvens de g16rian refere- 
se, em geral, a toda percepqHo psiquica mais profunda (ou alma) que o indi- 
viduo traz para esta vida e que esti, portanto, presente, de certa forma, a 
partir da concepq50 (seja 15 como for que voc@ queira explicar isso - como 
reencarnaqgo, ou simplesmente como potenciais mais profundos presentes 
desde o inicio). Foi provavelmente Hazrat Inayat Khan que expressou isso 
da melhor maneira, representando a vis5o tradicional: "o choro de uma crianqa 
pequena 6, com muita freqiihcia, a expressgo do seu anseio pelos c6us 
angklicos [atraves dos quais ela acabou de passar em seu caminho para o 
nascimento terrestre - o que os tibetanos chamam de bardo do renasci- 
mento]; os sorrisos de uma crianqa pequena s5o uma narrativa das suas 
lembranqas do c6u e das esferas s~periores."~ 

A percepqPo psiquica profunda 6, de acordo com virias teorias, (1) a alma 
descend0 dos dominios do bardo (0s dominios entre a morte e o renascimento) 
ou (2) um fundamento ou potencial mais profundo que, necessariamente, se 
perde e 6 enterrado quando o ego analitico se desenvolve (mas que pode ser 
recuperado na iluminaq50 ou na plena realizaq50 espiritual). 

A segunda opq50, embora inicialmente pareqa exeqiiivel, parece ngo se 
sustentar nos detalhes. Diz-se que esse fundamento 6 o mesmo que se recu- 
pera na iluminaqgo, mas, se for assim, entHo por que algu6m o deixaria para 
tris? Se esse fundamento 6 recuperado, ent5o por que o desenvolvimento faz 
uma coisa que ele n5o faz em nenhum outro sistema, ou seja, comeqa a correr 
para tris? A galinha regressaria at6 o ovo para encontrar a si mesma? Se esse 
fundamento 6 reintegrado com o ego, de mod0 que ambos conjuntamente cons- 
tituam o desenvolvimento pleno, isso significa que o prbprio fundamento nZo 
estli complete, e como poderia alguma coisa que, inerentemente, n50 estP com- 
pleta constituir-se em fundamento para o desenvolvimento pleno? Poderia 
uma parte ser o fundamento do todo? Essa vis5o - que, incidentalmente, 
certa vez adotei - parece, em grande medida, inadequada tanto na teoria 
como nos  dado^.^ 

Isso deixa a op@o numero um, os dominios do bardo, como a alternativa 
mais provivel, mesmo que ela pareqa um tanto forgada para a mente conven- 
cional. N5o obstante, existem umas poucas evidCncias que s5o suge~tivas.~ 
Parece que esse ser psiquico mais profundo vai ficando cada vez mais submerso 
e esquecido B medida que o desenvolvimento frontal ou eg6ico progride (veja 
o mapa 4b), embora, se o desenvolvimento prosseguir no seu ingress0 no 
nivel psiquico real (F-7), esse ser psiquico mais profundo emergiri (o que, 
com freqiihcia, traz flashbacks da infgncia, quando esse psiquico mais profun- 
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do estava "observando" de longe).' PorCm, seja o que for essa capacidade psi- 
quica mais profunda, ela niio C a ressurreiqHo de uma estrutura infantil prC- 
racional, mas sim a descoberta de uma estrutura transracional. 

Podemos dizer, entzo, que as crianqas pequenas e as crianqas em geral 
parecem, no minimo, ter acesso a alguns tipos de experiencias espirituais (tais 
como experiencias de pico), mesmo que essas experihcias sejam interpreta- 
das por meio das estruturas frontais que sejarn prC-convencionais e egocentricas 
(e, por assim dizer, nHo muito espirituais). PorCm, ao estar, possivelmente, 
em contato com o dominio psiquico mais profundo (ou alma), a primeira 
infancia e a infhcia podem evidenciar uma liga~Ho com um tip0 de dimensgo 
espiritual, mesmo que, mais uma vez, ela seja necessariamente interpretada e 
expressa por meio de canais prC-convencionais e egociktricos, e, desse modo, 
ela nHo C espiritual em nenhum sentido puro. 



Evolugo Sociocultural 

A GORA PARECE EVIDENTE que a Grande Cadeia tal como ela foi tradicional- 
mente concebida apresenta, pel0 menos, quatro inadequaqdes princi- 

pais. El a fim de traze-la para os mundos modern0 e p6s-modern0 - e desen- 
volver uma abordagem verdadeiramente integral -, essas deficiCncias preci- 
sam ser abordadas com cuidado.' 

A primeira delas, como vimos, C o fato de que os quatro quadrantes quase 
n50 foram diferenciados. Por isso, as grandes tradiqdes raramente entende- 
ram que os estados de consciencia (SE) tem elementos correlatos no cCrebro 
orginico (SD), fato esse que revolucionou nossa vis5o da psicofarmacologia, 
da psiquiatria e dos estudos a respeito da consciencia. De maneira semelhan- 
te, as tradiqdes evidenciararn pouco entendimento de que a percepq50 indivi- 
dual (SE) C profundamente modelada pel0 estrato cultural de suas visdes de 
mundo (IE) e pelos modos de produq5o tecnoecon8micos (ID) nos quais ele 
se encontra. Isto deixou a Grande Cadeia vulnerivel a criticas devastadoras, 
vindas do Iluminismo, da moderna ciCncia cognitiva, da neuropsiquiatria e 
dos estudos culturais e historicos pbs-modernos, entre outros. Todos eles de- 
monstraram que a consciencia n50 6 meramente um fenbmeno incorporeo, 
transcendental, mas est6 profundamente encaixada em contextos de fatos 
objetivos, de experiencias culturais e de estruturas sociais. 0 s  teoricos da 
Grande Cadeia n5o tCm, para essas acusaqdes, respostas nas quais se poderia 
acreditar (exatamente pel0 fato de que foram deficientes nessas Greas). 

Como vimos, cada um dos niveis verticais da Grande Cadeia precisa ser 
diferenciado em, pel0 menos, quatro dimenso'es horizontais (intencional, 
comportamental, cultural, social). E precis0 que o Grande Ninho seja urgen- 



Evolugtio Sociocultural 1 163 

temente modernizado e p6s-modernizado: ele precisa reconhecer a importiin- 
cia da bagagem cultural, de estruturas e de contextos superficiais relativistas, 
de correlaqdes com as modernas descobertas cientificas, de sensibilidade com 
relaqPo a minorias que a estrutura mitico-agrziria com freqiiCncia marginaliza- 
va, das vozes pluralistas e assim por diante. Somente quando o corpo, a men- 
te, a alma e o espirito sHo diferenciados no h b i t o  dos TrCs Grandes, essas 
objeqdes podem ser contestadas. 

A segunda inadequaqb esti no fato de que o prbprio nivel mental precisa 
ser subdividido A luz do seu desenvolvimento inicial. Aqui, as contribuiqdes da 
psicologia ocidental s5o decisivas. Resumindo, a pr6pria mente tem, pel0 
menos, quatro estigios principais de crescimento: mhgico (dos 2 aos 5 anos), 
mitico (dos 6 aos 11 anos), racional (dos 11 anos em diante) e integral- 
aperspectivo ou vistio-l6gica (fase adulta, se houver) . Precisamente devido ao 
fato de que, na primeira infiincia e na infibcia, as origens dos niveis prilformais 
do migico e do mitico nPo eram entendidas com clareza, as tradiqbes com 
freqiiCncia os confundiam com os estados p6s-formais do psiquico e do sutil, e 
esse sofisma do prbpbs persegue a maior parte da filosofia perene, nela inje- 
tando n%o apenas verdadeira sabedoria iluminada, mas tarnb6m superstiqbes 
substanciais. 

A terceira inadequaqPo: devido ao fato de que os te6ricos da Grande Ca- 
deia tradicional tinham um entendimento preczirio dos estigios iniciais, in- 
fantis (da primeira infiincia), prC-racionais do desenvolvimento human~, eles 
tamb6m nPo chegaram a apreender os tipos de psicopatologias que, com fre- 
qiiencia, tCm origem em complicaqdes nesses estigios inicigis. Em particular, 
a psicose, as doenqas limitrofes e as neur6ticas muitas vezes se originam de 
problemas que ocorrem nos primeiros fulcros de desenvolvimento do eu, e 
podem ser abordados de maneira mais adequada com um entendimento das 
suas dimens6es de desenvolvimento. A meditaqHo - que C uma maneira de 
fazer o desenvolvimento progredir em direqPo ao transpessoal - nPo iri curar, 
via de regra, essas lesdes prC-pessoais (corno muitos praticantes norte-america- 
nos descobriram da pior maneira) . 

A quarta inadequaqzo na Grande Cadeia tradicional 6 sua falta de entendi- 
mento da evoluqio, um entendimento que C tambCm uma contribui~Ho exclu- 
siva do modern0 Ocidente. Isso C facilmente remediado, pois, como muitos 
te6ricos assinalaram, se vod  inclinar a Grande Cadeia para o lado e deixar 
que ela se desdobre no tempo - em vez de consideri-la como uma coisa que 
se apresenta estaticamente, toda de uma sb vez, como se pensava tradicional- 
mente - vocC teri os delineamentos da pr6pria evoluqPo. Plotino tempo- 
ralizado = evoluqHo. 

Em outras palavras, a evoluqHo at6 agora - comeqando com o big-bang - 
desdobrou aproximadamente trCs quintos da Grande Cadeia - matCria, sen- 
sa@o, percepqPo, impulso, imagem, simbolo, concepqPo, regra e o formal, 



basicamente na ordem sugerida pel0 Grande Ninho. Tudo o que C necessirio 
6 reconhecer que a Grande Cadeia nZo 6 plena e estaticamente imutivel, mas 
evolui ou se desenvolve ao longo de grandes periodos de tempo. E o fato C 
que, nZo obstante o blefe dos biologos ocidentais, ninguCm realmente enten- 
de como estigios superiores emergem na evoluq5o - a nZo ser que supuser- 
mos que o fazem por via de Eros, ou o Espirito-em-aqHo. 

Isso tambCm significa, como tenho assinalado com freqiihcia, que aquilo 
que a filosofia perene considera como sendo arquetipos eternamente imuti- 
veis pode ser mais bem entendido como hibitos formativos de evoluqZo, "me- 
m6rias Kosmicas", por assim dizer, e nZo como moldes prontos no qua1 o 
mundo 6 derramad~.~ Essa orientaqZo dinhica pode levar o Grande Ninho 
do Ser a ficar mais de acordo com pensadores evolucionistas de Peirce a 
Sheldrake e a Kaufmann, e C uma vis5o que se acha definitivamente implicita 
nos teoricos do Grande Ninho, de Plotino a Asanga e Va~ubandhu.~ 

A quest50 C que, uma vez que o Grande Ninho & plugado numa vis5o 
evolutiva e desenvolvimentalista, ele pode coexistir em perfeita harmonia com o 
Deus do Ocidente moderno, isto 6,  com a evoluq50.~ Alem disso, ele levanta 
esta estonteante possibilidade: se a evoluqPo tem, at6 agora, desdobrado os 
primeiros tr@s-quintos do Grande Ninho, n5o C provivel que ela prosseguiri 
nos anos vindouros, e desdobrari os dois-quintos superiores? Se for assim, 
Deus avanqa pela estrada, e n5o acima dela; o Espirito 6 encontrado quando 
seguimos em frente, e nZo quando recuamos; o Jardim do j den reside em 
nosso futuro, e nHo em nosso pass ad^.^ 

Seja como for, quando nos movemos do relativism0 pluralista para o 
integralismo universal (por exemplo, quando passamos do verde para o ama- 
relohrquesa e comeqamos a tirar vantagens das construqdes de segunda- 
ordem), abrimo-nos a teorias metassist@micas tais como as apresentadas nos 
mapas 9a e 9b - a saber, visdes gerais da evoluq5o social e cultural. 

Nas minhas definiqdes, "social" refere-se ao quadrante Inferior Direito (a di- 
mensZo interobjetiva, incluindo formas da base tecnoecon6mica, sistemas 
sociais, instituiqdes e estruturas fisicas) e "cultural" refere-se ao quadrante 
Inferior Esquerdo (a dimens50 intersubjetiva, incluindo visdes de mundo, &ti- 
cas, valores e significado coletivos). A preponderbcia de evidCncias indica 
claramente que a evoluq50 ocorre nesses dois quadrantes, como tambkm cer- 
tamente o faz nos outros. Porem, isso precisa ser qualificado em virios aspectos. 

Por exemplo, dizer que uma dada sociedade se encontra no nivel migico 
de desenvolvimento n5o significa que todas as pessoas dessa sociedade se 
encontrem nesse nivel. Significa apenas que o nivel mkdio de conscihcia C 
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geralmente migico, e que, de maneira mais especifica, as leis de definiq50, os 
principios da organizaqHo cultural e os costumes e convenqdes sociais da rea- 
lidade cotidiana originam-se predominantemente da visHo de mundo migica. 
PorCm, um determinado numero de pessoas poderi estar acima ou abaixo 
dessa mCdia. Por exemplo, alguns individuos numa cultura migica (diferente- 
mente de uma crianqa na estrutura migica - e aqui C um dos muitos pontos 
em que os paralelismos estritos onto/filo deixam de se verificar) podem estar 
num nivel de desenvolvimento mitico, mental ou superior. Por exemplo, 
Habermas acredita que at6 mesmo nas sociedades em que a caqa e a coleta 
eram as atividades principais algumas pessoas desenvolvem as capacidades 
para o pensamento operacional formal, e eu sugeri que alguns foram ainda 
mais longe e desenvolveram capacidades psiquicas e pbs-formais (e estes eram, 
naturalmente, os xam5~) .~  Desse modo, diferentemente de uma crianqa no 
nivel migico, um xam5 verdadeiramente evoluido numa cultura migica, ten- 
do desenvolvido virias capacidades pos-convencionais, seria capaz de experi- 
mentar autenticamente os dominios transpessoais (principalmente o psiqui- 
co, mas tambCm, ocasionalmente, o sutil e talvez o causal), e interpret&-10s 
por meio de estruturas nZo-narcisistas e pos-convencionais: em outras pala- 
vras, uma espiritualidade autCntica por qualquer definiqZo. 

Isso, naturalmente, C especulaqHo e representaria uma visHo xamiinica al- 
tamente desenvolvida. Quanto A jornada xamiinica mais tipica ou mais co- 
mum, as evidCncias disponiveis indicam que se tratava de uma experihcia de 
pic0 de nivel migico dos dominios psiquicos, e desse mod0 ela conservava 
marcas e interpretaqdes prbformais, densamente envolvidas, como a magia 
com frequencia o faz, com impulsos e necessidades de poder. 0 "poder" ou 
"medicina forte" continuam sendo o tom dominante de muitas atividades 
xamiinicas, refletindo, talvez, o fato de que, na tipica sociedade voltada para a 
caqa e a coleta, o recurso mais escasso, como Habermas assinalou, era o poder 
sobre a natureza, ou simplesmente necessidades de seguranqa, como Maslow 
poderia dizer. 

N5o obstante, a profunda importiincia da viagem xamiinica, em qualquer 
uma das suas vers6es, C o fato de que ela foi a primeira grande descoberta dos 
dominios transpessoais, e a exploraq5io desses dominios. Desse modo, muitas 
introvis6es xamiinicas, especialmente nos dominios psiquicos, permaneceram 
ins~peraveis.~ Em particular, podemos observar que o xam5, na condiq5o pri- 
mitiva de "psicoterapeuta", foi o primeiro a descobrir a extraordiniria impor- 
t5ncia dos estados alterados de consciCncia transpessoais para a cura comum, 
tanto fisica como psicol6gica - uma introvis50 que, desastrosamente, foi um 
dos desastres causados pela planura moderna. 

A l h  disso, a preponderhcia de evidhcias, quando n50 esti sujeita a 
uma interpretaqHo inclinada para o relativism0 pluralista, indica que, em sua 
maior parte, tanto os modos de desenvolvimento mCdios como os mais avan- 



qados continuaram a se aprofundar com a evoluqHo subseqiiente. 0 s  mapas 9a 
e 9b resumem alguns dos principais contornos dessa migraqPo evolutiva. 

Lenski estabeleceu as formas da evoluqHo social de uma maneira que, atual- 
mente, a maioria dos estudiosos nHo contesta: coleta, horticultural, maritima, 
agriria, industrial e informacional. 0 s  tebricos sistemicos (e estrutural- 
funcionalistas, incluindo Parsons, Merton, Luhmann, Alexander, Bellah) pro- 
jetaram muitissima luz sobre sistemas de aqPo social, sua manutenqHo e auto- 
reproduq20.~ Marxistas e neomarxistas, apesar das deficiencias bbvias de urn 
sistema que tenta reduzir todos os quadrantes ao Inferior Direito, t@m desta- 
cad0 as muitas maneiras pelas quais a base tecnoecon6mica influencia pro- 
fundamente a consciencia de homens e mulheres, e nenhuma teoria integral 
pode passar por cima dessas importantes desc~bertas.~ 

A maior desvantagem da teoria dos sistemas (e das teorias do quadrante 
Inferior Direito em geral) C o seu reducionismo sutil: a tentativa de reduzir 
todos os dominios interiores (do eu e do nbs) a dominios do isto objetivos - 
a circuitos de processamento de inforrna@es, sistemas neuronais, comporta- 
mento social, sistemas de automanutenqHo autopoi6ticos e a teoria da "teia da 
vida", todos os quais, na medida em que afirmam que sHo "holisticos" e que 
"abrangem tudo", negam na verdade o mundo vivo das dimensdes interiores. 
A teoria dos sistemas afirma apresentar uma teoria unificada de tudo, mas, ao 
reduzir todos os quadrantes ao Inferior Direito, deixa, na verdade, de fora 
"metade" do mundo, a saber, os dominios do Lado Esquerdo. Enquanto tal, a 
teoria dos sistemas 6, na verdade, parte do projeto de modernidade da planu- 
ra. E parte da doenqa para a qua1 ela afirma ser a cura. 

Um holismo verdadeiro ou integral incluiria o holismo exterior da teoria 
sistemica e o holismo interior da consci2ncia dos fenemenos, da Ctica, dos 
valores, das ondas, das correntes e dos estados, todos eles abarcados nas suas 
prbprias condiqdes, e nHo forqados a se encaixar nos moldes dos outros. 

A evoluqHo no dominio cultural C um tbpico delicado, com potencial para 
abuso quando nZo C tratado com cuidado. AlCm disso, as evidencias dessa 
evoluqHo continuam a se acumular, e numerosos tebricos a aceitaram em for- 
mas qualificadas. (Como vimos no Capitulo 4, durante v6rias dCcadas o meme 
verde combateu com sucesso qualquer pensamento evolucionista nos meios 
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acadCmicos, compreensivelmente preocupados com o potencial desse pensa- 
mento para o abuso. PorCm, os avanqos p6s-verdes conseguiram combinar a 
sensibilidade verde com midtiplas perspectivas associadas a construqdes de 
segunda ordem.) Em tempos recentes, a evoluq5o cultural tem sido defendi- 
da, de virias maneiras, por Gerald Heard, Michael Murphy, W. G. Runciman, 
Sisirkumar Ghose, Alastair Taylor, Jean Houston, Duane Elgin, Jay Earley, 
Daniel Dennett, Jiirgen Habermas, Robert Bellah, Ervin Laszlo, Kishore Gandhi 
e Jean Gebser, para nomear apenas alguns.1° 

A obra pioneira de Jean Gebser.6 paradigmitica: ele reconhece visdes de 
mundo culturais evoluindo - para usar suas palavras - do arcaico para o 
migico, do migico para o mitico, do mitico para o mental e do mental para o 
integral (veja o mapa 9b). A obra-prima de Gebser, Ursprung und Gegenwart, C 
com certeza um dos levantamentos mais brilhantes j i  escritos a respeito da 
evoluq5o cultural, e nenhuma teoria integral, na minha opiniiio, pode esperar 
ser bem-sucedida sem levar em consideraqiio suas meticulosas formulaq6es. 
NO entanto, deve-se notar que a "estrutura integral" de Gebser se refere, basi- 
camente, i onda da visiio-16gica global, e niio abrange adequadamente os esti- 
gios superiores, verdadeiramente transpessoais (psiquico, sutil, causal e nZo- 
dual). 0 principal intkrprete norte-americano de Gebser, Georg Feuerstein, 
concorda. "Eu tenho de me colocar ao lado de Wilber quanto a esse ponto. 
Creio que h i  evidencias em nfimero suficiente para agrupar de maneira pro- 
veitosa uma ampla gama do que seria considerado experiencias espirituais em 
trCs categorias principais: aquelas que d o  basicarnente psiquicas (eu proponho 
psicossom~ticas), causais (eu proponho psicoespirituais) e niio-duais (eu propo- 
nho espirituais)."" Desse modo, o espectro global de Feuerstein inclui o arcai- 
co, o migico, o mitico, o mental, o integral, o psiquico, o causal e o n5o-dual 
- uma vis5o de espectro total muito mais precisa que a de Gebser. No entan- 
to, no dominio do desenvolvimento coletivo mCdio - do arcaico ao migico, 
ao mitico, ao racional e ao integral - Gebser C ainda insuperivel. 

A tentativa de Habermas de reconstruir o materialism0 historic0 com base 
na aqiio pragmitica e comunicativa universal continua sendo a mais sofistica- 
da das tentativas modernas de rastrear a evoluc$io sociocultural. A grande 
vantagem das formulaqdes de Habermas C sua tentativa de cobrir um campo 
abrangente: uma vis5o verdadeiramente do tip0 "todos os quadrantes e quase 
todos os niveis" (veja o mapa 10). Vimos que as principais deficiencias da sua 
abordagem incluem uma cobertura inadequada dos dominios pr6-racional e 
transracional, o que, infelizmente, torna o seu esquema instivel com relaqgo 
tanto i natureza quanto ao espirito (uma das principais deficisncias). Apesar 
disso, no dominio intermediirio da mente, Habermas C indispensivel. 

Felizmente, virios teoricos, que estiio igualmente familiarizados com os 
niveis superiores da consciencia, t@m utilizado suas habilidades para rastrear 
a evoluqiio da consciCncia em seu todo. Dentre esses, uma menq5o particular 



pode ser feita as obras de Jean Houston (em especial, Life-Force, um livro so- 
berbo, baseado, em parte, na importante obra de Gerald Heard; veja o mapa 
9a), de Duane Elgin (cujo Awakening Earth 6 uma vis5o sucinta e magistral da 
evoluq5o da consciCncia; veja o mapa 9b) e de Allan Combs (a unica raz5o pela 
qua1 eu n5o listei Combs no mapa 15 que o seu maravilhoso livro The Radiance 
of Being C um resumo e uma vis5o geral de Gebser/Aurobindo/Wilber, com 
muitas introvisaes originais, mas sem uma sCrie radicalmente nova de esti- 
gios propostos, embora ele ofereca o seu prbprio modelo) .I2 

Embora os estudiosos acima tenham oferecido contribui~des vitais para a 
nossa cornpreens50 da evoluqHo sociocultural, o tbpico todo, em si mesmo, 
permanece profundamente problemitico para muitos tebricos - especialmente 
para os liberais (que suspeitam haver nele tendsncias marginalizantes), os 
tradicionalistas (que n5o entendem por que uma parte t5o grande da religi5o 
foi deixada para trhs pela "evoluqHo" moderna) e os romiinticos (que com 
freqiiencia acreditam na involuq50). Uma vez que a evoluqHo 6 um dos ingre- 
dientes fundamentais - alguns diriam o ingrediente fundamental - da mo- 
derna vis5o de mundo cientifica, e se nbs realmente queremos abarcar o prC- 
moderno, o moderno e o pbs-modern0 na sua integridade, ent50 necessita- 
mos de uma maneira de colocar a teoria da evoluq5o num context0 que, ao 
mesmo tempo, honre as suas verdades e pode os seus abusos. 

A quest50 fundamental 6 esta: a fim de que a evoluq5o cultural e a morfogCnese 
sejam consideradas um principio explicativo da histbria humana, elas preci- 
Sam se defrontar justamente com as profundas objegies que tCm levado os 
te6ricos sociais tradicionalistas, rominticos e liberais a rejeita-las. Em outras 
palavras, se a evoluqgo se dL no dominio humano, como podemos responder 
por Auschwitz? E como ousamos fazer julgamentos afirmando que algumas 
produqdes culturais s5o mais evoluidas do que outras? Como ousamos fazer 
tais classificaqdes de valor? Que tipo de arrogiincia C essa? 

Por exemplo, os tradicionalistas e os filbsofos perenes da atualidade nHo 
podem acreditar em evoluq5o cultural devido a horrores modernos tais como 
Auschwitz, Hiroshima e Chernobyl. Como podemos dizer que os seres huma- 
nos estHo evoluindo quando eles produzem esses monstros? Melhor 6 negar 
totalmente a evoluq20 do que ser obrigado a explicar essas obscenidades. 

0 s  criticos rominticos da evolu@o, por outro lado, est5o respondendo 
Bquilo que parece uma simpatia universal por uma Cpoca anterior aos tumul- 
tos da atualidade. 0 s  homens e as mulheres dos tempos primordiais, em seu 
todo, n5o padeciam dos desastres da modernidade - n5o tinham poluiqHo 
industrial, a escravid50 era escassa, havia poucas disputas pela propriedade e 
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assim por diante. De acordo com qualquer escala de qualidade, nHo temos 
nbs, na verdade, despencado montanha abaixo? NHo 6 hora de retornar i na- 
tureza, retornar ao nobre e bom selvagem e desse mod0 encontrar um eu mais 
verdadeiro, uma comunidade mais justa, uma vida mais rica? 

De maneira semelhante, os tebricos sociais liberais t@m todas as razdes 
para recuar horrorizados diante da noqHo de evoluqHo cultural. Suas formas 
inacreditavelmente cruas, tais como o darwinismo social, nHo carecem apenas 
de compaixHo; muito mais sinistro C o fato de que esse tip0 de "evolucionismo" 
crasso, defendido com forqa por tiranos morais, produziria exatamente no- 
q6es perniciosas e bArbaras do tip0 do super-homem, da raqa superior, do 
advent0 de semideuses humanos, que marchariam friamente em direqHo i 
Histbria, e que marcariarn literalmente suas crenqas na carne torturada das 
multidGes, imprimindo sua ideologia nas cha ra s  de gis e deixando que tudo 
ai se resolvesse. 0 s  tebricos sociais liberais, reagindo a tais horrores, tendem 
naturalmente a olhar para qualquer tip0 de "hierarquia social" como um pre- 
l ~ d i o  para Auschwitz. 

Obviamente, se a evoluqHo da consci@ncia deve ser utilizada como qual- 
quer tip0 de principio explicativo, ela enfrenta uma sCrie de grandes dificulda- 
des. Portanto, o que C necessik-io C um conjunto de principios capazes de 
explicar tanto o avanqo como a regressHo, as boas novas e as mis novas, os altos 
e baixos de um impulso evolutivo que, nHo obstante, C tPo ativo nos seres 
humanos como o C no restante do Kosmos. De outra maneira, defrontamo- 
nos com a situaqHo extremamente bizarra de encravar uma virulenta cunha 
bem no meio do Kosmos; tudo o que for nHo-humano opera por meio de 
evoluqHo; tudo o que for humano, nHo o faz. 

Quais sHo os principios que poderHo reabilitar a evoluqHo cultural de uma 
forma sofisticada, reunir a humanidade com o restante do Kosmos, e, alCm 
disso, responder pelos altos e baixos do desdobramento da consci@ncia? Eis 
alguns dos principios explicativos centrais que eu acredito serem necessirios: 

1. A dialhtica do progresso. A medida que a consciencia evolui e se desdobra, 
cada estigio dissipa e desarma certos problemas do estigio anterior, mas, em 
seguida, acrescenta novos e recalcitrantes problemas por conta propria - i s  
vezes ainda mais complexos e mais dificeis. Precisamente devido ao fato de 
que a evoluqHo, em todos os dominios (humanos e outros) opera por meio de 
um process0 de diferenciaqgo e integraqgo, cada nivel novo e mais complexo 
enfrenta necessariamente problemas que nHo estavam presentes em seus pre- 
decessores. CHes contraem cbcer; atornos nHo. PorCm, isso nHo prejudica com- 
pletamente a evoluqHo! Significa que a evoluqHo C boa nova, m i  nova, essa 
dialCtica do progresso. E quanto mais estigios da evoluqlo houver - maior C 
a profundidade do Kosmos - mais coisas havera que podem dar errado. A 



modernidade pode adoecer por vias que os saqueadores nHo poderiam sequer 
imaginar, literalmente falando. 

Portanto, evoluq50 significa, inerentemente, que novos potenciais, novas 
maravilhas e novas gl6rias surgem a cada novo estigio, embora sejam invaria- 
velmente acompanhados por novos horrores, novos medos, novos problemas, 
novos desastres. E qualquer consideraqHo verdadeiramente equilibrada da 
Hist6ria C uma cr6nica a respeito das novas maravilhas e das novas doenqas 
que se desdobram nos ventos inflexiveis da evoluqHo da conscitincia. 

2. A distin@o entre dferenciqio e dissociapio. Precisamente devido ao fato de 
que a evoluqHo procede por meio de diferenciaq50 e de integraq50, alguma 
coisa pode dar errado em cada um dos estigios - e quanto maior for a pro- 
fundidade do Kosmos, mais doenqas pode haver. E, como vimos, uma das 
formas mais predominantes de patologia evolutiva ocorre quando a dferencia- 
$20 resvala para a dissocia@o, seja do ponto de vista ontogenktico seja do 
filogenktico. Por exemplo, na evoluq50 humana, uma coisa C diferenciar a mente 
e o corpo, e outra muito diferente C dissociClos. Uma coisa C diferenciar cul- 
tura e natureza, e outra muito diferente 6 dissocii-las. A diferenciaqgo C o 
prel~dio da integraqgo; a dissociaqZo 6 o prellidio do desastre. 

A evoluqHo humana (assim como a evoluq5o em qualquer outro lugar) C 
marcada por uma sCrie de diferenciaqdes importantes, que sHo absolutamente 
normais e totalmente fundamentais para a evoluq50 e a integraq50 da cons- 
ciencia (6 somente por meio de diferenciaq50 que uma bolota cresce e se torna 
um carvalho). PorCm, em cada estigio, essas diferenciaqbes podem resvalar 
para a dissociaq50, o que converte a profundidade em doenqa, o crescimento 
em chcer, a cultura em pesadelo, a conscitincia em agonia. E qualquer consi- 
deraq50 equilibrada a respeito da Hist6ria C uma cr6nica d o  apenas das dife- 
renciaqbes necessirias da evoluq5o da consciencia, mas tambCm das disso- 
ciaqdes e distorqdes patol6gicas que, com muita freqiiencia, seguirarn o seu 
despertar. 

3. A diferenp entre transcend2ncia e repressiio. Dizer que a evoluqHo se proces- 
sa por meio de diferenciaqHo e integraqHo C dizer que ela se processa por meio 
de transcendtincia e inclus50. Cada estigio inclui os seus predecessores, e em 
seguida acrescenta suas pr6prias qualidades definidoras e emergentes; ele trans- 
cende e inclui. 

PorCm, justamente por essa raz50, com a patologia, a dimens50 anterior 
nHo transcende e inclui; ela transcende e reprime, nega, distorce, rompe. Cada 
estigio novo e superior tem duas alternativas: transcender e incluir, favorecer, 
integrar, levar em conta; ou entHo, transcender e reprimir, negar, alienar, opri- 
mir. E qualquer consideraqiio equilibrada da Hist6ria C uma cr6nica das gran- 
des ocasides transcendentes da evoluq5o humana, bem como das grotescas 
repressdes, opressdes, brutalidades. 



Evolugiio Sociocultural 1 171 

4. A diferenga entre hierarquia natural e hierarquia patol6gica. Durante o pro- 
cesso evolutivo, aquilo que C um todo num estigio torna-se uma parte do 
todo no estigio seguinte: ritomos inteiros tornam-se partes de molCculas, 
molCculas inteiras tornam-se partes de ctilulas, cClulas inteiras tornam-se par- 
tes de organismos ... Toda e qualquer coisa, no Kosmos, C um todo/parte, um 
halon, que existe numa hierarquia aninhada ou holarquia, uma ordem de to- 
talidade e de holism0 crescentes. 

PorCm, aquilo que transcende pode reprimir. E, desse modo, hierarquias 
normais e naturais podem se degenerar em hierarquias patolbgicas, em hie- 
rarquias dominadoras. Nesses casos, um h6lon arrogante nHo quer ser ambas 
as coisas, urn todo e uma parte; quer ser um todo, e ponto final. Ele nHo quer 
ser uma parte de algo maior do que ele; nHo quer partilhar das comunhbes dos 
seus h6lons semelhantes; ele quer dornini-10s por meio da sua propria aqHo. 
0 poder substitui a comunhHo; a dominaqHo substitui a cornunicaqHo; a opres- 
sHo substitui a reciprocidade. E qualquer consideraqiio equilibrada da Hist6ria 
C uma crbnica do crescimento e da evoluqHo extraordinirios das hierarquias 
normais, urn crescimento que, ironicamente, permitiu uma degeneraqzo em 
hierarquias patol6gicas, que deixaram suas marcas de queimadura na carne 
torturada de incalculiveis milhdes de pessoas, um rastro de terror que acom- 
panhou o animal que nHo apenas pode transcender, mas tambCm reprimir. 

5. Estruturas superiores podem ser seqiiestradas por impulsos inferiores. 0 triba- 
l i sm~,  quando entregue aos seus seus proprios recursos, C relativamente be- 
n ign~,  simplesmente porque seus recursos e sua tecnologia sHo relativamente 
inofensivos. VocC pode somente infligir um determinado dano ?t biosfera, e a 
outros seres humanos, com um arc0 e uma flecha (e essa carencia de meios 
nHo significa necessariamente presenqa de sabedoria). 0 problema 6 que as 
tecnologias avanqadas da racionalidade, quando sequestradas pel0 tribalismo 
e pelos seus impulsos etnocCntricos, podem ser devastadoras. 

Auschwitz nHo C o resultado da racionalidade. Auschwitz C o resultado de 
muitos produtos da racionalidade sendo usados de maneiras irracionais. 
Auschwitz C a racionalidade sequestrada pel0 tribalismo, por uma mitologia 
etnocCntrica do sangue e do solo e da raga, arraigada na terra, romiintica em 
suas disposiqbes, birbara em seu proposito de purificaqzo Ctnica. VocC n b  
pode tentar cometer o genocidio com arc0 e flecha, mas pode comet@-lo com 
aqo e carvHo, com motores de combustHo e cha ra s  de gis, corn metralhado- 
ras e bombas atbmicas. Esses nHo sHo desejos racionais por qualquer defini- 
$50 de racional; sHo tribalismos etnocGntricos comandando os instrumentos 
de uma consciCncia avanqada e usando-as precisamente para os rnais s6rdidos 
motivos. Auschwitz C o fim do jogo, nHo da razHo, mas do tribalismo. 

Essas distinqbes, creio eu, sHo necessArias para se reconstruir a evolgHo 
da consciCncia humana de uma maneira muito mais satisfatoria e convincen- 



te, uma maneira que pode, claramente, responder pelos avanqos inegiveis, 
bem como pelos inegiveis desastres da historia humana.13 Corn essa aborda- 
gem, e com essas de cinco distinqdes, acredito que possamos comeqar a reunir 
a humanidade com o restante do Kosmos, e n5o sermos obrigados a carregar o 
fardo de um dualism0 verdadeiramente bizarro e rigido: a humanidade aqui, 
todas as outras coisas 1i. 

N5o, parece que somos parte integrante de uma corrente evolutiva unica e 
que tudo abrange, que 6, ela propria, Espirito-em-aq50, o mod0 e a maneira da 
criaq50 do Espirito. As mesmas correntes que fluem atravCs do sangue huma- 
no tarnbCrn fluem atravCs das galhias rodopiantes e de colossais sistemas 
solares, arrebentam atravCs dos grandes oceanos e correm atravCs do Kosrnos, 
movem a maior das montanhas, bem como nossas pr6prias aspiraqdes morais 
- uma unica corrente se move atraves do Todo, e impele todo o Kosmos em 
cada um dos seus gestos duradouros, um extraordinirio campo morfogenktico 
que exerce uma influgncia e uma press50 que recusam render-se at6 que voc@ 
se lembre de quem e do que voc@ 6, e que seja levado a essa cornpreens50 por 
essa corrente unica de urn Amor que tudo permeia, e "ai a realizaqHo surge 
numa explos50 de luz e o vigor abandona a grandiosa fantasia, mas agora a 
minha vontade e os meus desejos foram movidos como uma roda que gira em 
cornpasso uniforme, pel0 Amor que move o Sol e as outras estrelas". 

Com esses cinco principios, acredito que podemos abordar de maneira rnais 
humana o t6pico da evoluqiio e recorrer as suas introvisdes liberadoras. Como 
vimos, se certos aspectos da espiritualidade tornarn-se mais acessiveis nos 
estigios superiores do desenvolvimento, entiio a cornpreens50 do desenvolvi- 
mento - o que ele 6, como estimuli-lo - passa a ser parte da agenda verda- 
deiramente liberal da autonomia, da liberdade e da igualdade. J i  examinamos 
os estigios do desenvolvimento ontogenCtico individual e estamos agora exa- 
minando os estigios correlativos do desenvolvimento filogenCtico/cultural. 
Em ambos os casos, precisamos estar alertas nHo apenas para os principais 
fatores emergentes e avanqos positivos, mas tambkm para as novas patolo- 
gias, repressdes, opressdes e brutalidades que cada novo avanqo evolutivo 
torna possivel. 

Up from the Eden descreve esses desenvolvimentos culturais tanto no mod0 
mldio como no mod0 mais avan~ado que definiam, tipicamente, uma dada era 
(veja o mapa 9a). A idCia geral C simples: quando o nivel mkdio de consci@ncia 
de uma dada cultura C, digamos, migico, qua1 C o nivel mais elevado de cons- 
ci@ncia geralmente di~ponivel?'~ Acabamos de ver que, em Cpocas migicas, o 
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mod0 mais evoluido era geralmente o xamhico. 0 xam5 era a ponta de lanca 
(alcanqando pelo menos o dominio psiquico, seja como realizaq50 estrutural 
permanente ou, no minimo, como uma sQie de estados alterados e de viagens 
xamhicas) . I 5  0 modo migico/xamhico era a forma dominante de conscien- 
cia para o mais extenso periodo de permanencia da humanidade sobre a Terra 
at6 hoje, que vigorou desde uma Cpoca t5o remota quanto 500.000 a.C. at6 
por volta de 10.000 a.C., com seu periodo de pic0 situando-se cerca de 50.000 
a.C. at6 7.000 a.C.16 

A medida que o mod0 mCdio evoluiu do migico para o mitico (comeqan- 
do aproximadamente em torno de 10.000 a.C.), e os elementais da natureza e 
o imaginhrio politeista foram dando lugar, cada vez mais, A concepq5o de um 
bnico Deus/Deusa subjacente ao mundo mbltiplo, a figura do santo acabou se 
tornando o realizador espiritual dominante. Com freqiiencia retratado corn 
aurColas de luz ao redor do chakra da coroa (significando o vivido despertar 
dos dominios sutis da luz e do som, no nivel, e alCm do nivel, do sahasrara), o 
santo foi a grande ponta de lanqa, na medida em que se movimentava no 
misticismo da natureza, e alCm dele, rumo ao misticismo da divindade. Essas 
jornadas transcendentais interiores - retratadas de maneira exemplarmente 
brilhante por San Juan de la Cruz, Ramanuja, Santa Teresa, Shinran, Santa 
Hildegarda - desvelavam profundezas da alma, e alturas da realidade, que 
alteraram a natureza da consciencia em geral, e alteraram profundamente a 
pr6pria estrutura do mundo. 

A medida que o mod0 mCdio, coletivo, da consciencia evoluiu do mitico 
para o mental (comeqando por volta do sCculo VI a.C.), o mod0 mais avanqa- 
do evoluiu do sutil para o causal, e o shbio, mais do que o santo, incorporou 
essa ponta de lanqa da consciencia. Enquanto o santo vivenciava a luminosidade 
interior divina, a graqa, o amor e o Cxtase, o sibio nada vivenciava. Em vez 
disso, o sibio foi o primeiro que penetrou no dominio puramente sem forma 
do completo Vazio, no causal da absorq5o n50-manifesta - nirvana, a nuvem 
do desconhecimento, o apofitico, o nirvikalpa samadhi, o nirodh, a cessaqZo. 
PorCm, longe de ser um "nada" literal, ou um completo "brancoJJ, o Vazio C o 
terreno criativo de tudo o que existe (dai a palavra "causal") - uma imensa 
Liberdade e uma infinita Abertura cuja descoberta significa Liberaqio com 
relaq5o ao mundo da forma, do sofrimento, do pecado e do samsara. Enquanto 
que, no sutil, a alma e Deus encontram uma comunh50 ou at6 mesmo uma 
uni50, no causal a alma e Deus desaparecem, ambos, na Divindade - o Atman 
que C Brahman, a Suprema Identidade dos sufis, "eu e o Pai somos UmJJ, o eu 
separado se dissolve no Vazio - o misticismo da divindade d6 lugar ao misticis- 
mo sem-forma, o misticismo do Abismo, a grande Nuvem do Desconhecimen- 
to, a ConsciCncia que esti infinitamente dentro e alCm do mundo manifesto. 

Mas a evoluq50 da consciencia consiste sempre em "transcender e incluir", 
e tendo transcendido completamente o mundo da Forma, a consciencia desper- 



ta para um abra~o radical de toda Forma: 'Rquilo que C Forma nHo C outra 
coisa sen50 o Vazio, aquilo que C Vazio nHo C outra coisa sen50 a Forma", diz 
o Sutra do Corap50, no qual se encontra aquela que, talvez, seja a mais famosa 
f6rmula para essa equaq5o eterna e sagrada. Pois o puro Espirito (Vazio) e 
todo o mundo manifesto (Forma) tornam-se um s6 abraqo eterno. Shankara, 
um dos grandes realizadores espirituais da hdia, coloca esse supremo "trans- 
cender e incluir" da seguinte maneira: 

0 mundo C iluscirio, 
Somente Brahman C real, 
Brahman C o mundo. 

0 Mundo C ilus6rio (transitorio, efCmero, passageiro, finito, mortal) e 
precisa ser completamente transcendido de todas as maneiras a fim de que 
seja encontrada a realidade exclusiva do Espirito (Brahman). PorCm, tendo 
uma vez se libertado completamente do mundo e mergulhado na LiberaqHo 
infinita do mais puro Espirito (realidade desmedida, ilimitada, intemporal, 
sem-forma), o mundo finito 6, em seguida, abarcado e completamente inclui- 
do pel0 Espirito infinite, ou a uni5o perfeita do manifesto e do n5o-manifesto: 
Brahman e' o mundo, e o misticismo nHo-dualista comeqa justamente com 
essa realizaqHo do Sabor ~ n i c o .  

As grandes tradiqdes nHo-dualistas comeqaram por volta de 200 d.C., es- 
pecialmente com as figuras de Nagarjuna e Plotino; porCm, essas tradiqdes, 
particularmente nas suas formas avanqadas como o tantrismo, comeqaram a 
florescer na hdia aproximadamente entre os sCculos VIII e XIV (coincidente 
com os primeiros vislumbres da visio-16gica, no seu mod0 coletivo ou mCdio, 
exemplificados no Ocidente com Florenqa e com a ascensHo do Humanismo, 
por volta do SCculo XIV). Foi durante essa ipoca que o budismo Ch'an assis- 
tiu Q sua extraordinhria ascensHo nas dinastias chinesas Tang e Song (dos SC- 
culos VII ao XIII), e que Padmasambhava trouxe o tantrismo ao Tibet, que 
comeqou o seu florescimento sem paralelo (especialmente dos SCculos VIII ao 
XVIII) . 

Estas sHo tarnbCm as mais generalizadas das generalizaqdes, embora nHo 
deixem de ter a sua utilidade. Entre outras coisas, a distinqHo entre o mCdio e 
o mais avanqado nos permite evitar supor que todos os produtos de uma era 
foram gerados pela mesma onda de consciCncia. 0 s  eruditos, com muita fre- 
qiisncia, olham para um period0 da Hist6ria e simplesmente supdem que to- 
dos nessa sociedade se encontravam no mesmo nivel de consciCncia (C como 
se olh4ssemos para t rb ,  para a nossa era moderna, e supusCssemos que Reagan 
e Krishnamurti estivessem no mesmo nivel), e entHo prosseguissem, com base 
nessa suposiqHo, at6 chegar Qs mais dGbias conclusdes. 0 s  ecologistas profun- 
dos com freqii@ncia supdem que, nas culturas baseadas na pilhagem, todos 
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partilhavam de uma consciCncia xamsnica, enquanto um xamH genuino era 
um pbsaro muito raro - um xamH para uma tribo, era o usual, e apenas um 
xamH em dez era um verdadeiro mestre (se C que o era). 0 s  tebricos romhti- 
cos voltam os olhos para o antigo Egito, notam que alguns adeptos estavam 
claramente cientes do poder da serpente (kundalini) e dai supdem que toda a 
cultura estivesse banhada em seres iluminados, enquanto o numero de adep- 
tos da kundalini em qualquer cidade poderia provavelmente ser contado com 
os dedos de uma das mHos (no mkimo). EntHo, 6 muito f5cil supor que a 
evoluqso tenha se precipitado ladeira abaixo a partir desses antigos e maravi- 
lhosos dias de espiritualidade exuberante, enquanto que - se nbs de fato 
seguirmos a propria ponta de lanqa - a espiritualidade, de muitas maneiras, 
continuou a se aprofundar cada vez mais ao longo das eras. Valentino foi ma- 
ravilhoso, mas compare-o com Meister Eckhart. Madalena foi profunda, mas 
compare-a com Santa Teresa de Ada .  BoCcio foi extraordinirio, mas compa- 
r e - ~  com San Juan de la Cruz, chegando at6 Hakuin e Dogen, talvez os adeptos 
do Zen japonCs mais influentes de todos os tempos; Sri Ramana Maharshi, um 
dos maiores realizadores espirituais da fndia (que morreu h i  apenas algumas 
dkcadas); e Aurobindo, o maior filosofo-sabio da fndia (tambkm apenas a lp -  
mas dkcadas atris). 

AlCm disso, ao fazer essa distinqgo (mCdio e avanqado), podemos imedia- 
tamente ver que, embora algumas Cpocas do passado possam parecer "muito 
espirituais", seu mod0 mais comum ou mod0 mMio (tal como o migico ou o 
mitico) era, na verdade, prk-formal, e nHo p6s-formal. Apenas o xamH, o santo 
ou o sibio bastante raros realmente evoluiram at6 os niveis superiores da 
adaptaqso ao psiquico, ao sutil ou ao causal; e, portanto, os estigios profunda- 
mente espirituais (psiquico, sutil, causal) - enquanto modos de consci2ncia co- 
muns, mkdios - existirHo, se 6 que virHo a existir, em nosso futuro coletivo, e 
nHo em nosso passado. Naturalmente, qualquer individuo, durante qualquer 
period0 - passado, presente ou futuro - pode se desenvolver nos dominios 
superiores sob o seu pr6prio poder. PorCm, Cpocas inteiras de espiritualidade 
pb-formal, enquanto realizaqHo comum, quase que certamente jamais estive- 
ram presentes em qualquer ocasiZo da Hist6ria passada. 0 s  eruditos que con- 
fundem o migico e o mitico com a espiritualidade autentica, e que portanto 
olham para o passado e pensam que todas as formas de espiritualidade fica- 
ram para tris, est50, creio eu, prestes a ter uma agradivel surpresa. As perso- 
nalidades mais avanpdas do passado estavam sondando as profundezas dos 
niveis transpessoais e esses niveis residem no nosso futuro coletivo, e n5o no 
nosso passado coletivo. 

Na extraordiniria arqueologia do Espirito, esses pioneiros espirituais es- 
tavam i frente da sua Cpoca, e ainda estiio i frente da nossa. Desse modo, nHo 
sHo vozes do passado, mas do futuro; elas apontam para emergencias, e nHo 
para exumaqdes; elas nos incitam a seguir em frente, e nHo para tris. Enquan- 



to pontas de lanqa da humanidade, elas forjaram uma futura meta suprema 
(telos) pela qua1 o tronco da humanidade esti agora se encaminhando lenta- 
mente, nHo como um rigido objetivo pri-dado, mas como uma suave persua- 
sHo. Essas pessoas sHo figuras das mais profundas camadas do nosso pr6prio 
Eu verdadeiro, camadas que sussurram para n6s vindas das profundezas radian- 
tes de um maior amanh5. 



Da Modernidade d 
P6s-rnodernidade 

N ENHUMA EPOCA deixou de ter os seus genies, a sua sabedoria, as suas 
verdades permanentes. Al6m disso, ignorar verdades passadas parece a 

pr6pria definiq50 de patologia. Portanto, uma abordagem integral - uma abor- 
dagem sadia - com certeza tentaria levar em consideraq50, reconhecer e in- 
corporar essas verdades permanentes no curso da evoluq5o da consci@ncia. 

A partir da heranqa prC-moderna, aprendemos a respeito do Grande Ni- 
nho do Ser e do Conhecer e descobrimos que se trata de um mapa do caminho 
que leva ao Espirito, nHo de uma maneira prC-dada, mas como um campo 
morfogen6tico de gentil persuas50. A partir da heranqa moderna, aprendemos 
a respeito da necessidade de reconhecer e honrar a arte, a Ctica e a ciencia, e 
deixar que cada um procure suas pr6prias verdades sem sofrer violencia por 
parte de outras pessoas (um aspect0 que contribuiu para a ascensHo das mo- 
dernas democracias, do feminismo, da ecologia e dos ideais p6s-convencio- 
nais de liberdade, de autonomia e de igualdade) .' Tambem aprendemos a res- 
peito das descobertas modernas sobre a evolu@o nos quadrantes (uma noq5o 
que 6, no minimo, compativel com a da Grande Cadeia, deturpada e negligen- 
ciada ao longo dos tempos geolbgico, biolbgico e cultural). E mencionamos a 
"brilhante promessa" de uma p6s-modernidade construtiva, que envolve a 
integraqHo do que h i  de melhor na prbmodernidade (o Grande Ninho) e na 
modernidade (a diferenciaqgo e a evoluq50 dos Tr@s Grandes), resultando numa 
abordagem mais integral do tip0 "todos os niveis e todos os quadrantes". 

E tempo agora de completar essa breve visPo geral e integral examinando, 
muito sucintamente, o prbprio p6s-modernism0 -- que 6, no final das contas, 
a ponta de lanqa da evoluqHo cultural da atualidade - e sugerir exatamente 
como ele se ajusta numa visHo do tip0 "todos os niveis e todos os quadrantes". 



Muitas pessoas se lastimarn quando qualquer coisa "p6s-moderna" C men- 
cionada, de tio "confuso" e indecifrhvel se tornou o p6s-modernes. PorCm, 
essas questdes s5o importantes e eu peqo ao leitor para que me acompanhe de 
perto ao longo deste capitulo, que tentarei tornar o menos Brduo possivel. 
Poderemos ent5o retornar, nos capitulos finais, a um resumo do que vimos e 
das implicaqdes para os estudos da psicologia, terapia, espiritualidade e cons- 
ciencia. 

Ao tentar entender a modernidade, fazemos urna pergunta simples: "0 que 
tornou a modernidade diferente da era prC-moderna?" Encontramos muitos 
fatores (da industrializaq50 aos movimentos de liberta@o), mas todos eles 
podem ser resumidos, de um mod0 bastante geral, como a diferenciaq50 dos 
Tr@s Grandes. 

Ao tentar entender a p6s-modernidade, indaguemos novarnente: "0 que 
h i  corn re la~io i pos-modernidade que a torna tHo diferente da modernidade?'' 
Veremos que h i  tambCm muitos fatores, mas todos eles podem, de mod0 
bastante geral, ser resumidos dizendo-se que constituem uma tentativa para 
ser inclusivos - para evitar "marginalizar" as muitas vozes e pontos de vista 
que urna poderosa modernidade muitas vezes omitiu; para evitar uma 
"hegemonia" da racionalidade formal que, com freqiiencia, reprime o nio- 
racional e o irracional; para convidar todas as raqas, todas as cores, todas as 
pessoas, todos os sexos numa coalizio irisada de respeito e reconhecimento 
mGtuos. Essa inclusividade 6, com freqiiencia, chamada simplesmente de "di- 
versidade" (ou de "multiculturalismo" ou de "pluralismo"), e est6 no $mago 
da abordagem construtiva p6s-moderna, em caminhos que n6s exploraremos 
ao longo de todo este capitulo. 

Essa tentativa de ser inclusivo - holistic0 e abrangente no melhor sentido 
- foi, em parte, urna reaqio ao infortunado resvalar da modernidade na planu- 
ra, onde a dissociqiio dos Tres Grandes permitiu que urna vigorosa ci@ncia colo- 
nizasse e dominasse (e marginalizasse) todas as outras formas de conhecer e de 
ser. A pb-modernidade foi urna contratentativa de incluir os Tr@s Grandes em 
vez de apenas diferenci4-10s e dissocii-10s. Desse modo, enquanto a modernidade 
diferenciava os Trk  Grandes, a p6s-modernidade os abarca - os muitos Eus e os 
muitos N6s e os muitos "istos" - chegando desse mod0 a urna postura mais 
inclusiva, integral e n50-exclusivista. E ai, numa sentenqa, estB a verdade per- 
manente, a verdade integral, dos movimentos p6s-modernos em geral. 

PorCm, tambCm veremos que, assim como a modernidade tem os seus 
aspectos negativos, a p6s-modernidade tambCm os tem. A dignidade da 
modernidade resvalou para o desastre da modernidade quando a diferencia- 
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$50 dos TrCs Grandes resvalou para a sua dissociaqgo. Assim tambem, a bri- 
lhante promessa de uma p6s-modernidade construtiva resvalou para uma pbs- 
modernidade desconstrutiva niilista quando o abraqo pluralista se converteu 
num nivelamento ranqoso de todas as distinqSes qualitativas. A pos- 
modernidade, ao tentar escapar da planura, se tornou com freqiisncia sua de- 
fensora mais vulgar. 

Em outras palavras, a p6s-modernidade, assim como a modernidade, tem 
suas boas novas e suas m4s novas. 

0 ingress0 no p6s-modernismo comeqa com um entendimento do papel in- 
trinseco que a interpretafio desempenha na percepqHo humana. De fato, o p6s- 
modernism0 pode levar o crCdito de tornar central a importincia da interpre- 
taqHo tanto para a epistemologia como para a ontologia, tanto para o conhecer 
como para o ser. A interpretaqgo, como todos os p6s-modernistas sustenta- 
ram, cada um A sua maneira, C nHo apenas fundamental para se entender o 
Kosmos como tambCm C um aspect0 da pr6pria estrutura do Kosmos. A inter- 
pretapio k uma caracteristica intrinseca do tecido do universo; 6 a introvisHo funda- 
mental presente no h a g o  dos grandes movimentos p6s-m~dernos.~ 

Muitas pessoas ficam a principio confusas, sem saber como e por que a inter- 
preta~Ho C uma parte intrinseca do universo. A interpretaqiio tem relaqHo com 
coisas como a linguagem e a literatura, certo? Certo, mas a linguagem e a 
literatura sHo apenas a ponta do iceberg, um iceberg que se estende at6 as 
profundezas do pr6prio Kosmos. Poderiamos explicar isso da seguinte maneira: 

Como vimos, todos os eventos do Lado Direito - todos os objetos send- 
rio-motores e processos empiricos e "istos" - podem ser vistos com os sen- 
tidos ou com as extensdes destes. Todos eles tCm localizaqdes simples: vocC 
pode, de fato, apontar para a maior pa te  deles (rochas, cidades, irvores, la- 
gos, estrelas, estradas, rios ...). 

Porkm, os eventos do Lado Esquerdo, ou eventos interiores, nHo podem 
ser vistos dessa maneira. VocC nHo pode ver o amor, a inveja, o assombro, a 
compaixHo, a introvisHo, a intenqHo, a iluminaqiio espiritual, os estados de 
consci&ncia, o valor ou o significado correndo de um lado para o outro 14 fora, 
no mundo empirico. Eventos interiores nHo sio vistos de uma maneira exterior 
ou objetiva, eles sHo vistos por meio de introspecfio e de interpretafio. 



Desse modo, se voc@ quiser estudar Macbeth empiricamente, poderi con- 
seguir uma c6pia da peqa e submetC-la a virios testes cientificos: ela pesa 
tantos gramas, tem tantas molCculas de tinta, tem tal nGmero de piginas com- 
postas de tais e tais substhcias orghicas, e assim por diante. Isso C tudo o 
que vocC pode saber a respeito de Macbeth empiricamente. Esses sHo os seus 
aspectos do Lado Direito, objetivos e exteriores. 

PorCm, se vocC quiser conhecer o significado da peqa, precisari I&-la e en- 
trar na sua interioridade, no seu significado, nas suas intenqSes, nas suas 
profundezas. E a Gnica maneira pela qua1 voc& pode fazer isso C por meio da 
interpretagiio: o que essa sentenqa significa? Aqui, a ciCncia empirica 6, em gran- 
de medida, inGtil, pois estamos entrando em dominios interiores e em 
profundezas simb6licas, aos quais nPo se pode ter acesso por meio de 
empirismo exterior, mas somente pela introspecq50 e pela interpretaqHo. NHo 
apenas objetiva, mas tambCm subjetiva e intersubjetiva. NHo apenas 
monol6gica, mas tambCm dial6gica. 

Desse modo, vocC poderia me ver descend0 a rua, com o semblante car- 
regado. VocC poderia ver isso. Mas o que esse semblante significaria de fato? 
Como voc@ poderia descobrir? VocC perguntari a mim. VocC conversari comi- 
go. Voc@ poderi me ver superficialmente, mas, a fim de entender o meu inte- 
rior, as minhas profundezas, teri de ingressar no circulo interpretativo (o cir- 
culo hermenCutico). VocC, enquanto sujeito, nHo me fitari apenas como um 
objeto, mas, em vez disso, vocC, enquanto sujeito, tentari me entender como 
u m  sujeito - como uma pessoa, como um eu, como um portador de 
intencionalidade e de significado. VocC poderi conversar comigo e interpretar 
o que eu digo; eu farei a mesma coisa com voc@. N6s nHo somos sujeitos 
olhando fixamente para objetos; somos sujeitos tentando entender sujeitos - 
estamos no circulo intersubjetivo, na danqa dial6gica. 

Isso vale nZo apenas para os seres humanos, mas tarnbCm para todos os 
seres sencientes enquanto tais. Se vocC quiser entender o seu cHo - ele esti 
feliz, ou talvez faminto, ou querendo sair para dar uma volta? - voc@ terh de 
interpretar os sinais que ele esti lhe enviando. E o seu cPo, na medida do pos- 
sivel, far5 o mesmo com voc& Em outras palavras, somente se pode ter acesso 
ao interior de um h6lon por meio da interpretaqHo. 

Desse modo, o fato C que superficies exteriores podem ser vistas, mas a 
profundidade interior precisa ser interpretada. E precisamente porque essa pro- 
fundidade interior C uma parte intrinseca do Kosmos - C a dimens50 do Lado 
Esquerdo de cada holon - a propria interpretaqgo C uma caracteristica intrin- 
seca do Kosmos. A interpretaqHo nHo C algo acrescentado ao Kosmos como 
uma reflex50 posterior; C a abertura mesma dos pr6prios interiores. E, uma 
vez que a profundidade do Kosmos "vai at6 o fundo", entPo, como Heiddeger 
se expressou numa frase famosa: '24 interpretaqHo vai at6 o fundo," 

Talvez agora possamos reconhecer por que uma das grandes metas do 
p6s-modernismo foi considerar a interpretagiio como u m  aspect0 intrinseco do Kosmos. 
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Como eu me expressaria, cada h6l0n tem uma dimensb de Lado Esquerdo e 
uma dimens50 de Lado Direito (como se pode ver na Figura 5), e, portanto, 
cada h6lon tem um componente objetivo (Lado Direito) e um componente 
interpretativo (Lado Esquerdo) . 

(At6 onde voc@ quer "descer" nas profundidades interiores ou na cons- 
ciencia 6, naturalmente, algo que cabe a voc@. Algumas pessoas descem at6 os 
mamiferos, outras at6 os rkpteis, outras at6 as plantas, outras v5o at6 o fundo, 
at6 os Btomos. Acho que essa 6 uma quest50 completamente relativa: por 
mais consci@ncia que um h6l0n tenha - digamos, uma ameba - um h6l0n 
mais antigo tem um pouco mais - digamos, um cervo - e o senior deste a 
tem ainda mais - digamos, um gorila. Quanto mais baixa for a posiq%o que 
ocupa no Grande Ninho, menos sensibilidade um h6lon possui, at6 que ela se 
desvaneqa nas sombras que nHo podemos detectar. Voltaremos a esse assunto 
no Capitulo 14; por ora, a quest50 simples 6 que, pel0 menos por volta da 
Cpoca em que nos tornamos humanos, os interiores, em definitivo, passaram 
a existir e s6 se pode ter acesso a eles por meio da introspecq50 e da interpre- 
ta~Ho.)~ 

0 desastre da modernidade foi que ela reduziu todo o conhecimento 
introspectivo e interpretativo A planura exterior e empirica: ela tentou apagar 
a riqueza da interpretac50 do script do mundo. A tentativa feita pelo p6s-mo- 
dernismo para reintroduzir a interpretaq50 na pr6pria estrutura e no tecido do 
Kosmos foi, em parte, uma nobre tentativa para escapar da planura, para res- 
suscitar os interiores destripados e modos interpretativos de conhecimento. 
A @nfase p6s-moderna na interpretag5o - comecando, mais notavelmente, 
com Nietzsche e passando pelas ciencias do Geist de Dilthey, pela ontologia 
hermenCutica de Heidegger e chegando at6 o axioma de que o "nada existe 
fora do texto [interpretaqHo]" de Derrida - nada mais 6, no fundo, do que os 
dominios do Lado Esquerdo gritando para se libertar do esmagador esqueci- 
mento do fixo olhar monolitico do monismo cientifico e do holismo da planu- 
ra. Foi a corajosa reafirmac50 do Eu e do Nbs diante dos "istos" sem rosto. 

Momentos de Verdade no Pbs-modernismo 

Precisamente devido ao fato de que o p6s-modernismo estB, em muitos senti- 
dos, tentando alijar a planura e seu legado aviltante, a filosofia p6s-moderna 6 
um complexo aglomerado de noqBes que sHo, com freqiihcia, definidas quase 
que inteiramente por aquilo que os seus proponentes rejeitam. Eles rejeitam o 
fundamentalismo, o essencialismo e o transcendentalismo. Eles rejeitam a 
racionalidade, a verdade como correspond@ncia e o conhecimento representa- 
tivo. Eles rejeitam grandes narrativas, metanarrativas e grandes quadros de 



qualquer tipo. Eles rejeitam o realismo, os vocabulirios finais e a descriqLo 
canbnica. 

Por mais incoerentes que as teorias pos-modernas, com freqiiencia, pos- 
Sam parecer (e, com freqiisncia, elas o sio), as abordagens pos-modernas, em 
sua maior parte, compartilham, nio obstante, tr@s importantes suposiq6es 
bhsicas: 

1. A realidade nio 6, em todos os sentidos, dada a n6s, mas, em alguns 
sentidos significativos, ela C uma construq50, uma interpretaqio (essa 
visio 6, com freqiisncia, chamada de construtivismo); a crenqa em que a 
realidade nos C simplesmente dada, e nHo tambkm, em parte, cons- 
truida, 6 chamada de "o mito do dado". 

2. 0 significado depende do context0 e os contextos sio ilimitados (isso, 
com freqiiencia, C chamado de contextualismo). 

3. A cogniq5o nio deve, portanto, privilegiar excessivamente uma pers- 
pectiva Gnica (isto 6 chamado de integral-aperspectivismo). 

Acredito que todas essas tr@s suposi~6es pos-modernas sHo bastante preci- 
sas e precisam ser levadas em conta e incorporadas em qualquer visio integral. 

PorCm, como nos veremos na seqio a respeito das mhs novas, cada uma 
dessas suposiqdes tambCm foi expandida, a ponto de ficar radicalmente des- 
proporcional, pela ala extremista do p6s-modernismo, com resultados bas- 
tante infelizes. 0 s  p6s-modernistas extremados n5o apenas enfatizam a im- 
portincia da interpretaqio, como tambCm proclamam que a realidade nada 
mais 6 que interpreta~do. Eles nHo apenas enfatizam os aspectos do Lado Esquer- 
do (ou interpretativos) de todos os hhlons, mas tentam igualmente negar por 
cornpleto a realidade das facetas do Lado Direito (ou facetas objetivas). E claro que 
isso C precisamente o desastre reverso da modernidade - em vez de reduzir 
todo o Esquerdo ao Direito, reduz-se todo o Direito ao Esquerdo - e pode- 
mos perceber, como acontece repetidas vezes, que as reaq6es extremas sio, 
com frequencia, as imagens de espelho daquilo que eles desprezam. As carac- 
teristicas importantes do Kosmos que sio interpretativas sLo consideradas as 
tinicas caracteristicas existentes. A pr6pria verdade objetiva desaparece em in- 
terpretaqdes arbitrkias, que segundo eles sio impostas pel0 poder, pel0 sexo, 
pela raqa, pela ideologia, pelo anrropocentrismo, pel0 androcentrismo, pel0 
dominio da espCcie, pelo imperialismo, pelo logocentrismo, pelo falocentrismo, 
pelo falologocentrismo ou por outras variedades igualmente desagradAveis. 

PorCm, o fato de que todos os holons t@m um componente interpretativo 
e um objetivo ndo nega esse componente objetivo, apenas o situa. Desse modo, 
mesmo que todos os exteriores do Lado Direito recebam concepqdes super- 
postas, eles t@m, nHo obstante, virias caracteristicas intrinsecas que sLo 
registradas pelos sentidos ou por suas extensdes e, nesse sentido geral, todos 
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os holons do Lado Direito tern algum tip0 de realidade objetiva. At6 mesmo 
Wilfrid Sellars, geralmente considerado o maior opositor do "mito do dado" 
- o mito do realism0 direto e do empirismo ingenue, o mito de que a realida- 
de C simplemente dada a n6s - afirma que, embora a imagem manifesta de 
um objeto seja, em parte, uma construg50 mental, ela C dirigida, de maneiras 
importantes, pelas caracteristicas intrinsecas da experiencia sensorial. Essa C exa- 
tamente a raz5o pela qual, como disse Thomas Kuhn, a ci@ncia pode fazer 
progressos reak4  Um diarnante cortar6 um pedaqo de vidro, n&o importa quais 
palavras tenhamos usado para "diamante", "cortar" e "vidro", e nada do 
construtivismo cultural mudar6 esse simples fato objetivo. 

Mas essas s50 as m6s novas. Por ora, a quest50 C que os p6s-modernistas, 
ao tentar abrir espaqo para os aspectos dos Tr@s Grandes que foram excluidos 
e marginalizados pela planura, apontaram para a importhcia intrinseca da in- 
terpretaqgo, do contextualismo e do integralismo, e quanto a isso estavam 
certamente corretos. 

A importhcia do construtivismo, do contextualismo e do integral-aperspec- 
tivismo veio historicamente A tona com aquilo que veio a ser chamado na 
filosofia de a virada lingiiistica - a cornpreens50 de que a linguagem n5o C uma 
simples representaq50 de um mundo dado previamente, mas tem uma partici- 
paqHo na criaq5o e na construqio deste mundo. Com essa virada lingiiistica, 
que comeqou aproximadarnente no sCculo XIX, os fil6sofos pararam de usar a 
linguagem para descrever o mundo e, em vez disso, comeqaram a observar a 
pr6pria linguagem. 

De sbbito, a linguagem deixou de ser um instrumento simples e confikvel. 
A metafisica em geral foi substituida pela andise lingiiistica, pois estava se tor- 
nando cada vez mais evidente que a linguagem n5o C uma janela transparente 
atravCs da qual n6s, inocentemente, contemplamos um mundo dado; ela se 
parece mais com um projetor de slides, que joga na tela imagens daquilo que 
vemos no final. A linguagem ajuda a criar o meu mundo, el como Wittgenstein 
se expressou, os limites da minha linguagem s5o os limites do meu mundo. 

De certa forma, "a virada lingiiistica" C apenas um outro nome para a 
grande transiq50 da modernidade para a p6s-modernidade. Enquanto as cul- 
turas prC-moderna e moderna, de maneira simples e ing@nua, usam a lingua- 
gem para encarar o mundo, a mente p6s-moderna virou nos calcanhares e 
comeqou a olhar para a pr6pria linguagem. Em toda a hist6ria dos seres hu- 
manos, isso jamais havia acontecido antes. 



Como resultado dessa extraordiniria virada lingiiistica, os filbsofos nunca 
mais voltariam a olhar para a linguagem de uma maneira simples e confiivel. 
A linguagem nPo apenas relata o mundo, representa o mundo e descreve o 
mundo. Mais do que isso, a linguagem cria mundos e nessa criaqPo h i  poder. A 
linguagem cria, distorce, carrega, revela, esconde, permite, oprime, enriquece, 
cativa. Para o bem ou para o mal, a propria linguagem tem algo de semideus, e 
a filosofia, dali em diante, concentraria grande parte da sua atenqPo nessa forqa 
gigantesca. Da anilise lingiiistica aos jogos de linguagem, do estruturalismo ao 
pbs-estruturalismo, da semiologia A semibtica, da intencionalidade lingiiistica A 
teoria do ato da fala, a filosofia pbs-moderna tem sido, em grande medida, a 
filosofia da linguagem, e ela nos apontou, com razPo, o fato de que, se quisermos 
usar a linguagem como um instrumento para compreender a realidade, o me- 
lhor que temos a fazer 6 examinar melhor esse instrumento.* 

E nesse estranho mundo novo, a maior parte das estradas acaba levando a 
Ferdinand de Saussure. 

A Linguagern Fala 

A maior parte das formas de pbs-estruturalismo pbs-modern0 deriva da obra 
do brilhante lingiiista pioneiro Ferdinand de Saussure. Sua obra, e especial- 
mente o seu Cource in General Linguistics* (1 9 16), foi a base de grande parte da 
lingiiistica moderna, da semiologia (semibtica), do estruturalismo e do con- 
seqiiente pbs-estruturalismo. Suas introvis6es essenciais sPo tPo convincen- 
tes hoje quanto o foram quando ele as apresentou pela primeira vez, h i  quase 
urn s6culo. 

De acordo com Saussure, um signo lingiiistico C compost0 de urn signifcante 
material (a palavra escrita, a palavra falada, os sinais que aparecem nesta pigi- 
na) e de um significado conceitual (aquilo que lhe vem A mente quando voc@ v& 
o significante), ambos diferentes do referente real. Por exemplo, quando voc@ 
vi? uma irvore, a irvore real 6 o referente; a palavra escrita "irvore" C o sig- 
nificante; e o que Ihe vem A mente (a imagem, o pensamento, a figura ou o 
conceit0 mental) quando voc@ 16 a palavra "irvore" C o significado. 0 signifi- 
cante e o significado, juntos, constituem o signo total. 

Mas, indagava Saussure, o que 6 que faz com que um signo signifique 
algo, que ele realmente carregue urn signifcado? N5o pode ser a prbpria palavra, 
pois a palavra "manga", por exemplo, tem significados diferentes nas frases "a 
manga do seu paletb esti amassada" e "a manga C uma fruta saborosa". A 
palavra "manga" tem um significado diferente em cada um dos casos devido 

* Curso de Lingiiistica Geral, publicado pela Editora Cultrix, SP, 1970. 
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A posiq50 que ocupa na frase (uma frase diferente d i  A palavra um significado 
totalmente diverso). Da mesma maneira, cada frase tem significado devido A 
posiq5o que ocupa numa sentenqa maior e, finalmente, na estrutura lingiiisti- 
ca total. Nenhuma palavra possui significado por si mesma, pois a mesma 
palavra pode ter significados completamente diferentes, dependendo do con- 
texto ou da estrutura na qual ela est6 colocada. 

Desse modo, apontou Saussure, C a rela@o entre todas as palavras que esta- 
biliza o significado. Portanto, foi essa a grande descoberta de Saussure - um 
elemento sem significqiio torna-se significative somente em virtude de uma estrutura 
total. (Esse foi o comeqo do estruturalismo, que deu origem a praticamente 
todas as escolas. Entre os seus atuais descendentes est5o LCvi-Strauss, 
Jakobson, Piaget, Lacan, Barthes, Foucault, Derrida, Habermas, Loevinger, 
Kohlberg, Gilligan, etc. Foi uma descoberta realmente espantosa.) 

Em outras palavras, o que n50 constitui nenhuma surpresa, cada signo C 
um h6l01-1, um contexto dentro de contextos e dentro de outros contextos na 
rede total. E isso significa, dizia Saussure, que toda a linguagem C instrumen- 
tal na conferencia de significado a uma palavra individud6 

0 Significado Depende do Contexto 

Em conseqiiencia disso - e aqui n6s comeqamos a reconhecer a importiincia 
dos contextos de fundo cultural tHo enfatizados pelos pbs-modernistas (come- 
qando especialmente por Heidegger) -, o significado C criado para n6s por 
imensas redes de contextos de fundo cultural sobre os quais conscientemente 
sabemos muito pouco. N6s n50 construimos esse significado; esse significado 
C que nos constr6i. Fazemos parte dessa imensa bagagem cultural e, em mui- 
tos casos, nBo temos nem idCia de onde ela vem. 

Em outras palavras, toda intencionalidade subjetiva (Superior Esquerdo) 
esta situada em redes de contextos intersubjetivos e culturais (Inferior Es- 
querdo), que tCm importiincia instrumental na criaq5o e interpretaq50 do prb- 
prio significado. E precisamente por isso que o significado 6 mesmo depen- 
dente do contexto e que a manga do palet6 C diferente da manga de uma 
mangueira. E por isso tambCm que os estados de consciencia individuais pre- 
cisam, at6 certo ponto, ser interpretados dentro de um contexto cultural, e 
que qualquer visBo verdadeiramente pbs-moderna precisa avanqar rumo a uma 
sensibilidade do tip0 "todos os contextos" (enfatizando, por exemplo, a natureza 
interminavelmente holanica da consci@ncia) .' 

NBo somente o significado C, em muitos sentidos importantes, dependen- 
te do contexto no qual ele se encontra, como tambCm esses contextos sBo, em 
principio, infinitos ou ilimitados. Desse modo, n5o h i  como dominar e contro- 
lar o significado de maneira definitiva (pois sempre se pode imaginar um novo 



contexto que alteraria o significado atual). De fato, Jonathan Culler resumiu 
toda a desconstruqio (um dos movimentos p6s-modernos mais influentes) da 
seguinte maneira: "Pode-se, portanto, identificar a desconstru$io com os dois 
principios g@meos da determinapio contextual do significado e da extensibilidade 
infinita do  context^."^ 

Eu diria que os contextos sio de fato infinitos porque a realidade C com- 
posta de h6lons dentro de hblons dentro de hblons, indefinidamente, sem co- 
mego nem fim. At6 mesmo o universo atual C simplesmente uma parte do 
universo do momento seguinte. Qualquer todo C sempre uma parte, intermi- 
navelmente. E, portanto, todo contexto concebivel C ilimitado. Dizer que o 
Kosmos 6 composto de hblons C dizer que ele C contextual tanto no sentido 
ascendente quanto no descendente. 

0 fato de que o significado depende do contexto - que C a segunda verdade 
importante do pos-modernismo, tambCm chamada de contextualismo - revela 
que 6 necessirio um ponto de vista multiperspectivo da realidade. Qualquer 
perspectiva isolada tenderi a ser parcial, limitada e talvez at6 mesmo distorcida; 
apenas levando-se em conta perspectivas multiplas e contextos mdtiplos po- 
demos avanqar com @xito na busca do conhecimento. E essa "diversidade" C a 
terceira verdade importante do p6s-modernism0 em geral. 

Jean Gebser, de quem j4 falamos quando examinamos as vis6es de mundo, 
cunhou o termo integral-aperspectiva para se referir a essa visio pluralista ou de 
midtiplas-perspectivas, que tarnbkm chamo de visiio-lbgica ou lbgica de rede. 
'Rperspectiva" significa que nio se privilegia nenhuma perspectiva isolada. 
Desse modo, para termos uma visio mais holistica ou integral, precisamos de 
urn ponto de vista aperspectivo, motivo pel0 qual Gebser agrupou as duas pala- 
vras: integral-aperspectivo. 

Gebser comparou a cogniqio integral-aperspectiva com a racionalidade 
formal (formop), que ele chamou de "razio perspectiva", que tende a adotar 
uma perspectiva isolada, monolbgica, exergando toda a realidade atravCs des- 
sas lentes estreitas. Enquanto a raz5o perspectiva privilegia o ponto de vista 
exclusivo do sujeito particular, a visio-logica soma todas as perspectivas, sem 
privilegiar nenhuma, e desse mod0 procura apreender o integral, o todo, os 
multiples contextos dentro de outros contextos, que revelam incessantemen- 
te o Kosmos, nio uma forma rigida ou absoluta, mas como uma tape~aria 
hol8nica, fluida e multidimensional. 

Isso equivale, quase exatamente, A grande enfase dada pelos idealistas A 
diferenqa entre uma razio meramente formal, representacional ou empirico- 
analitica e uma raz5o dialogica, dialktica e rede-orientada (visio-16gica). A 
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primeira foi chamada de Verstand e a segunda de Vernunft. 0 s  idealistas consi- 
deravam a Vernunft, ou vislo-16gica, como um desenvolvimento evolutivo mais 
elevado do que a Verstand, ou racionalidade f ~ r m a l . ~  

Gebser tambCm acreditava que a vis5o-16gica fosse um desenvolvimento 
evolutivo que ultrapassava a racionalidade formal. Mas Gebser e os idealistas 
n50 est5o sozinhos. Como vimos repetidas vezes, muitos te6ricos importan- 
tes, de Jurgen Habermas a Carol Gilligan, viam a cogniq50 p6s-formal, dialktica, 
como uma modalidade mais abrangente e elevada de raz5o do que o formop 
(corno esti indicado em muitos dos mapas). Dizer que o desenvolvimento cognitivo 
evolui do formal para o p6s-formal & dizer que a evolugiio cultural segue do modern0 
para o p6s-moderno. Essa C, naturalmente, uma quest20 complexa, do tip0 qua- 
tro quadrantes, e que envolve desdobramentos importantes, como os que vlo 
do industrial ao informacional; porCm, o mod0 de cogniq5o C um elemento 
fundamental, e o mundo p6s-modern0 6, no que tem de melhor, um mundo 
p6s-formal. 

Essa vislo-16gica nHo pode apenas reconhecer inter-relaq8es maci~as como 
ela tambCm 6, em si mesma, uma parte intrinseca do Kosmos inter-relaciona- 
do. E por isso que ela nlo s6 representa o Kosmos, mas C tambCm uma atuag50 
deste. Naturalmente, todos os modos de conhecimento genuinos sHo atua- 
qdes; porCm, a vislo-lbgica C a primeira que tem autoconfianqa para perceber 
isso e articuli-lo. Hegel fez isso numa das suas primeiras elaboraqdes pionei- 
ras - a vislo-16gica se tornou evolutivamente consciente de si mesma em 
Hegel - e Saussure fez exatamente a mesma coisa com a lingiii~tica.~~ Saussure 
tomou a vis5o-16gica e aplicou-a B linguagem, revelando assim, pela primeira 
vez na Histbria, sua estrutura em rede. A virada linguistics 6,  no fundo, a 
vis5o-lbgica contemplando a prbpria linguagem. 

Essa mesma vis5o-16gica daria origem a versaes extremamente elaboradas 
da teoria dos sistemas nas ciencias naturais, e tambCm estaria por tr& do 
reconhecimento dos p6s-modernistas de que o significado depende do con- 
texto e os contextos s5o ilimitados. Em todos esses movimentos, como em 
outros ainda, vemos a miio radiante da visHo-lbgica anunciando as redes sem 
fim de interconexdes holanicas que constituem a prbpria trama do tecido do 
Kosmos. 

E por isso que acredito que o reconhecimento da importhcia da percep- 
$50 integral-aperspectiva P a terceira grande (e legitima) mensagem do p6s- 
modernism0 em geral. 

Tudo isso P muito bom. PorPm, nHo 6 suficiente, como vimos, ser "holistico" 
em vez de "atomistico", ou estar orientado para as redes em vez de ser anali- 



tic0 e divisivo. Isso por causa do fato alarmante de que qualquer modalidade de 
conhecimento pode desmoronar e limitar-se meramente i s  superficies, ao exterior, 
aos eventos do Lado Direito. E, de fato, t5o logo a visio-l6gica surgiu heroica- 
mente na evoluq50, ela foi esmagada pela loucura da planura que assolou o 
mundo moderno. 

A Linguagem se Desintegra 

De fato, como vimos muitas vezes, as pr6prias ciencias sist@micas fizeram exa- 
tamente isso. As ciencias sist@micas negaram qualquer realidade substancial 
aos dominios do "eu" e do "n6s" (em seus pr6prios termos) e reduziram to- 
dos eles a nada mais que "istos" entrelaqados num sistema d inh ico  de pro- 
cessos de rede. Isso era a vis50-lbgica em a s k ,  mas uma vis50-16gica mutila- 
da, cambaleante e presa aos processos exteriores e dos "istos" empiricos. Isso 
era um holismo, mas apenas um holismo exterior, que eviscerou os interiores 
e negou qualquer tip0 de validade aos extensos dominios do holismo do Lado 
Esquerdo (do "eu" e do "n6s"). 0 s  grilhdes de terceira pessoa deixaram de ser 
atomisticas e est50 agora holisticarnente entrelaqados. 

Exatamente o mesmo destino esperava grande parte da agenda p6s-mo- 
derna em geral. Comeqando com a admirive1 confianqa na percepqPo da visPo- 
16gica e integral-aperspectiva - e ainda assim incapaz de escapar da forqa 
gravitacional da planura - esses movimentos pbs-modernos com freqiihcia 
acabavam incorporando sutilmente, e at6 mesmo ampliando, a agenda 
reducionista. Eram uma forma nova e superior de razPo, C verdade, mas de 
raza'o ainda aprisionada nu planura. Tornaram-se, simplesmente, outra viravolta 
do holismo plano, do monism0 material e da loucura monol6gica. Eles ainda 
sucumbiram ao desastre da modernidade, mesmo quando anunciavam aos 
quatro ventos que o haviam superado, subvertido, desconstruido e explodido. 

A Profundidade Sai de Fdrias 

Na verdade, a maior parte dos p6s-modernistas fariam qualquer coisa para 
negar a profundidade em geral. E como se, sofrendo a agressHo por parte da 
planura, o p6s-modernism0 se identificasse com o agressor. Ele passou a abraqar 
as superficies, a defender as superficies, a glorificar as superficies, e apenas 
superficies. Existem somente cadeias m6veis de significantes; tudo C texto 
material; nPo existe nada sob a superficie; s6 existe a superficie. Como afir- 
mou Bret Easton Ellis em The Informers: "Nada era afirmativo; a express50 
'generosidade de espirito' nPo se aplicava a nada; era um clichC, uma espCcie 
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de piada de mau gosto ... A reflex50 C inGtil e o mundo n5o faz sentido. Super- 
ficie, superficie, superficie, s6 isso tinha significado ... era assim que eu via a 
civilizaq50, colossal e acidentada." 

Robert Alter, ao criticar The Tunnel, de William H. Gass - um livro que 
muitos consideram o romance p6s-modern0 definitivo -, assinala que a es- 
tratkgia que define essa obra-prima pbs-moderna C que "tudo esti deli- 
beradamente reduzido B superficie mais plana". E isso se d4 ao "negar a possi- 
bilidade de fazer distinqdes consequentes ou graduaqdes significativas entre 
valores morais ou estCticos. N5o existe interior: assassin0 e vitima, amante e 
onanista, altruista e intolerante dissolvem-se no mesmo lodo inevit4vel" - as 
mesmas cadeias m6veis de termos da planura. 

"Tudo C reduzido B mais plana das superficies ... Niio existe interior" - uma 
descriq50 perfeita da planura, uma planura que, comeqando com a modernidade, 
foi na verdade ampliada e glorificada com a pbs-modernidade extremada: "su- 
perficie, superficie, superficie, era s6 isso o que se via ..." 

Alter estava certo ao afirmar que, por t r k  de tudo isso, estava a incapaci- 
dade ou recusa de estabelecer "distinq6es consequentes ou graduaqdes signi- 
ficativas entre valores morais ou estCticos". Como temos visto com frequzn- 
cia, no mundo do Lado Direito nHo existem valores, nern interiores nern dis- 
tinqdes qualitativas - n5o existem estados de consciencia, nern dominios de 
percepq50 transpessoal, nern revelaqdes superconscientes, nern iluminaqdes 
espirituais -, pois estes existem apenas nos dominios do Lado Esquerdo. 
Reduzir o Kosmos a superficies do Lado Direito C sair do rnundo real para 
entrar na Zona Crepuscular conhecida como universo desqualificado. Neste, 
n5o existem holarquias interiores, nern graduaqdes significativas do Eu e do 
N6s, nern distinqdes qualitativas de qualquer espCcie - n50 existe profundi- 
dade, divindade, consci@ncia, alma ou espirito: "Superficie, superficie, super- 
ficie, isso 6 tudo que se v@."" 

0 p6s-modernism0 extremado partiu, desse modo, da nobre vis5o de que 
todas as perspectivas precisam ser levadas em considerag50 at6 chegar B con- 
vicg5o autocontradit6ria de que nenhuma perspectiva C melhor do que outra 
(autocontradit6ria porque sua pr6pria crenqa C considerada muito melhor do 
que as alternativas). Desse modo, sob o efeito da forqa gravitacional da planu- 
ra, a percepq50 integral-aperspectiva se tornou simplesmente uma loucura 
aperspectiva - a convicqHo contraditoria de que nenhuma crenga 6 melhor do 
que outra -, uma total paralisia do pensamento, da vontade e da ag50, em 
face de um milhHo de perspectivas, todas com exatamente a mesma profundi- 
dade, ou seja, nenhuma. 

Em certo trecho de The Tunnel, Gass, o autor dessa obra-prima p6s-moder- 
na, descreve a perfeita forma pbs-moderna, que serve para "vulgarizar, enxova- 
lhar tudo, poluir os poluentes, explodir os explodidos, sujar o lixo ... E tudo 



superficie ... NHo h i  interior, por mais que voce viaje nela ou por maior que 
seja a distlncia que percorra nela, nHo existe interior, nHo existe profundidade". 

Sem interior, 1-150 h i  profundidade. Esse talvez seja um perfeito credo para 
o p6s-modernism0 extremado. Assim como a modernidade, com freqiisncia, 
resvalou para a dissociaq50, a p6s-modernidade com freqiiencia resvala para 
as superficies. 

As contribuiqdes permanentes da era p6s-moderna - ou seja, o mundo C, em 
parte, uma constru~Ho e uma interpretaqHo; todo significado depende do con- 
texto; os contextos sHo interminavelmente hol8nicos - s5o verdades que qual- 
quer visHo abrangente, com certeza, abra~aria. Todas elas podem ser resumi- 
das, da maneira mais geral, dizendo-se que, enquanto a modernidade diferen- 
ciou os Tres Grandes, a p6s-modernidade os integrou, chegando assim a uma 
abrangencia inclusiva, integral e nHo-exclusivista. Essa agenda integral C o 
cerne de uma pbs-modernidade construtiva, e o cerne de qualquer psicologia 
e espiritualidade verdadeiramente integrais. 

PorCm, assim como as diferencia~des da modernidade resvalavam com 
freqiiencia para a dissociaqHo, a abrangencia integral da pbs-modernidade com 
freqiiencia resvala para a loucura aperspectiva - para a negap3o das distin~des 
qualitativas de qualquer tipo, para a total negaqHo das holarquias. El uma vez 
que a unica maneira de se ter holismo C por intermkdio das holarquias, ao 
negar estas ultimas a p6s-modernidade na verdade o negou. Desse mod0 ela 
ofereceu ao mundo nHo o holismo mas o acumulismo: a diversidade se agita 
desenfreadamente, sem meios de integrar e de harmonizar as vozes pluralistas. 
Nenhuma postura C inerentemente melhor do que outra; todas as hierarquias 
sHo marginalizantes e deveriam ser rejeitadas; todas as vozes deveriam ser 
tratadas com igualdade, sem marginalizaqHo nem julgamento. 

A contradiqHo inerente dessa agenda C simplesmente esta: a pr6pria pos- 
tura do pluralismo p6s-modern0 - confiando, como o faz, na visgo-lbgica 
p6s-formal e na cogniqHo integral-aperspectivista - 6, em si mesma, o produ- 
to de, pel0 menos, cinco estigios principais de desenvolvimento hierirquico 
(do sens6rio-motor ao prbop, ao conop, ao formop e ao p6s-formal). A partir 
do nivel de desenvolvimento muito elevado da percepgio p6s-convencional, 
pbs-formal e pluralista - que, nobremente, quer tratar todas as pessoas de 
maneira imparcial e justa -, o pbs-modernism0 negou totalmente a impor- 
tsncia do desenvolvimento, negou que qualquer posiqHo seja mais elevada ou 
mais profunda do que outra, negou, com efeito, a afirmaqHo de que o 
mundicentrico C melhor do que o etnocentrico - em resumo, negou comple- 
tamente sua pr6pria posiqHo. E, nHo obstante, C somente a partir do alto nivel 
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de desenvolvimento da percepqHo pbs-formal e p6s-convencional que o 
pluralismo pode, antes de mais nada, ser apreendido! Negar o desenvolvi- 
mento e a evoluqgo C negar totalmente o pluralismo e resvalar para um mun- 
do de superficies equivalentes, nada mais que isso, onde as distinqdes qualita- 
tivas e as holarquias desapareceram completamente. Essa C a razgo pela qual 
os pluralistas pbs-modernos sempre tiveram dificuldades para explicar por 
que devemos rejeitar os nazistas e a KKK - se todas as posturas s5o iguais, 
por que n50 abraqi-las? Loucura aperspectiva. 

Desse modo, sob as importantes verdades do relativismo, do pluralismo e 
da diversidade cultural, o pbs-modernism0 apresentou ao mundo uma rique- 
za de vozes mhltiplas, mas entgo recuou para observar as vozes multiplas 
degenerarem numa Torre de Babel, cada voz afirmando o seu pr6prio valor, 
embora algumas delas realmente reconheqam os valores das outras. Cada qual 
era livre para seguir o pr6prio caminho, o que fez com que cada pessoa seguis- 
se por um caminho diferente. Esse fato n5o acabou por libertar as muitas 
vozes pluralistas, como foi afirmado, mas apenas as enviou i s  pressas, isola- 
das e alienadas, at6 os rincdes longinquos de um mundo fragmentado, para 
curtirem sua solidgo, perdidas no tumulto das superficies equivalentes. Ao 
tentar fugir da planura, o pos-modernismo desconstrutivista tornou-se o seu 
defensor mais clamoroso. 

0 pbs-modernism0 construtivo, por outro Iado, reune os contextos multiplos 
liberados pelo pluralismo e em seguida d i  um passo alCm e os entrelaqa con- 
juntamente em redes inter-relacionadas. (VocG pode constatar isso pratica- 
mente em todos os mapas. Sob qualquer um dos nomes que recebeu, o 
relativismo pluralista abre caminho para o holismo integral. Veja especial- 
mente Deirdre Kramer, Gisela Labouvie-Vief, Jan Sinnott, Don Beck, Clare 
Graves, Susanne Cook-Greuter, Kitchener e King, Blanchard-Fields, William 
Perry e Cheryl Armon, entre outros.) Esse integral-aperspectivismo - essa 
unidade na diversidade, esse integralismo universal - desvela interconexdes 
globais, ninhos dentro de ninhos dentro de ninhos, e imensas holarquias de 
abrangencia mutuamente enriquecedora, convertendo assim o acumulismo 
pluralista no holismo integral. 

(Nos termos da Dingmica em Espiral, a grande forqa do pos-modernismo 
est i  no fato de que ele se deslocou do materialismo'cientifico alaranjado para 
o pluralismo verde, numa nobre tentativa de ser mais inclusive e mais sensi- 
vel aos outros nomes marginalizados da racionalidade. PorCm, os aspectos 
negativos do pluralismo verde sgo o seu subjetivismo e o seu relativismo, que 
deixam o mundo despedaqado e fragmentado. Como o proprio Clare Graves 
diz: "Esse sistema v@ o mundo de uma maneira relativista. 0 pensamento 
mostra uma @nfase quase radical, quase compulsiva, em ver tudo a partir de 
um sistema de referencia relativista, subjetivo." E por mais importantes que 
sejam esses contextos multiplos para que se possa ultrapassar o materialism0 



cientifico, se eles se tornarem um fim em si mesmos, simplesmente impedi- 
riio o surgimento de construq6es de segunda ordem, que efetivamente 
reentrelaqariio os fragmentos num abraqo global e holistico. E do surgimento 
desse pensamento de segunda ordem que qualquer modelo verdadeiramente 
integral dependerh - e C esse o caminho do p6s-modernism0 construtivo.) 

Para uma psicologia integral, p6s-modernismo significa muitas coisas. 
Antes de mais nada, C uma reafirmaqiio daquilo sobre o qual versa toda a 
psicologia: a constru@o e a criapio da pr6pria capacidade de consciCncia: o mundo 
nHo C merarnente refletido pela consciCncia, ele C co-criado pela consciCncia 
- o mundo nlo 6 meramente uma percep@o mas uma interpreta@o.12 A inter- 
pretaqiio & um aspecto intrinseco do Kosmos, "que vai at6 o fundo", pois a 
consci@ncia e os interiores constituem um aspecto intrinseco do Kosmos, des- 
cendo ate' o fundo. AlCm disso, a 6nica via pela qual vocC alcanqa os interiores C 
aquela que C trilhada por meio da introspecqPo e da interpretaqiio. 0 fato de 
que essa consci@ncia C interminavelmente holanica C a mensagem final do 
p6s-modernismo. 

Portanto, qualquer teoria integral teria a sabedoria de incluir as dimen- 
sdes construtivas, contextuais e integrais-aperspectivas em sua pr6pria cons- 
tituiqiio. E para essa conclusPo integral que podemos agora nos voltar. 



0 1-2-3 dos Estudos 
Sobre a ConsciCncia 

0 PRIMEIRO DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS que uma abordagem verdadeiramen- 
te integral ("todos os niveis, todos os quadrantes") ajuda a decifrar C 

aquilo que Schopenhauer chamava de o "n6 do mundo", isto 6, o problema da 
relaqio entre mente e corpo. 

Portanto, comecemos com uma sugestio arrojada: grande parte do pro- 
blema da relaqio entre mente e corpo C produto da planura. NHo C a diferen- 
ciaqHo entre mente e corpo, que C, no minimo, tHo antiga quanto a civilizaqHo 
e que nunca incomodou ninguCm antes; mas 6,  isto sim, a dissocia~io entre a 
mente e o corpo, que C uma lesHo peculiar na consci@ncia moderna e p6s- 
moderna, concomitante com a desintegraqHo do Kosmos na planura. Pois na 
planura n6s somos confrontados com um dilema realmente inabalivel quanto 
h relaqHo entre a mente e o corpo: a mente (consci@ncia, sentimento, pensa- 
mento, percepqio) - em suma, os dominios do Lado Esquerdo - nHo pode, 
em absoluto, encontrar espaqo num mundo descrito meramente corn os ter- 
mos do Lado Direito (o corpo material e o cCrebro): a mente se torna o "fan- 
tasma na miquina". Somos entio confrontados com duas verdades aparente- 
mente absolutas, mas contradit6ria.s: a verdade da experiencia imediata, que 
me diz, inequivocamente, que a consci2ncia existe; e a verdade da ciencia, que 
me diz, inequivocamente, que o mundo consiste apenas em arranjos de uni- 
dades fundamentais (quarks, homos, cordas, etc.) que nHo possuem cons- 
ciencia de qualquer tipo, e nenhum tip0 de rearranjos dessas unidades desti- 
tuidas de mente poderi resultar em mente. 

Contrariamente ao que descrevem os escritores de livros populares sobre 
o assunto, os fil6sofos influentes que abordam o problema da relac50 entre 



mente e corpo estHo mais convencidos do que nunca a respeito da sua nature- 
za inflexivel. NHo existe, simplesmente, uma soluqHo que agrade a todos para 
esse n6 do mundo.' Grande parte dos escritos influentes das ultimas dCcadas 
t@m, de fato, focalizado as dificuldades absolutamente insuperiveis das solu- 
qdes propostas. Como Keith Campbell escreveu, resumindo um consenso vago 
e incbmodo: "Eu suspeito que jamais viremos a saber como o truque funciona 
[a relaqHo entre mente e corpo]. Essa parte do problema da relaqHo entre men- 
te e corpo parece insoluvel. Esse aspect0 da humanidade parece destinado a 
permanecer para sempre alCm da nossa compreens50."~ 

N5o obstante, tCm sido muitas as solu~des apresentadas, sendo as duas 
mais influentes a dualista (interacionismo) e a fisicalista (materialism0 cienti- 
fico). A posiqHo dualista foi a mais influente na parte inicial da era moderna 
(de Descartes a Leibniz), mas a fisicalista esteve em ascensio desde entHo, e C 
hoje, de longe, a posiqHo d~minante.~ 

A abordagem fisicalista (ou materialista) afirma que existe apenas o uni- 
verso fisico, mais bem descrito pela fisica e por outras ci@ncias naturais, sen- 
do que em lugar nenhum desse universo fisico n6s encontramos consciCncia, 
mente, experiencia ou percepqio e, portanto, esses "interiores" sHo simples 
ilus6es (ou, na melhor das hipbteses, subprodutos destituidos de qualquer 
realidade verdadeira). Algumas versdes da abordagem fisicalista levam em 
consideraqHo o surgimento de virios sistemas complexos de nivel superior 
(tais como o cCrebro, o neoc6rtex, os sistemas neuronais autopoiCticos, etc.). 
PorCm, eles assinalam que esses sistemas de nivel superior sHo ainda realida- 
des objetivas desprovidas de qualquer coisa que possa ser chamada de cons- 
ci@ncia ou de mente ou de experiencia, pois a experiencia possui "qualia" ou 
qualidades, tais como dor e prazer, e essas qualidades niio sZo propriedades 
dos sistemas objetivos. Portanto, nHo existe maneira alguma pela qua1 os sis- 
temas objetivos seriam capazes de produzir essas propriedades "mentais", e 
portanto sHo simplesmente subprodutos ilus6rios de sistemas complexos, sem 
realidade causal pr6pria. 

(Nas minhas palavras, esse argument0 afirma que todos os sistemas obje- 
tivos sHo descritos em linguagem do isto, ao passo que a experiencia, a cons- 
cicncia e as qualia sHo todas descritas em linguagem do eu, e, desse modo, se 
voc@ acredita que o mundo descrito pela ciencia C o mundo "verdadeiramente 
real" - e, no final das contas, hA muitas boas razdes para se acreditar que a 
ciencia 6 a nossa melhor esperanqa de descobrir a verdade - entHo vote, natu- 
ralmente, acredita que as qualia, a experiencia e a consciencia niio sio "verda- 
deirarnente reais" - elas sHo ilusdes ou subprodutos ou caracteristicas secun- 
dirias do mundo real revelados pela ciencia.) 

Emboravariaqdes do fisicalismo sejam, de longe, as vis6es mais comumente 
aceitas, isso nH0 se deve tanto ao fato de que o fisicalismo funciona bem, mas 
ao fato de que as alternativas parecem muito piores. At6 mesmo os materialis- 



0 1-2-3 dos Estudos Sobre a ConsciCncia 1 195 

tas reconhecem os grandes problemas decorrentes da sua propria postura: 
Galen Strawson afirmou: "Eu, como um materialista ativo, ... suponho que os 
fen8menos vivenciais s5o realizados no cCrebro ... [Mas], quando considera- 
mos o ckrebro tal como a fisica e a neurofisiologia atuais o apresentarn a n6s, 
somos forqados a admitir que n5o sabemos como a experiencia ... 6 realizada, 
ou mesmo, como poderia ser realizada no ~Crebro."~ John Searle diz: 'As criti- 
cas da teoria materialista usualmente tomam uma forma mais ou menos tCcni- 
ca, mas, na verdade, h i  uma objeq5o muito mais profunda por trPs das obje- 
qdes tCcnicas ... A teoria em quest50 deixou de fora ... alguma caracteristica 
essencial da mente, tal como a conscihcia ou as 'qualia' ou o contehdo se- 
mant ic~ ..."5 Jaegwon Kim, cuja teoria do "superveni$ncia" C um fisicalismo 
emergente muito sofisticado, conclui que a abordagem parece "se defrontar 
com um beco sem ~a ida" .~  Thomas Nagel conclui que "o fisicalismo C uma 
posiqlo que n5o podemos entender porque n5o temos atualmente nenhuma 
concepq50 a respeito de como ele poderia ser ~erdadeiro".~ Colin McGinn 
afirma simplesmente que nunca seremos capazes de resolver a quest50 de 
como a consciencia surge de um ~Crebro.~ E essa C a conclus5o dos proprios 
fisicalistas! 

Por isso, o dualista salta por cima dessas dificuldades insuperiveis do 
fisicalismo e diz aos materialistas: "Sabernos que a consciencia existe sob al- 
guma forma, pois essa C uma das intuiqdes essenciais que os seres humanos 
possuem, e portanto, achar uma razHo satisfat6ria para ela exigiri explicaq6es 
convincentes. A experiencia que temos da consciencia C direta. PorCm, o mes- 
mo n5o acontece com os quarks ou os Ptomos (ou as unidades fundamentais 
do mundo fisico). Portanto, n5o C necessirio que eu proceda como voce, co- 
meqando com quarks e, em seguida, deduzindo que a consci@ncia n50 existe. 
E precis0 que voc@ comece a partir da consciCncia e explique como chega a 
essa ridicula noqHo de que ela n5o existe. 

Portanto, o dualista sustenta que, no minimo, existem duas realidades no 
mundo: consciencia e matkria. Nenhuma delas pode ser reduzida i outra; em 
vez disso, elas "interagem" (dai a outra express50 comum para essa posiq50, 
interacionismo) . Porkm, o dualista se defronta ent50 com um antiqiiissimo 
dilema: "Como podem duas coisas fundamentalmente diferentes influenciar 
uma i outra?" Como todos sabem, os fantasmas atravessam paredes, eles n5o 
se desviam delas; e portanto, como pode a mente fantasmagbrica exercer de 
fato qualquer efeito real sobre o corpo material? 0 pr6prio movimento para 
mostrar que a mente n5o pode ser reduzida A matCria deixa o dualista incapaz 
de mostrar, em absoluto, como a mente pode agir sobre a madria. E, portan- 
to, o dualista tern muita dificuldade para explicar corno, por exemplo, eu pos- 
so at6 mesmo mover o meu braqo. 

(0s  idealistas lidavam com isso dizendo que tanto a mente como o corpo 
s5o formas do Espirito e que, por conseguinte, eles n50 s5o entidades alheias 



uma 2 outra ou ontologicamente diferentes, mas apenas dois aspectos dife- 
rentes da mesma coisa. Essa C uma soluq5o aceitivel caso se reconheqa a exis- 
t$ncia do Espirito, o que a maior parte dos filbsofos modernos e pbs-moder- 
nos n5o faz. Por essa raz50, essa opq50 n5o C comumente discutida. Nbs volta- 
remos em breve a abordar esse ponto.) 

Mais uma vez, os prbprios dualistas apontam para as dificuldades insupe- 
riveis da sua prbpria posiq5o (que eles sustentarn, em sua maior parte, por- 
que a alternativa fisicalista C ainda pior). Geoffrey Madell observa que "o 
dualismo interacionista parece, de longe, o 6nico arcabouqo plausivel no qua1 
os fatos da nossa experihcia podem ser encaixados" (isso porque, poderia- 
mos dizer, o interacionismo pel0 menos reconhece as realidades inegiveis 
tanto do dominio do eu como do dominio do isto). N5o obstante, "a natureza 
da conex50 causal entre o mental e o fisico ... 6 totalmente misteriosa". ("Como 
o fantasma consegue mover a ~arede?")~  Sir Karl Popper enuncia o problema 
central do dualismo: "0 que nbs queremos C entender como coisas n50-fisicas 
tais como propbsitos, deliberaqbes, planos, decisbes, teorias, tensdes e valo- 
res podem desempenhar um papel na produq5o de mudanqas fisicas no mun- 
do fisico."1° A conclus5o oferecida pel0 interacionismo dualista: provavelmente, 
diz Popper, "n5o chegaremos a esse entendimento"." 

0 QUE ENTENDEMOS POR 4 4 M ~ ~ ~ ~ "  E POR 4 4 C ~ ~ ~ ~ " ?  

Estou sugerindo que parte dessas dificuldades esti no fato de que ambas as 
posiq6es mais importantes adotaram os termos tebricos da planura, e tentam 
fazer truques com esses termos para chegar a uma soluq50, que tem sido me- 
nos do que satisfatbria, e nisso praticamente todas as partes concordam. Se, 
em vez disso, utilizarmos uma abordagem "todos os niveis e todos os 
quadrantes", a primeira coisa que notamos C que tanto a "mente" como o 
"corpo" t@m dois significados muito diferentes, o que mostra que existem na 
verdade quatro problemas escondidos num sb. Esse fato pode ser acompanha- 
do de maneira razoavelmente ficil por meio da Figura 12. 

Para comeqar, "corpo" pode significar o organismo biolbgico como um todo, 
inclusive o cCrebro (o neocbrtex, o sistema limbico, o tronco cerebral reptiliano, 
etc.) - em outras palavras, "corpo" pode significar todo o quadrante Superior 
Direito, que eu chamarei de "o organismo". TambCm irei me referir ao orga- 
nismo como o "Corpo", com C maiusculo, como esti indicado na Figura 12. 
Desse modo, o cCrebro esti no Corpo, que C a vis5o cientifica comumente 
aceita (e uma descriq50 precisa do quadrante Superior Direito). 

PorCm, "corpo" tambCm pode significar, e para a pessoa mediana real- 
mente significa, os sentimentos, emoq6es e sensaqbes subjetivos do corpo 



0 1-2-3 dos Estudos Sobre a Conscitkcia 1 197 

FIGURA 12. Significados de "Mente" e "Corpo" 

"ISTOS" 

percebido. Quando uma pessoa comum diz: "Minha mente esth lutando com 
meu corpo", ela quer dizer que a sua vontade esta lutando contra algum dese- 
jo ou inclinaq50 fisica (tal como o sex0 ou o alimento). Em outras palavras, 
nesse uso comum, "corpo" significa os niveis inferiores do prbprio interior do 
individuo. Na Figura 12, eu rotulei isso como "corpo" no quadrante Superior 
Esquerdo, o que significa simplesmente os sentimentos e emoq6es do corpo 
percebido (versus o Corpo, que significa todo o organism0 objetivo). 

Passando do corpo para a mente, muitos cientistas simplesmente identi- 
ficam "mente" com "cCrebro" e preferem falar apenas de estados cerebrais, 
neurotransmissores, ciCncia cognitiva, e assim por diante. Eu usarei a palavra 
"cCrebro" com esse significado, que se refere aos niveis superiores do quadrante 
Superior Direito (por exemplo, o neocbrtex), como C mostrado na Figura 12. 

Por outro lado, quando a pessoa mediana diz: "Minha mente esti lutando 
com meu corpo", ela nHo quer dizer que o seu neocbrtex esta lutando com o 
seu sistema limbico. Por "mente" ele entende os niveis superiores do seu 
pr6prio ser, os niveis superiores do quadrante Superior Esquerdo (embora ele 
possa nHo usar exatamente esses termos) - em outras palavras, a vontade 
racional dessa pessoa esth lutando contra os seus sentimentos ou desejos (o 
formop esti lutando contra as dimens6es vital e sensbrio-motriz). A mente C 
descrita nos relatos fenomCnicos de primeira pessoa e na linguagem do eu, 
enquanto o cCrebro C descrito em relatos objetivos de terceira pessoa e na 
linguagem do isto. Tudo isso esta indicado na Figura 12. 



(Hi um outro significado geral para mente e corpo: "mente" pode signifi- 
car a dimensso interior em geral - ou o Lado Esquerdo - e "corpo" a dimen- 
sHo exterior em geral - ou o Lado Direito. Indicarei especificamente esse uso 
quando ele ocorrer.) 

Eis o n6 do mundo, o paradox0 ineren 
mas o cCrebro esti no Corpo. 

~ t e  da planura: o corpo esti na men 

Ambas essas afirmaqdes sHo verdadeiras, mas na planura elas parecem 
contraditbrias, e essas contradiqdes impulsionam grande parte do n6 do mundo. 

0 corpo percebido esti na mente, como C mostrado nas figuras 1, 3 e 8. 
Isto 6, o formop transcende e inclui o conop, que transcende e inclui os senti- 
mentos vitais e a percepqzo sensbrio-motriz; a mente transcende e inclui o 
corpo (que 6 precisamente a razz0 pela qua1 a mente pode, de maneira causal, 
influenciar o corpo, ou pela qua1 o formop pode operar sobre o conop, que 
opera sobre o sens6rio-motor e assim por diante, como todo desenvol- 
vimentalista sabe). Essa parte "transcendente" da mente (por exemplo, mi- 
nha mente pode mover o meu braqo) C aquilo que todo fisicalista reconhece (e 
entHo tenta dar uma explicaQo convincente que abarca apenas a planura), e 
que todo dualista reconhece e tenta incorporar (mas o faz convertendo isso 
num dualismo que ainda aceita a dissociaqHo da planura; veja abaixo). 

Com a desintegraqHo do Kosmos na planura (naturalismo, fisicalismo, 
materialism0 cientifico), as realidades interiores do dominio do eu ainda sdo 
sentidas e fortemente intuidas (a mente pode controlar o corpo, um grau de livre- 
arbitrio I5 real, a conscihcia existe, h i  uma unidade da experihcia), mas es- 
sas realidades sHo defrontadas com um mundo, que, segundo se pensa, C em 
hltima anilise real, no qual existem apenas realidades do isto descritas pela 
cikncia. E nesse mundo o cCrebro C simplesmente parte do Corpo, parte do 
organismo biolbgico natural e, portanto, a consciCmcia deve, de algum modo, 
ser uma funqHo desse cCrebro. PorCm, absolutamente nada existe nesse &re- 
bro, como as nossas autoridades acabaram de nos contar, que corresponda 
mesmo vagarnente as qualia ou experiencias ou realidades da mente e da cons- 
ciCncia. Precisamos e n t % ~  ou reduzir a consci@ncia ao drebro (e desse mod0 
negar a conxiencia em seus pr6prios termos) ou aceitar o dualismo como 
real, e em conseqii@ncia nPo podemos sequer explicar como eu posso mover o 
meu braqo (ou como uma realidade afeta a outra). 

Eu estou sugerindo que essas duas solu@es ocorrem no imbito do 
paradigma da planura. Reservo os detalhes tCcnicos para uma nota.12 Em ter- 
mos mais gerais, poderiamos simplesmente observar o seguinte: 



0 1-2-3 dos Estudos Sobre a Conscitkcia 1 199 

0 materialista reduz a mente ao cCrebro e, uma vez que o cirebro C de fato 
parte do organismo, n50 existe dualismo; o problema da relaq50 entre mente 
e corpo esti resolvido. E isso esti correto - o cCrebro C parte do organismo, 
parte do mundo fisico e, portanto, n5o existe dualismo; nem existem valores, 
consci@ncia, profundidade ou divindade em nenhum lugar do universo que 
disso resulta. E esse reducionismo C exatamente a "soluq50" que o fisicalista 
impde sobre a realidade, uma soluq5o ainda extravagante na maioria das for- 
mas de ciencia cognitiva, de neurociencia, de teoria sistcmica e assim por 
diante; reduza o Esquerdo ao Direito e declare que vocC resolveu o problema. 

PorCm, a raz50 pela qual a maioria das pessoas, at6 mesmo a maioria dos 
cientistas, n5o se sente a vontade com essa "so1u~507' - e a razZo pela qual o 
problema continua sendo um problema - C que, embora o materialism0 anun- 
cie que n5o haja dualismo, a maior parte das pessoas vi2 o problema de outra 
maneira, pois elas sentem a diferenqa entre a mente e o corpo (entre os pensa- 
mentos e os sentimentos) - elas sentem isso cada vez que decidem conscien- 
temente mover o braqo, sentem isso a cada exercicio da sua vontade - e 
tamblm sentem a diferenqa entre a mente e o Corpo (ou entre o sujeito aqui 
dentro e o mundo objetivo la fora). E a pessoa media esta certa em ambas as 
consideraqdes. Vamos examini-las nesta ordem: 

Existe uma distinq50 entre a mente (formop) e o corpo percebido (vital e 
sens6rio-motor), e essa distinq50 pode ser vivenciada nos dominios interio- 
res, ou do Lado Esquerdo. N5o C um dualismo, mas, em vez disso, um caso de 
"transcender e incluir", e quase todo adulto racional tem uma n0@0 do que 
significa nesse caso "transcender", capacidade que possibilita que a mente, 
em seus melhores dias, controle o corpo e os desejos do corpo. Tudo isso C 
fenomenologicamente verdadeiro para os dominios do Lado Esquerdo. Mas 
nenhum desses estigios interiores de desenvolvimento qualitativo (do corpo para 
a mente, da mente para a alma e da alma para o espirito) C captado quando o 
"corpo" significa organismo do Lado Direito e a "mente" significa cCrebro do 
Lado Direito - todas essas distinqdes qualitativas se perdem completamente 
no monism0 material, que n50 soluciona o problema, mas o oblitera. 

0 dualista, por outro lado, reconhece que tanto a conscihcia como a 
matCria s5o reais, mas geralmente se desespera para encontrar alguma manei- 
ra de relacioni-las. "Mente" no sentido geral de "interiores" e "Corpo" no 
sentido geral de "exteriores" parecem separados por um abismo intransponivel 
- um dualismo entre sujeito e objeto. E, no nivel do pensamento operacional 
formal (ou da raz50 em geral), no qual essa discuss50 usualmente ocorre, os 
dualistas est50 certos: o dentro e o fora constituem um dualismo bastante 
real, e se pode mostrar que tentativas para negar esse dualismo quase sempre 
s5o ficeis, um truque de prestidigitaq50 semiintico que declara verbalmente 
que sujeito e objeto s5o um s6, mas que ainda assim deixa o eu olhando para 
o mundo 1 i  fora, o qual parece tZo separado como sempre. 



E aqui que os estdgios transracionais de desenvolvimento d m  tanto a oferecer 
a essa discussio. Na revelaqio conhecida como satori, por exemplo, torna-se 
claro que o sujeito e o objeto sio dois lados da mesma coisa, que dentro e fora 
sio dois aspectos do Sabor ~ n i c o .  A maneira de relacioni-10s nHo C o proble- 
ma, de acordo com o claro consenso dos muitos individuos que tiveram aces- 
so a essa onda de desenvolvimento. Em vez disso, o problema C que essa 
solgio genuinamente nZo-dualista nio C alguma coisa que possa ser plena- 
mente apreendida no nivel racional. Na verdade, enunciado de maneira sim- 
ples, de uma maneira racional, o fato de que o sujeito e o objeto sejam nio- 
dualistas leva a todo tip0 de problema e de paradox0 intrativeis.I3 AlCm disso, 
se esse nio-dualismo pudesse ser de fato apreendido de maneira racional, os 
grandes filbsofos materialistas e dualistas (muitos dos quais sio genios reco- 
nhecidos) teriam concebido isso h i  muito tempo e o problema da relaqio 
entre mente e corpo n%o seria um grande problema. 

N ~ o ,  a razio pela qua1 ambos os lados do argument0 geralmente concor- 
dam que o problema da relaqso entre mente e corpo C insolrivel nio C o fato de 
que eles nio sejam inteligentes o bastante para pensar numa soluqio, mas, 
isto sim, de que ele so C solucionado em estigios pos-racionais de desenvolvi- 
mento, estigios que, em geral, sio considerados suspeitos, ou que sio ignora- 
dos ou veementemente negados pela maior parte dos pesquisadores racio- 
nalistas. Mas, em principio, o problema nio C diferente deste: um racionalista 
sustentari que h i  uma prova para o Teorema de Pitigoras. Uma pessoa num 
estigio prC-racional nZo concordari com essa prova ou nem sequer a entende- 
ri. Nio obstante, o racionalista esti justificado em fazer essa afirmaqio, que C 
verdadeira o bastante para praticamente qualquer pessoa que se desenvolveu 
at6 o nivel racional e que estuda geometria. 

E exatamente isso o que acontece com a soluqio nio-dualista do proble- 
ma da relaqio entre mente e corpo. Aqueles que se desenvolvem ate o desdo- 
bramento dos estigios nio-duais da consci@ncia sio praticamente un2nimes: 
conscihcia e matiria, interior e exterior, eu e mundo sio um Sabor ~ n i c o .  
Sujeito e objeto sio tanto realidades distintas como aspectos da mesma coisa: 
uma verdadeira "unidade na diversidade". PorCm, essa unidade na diversida- 
de nio pode ser estabelecida em termos racionais de uma maneira que faqa 
sentido para qualquer pessoa que nio tenha tambCm passado por uma expe- 
riencia transracional. Portanto, a "prova" para essa soluqHo nHo-dualista so 
pode ser encontrada no desenvolvimento posterior da conscihcia daqueles 
que procuram conhecer a soluqZo. Embora essa soluqio ("vod precisa desen- 
volver mais a sua consci@ncia se voc@ quer conhecer as suas plenas dimen- 
s8esn) nio seja satisfatoria para o racionalista (seja ele dualista ou fisicalista), 
ela C a h i c a  forma aceitivel da soluqio, de acordo com um paradigma verda- 
deiramente integral.14 Quando ouvimos Campbell dizer que uma soluqZo para 
o problema da relaqio entre mente e corpo esti, "para sempre, alCm do nosso 
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entendimento", podemos acrescentar a seguinte correqio: ela n5o esti alkm 
do entendimento humano, esth simplesmente alkm dos estPgios racionais do 
entendimento. A soluq5o 6 pbs-racional e esth ao alcance de todos os que 
quiserem seguir nessa direqiio. 

Podemos representar alguns desses dilemas como na Figura 13, que C um 
mapa da planura. Se vocC comparar esse mapa com o da Figura 8, vocC verh 
que todos os dominios interiores (corpo, mente, alma e espirito) foram desin- 
tegrados nos seus elementos correlatos exteriores (fisicos), os unicos que, em 
idtima anilise, s5o considerados reais. Isso deixa a mente (ou a conscihcia 
em geral) suspensa no ar. E C exatamente esse o problema. 

Mais especificamente, o problema insuperhvel (o n6 do mundo) tem sido 
o de como relacionar essa mente com o corpo (ou os niveis interiores infe- 
riores do sentimento e do desejo) e com o Corpo (ou o organism0 objetivo, o 
cCrebro e o ambiente material). Como vimos, o fisicalista reduz a mente ao 
cCrebro ou ao Corpo, e desse mod0 n50 pode responder pela realidade da 
mente nos prbprios termos desta, e o dualista deixa a mente suspensa no ar, 
cortada de suas prbprias raizes (no corpo) e do mundo exterior (do Corpo) - 
dai o dualism0 inaceitivel. 



No imbito do paradigma da planura, representado na Figura 13, o proble- 
ma C de fato insolbvel. A soluqio, como eu sugeri, envolve uma visHo do tipo 
"todos os niveis e todos os quadrantes", que pluga a mente de volta no seu 
pr6prio corpo e, intimamente, relaciona a mente com o seu prbprio Corpo. E 
faz isso, em Gltima andise, por meio das revelaqdes dos estigios pbs-racional 
e nHo-dualista do desenvolvimento da consciCncia. 

Isso significa que parte dessa soluqiio envolve a existencia de esthgios 
superiores de desenvolvimento. PorCm, como deveremos proceder para de- 
satar o n6 do mundo se nos mesmos ainda niio atingimos esses estigios 
superiores e se nZo podemos esperar que outros o tenham feito? Sugiro que 
podemos, pel0 menos, comeqar reconhecendo e incorporando as realidades de 
todos os quatro quadrantes, isto 6, se nos mesmos ainda nHo podemos - em 
nosso proprio desenvolvimento da conscihcia - ser "todos os niveis" (da 
matCria para o corpo, do corpo para a mente, da mente para a alma e da alma 
para o espirito), tentemos ser pel0 menos "todos os quadrantes" (que signi- 
fica, pel0 menos, a inclusPo dos Tr@s Grandes em nossas tentativas de expli- 
car a consciCncia) . 

Desse modo, estou propondo duas fases gerais para desatar o no do mun- 
do do problema da relaqHo entre mente e corpo.15 A primeira 6 uma transiqHo 
das consideraq6es reducionistas para as consideraq6es do tip0 todos os 
quadrantes. Esse reconhecimento dos quatro quadrantes (ou simplesmente 
dos TrCs Grandes) permite uma igual inclusHo das consideraqdes fenomenicas 
de primeira pessoa ("eu"), dos panos de fundo intersubjetivos de segunda pessoa 
("nosJ') e dos sistemas fisicos de terceira pessoa ("isto") - que chamaremos de 
"o 1-2-3 dos estudos sobre a consciEncia". 

A segunda fase consiste, entiio, em passar de "todos os quadrantes" para 
"todos os niveis e todos os quadrantes". Examinaremos esses dois passos 
nessa ordem. 

NHo C suficiente dizer que o organismo e o ambiente co-evoluem; n5o C sufi- 
ciente dizer que a cultura e a consciCncia co-evoluem. Todos esses quatro 
"tetra-evoluem" juntos. 

Isto C, o organismo objetivo (o quadrante Superior Direito), com o seu 
DNA, os seus caminhos neuronais, os seus sistemas cerebrais e os seus pa- 
drdes comportamentais, interage mutuamente com o ambiente objetivo, com 
os ecossistemas e com as realidades sociais (o Inferior Direito); todos esses 
fatores de fato co-evoluem. De maneira semelhante, a consciCncia individual 
(Superior Esquerdo) com sua intencionalidade, suas estruturas e seus esta- 
dos, emerge no interior da cultura intersubjetiva e interage mutuamente com 
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ela (Inferior Esquerdo); nessa cultura ela encontra a si mesma e por sua vez 
ajuda a crih-la, de mod0 que ambas tambCm co-evoluam. Portlm, igualmente 
importante C o fato de que a intencionalidade subjetiva e o comportamento 
objetivo interagem mutuamente (por exemplo, por meio da vontade e da res- 
posta), e as vis6es de mundo culturais interagem mutuamente com as estru- 
turas sociais, assim como o faz a consciCncia e o comportamento individuais. 
Em outras palavras, todos os quatro quadrantes - organismo, ambiente, cons- 
ci@ncia e cultura - causam e s5o causados uns pelos outros: eles "tetra- 
evoluem". 

(N5o importa "como" isso acontece; eu estou sugerindo que esse "como" 
C revelado de forma mais completa nas ondas p6s-racional e n5o-dualista; 
nesse ponto, s6 C necessirio reconhecer que essa interaq5o parece fenome- 
nologicamente ineghvel. Quer vocC pense que ela seja teoricamente possivel 
ou n50, sua mente interage com o seu corpo, sua mente interage com a sua 
cultura, sua mente interage com o orgahismo fisico e sua mente interage com 
o seu ambiente: todos eles "tetra-interagem".) 

Como vimos, as caracteristicas subjetivas da consci@ncia (ondas, corren- 
tes, estados) est5o intimamente inter-relacionadas com os aspectos objetivos 
do organismo (especialmente o ctlrebro, a neurofisiologia e vhrios sistemas de 
org5os no individuo), com os contextos de fundo cultural, que permitem que 
o significado e o entendimento sejam gerados em primeiro lugar e com as 
instituiqdes sociais que os ancoram. Como eu sugeri em A Brief Story of 
Everything, at6 mesmo um pensamento isolado se encontra inextricavelmente 
encaixado em todos os quatro quadrantes - intencional, comportamental, 
cultural e social - e n5o pode ser facilmente entendido sem se referir a todos 
eles. 

Em conformidade com isso, em escritos tais como "An Integral Theory of 
Cons~iousness"'~, enfatizei a necessidade de uma abordagem da consciCncia 
que diferencie e integre todos os quatro quadrantes (ou simplesmente os Tr@s 
Grandes do eu, do n6s e do isto; ou os relatos de primeira pessoa, de segunda 
pessoa e de terceira pessoa: o 1-2-3 dos estudos sobre a consci@ncia). 

Isso, de inicio, parece uma tarefa impossivel de realizar, mas o fato 6 que, 
pela primeira vez na Histbria, estamos atualmente num ponto em que temos 
um numero suficiente de peqas do quebra-cabeqa para, no minimo, comecar 
um projeto como esse. Considere o seguinte: no quadrante Superior Esquer- 
do da consci@ncia subjetiva, temos um corpo de pesquisas e de evidCncias que 
inclui toda a filosofia perene (que nos oferece tr@s mil anos de dados meticu- 
losamente reunidos a respeito dos dominios interiores) e uma quantidade 
maciqa de pesquisas modernas provenientes da psicologia do desenvolvimen- 
to. Grande parte dessas evidencias esti resumida nos mapas, que s5o um im- 
pressionante testemunho do fato de que, mesmo que haja um milh5o de deta- 
lhes que ainda n50 foram resolvidos, os imensos contornos do espectro da 



consciencia j i  foram significativamente delineados. As semelhanqas gerais em 
todos esses mapas s50 extremamente sugestivas, e basta uma ripida de olhos 
para perceber que nos estamos, no minimo, prbximos da Area correta. 

Pode-se dizer o mesmo corn um razoivel grau de confianqa, com relaqHo 
ao quadrante Inferior Esquerdo (ou visdes de mundo intersubjetivas) e ao 
quadrante Inferior Direito (da base tecnoecon8mica). Cerca de um skulo de 
pbs-modernism0 mostrou, corn muita clareza, a importgncia das visdes de 
mundo e das experisncias culturais pluralistas (at6 mesmo te6ricos de orien- 
taqHo racionalista, tais como Habermas, t$m concordado com o fato de que 
todas as proposiqdes s5o sempre, em parte, culturalmente situadas); al6m dis- 
so, h i  urn acordo geral entre os eruditos quanto ao fato de que as visdes de 
mundo culturais desdobraram-se do arcaico para o migico, para o mitico, 
para o mental e para o global (embora haja um desacordo razoivel quanto aos 
valores respectivos dessas visdes). De maneira semelhante, no quadrante In- 
ferior Direito, poucos estudiosos contestam a seqiiencia evolutiva das forqas 
de produqHo sociais: de coleta, horticultural, agrgria, industrial, inforrnacional. 
Em ambos esses quadrantes - cultural e social - embora, mais uma vez, um 
milh5o de detalhes precisem ser resolvidos, os contornos gerais s5o mais bem- 
entendidos hoje do que em qualquer outra 6poca da Historia. 

0 trabalho no quadrante Superior Direito - em particular na fisiologia do 
ckrebro e na ciencia cognitiva - ainda esti engatinhando, e uma visHo plena- 
mente integral da consciCncia teri de aguardar descobertas mais fundamen- 
tais nesse quadrante (uma das razdes pelas quais eu tenho escrito menos a 
respeito desse quadrante do que a respeito dos outros: a ciencia cognitiva e a 
neurociencia, n5o obstante as declaraqdes entusiasmadas dos seus proponen- 
tes - por exemplo, os Churchlands - s5o uma criancinha na selva). PorCm, o 
nosso conhecimento desse quadrante esti crescendo tHo depressa quanto os 
bebes, e hoje nos dispomos de conhecimentos suficientes para, no minimo, 
sermos capazes de situar a neurofisiologia com relaqHo As outras dimensdes 
do ser, enquanto os seus contornos continuam a ser el~cidados.'~ 

Desse modo, com certeza j i  6 tempo de iniciar uma abordagem de todos 
os quadrantes, ou simplesmente uma abordagem que leve em conta relatos 
fenom@nicos de primeira pessoa, estruturas intersubjetivas de segunda pes- 
soa e sistemas cientificos/objetivos de terceira pessoa; o 1-2-3 dos estudos 
sobre a consciCncia. 

H i  muitas indicaqdes de que essa primeira fase j i  esteja em andamento. 0 
periodic0 The Journal of Consciousness Studies publica regularmente artigos que 
argumentam a favor dessas abordagens equilibradas, e virios livros recentes 
lanqaram hipoteses para esse equilibrio em termos convincentes. A obra The 
View from Within, editada por Francisco Varela e Jonathan Shear, 6 um exemplo 
soberbo. Eles defendem uma vis50 que 6, predominantemente, uma neuro- 
fenomenologia, na qua1 a experiencia de primeira pessoa e os sistemas de 
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terceira pessoa fornecem restriqdes reciprocas, com freqiiencia mediadas por 
meio de posiqBes de segunda pessoa. "Seria inhtil continuar apenas com des- 
criqdes de primeira pessoa. Precisamos harmonizi-las e restringi-las, estabe- 
lecendo as ligap5es apropriadas com estudos de terceira pessoa. (Isso, com 
freqiikncia, implica urna mediaqHo intermediiria, urna posiqZo de segunda 
pessoa.) 0 s  resultados globais deveriam constituir um movimento em dire- 
$20 a urna perspectiva integrada ou global com rela~iio a mente, na qua1 nem 
a experiencia [primeira pessoa, SE] nem os mecanismos externos [terceira 
pessoa, SD] t@m a palavra final. A perspectiva global [integral] requer, portan- 
to, o estabelecimento explicito de restriqces mhtuas, urna influencia e urna 
determinaqHo reciprocas."18 Esse fato C consonante com aquilo que eu enten- 
do pela afirmaqHo de que todos os quadrantes sZo mutuamente determinates 
(e "tetra-interagentes") . 

A antologia de Max Velmans, lnvestigating Phenomenal Consciousness 6 outra 
coletsnea soberba que enfatiza urna abordagem integral. Ela inclui capitulos 
escritos por Alwyn Scott, Greg Simpson, Howard Shevrin, Richard Stevens, 
Jane Henry, Charles Tart, Francisco Varela, Wilber e Walsh, e Velmans. 
Transpersonal Research Methods for the Social Sciences, de William Braud e 
Rosemarie Anderson, 6 urna fina coleqHo de recursos para aquilo que os auto- 
res chamam de "investigaqHo integral7'. 

Acredito que o campo precisa continuar a incorporar essa abordagem "todos 
os quadrantes", e depois passar para a segunda fase: todos os niveis. 

Muitas das abordagens "todos os quadrantes" reconhecem plenamente os 
dominios transpessoais da consci@ncia. Por exemplo, Robert Forman assinala 
que 6 precis0 reconhecer pel0 menos tr@s estados transpessoais: o evento da 
consciGncia pura (ou cessaqHo sem forma), a consciCncia mistica dual (ou 
percepqiio causal/testemunha permanente) e o estado niio-dual (ou realiza- 
qHo nHo-dual permanente).lg AlCm disso, muitas das abordagens "todos os 
quadrantes" (inclusive as de Jonathan Shear e Ron Jevning, Francisco Varela, 
James Austin, Robert Forman, Braud e Anderson, e outros) criaram grande 
parte da sua metodologia corn base em tCcnicas meditativas e contemplativas. 

AlCm disso, C dificil encontrar em muitos desses autores urna analise com- 
pleta das concepqdes de estigio com respeito ao desenvolvimento da cons- 
ciencia, tais como as obras de Baldwin, Habermas, Loevinger, Graves, Kohlberg, 
Wade, Cook-Greuter, Beck, Kegan e de outros, mesmo que, como vimos, haja 
evidencias substanciais da sua validade. NHo 6 suficiente observar simples- 
mente que as realidades de primeira pessoa influenciam reciprocamente e 



determinam os mecanismos de terceira pessoa, e que ambos circulam atravks 
de intermediirios de segunda pessoa. Tambem k de importhcia crucial en- 
tender que a consciEncia de primeira pessoa se desenvolve, e que ela o faz por inter- 
mkdio de vhrios esthgios bem pesquisados. Alkm disso, a consciEncia de segunda 
pessoa se desenvolve, e esse desenvolvimento tambkm tem sido amplamente 
pesquisado. Finalmente, a capacidade para a consci2ncia de terceira pessoa se desen- 
volve (por exemplo, a cogniqHo piagetiana), e esse fato tem sido igualmente 
estudado de maneira exau~t iva .~~  Talvez devido ao fato de que muitos dos 
te6ricos de todos os quadrantes t@m uma formaq5o fenomenol6gica, que em 
si mesmo n50 reconhece esthgios com facilidade, eles tendem a negligenciar 
as ondas de consci@ncia que se desdobram em todos os quatro q~adran tes .~~  
Seja como for, uma abordagem verdadeiramente integral, na minha opiniHo, 
n5o serh meramente uma abordagem todos os quadrantes, mas se deslocarh 
desta para uma que seja todos os niveis e todos os quadrantes. Ou o 1-2-3 
atravks de todos os niveis. 

Obviamente, ainda hh muito trabalho a ser feito. Porkm, uma quantidade 
assombrosa de evidkncias - prk-modernas, modernas e p6s-modernas - apon- 
ta de maneira muito vigorosa para uma abordagem integral que k todos os 
quadrantes e todos os niveis. A quantidade total dessas evid@ncias aponta 
inexoravelmente para o fato de que estamos atualmente no limiar, nHo da 
elaboraqHo de uma vis50 plenamente completa e integral da consci@ncia, mas 
sim de sermos capazes de nos preparar, de agora em diante, para nada menos 
que isso. 



0 Abra~o  Integral 

C OMO DEVEREMOS ENTAO ver o mundo? Uma antiga era de maravilhas res- 
plandecentes, uma modernidade que simplesmente enlouqueceu? Uma 

p6s-modernidade em pedaqos? Ou talvez a evoluqHo como um process0 nHo- 
adulterado, sendo os dias atuais os mais felizes de todos? EvoluqHo ou 
involuqHo? 0 pr6prio fato de que reconhecemos as eras pr6-moderna, moder- 
na e pbs-moderna significa que n6s, implicitamente, reconhecemos algum 
tip0 de desenvolvimento. At6 mesmo os teoricos que rotulam a si mesmos de 
"p6s-modernos" pressupdem algum tip0 de aperfeiqoarnento com relaqHo aos 
seus predecessores modernos, certo? Como deveremos equilibrar os inegC 
veis aperfeiqoamentos na Hist6ria com os igualmente inegiveis horrores que 
tamb6m se seguiram? E como poderi esse equilibrio nos permitir, finalmente, 
abarcar o que h i  de melhor no pr6-moderno, no modern0 e no p6s-moderno, 
num abraqo que viesse a possibilitar o surgimento de uma psicologia verda- 
deiramente integral? 

Cada era tem suas verdades permanentes. Cada uma delas tem suas distorqdes 
patol6gicas. 

A pr6-modernidade revelou o Grande Ninho do Ser em toda a sua gl6ria 
radiante - e em seguida acostumou-se a usar essa concepqHo de uma maneira 
rigidamente hierirquica para justificar a opressHo de milhdes. A modernidade 



diferenciou as esferas de valor, que se introduziram em tudo, das democracias 
liberais ao feminism0 - e em seguida deixou que essas diferenciaqdes resva- 
lassem para a dissociaqiio; em conseqiiCncia disso um materialism0 cientifico 
avassalador tentou negar praticamente todo valor descoberto pelas diferencia- 
qdes; a racionalidade tCcnica quase destruiu a humanidade que ela primeiro 
tornou possivel, e o universo desqualificado modern0 se assentou, como cin- 
za vulciinica, de urna maneira sufocante sobre tudo. E a p6s-modernidade, 
que impas a si mesma a nobre tarefa de desconstruir os pesadelos da planura 
moderna, acabou por abarci-los, e at6 mesmo amplii-los, de mod0 que nHo s6 
a integraq50 oferecida pela sua vis5o-logica n5o aconteceu no futuro imediato, 
como tambCm sua intenqiio integrativa retrocedeu em dCcadas. 

Embora tentemos p6r de lado as distorqdes de cada Cpoca, procuramos 
aceitar as verdades, pois todas elas siio verdades do potencial humano. Igno- 
rar verdades passadas - tanto na filogenia como na ontogenia - C a pr6pria 
definiqiio de patologia. Portanto, urna abordagem integral - uma abordagem 
sadia - tenta aceitar, reconhecer e incorporar as verdades permanentes no 
movimento progressivo de varredura da evoluqiio da consciCncia, pois essas 
verdades sHo as verdades do nosso pr6prio Eu, at6 mesmo aqui e agora. 

A partir da heranqa prC-moderna, aprendemos a respeieo do Grande Ni- 
nho do Ser e do Conhecer e descobrimos que ele 6 um mapa da estrada que 
leva ao Espirito, niio de urna maneira rigida e predeterminada, mas sim, como 
um campo morfogenktico fluente de gentil persuasiio. As verdades permanen- 
tes dessa antiga sabedoria incluem a idCia de niveis ou dimensdes da realidade 
e da consciikcia, estendendo-se da matCria para o corpo, para a mente, para a 
alma e para o espirito, com o Espirito plena e igualmente presente em todos 
esses niveis como o Fundamento de toda a manifestaqHo. Cada nivel maior 
transcende e inclui os menores, de mod0 que esse Grande Ninho C urna 
holarquia de amor amplo e de abraqo compassivo, estendendo-se do lodo B 
Divindade, sem que nenhum canto do Kosmos deixe de ser tocado pela graqa 
ou pelo cuidado ou pela luminosidade. 

0 s  antigos sibios nos ensinaram que, precisamente devido ao fato de que 
a realidade tem muitas camadas - com dimensdes fisicas, emocionais, men- 
tais e espirituais -, a realidade nHo 6 simplesmente urna coisa de urn so nivel, 
estendida B nossa volta para que todos a vejam; vocC precisa se ajustar ao nivel 
de realidade que quer entender. A alma nHo esti correndo de um lado para o 
outro 1 i  fora no mundo fisico; ela 1-60 pode ser vista com microsc6pios ou 
telesc6pios ou chapas fotogrhficas. Se vocC quiser ver a alma, vocC precisari se 
voltar para dentro. Precisarh desenvolver a sua consciGncia. Precisari crescer e 
evoluir na sua capacidade para perceber as camadas mais profundas do seu 
Eu, que revelam niveis superiores da realidade; o grande interior que esti 
alCm: quanto maior C a profundidade, mais elevada C a realidade. 

Para urna psicologia integral, isso significa que n6s deveriamos tentar le- 
var em conta todo o espectro da consciencia, da materia at& o espirito, passan- 
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do pel0 corpo, pela mente e pela alma - por quaisquer nomes, sob quaisquer 
disfarces, e por maior n6mero de niveis que as pesquisas modernas possam 
confirmar (cinco, sete, doze, vinte: o n6mero exato importa menos do que o 
simples reconhecimento da riqueza multidimensional envolvida). Tenho su- 
gerido cerca de dezesseis ondas principais, que podem ser condensadas em 
nove ou dez agrupamentos funcionais (todos eles mostrados nos mapas), po- 
rem, todas essas cartografias s50, simplesmente, abordagens diferentes das 
muitas ondas no grande Rio da Vida, da materia para a mente e da mente para 
o espirito, que 6 o legado mais precioso da sabedoria antiga. 

Para uma psicologia integral, isso tambem significa que o impulso mais 
profundo de uma pessoa - o impulso principal do qua1 todos os outros s5o 
derivados - Ct o de realizar todo o Grande Ninho por meio do veiculo do 
pr6prio ser dessa pessoa, de mod0 que ela se torne, na plena realizaqio, um 
veiculo do Espirito que brilha radiantemente para o mundo, como o mundo 
inteiro. Somos todos filhos e filhas da Divindade que C a Meta e o Fundamen- 
to de cada gesto no Kosmos, e nZo repousaremos ate que a nossa pr6pria Face 
Original nos f a ~ a  uma saudaqZo a cada nascer do dia. 

Para os antigos adeptos, essa Grande Liberta~Zo era uma realiza@o per- 
manente, e n5o um vislumbre passageiro - uma caracteristica permanente, e 
nZo meramente um estado alterado - e desse mod0 eles nos deixaram com 
uma extraordiniria bateria de pr5ticas espirituais, todas elas com uma coisa 
em comum: ajudarn-nos a desdobrar os niveis superiores do Grande Ninho da 
nossa pr6pria Divindade - elas aceleram o nosso desenvolvimento em dire- 
$50 A Condiq5o de Divindade. As priticas espirituais mais completas enfatizam 
as correntes ascendentes - que nos levam do corpo para a mente, para a alma e 
para o espirito - bem como as correntes descendentes - que se valem de desco- 
bertas espirituais e as expressam no corpo encarnado e na terra aben~oada - 
e atraves deles - integrando, desse modo, as duas as faces do Vazio, a 
transcendental e a imanente. 

Todas as vezes em que nos, modernos, fazemos um momento de pausa e 
ficamos em silencio, ouvindo tudo com muito cuidado, o vislumbre da nossa 
natureza mais profunda comeqa a brilhar e somos levados aos mistkrios das 
profundezas, no chamado do interior, na radigncia infinita de um esplendor 
que o tempo e o espaqo esqueceram - somos levados ao dominio Espiritual 
que tudo permeia, que a ponta de lanqa dos nossos honrados ancestrais des- 
cobriu em primeiro lugar. E eles eram bons o bastante para nos deixar um 
mapa geral desse dominio infinito, um mapa chamado de Grande Ninho do 
Ser, um mapa dos nossos prbprios interiores, uma arqueologia do nosso pr6- 
prio Espirito. 



Adquirimos, da modernidade, as verdades permanentes da diferenciapio e da 
evolup!io dos Tr@s Grandes (o Bom, o Verdadeiro e o Belo).' A medida que o 
mod0 mCdio de consciencia continuou historicamente a crescer e a evoluir 
- e devido ao fato de que a evoluqio opera, em parte, por diferenciaqio e 
integraqio -, a percepqHo do Grande Ninho tornou-se cada vez mais dife- 
renciada e integrada numa difundida escala cultural (e nHo apenas em al- 
guns pioneiros individuais). DiferenciaqBes reconhecidas no passado somente 
pelas pessoas mais altamente evoluidas tornaram-se percepqBes ordinirias, 
c o m u n ~ . ~  

A medida que os Tr@s Grandes da arte, da Ctica e da ci$ncia comeqaram a 
se diferenciar e a se esclarecer numa escala amplamente difundida - eu, n6s 
e isto; primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa; eu, cultura e nature- 
za; o Belo, o Bom e o Verdadeiro - permitiu-se a cada um deles produzir suas 
pr6prias verdades, sem que fosse oprimido pela invasso dos outros. Essa 
modernidade que deixou que essas diferenciaqdes se perdessem na dissociaqHo 
(de mod0 que o materialism0 cientifico pudesse colonizar as outras esferas, o 
que de fato fez) condena a dissociaqHo patol6gica, nHo a dignidade das pr6- 
prias diferenciaqbes, pois elas se difundiram em tudo, da democracia ao femi- 
n i sm~ ,  B aboliqio da escravatura, B ascensso das ci@ncias ecol6gicas e ao au- 
mento mundial da expectativa de vida em mais de tres dCcadas: grandes mCri- 
tos, realmente. 

E, desse modo, a partir da modernidade, aprendemos que cada um dos 
niveis do Grande Ninho precisa ser diferenciado nos quatro quadrantes (ou 
simplesmente nos Tres Grandes), e faze-lo numa escala amplamente difundi- 
da. A partir da modernidade, tambCm aprendemos que cada um desses quadrantes 
evolui, e, assim, uma psicologia integral segue-se desses desenvolvimentos B 
medida que eles aparecem em qualquer individuo. 

Para uma psicologia integral, isso significa que os niveis bisicos de cons- 
ciencia disponiveis aos homens e As mulheres precisam ser cuidadosamente 
diferenciados em suas virias linhas de desenvolvimento. AtravCs dos niveis 
ou ondas do Grande Ninho (corpo, mente, alma, espirito) correm numerosas 
linhas ou correntes de desenvolvimento diferentes (cognitiva, moral, estbtica, 
afetiva, necessidades, identidades, perspectivas, etc.). E a tarefa de uma psicolo- 
gia integral rastrear todas essas vhrias ondas e correntes d medida que elas se desdobram 
num determinado individuo. 

Chamamos essa visHo geral de "psicogrAfico integral" (veja as Figuras 2 e 
3). Essa abordagem nos permite determinar, de uma maneira bastante geral, 
as correntes evolutivas da consciencia de um individuo B medida que essas 
correntes avanqam em ondas sempre mais profundas e mais elevadas, do cor- 
po para a mente, para a alma e para o espirito, do prC-con para o con, para o 
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p6s-con e para o p6s-p6s-con. Ela tambCm possibilita que flagremos mais 
facilmente quaisquer "pontos de estagnaq507' - quaisquer patologias, fulcros 
fraturados, extravios do desenvolvimento, subpersonalidades dissociadas, 
facetas alienadas da consci@ncia - e, ao entender melhor sua g@nese e sua 
textura, trati-las de maneira mais eficiente. Embora os virios tipos de patolo- 
gia e de tratamento tenham algumas diferenqas importantes (devido arqui- 
tetura qualitativamente diferente de cada onda bhica), todos eles tentam tra- 
zer o problema para a consci2ncia, de mod0 que ela possa se unir A varredura 
progressiva do abraqo holirquico, o desdobramento sempre mais profundo 
que 6 a evolg50 da consci@ncia, do pr6-pessoal para o pessoal e dai para o 
transpessoal, do subconsciente para o autoconsciente e ent5o para o super- 
consciente. 

A evoluq5o nHo nos isola do restante do Kosmos, ela nos une com o 
restante do Kosmos; as mesmas correntes que produzem pissaros a partir 
da poeira e poesia a partir de rochas produzem egos a partir de ids e sibios 
a partir de egos. A evoluq5o em cada quadrante C Espirito-em-aqHo express0 
desse modo, operando mediante gentil persuasPo no grande campo mor- 
fogenktico de um abraqo cada vez maior. A corrente evolutiva do Kosmos - 
esse grande Rio de Eros, que liga hdons humanos e n5o-humanos numa 
caricia sempre fluente - C, na verdade, o Amor que move o Sol e as outras 
estrelas. E as contribuiq6es permanentes da modernidade - que desvela- 
ram a diferenciaqso e a evoluq5o dos TrGs Grandes - simplesmente nos 
permitem rastrear esse Amor em expans50 atravCs de todas as suas muitas 
ondas e correntes. 

A diferenciaq50 das esferas de valor pela modernidade permitiu que a p6s- 
modernidade visse exatarnente at6 que ponto os quatro quadrantes est5o rela- 
cionados. Cada situaqso objetiva tem componentes subjetivos e intersubjetivos; 
cada holon tem quatro quadrantes. 0 mundo nHo 6 apenas uma ocorr@ncia 
objetiva, do Lado Direito - ele tem tambCm uma profundidade e uma cons- 
cisncia intrinsecas, o seu "dentro", o seu interior, os mundos do Lado Esquer- 
do em toda a sua glbria. Construtivismo significa que a consci@ncia n5o reflete 
meramente o mundo; ela tambCm ajuda a construi-lo. Contextualismo significa 
que os holons est5o aninhados, indefinidamente. Integral-aperspectivismo signi- 
fica que C precis0 levar em conta tantas perspectivas quantas forem humana- 
mente possiveis, num abraqo integral. 0 Kosmos C infinitamente hol6nico - 
eis a mensagem do pos-modernismo. 

Para quaisquer estudos integrais, isso significa que precisamos tomar gran- 
de cuidado para assegurar que as importantes diferenciaqties da modernidade 



estejam de fato integradas, que os TrCs Grandes nHo se afastem uns dos ou- 
tros; que o reducionismo sutil nHo entre em cena, levando a um holism0 de 
planura; e que qualquer abordagem da conscihcia seja de fato uma aborda- 
gem 1-2-3, incluindo e levando em conta igualmente relatos de primeira pes- 
soa, de segunda pessoa e de terceira pessoa relativos i consci@ncia: os relatos 
de primeira pessoa, ou relatos fenomhicos da corrente da conscihcia como 
ela C diretamente vivenciada por uma pessoa (Superior Esquerdo); a comuni- 
caqHo de segunda pessoa desses fatos, colocados em estruturas lingiiisticas, 
visdes de mundo e contextos de experiGncias particulares (Inferior Esquer- 
do); e as descriqdes cientificas de terceira pessoa a respeito dos mecanismos, 
sistemas e redes materiais correspondentes, das estruturas cerebrais aos sis- 
temas sociais (Lado Direito) . 

Essa abordagem "todos os quadrantes" C o primeiro passo em direqHo a 
um modelo verdadeiramente integral. 0 segundo passo acrescenta uma abor- 
dagem "todos os niveis", que investiga os estligios de desenvolvimento da cons- 
ci@ncia da primeira pessoa, da segunda pessoa e da terceira pessoa. Em outras 
palavras, ela investiga as ondas e as correntes, os niveis e as linhas, em todos 
os q~adrantes.~ 0 resultado C uma abordagem "todos os niveis e todos os 
quadrantes" dos estudos integrais, atravCs do espectro de disciplinas - ciGn- 
cia, histbria, religiHo, antropologia, filosofia, psicologia, educaqHo, politics, 
neg6cios. 

Quando se trata do individuo, o resultado C a psicologia integral, a terapia 
integral e a prhtica transformadora integral. 

O ESP~RITO-EM-ACAO CWEGOU PARA DESPERTAR 

Se essa abordagem "todos os niveis e todos os quadrantes'' for bem-sucedida, 
n6s teremos abarcado algumas das verdades mais permanentes da prC- 
modernidade (todos os niveis), da modernidade (todos os quadrantes) e da 
integraqHo pos-moderna (todos os niveis e todos os quadrantes). 

Meu prop6sito neste livro, embora focalizando especificamente uma psi- 
cologia integral, tem sido igualmente uma abordagem integral em geral, que 
tenta adotar nHo apenas o que ha de melhor nas escolas da atualidade, mas 
tambkm o que ha de melhor nas introvisdes prC-modernas, modernas e p6s- 
modernas, ao mesmo tempo em que descarta suas distorcdes extremistas. 
Obviamente, como eu disse na Introdu@o, esse tip0 de abordagem s6 pode 
comeqar com a mais geral das generalizaedes - generalizaqdes excessivas, 
alguns diriam - mas se devemos comecar esse empreendimento, precisamos 
comeqar de algum lugar, e eu suponho que esse tip0 de abordagem seja t5o 
bom quanto qualquer outro. Porkm, o principal prop6sito deste livro C fazer 
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exatamente isto: ser um principio, e nho um fim; o comeqo de uma discuss20 
e nHo o seu encerramento. 

Se n6s realmente estarnos vivendo numa era integral-aperspectiva entHo 
esses tipos de tentativas integrais se tornarHo cada vez mais comuns. Algumas 
ser5o melhores, outras piores; algumas afortunadas, outras virulentas; algu- 
mas realmente integrais, outras deturpadoras. Mas haveri muitas, muitas 
dessas tentativas, e eu suspeito que todas elas contribuiriio para o grande 
arco-iris integral que comeqa agora a brilhar, embora ainda no nivel experi- 
mental, sobre todo o globo. 

Pois o fato 6 que esta 6 a aurora da idade da visHo-16gica, a ascens50 da 
sociedade de rede, da aldeia global pos-moderna, aperspectiva, virtualmente 
interligada. A evoluqHo em todas as formas comeqou a se tornar conciente de si 
mesma. A evoluqHo, enquanto Espirito-em-aqHo, esti comeqando a despertar 
numa escala mais coletiva. A evoluqHo K6smica esti agora produzindo teorias e 
desempenhos do seu pr6prio abraqo integral. Esse Eros avanqa atravCs de voc& 
e de mim, incitando-nos a incluir, a diversificar, a aceitar, a desdobrar. 0 Amor 
que move o Sol e as outras estrelas esti movendo teorias como esta, e moveri 
muitas outras, pois Eros conecta o que antes estava desconectado, e reune os 
fragmentos de um mundo que j i  esti no ponto de exaustHo. 

Alguns diriam que esses empreendimentos integrais sHo "poderosos vis- 
lumbres de uma verdadeira Descida da Alma do Mundo que tudo permeia". 
Outros diriam simplesmente que j i  6 tempo para isso. Mas o que parece bas- 
tante certo C o seguinte: empreendimentos menos abrangentes estHo come- 
qando a perder o seu atrativo; a seduqHo da planura, o chamado da fragmenta- 
$50, a atraqHo regressiva do reducionismo estHo se tornando muito menos 
fascinantes. 0 seu poder para cativar a mente se torna mais fraco a cada dia, a 
medida que Eros opera suas maravilhas sutis em todos n6s e por intermedio de 
todos n6s. 

Se podemos acreditar na sabedoria coletiva das muitas eras da humanida- 
de, talvez possamos dizer: 

Esse Eros 6 o mesmo Espirito-em-aqHo que, originalmente, se projetou 
para fora a fim de criar um imenso campo morfogenCtico de possibilidades 
maravilhosas (conhecido como o Grande Ninho). Fora de si mesmo, enquan- 
to madria, ele comeqou; fora de si mesmo, enquanto vida, ele continuou; fora 
de si mesmo, enquanto mente, ele comeqou a despertar. 0 mesmo Espirito- 
em-aqHo se diferenciou nos modos do bem, e do verdadeiro e do belo, A medi- 
da que prosseguia no seu jogo evolutivo. E C agora o mesmo Espirito-em- 
aqzo, comeqando a se tornar coletivamente consciente de si mesmo, que ini- 
ciou uma era de abraqo integral - da aldeia global para a internet das comuni- 
caq6es, as teorias integrais e a sociedade de rede - A medida que ele comeqa 
lentamente a juntar os fragmentos de um mundo que se esqueceu de como se 
cuidar. 



Exatamente desse modo, o mesmo Espirito-em-a@o escreveu este livro, e 
C exatamente o mesmo Espirito-em-a@o que agora o estL lendo. Do subcons- 
ciente para o autoconsciente e dai para o superconsciente, o grande Jogo con- 
tinua e o grande Rio flui, com todas as suas gloriosas correntes precipitando- 
se em dire@o ao oceano do Sabor ~ n i c o ,  que nunca realmente foi perdido, 
que nunca realmente foi encontrado, este som da chuva no telhado do templo, 
que existe por si s6. 
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Notas 

As referhcias cruzadas a notas desta se@o sHo representadas da seguinte forma: "nota 
1.5", por exemplo (nota 5 do Capitulo 1). As referhcias aos volumes da obra The 
Collected Works of Ken Wilber sHo representadas da seguinte forma "CW,", "CW," e 
assim por diante. 

1. Citado por H. Wernekke no Preficio do Tradutor da obra Life after Death, de G. 
Fechner, escrito em 1835, Chicago: Open Court Publishing, 1945. A capa do livro 
diz Life after Death; a pigina do titulo diz O n  Life after Death; uso aquele, pois foi o 
que eu vi primeiro. 

2. A. Zweig, "Gustav Theodor Fechner", in I? Edwards (org.), The Encyclopedia of 
Philosophy, vol. 3. 

3. Fechner, Life after Death, pp. 16-7. 
4. Fechner, Life after Death, p. 18. 
5. A. Zweig, "Gustav Theodor Fechner", vol. 3. 
6. Esse manual tem recebido vhrios nomes: System, Self; and Structure; Patterns and 

Process in Consciousness; e The 1-2-3 of Consciousness Studies. Este livro, Psicologia Inte- 
gral, 6 uma versHo extremamente condensada e editada da obra em dois volumes, 
ainda nHo publicada. 

1. Para uma discuss50 a respeito da importincia das generalizaq6es orientadoras e da 
maneira como eu as uso, veja a Introdu~Po de Sex, Ecology, Spirituality, 2-d. (CW,); 
e o Preficio de Jack Crittenden a 0 Olho do Espirito (CW,). 

1. Como veremos, f a ~ o  inQmeras criticas enkrgicas aos tradicionalistas, mas a obra 
deles k um ponto de partida indispensavel; consulte as obras de F. Schuon, M. 



Pallis, A. Coomaraswamy, H. Corbin, S. Nasr. Veja tambCm 0 Olho do Espirito, de 
Ken Wilber; The World's Religions,* de Huston Smith; The Spirit of Shamanism, de 
Roger Walsh. 

2. Dependendo de como e do que vocs considera "nivel", eu listei, em vhias oca- 
si6es, de dezesseis estruturas bisicas (em negrito) a trinta (contando os subniveis); 
como agrupamentos funcionais, geralmente apresento nove ou dez (isto 6, sens6- 
rio-motor, emocional-sexual, mente rep, conop, formop, visHo-lbgica, psiquico, 
sutil, causal, nHo-dual). 0 que tudo isso significa - e a razHo pela qual essas 
diferentes classifica~6es sHo todas legitimas - ficari mais 6bvio 5 medida que eu 
as descrever. Vale dizer que aquilo que consideramos um estigio depende, antes 
de mais nada, de evidsncias empiricas e fenomenolbgicas e, B medida que essas 
evidsncias se tornam mais ricas, nossas concepq6es de estigio se tornam mais 
claras (veja Transformations of Consciousness para uma discussPo a respeito do signi- 
ficado e das evidCncias de "estigios"). As cerca de dezesseis estruturas/estigios 
bisicos apresentadas nos mapas baseiam-se nos relatos textuais de quase tr&s mil 
anos de experisncia meditativa, e nas pesquisas mais recentes da Psicologia; po- 
rCm, essas estruturas bisicas estPo sempre abertas a revis6es e a esclarecimentos. 

3. Veja Sex, Ecology, Spirituality, 2a ed. (CW,), para uma ampla discussiio a respeito 
dos hblons. 

Como Huston Smith assinala em Forgotten Truth (veja o mapa 2a), nas grandes 
tradi@es, os niveis de consci@ncia (ou niveis de individualidade), siio, As vezes, 
diferenciados dos niveis de realidade (ou planos de realidade), e eu tambCm faqo 
essa diferencia~Ho (veja as notas 1.5, 1.9, 1.10, 8.1, 8.2, 8.39, 12.12). No entanto, 
para muitos propbitos eles podem ser tratados conjuntamente, enquanto aspec- 
tos do ser e do conhecer de cada um dos niveis do Grande Ninho. Em outras 
palavras, as estruturas bcisicas do conhecer (0s niveis de consci&ncia/individualidade) 
e as estruturas bcisicas do ser (0s planos/dominios da realidade) estiio intimamente 
ligadas, e, a menos que se especifique de outra maneira, ambas estiio indicadas 
pela express20 estruturas bcisicas ou niveis bhicos do Grande Ninho. (Huston Smith 
indica esse fato usando a mesma figura de circulos concCntricos para representar 
tanto os niveis de realidade como os niveis de individualidade). PorCm, a raziio 
pela qual C necesshio distingui-10s 6 que um dado nivel de individualidade pode 
encontrar um diferente nivel de realidade, como veremos em discuss6es subse- 
qiientes, e assim eles precisam ser preservados como duas variiveis independen- 
tes. NHo obstante, h i  vantagens, no discurso moderno, em enfatizar o componen- 
te epistemolbgico sobre o ontolbgico, como assinalarei na discuss50 seguinte. Veja 
as notas 1.5, 1.9, 1.10, 8.1, 8.2, 8.39 e 12.12. 

4. Veja Sex, Ecology, Spirituality, 2-d. (CW,), e a Introdu~io a CW, para uma discus- 
sHo a respeito desse tbpico. 

5. Isso C semelhante 5 noqPo de alaya-vijnana do budismo mahayana, o "reposit6rio 
de consci6ncia coletiva", que esti presente em cada pessoa, e do qual se diz que C 
o reposit6rio dos vestigios de mem6ria (vasanas) de todas as experihcias passa- 
das, tanto de si mesmo como de outras pessoas (ou seja, ele nHo C apenas coletivo 

* As Religides do Mundo, publicado pela Editora Cultrix, SF! 2001. 
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mas tambCm transpessoal, abarcando todos os seres sencientes; no meu sistema, 
C o sutil-superior e o causal-inferior). Diz-se que, em estados superiores de medi- 
taqHo, pode-se entrar em contato com essa consci@ncia transpessoal, que ajuda a 
libertar a pessoa de uma identidade estreita e restrita com o eu individual. Desse 
modo, de acordo com o budismo mahayana, o alaya-vijnana 6: (1) um dominio 
transpessoal real, uma realidade, que existe em todas as pessoas; (2) no entanto, 
rararnente se entra em contato com essa realidade de uma maneira consciente, de 
mod0 que, para a maior parte das pessoas, esse contato consciente t meramente 
um potencial; (3) enquanto repositorio coletivo, ele esti evoluindo e mudando i 
medida que mais e mais vasanas sHo coletivamente acumulados; (4) assim, seus 
contornos reais estPo constantemente co-evoluindo com as experihcias das pes- 
soas - ele ndo 6,  em definitivo, um molde ou arquetipo eterno prC-dado, imutivel; 
(5) mesmo que esteja evoluindo constantemente, qualquer individuo, em determi- 
nado momento, ao vivenciar diretamente esse dominio, pode se libertar das restri- 
q6es da individualidade; (6) desse modo, o fato de que esse dominio sutil esti 
evoluindo e mudando n50 significa que ele n b  possa proporcionar libertaqb 
transpessoal em determinado momento. 

Naturalmente, diz-se que a liberaq5o final est6 alCm at6 mesmo das formas 
sutis ou vasanas, ingressando no sem-forma ou causal (e em seguida no nHo- 
dual). 0 causal 6 o unico "nivel" basico que n5o muda nem evolui, porque ele C 
puramente sem forma. PorCm, at6 mesmo o n5o-dual evolui, em parte, porque C 
uma uni5o do vazio causal (que n5o evolui) com todo o mundo manifesto (que 
evolui) . 

A meu ver, essa concepq50 (que C uma reconstruq50 da vis5o budista) 6 mais 
adequada do que aquela de moldes arquetipicos eternamente imutiveis (veja a 
IntroduqHo a CW, para uma discuss50 mais completa a respeito desse tema; al- 
guns aspectos do Kosmos precisam ainda ser considerados arquetipicos, mas mui- 
to menos do que a filosofia perene geralmente imaginava). Na minha opinigo, 
todos os hdons da exist6ncia (inclusive as estruturas bbicas) siio, em parte, esses 
tipos de membria ou de hibito evolutivo. E, para a presente discusslo, deve-se 
lembrar que os niveis superiores ainda e s t b  evoluindo e, portanto, eles 550 gran- 
des potenciais, e n5o absolutos prC-dados, mas isso ainda n5o os impede de nos 
libertar das restriq6es dos dominios inferiores. 

6. Veja Eliot Deutsch, Advaita Vedanta. Eu utilizo a express50 "dominio sutil" em 
dois sentidos, um amplo e outro restrito. No sentido amplo, eu sigo o budismo 
Vajrayana e o Vedanta: a materia C o dominio grosseiro, o n5o-manifesto t o domi- 
nio causal, e tudo o que estci entre eles C o dominio sutil (isto 6, prana-maya-kosha, 
mano-maya-kosha e vijnana-maya-kosha, ou vital, mental e transmental inicial). No 
sentido restrito, utilizo "sutil" apenas para me referir aos alcances mais elevados do 
dominio sutil total. 0 context0 determinari a qua1 deles estou me referindo. 

7. As estruturas, no sentido geral, s5o utilizadas por todas as escolas de psicologia e 
de sociologia, e n50 simplesmente no sentido estrito conferido a elas pelas virias 
escolas do estruturalismo. 0 Oxford Dictionary of Sociology define estrutura como 
"um termo aplicado a qualquer padr5o recorrente". 0 Penguin Dictionary of Psychology 
apresenta: "uma configuraqPo organizada, padronizada, relativamente esthvel". Eu 
defino especificamente uma estrutura como um padrb  holistico, e ela C aproxi- 



madamente um sinanimo de "hdon". Para a minha re la~ lo  tangencial com a esco- 
la propriamente dita do estruturalismo, veja a Introdu@o a CW,. 

Existem seis tipos de estruturas que eu delineei: niveis/linhas, duradouro/tran- 
sit6rio e profundo/superficial. No texto, expliquei o primeiro conjunto (eles sHo 
estruturas encontradas nos niveis bisicos e nas linhas de desenvolvimento). Es- 
truturas duradouras sHo aquelas que, uma vez que tenham emergido, permane- 
cem na existencia, funcionando plenamente, mas agrupadas em estruturas supe- 
riores (as estruturas cognitivas, em sua maior parte, sHo desse tipo). As estruturas 
transitorias, por outro lado, tendem a ser substituidas pelos seus estigios subse- 
qiientes (por exemplo, estigios do ego e estigios morais). As estruturas bbicas 
sPo, em sua maior parte, estruturas duradouras; e as linhas de desenvolvimento 
consistem, em sua maior parte, em estruturas transitorias. Todos esses quatro tipos 
de estruturas d m  estruturas profundas (universais) e estruturas superficiais (lo- 
cais) (embora eu as chame hoje, usualmente, de "caracteristicas profundas" e "ca- 
racteristicas superficiais", para evitar confusHo com as formula~bes de Chomsky; 
alkm disso, profundo e superficial constituem uma escala movel: caracteristicas 
profundas podem ser aquelas partilhadas por um grupo, uma familia, uma tribo, 
um clH, uma comunidade, uma na~Ho, todos os seres humanos, todas as espkcies, 
todos os seres. Desse modo, "profundo" nHo significa, necessariamente, "univer- 
sal"; significa "partilhado com outros", e as pesquisas determinam entHo o quanto 
esse grupo k amplo - de algumas pessoas at6 universais genuinos. A preponde- 
rhcia  das pesquisas corrobora a afirma@o segundo a qua1 todas as estruturas 
bisicas, e a maior parte das linhas de desenvolvimento, que apresentei nos mapas, 
t@m algumas caracteristicas universais profundas). Comentadores do meu traba- 
lho tCm, com freqiikncia, confundido estruturas profundas com estruturas bisi- 
cas, e estruturas transitorias com estruturas superficiais, sem duvida devido, em 
parte, B falta de clareza da minha exposi@o. Porkm, as seis classes de estruturas 
(niveisAinhas, duradouro/transitorio, profundo/superficial) sio categorias distintas 
(que, no entanto, se sobrepbem). 

8. Veja, em especial, o trabalho exemplar de Charles Tart a respeito de estados, States 
of Consciousness; B. Wolman, Handbook of States of Consciousness. 

9. Para informa@es a respeito da natureza do estado "nHo-dual", veja a nota 9.18. Se 
utilizbsemos cerca de vinte estruturas bisicas e quatro estados principais teria- 
mos at6 oitenta tipos diferentes de experiCncia espiritual, e mesmo esse numero 6 
ainda muito vago, pois existem muitos tipos (ou subtipos) diferentes de estados. 
Naturalmente, as estruturas bisicas que estPo ao alcance de uma pessoa depen- 
dem do proprio nivel de desenvolvimento dela (algu6m que se encontre no nivel 
migico pode ter experiCncias de pic0 psiquicas, sutis, causais ou nHo-duais, mas 
interpretari essas experiencias somente em termos arcaicos ou migicos, e nHo 
miticos, racionais ou centiuricos). Quanto aos estados, uma pessoa pode ter expe- 
riencias de pic0 de qualquer estado superior que ainda nHo se tornou uma estrutu- 
ra permanente - por exemplo, quando os individuos se desenvolvem at6 o nivel 
psiquico, eles deixam de ter experihcias de pic0 psiquicas porque o psiquico pas- 
sa a ficar permanentemente ao alcance deles (mas podem ter experihcias de pic0 
sutis, causais e nHo-duais). Para uma discuss50 suplementar a respeito de estrutu- 
ras e de estados, veja Wilber, "Paths beyond Ego in the Coming Decade" (em CW, 



e em Walsh e Vaughan, Paths beyond Ego); numerosas notas em Sex, Ecology, 
Spirituality, 2' ed., tais como o Capitulo 14, nota 17; U m  Dew Social; 0 Olho do 
Espirito, Capitulo 6,  nota 9; e as notas 1.3, 1.5, 1.10, 8.1, 8.2, 8.39, 12.12. 

10. Em quase qualquer estigio de desenvolvimento a pessoa pode, espontaneamente, 
vivenciar, em experiCncias de pic0 (ou, naturalmente, no ciclo do sono) os estados 
psiquico, sutil, causal ou nPo-dual; porkm, esses estados/dominios precisam ser 
efetuados no estigio de desenvolvimento em que ela esti tendo a experiencia e 
interpretados nesse mesmo estigio. Mesmo que a prbpria experiencia de pic0 seja 
um "puro vislumbre" de um desses dominios transpessoais, ela 6 simultaneamen- 
te, ou logo apbs, assimilada e revestida nas estruturas subjetivas e intersubjetivas 
da pessoa (isto 6, ela 6 veiculada na estrutura pr6-op, conop, fornop ou visHo- 
lbgica). Enquanto tal, os plenos contornos do dominio transpessoal sHo filtrados, 
diluidos e, i s  vezes, distorcidos pelas 1imita~Bes da estrutura inferior (por exem- 
plo, a pr6-op: seu narcisismo e egocentrismo, sua incapacidade de assumir o papel 
de outras pessoas; a conop: sua mente concreta-literal, fundamentalista e 
etnodntrica; a fornop: sua tendCncia para se distanciar racionalmente da natureza 
e do mundo). 

E somente quando a pessoa se desenvolve permanentemente no nivel psiquico 
(isto 6, quando ela passa a ter uma estrutura bisica psiquica permanente) que o 
dominio psiquico deixa de ser, necessariamente, distorcido durante a experigncia 
(e o mesmo acontece com os dominios sutil, causal e nPo-dual; somente quando 
eles se tornarn estruturas bbicas, ou padrBes realizados na consciCncia, eles po- 
dem ser vivenciados de maneira autsntica). Uma pessoa permanentemente des- 
perta para o dominio psiquico nPo tem mais experihcias de pic0 do psiquico, 
assim como nbs nPo dizemos de adultos m6dios: "Eles estPo passando por uma 
experiencia de pic0 verbal" - pois eles estPo permanentemente adaptados ao do- 
minio verbal. De maneira semelhante, todos os dominios superiores podem se 
tornar realiza~6es igualmente permanentes. E claro que uma pessoa no nivel psiquico 
ainda poderia ter experiCncias de pic0 de dominios ainda mais elevados - o sutil, 
o causal, o nPo-dual -, mas estas seriam igualmente limitadas e distorcidas at6 
um certo grau (at6 que ocorra o desenvolvimento permanente nesses niveis supe- 
riores). Uma pessoa no nivel sutil (isto 6, enquanto o dominio sutil ainda nHo se 
tornou uma experiencia de pic0 passageira, mas sim, uma estrutura bisica perma- 
nente ou um padrPo realizado em plena conscikncia) pode ter experihcias de pic0 
do causal e do nio-dual. E assim por diante - ate a "permanCncia do sujeito", que 
6 uma realiza~Ho continua e permanente daquilo que testemunha os dominios 
grosseiro, sutil e causal. Nesse ponto, todos os dominios superiores - previa- 
mente disponiveis i consci&ncia apenas como experiCncias de pic0 e estados nPo- 
ordinirios temporirios - se tornam caracteristicas e estruturas permanentemen- 
te disponiveis. Um ser iluminado ainda tern acesso aos niveis sutil e causal (uma vez 
que essa pessoa ainda dorme ou sonha), razz0 pela qua1 pode-se referir ao sutil e 
ao causal, nesse ponto, como estruturas bhsicas duradouras, porkm, elas sPo constan- 
temente observadas enquanto emergem. Veja as notas 1.3, 1.5, 1.9, 8.1, 8.2, 8.39, 
12.12. 

11. Para discussBes suplementares a respeito da ideia de que o desenvolvimento 
ontogenktico at6 o fornop esti geralmente garantido (devido i evolugio filogenetica 



at6 esse ponto) - mas alCm dele a pessoa depende de si mesma - veja Up from 
Eden, U m  Deus Social e Transforma@es da Conscitkia. Para uma discuss20 a respeito 
de Mlons como hibitos kbsmicos, veja Sex, Ecology, Spirituality, 28 ed. 

12. As idades de ocorrCncia geralmente valem somente para as estruturas bhicas (e para 
as estruturas cognitivas). As idades de ocorrCncia dos est6gios relativos ao eu (por 
exemplo, identidade, Ctica, necessidades, etc.) variam consideravelmente entre os indi- 
viduos. Um adolescente com o fornop plenamente desenvolvido pode se encontrar 
no estigio moral 2 ou 3 ou 4, etc. 0 s  estigios ainda ocorrem na mesma seqiisncia, 
mas as Cpocas em que ocorrem variam. As estruturas bisicas/cognitivas sPo ne- 
cesshias, mas nPo sHo suficientes, para a maior parte dos outros desenvolvimen- 
tos, e esses outros desenvolvimentos variam consideravelmente quanto A sua ocor- 
rCncia, devido a fatores em todos os quatro quadrantes (0s quatro quadrantes sPo 
apresentados na Parte Dois). 

13. As estruturas basicas de cada agrupamento funcional sHo tambCm mostradas nos 
mapas (por exemplo, o agrupamento funcional sens6rio-motor inclui as estrutu- 
ras bisicas da materia, da sensa@o, da percepgPo e do exoceito; o "fantasmagorico- 
emocional" inclui impulso, proto-emogPo, imagem, simbolo; o "mente rep" inclui 
simbolo, endoceito, conceito, regras iniciais e assim por diante). 

Eu tambCm subdividi muitas das estruturas bisicas em inicial, media e final. A 
maioria dos pesquisadores utiliza "inicial" e "final"; alguns preferem os termos 
"inferior" e "superior". Eu mesmo prefiro "inferior" e "superior" (como os utili- 
zei em 0 Projeto Atman),  pois as evidbcias indicam que, na maior parte dos casos, 
os subest6gios sHo, na verdade, estruturas duradouras assimiladas e incorporadas 
nas estruturas subseqiientes (Go h6lons duradouros, e nPo apenas fases passagei- 
ras ou transitorias) e, por isso, "inferior" e "superior sPo termos mais apropria- 
dos. NPo obstante, quase todos utilizam "inicial" e "final", e, embora eu utilize a 
ambos, geralmente sigo o exemplo, desde que essa qualificagPo seja mantida em 
mente. 

14. Eu uso "pos-formal" em ambos os sentidos (como o primeiro estigio principal 
alCm do formop - ou seja, a visPo-16gica - e como todos os niveis alCm do formop), 
como o context0 mostrari; nesta segHo, ele significa visPo-lbgica. 

15. PP 87-96. 
16. Veja Commons et al., Adult Development, vols. 1 e 2; Commons et al., Beyond Formal 

Operations; Miller e Cook-Greuter, Transcendence and Mature Thought in Adulthood; 
Alexander e Langer, Higher Stages of Human Development; Sinnott e Cavanaugh, 
Bridging Paradigms; Sinnott, Interdisciplinary Handbook of Adult Lifespan Learning. 

17. Veja a IntrodugPo a CW, e Wilber, Boomeritis. 

1. As importantes pesquisas de Howard Gardner a respeito de inteligCncias multi- 
plas C um exemplo de correntes de desenvolvimento relativamente independen- 
tes, e estou em divida para com muitas de suas importantes idCias. Gardner foi 
tambCm um dos primeiros a utilizar os termos "ondas" e "correntes", que eu reco- 
nhego com gratidlo. Todos os livros de Gardner 60 altamente recomendados. 0 
mapa 8 contCm um resumo das pesquisas de Gardner a respeito de algumas das 



ondas de desenvolvimento universais (por intermkdio das quais as v6rias corren- 
tes se desdobram). Para uma discuss50 mais extensa a respeito das suas importan- 
tes contribui~6es, veja 0 Olho do Espirito. 

Talvez a teoria predominante na ciCncia cognitiva no presente momento seja a 
dos mddulos - a id6ia de que o c6rebro/mente 6 compost0 de numerosos m6dulos 
evolutivos independentes, que v50 do lingiiistico ao cognitivo, at6 o moral. Esses 
mbdulos s50, de muitas maneiras, muito semelhantes Aquilo que eu entendo por 
linhas ou correntes de desenvolvimento relativamente independentes, com duas 
fortes qualifica~6es. Todos os mbdulos s5o descritos na linguagem do isto, de ter- 
ceira pessoa e, por isso, negligenciam (ou at6 mesmo negam veementemente) 
realidades fenomCnicas de primeira pessoa (como seri  explicado no texto, os 
mbdulos est5o no quadrante Superior Direito). Al6m disso, os tebricos dos m6dulos 
negam que exista qualquer tip0 de eu ou de unidade transcendental de consci@n- 
cia. E, n50 obstante, de acordo com suas prbprias teorias e seus prbprios dados, os 
individuos s5o capazes de ter consciCncia desses mbdulos e podem de fato 
sobrepuji-10s de vez em quando. Se voc@ pode sobrepujar um modulo, ent5o vocC 
n5o 6 apenas um mbdulo. 

2. Veja Shaffer, Social and Personality Development; Commons et al., Adult Development, 
vols. 1 e 2, Commons et al., Beyond Formal Operations; Sinnott e Cavanaugh, Bridging 
Paradigms; Sinnott, lnterdisciplinary Handbook of Adult Lifespan Learning; Loevinger, 
Ego Development; Kegan, The Evolving Selfe In Over Our Heads; Beck, Spiral Dynamics; 
Wade, Changes of Mind; Miller e Cook-Greuter, Transcendence and Mature Thought in 
Adulthood; Alexander e Langer, Higher Stages of Human Development; Broughton, 
Critical Theories of Psychological Development; e Sroufe et al., Child Development. 

Para v6rios aspectos do desenvolvimento relacionados, veja tamb6m Cicchetti e 
Beeghly, The Self in Transition; Mendelsohn, The Synthesis of Self (4 vols.); Parsons e 
Blocker, Aesthetics and Education; Clarkin e Lenzenweger, Major Theories of Personality 
Disorder; Dawson e Fischer, Human Behavior and the Developing Brain; Mitchell, 
Relational Concepts in Psychoanalysis; Cashdan, Object Relations Therapy; Kramer e 
Akhtar, Mahler and Kohut; Dana, Multicultural Assessment Perspectives for Professional 
Psychology; Segal et al., Uniting Psychology and Biology; Siegler, Children's Thinking; 
Ausubel, Ego Development and Psychopathology; Ribaupierre, Transition Mechanisms in 
Child Development; Csikszentmihalyi, The Evolving Self; Murphy et al., The Physical 
and Psychological Effects of Meditation; Hedaya, Understanding Biological Psychiatry; 
Ellenberger, The Discovery of the Unconscious; Reed, From Soul to Mind; Messer e 
Warren, Models of Brief Psychodynamic Therapy; Kagan e Lamb, The Emergence ofMorality 
in Young Children; Nucci, Moral Development and Character Education; Wren, The Moral 
Domain; Haan et al., On Moral Grounds; Flavell et al., Cognitive Development. Veja 
tamb6m as notas 8.11 e 8.20. 

Kohlberg e Armon (in Commons et al., Beyond Formal Operations) identificaram 
tr6s diferentes tipos de modelo em estigio: epigentticos (por exemplo, Erikson); 
estdgios leves (por exemplo, Loevinger, Kegan, Perry, Gilligan, Fowler); e esthgios 
hard (por exemplo, Piaget, Kohlberg). Em sua maior parte, os modelos em estigio 
existentes s5o modelos em estigios leves. Precisamos acrescentar modelos em 
microestligios, os quais apresentam estigios de desenvolvimento que podem voltar 
a ocorrer com a aquisi~50 de alguma nova habilidade ou caracteristica. A menos 
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que seja especificado, a palavra "estigios", da maneira como eu a utilizo, inclui 
todos os quatro. Todos os niveis e linhas de desenvolvimento que apresentei mos- 
tram evidCncias de que pertencem a uma ou a outra dessas concep@es em estigio. 
Ao mesmo tempo, o espaFo de desenvolvimento geral mostrado nos mapas indica que 
os estigios pesados s b ,  em parte, responsiveis, e esses estigios pesados sPo essen- 
cialmente as ondas bisicas no Grande Ninho. 

3. Veja a nota 2.2 para algumas dessas extensas pesquisas; veja 0 Olho do Espirito para 
um resumo. 

1. Eu descrevo o eu na primeira pessoa como o senso do eu, e na terceira pessoa como 
o sistema do eu, ambos ancorados em eventos de segunda pessoa, dialkticos, 
intersubjetivos. Veja 0 Olho do Espirito. 

Para uma excelente antologia de abordagens do eu, organizada em torno das 
contribui~Bes de Kohut (porCm nPo limitadas a elas), veja Detrick e Detrick, Self 
Psychology: Comparisons and Contrasts. Veja tambkm as obras de Edinger, Neumann, 
Blanck e Blanck, Kernberg, Winnicott, Masterson, Jung, Assagioli, Almaas, Baldwin, 
Mead, Erikson, Graves, Loevinger, Broughton, Lacan, Cook-Greuter e Kegan, os 
quais, em sua maior parte, sPo discutidos neste capitulo e no seguinte, e muitos 
dos quais estPo representados nos mapas. 

2. Veja Shaffer, Social and Personality Development; Kegan, The Evolving Selfe In Over Our 
Heads; Beck, Spiral Dynamics; Loevinger, Ego Development; Wade, Changes of Mind; 
Miller e Cook-Greuter, Transcendence and Mature Thought in Adulthood; Alexander e 
Langer, Higher Stages of Human Development; Commons et al., Beyond Formal Operations 
e Adult Development, vols. 1 & 2; Broughton, Critical Theories of Psychological 
Development; Sinnott e Cavanaugh, Bridging Paradigms; Sinnott, Interdisciplinary 
Handbook of Adult Lifespan Learning; e Sroufe et al., Child Development. 

3. No continuum que vai do eu-eu para o eu, do eu para o mim e do mim para o meu, 
o "ego" de Loevinger - que ela define em geral como o eu conceitual, ou idCia do 
eu, consciente - esti  exatamente entre o eu proximal e o eu distal, e poderia ser 
chamado de o "eu/mim"; trata-se do eu individual na medida em que ele pode, 
imediatamente, se tornar um objeto de conhecimento e, desse modo, ser comuni- 
cad0 a outras pessoas. Eu geralmente incluo esse "eu/mim" no eu proximal, mas 
a quest50 toda 6 que o desenvolvimento ao longo dessa escala desdobra-se conti- 
nuamente, i medida que cada eu se torna um mim at6 o infinito (veja 0 Olho do 
Espirito). Para uma expansPo e um esclarecimento das idkias de Loevinger, veja o 
importante trabalho de Susanne Cook-Greuter em, por exemplo, Transcendence and 
Mature Thought in Adulthood, e Commons et al., Adult Development 2. 

4. Veja 0 Projeto Atman (CW,) . 
5. Veja Transformag6es da Consci2ncia. 
6. Veja William James, Principles ofPsychology e The Will to Believe; Rollo May, Love and 

Will; Assagioli, The Act of Will. 
7. Veja, por exemplo, o maravilhoso The Wisdom of the Ego (1993), de George Vaillant. 

Veja tambkm a nota 8.20. 
8. Para o mecanismo de conversPo de estados em caracteristicas, veja a nota 10.4. 



9. Mais especificamente, o eu tem numerosas fungbes de importsncia crucial: o eu 
(proximal) C o locus da identidade (uma anexaq5o de vhrios elementos para se criar 
um senso do eu); a sede da vontade (o eu esti intrinsecamente envolvido no bem); 
um locus de intersubjetividade (o eu C intrinsecamente um eu social, dialktico, preo- 
cupado com a justiga e com a solicitude); a sede da apreensiio estttica (o eu est6 
intrinsecamente envolvido com o belo); a sede do metabolismo (o eu metaboliza 
experigncia para construir estrutura); um locus de cognip50 (o eu tem uma capaci- 
dade intrinseca para se orientar no mundo objetivo); a sede da integrafiio (o eu C 
responsive1 pela integrag50 das fungbes, dos modos, dos estados, das ondas e dos 
fluxos de consciCncia). Essas fungbes s50, em grande medida, invariantes funcio- 
nais e por isso algumas delas est5o listadas nos mapas, que enfocam elementos 
diacr6nicos; porCm, o eu e suas fun~bes parecem ter importsncia absolutamente 
crucial em qualquer psicologia integral. 

10. 0 s  budistas, i s  vezes, protestam dizendo que eu estou negligenciando a nog5o 
budista de anatta, ou "nb-eu", mas na verdade eu estou usando a doutrina do 
budismo mahayana, da realidade relativa tanto do eu como dos dharmas; e aqui 
estou eu discutindo as fungbes do sistema do eu relativamente real. Juntamente 
com Nagarjuna, eu rejeito a vis5o theravada do eu, por consideri-la incompleta e 
incoerente. Veja Sex, Ecology, Spirituality, 2-d. (CW,), Capitulo 14, nota 1, para 
uma extensa discussPo a respeito desse tbpico. Veja tambkm a discuss50 no texto 
"0 Eu e Suas Patologias", no Capitulo 8 (pigina 91). Veja Transforma@es da Cons- 
cihcia, para uma discuss50 suplementar a respeito da realidade relativa do eu e das 
patologias que resultam quando esse eu n5o C bem formado. 

1. Por "identificag50 exclusiva", eu entendo que o centro de gravidade do eu proximal 
esti predominantemente num agrupamento funcional geral (que gera um fulcro 
correspondente de desenvolvimento do eu, como C explicado no Capitulo 8). Uma 
vez que cada onda bbica, com exce~5o da patologia, transcende e inclui as suas 
predecessoras, dizer que o eu esti exclusivamente identificado, digamos, com o 
formop significa que o eu total inclui todas as ondas bisicas at6 o formop, incluin- 
do esta. Especificamente, isso em geral significa que o eu proximal esti organiza- 
do ao redor do formop e que o eu distal inclui tudo at6 o formop (desde o send- 
rio-motor at6 o conop). Quando o centro de gravidade do eu muda para a vis5o- 
16gica, o formop se torna parte do eu distal, e o eu proximal C organizado em torno 
da vis50-16gica; e assim por diante, atravks do campo morfogenCtico do Grande 
Ninho. 

2. Tres das mais importantes linhas de desenvolvimento relativas ao eu st30 as da 
identidade do eu (por exemplo, Loevinger), da Ctica (por exemplo, Kohlberg) e 
das necessidades (por exemplo, Maslow). J i  me referi (corno o fiz em Transforma- 
@es da Consciincia) a todas elas, de passagem, como "estigios do eu", mas agora 
reservo essa express50 exclusivamente para a identidade do eu ou linha de desenvol- 
vimento do eu proximal (por exemplo, Loevinger, Erikson, Kegan), e uso "esti- 
gios relativos ao eu", "correntes relativas do eu" ou, simplesmente, "corrente's do 
eu" para todas as linhas de desenvolvimento relativas ao eu (eu proximal, Ctica, 
necessidades, etc.) 



3. Vhrias concep~6es de estlgio, tais como a de Levinson, referem-se as "esta@esV 
de translaqPo horizontal, e nHo aos estlgios de transformaqPo vertical. 0 s  estlgios 
superiores de Erikson constituem uma obscura combina~50 de ambas; eu sim- 
plesmente as listei nos mapas em sua localiza$io aproximada. 

4. C. Graves, "Summary Statement: The Emergent, Cyclical, Double-Helix Model of 
the Adult Human Biopsychosocial Systems", Boston, 20 de maio de 1981. 

5. Don Beck, comunica@o pessoal; esses dados se encontram nos arquivos virtuais 
do National Values Center, em Denton, no Texas, e estHo disponiveis a pesquisa- 
dores qualificados. 

6. Veja Beck e Linscott, The Crucible: Forging South Africa's Future para uma excelente 
discussPo a respeito do papel do pensamento evolutivo para desfazer a tens50 
social. 

7. Jane Loevinger, Ego Development. Cook-Greuter e Miller, Transcendence and Mature 
Thought in Adulthood; veja tambCm o excelente capitulo de Cook-Greuter em 
Commons et al., Adult Development 2. 

8. Comece com as contribui~6es de Pascual-Leone a Commons et al., Beyond Formal 
Operations e Alexander e Langer, Higher Stages of Human Development. 

9. Veja, por exemplo, o Capitulo 19 em Beyond Formal Operations; e Critical Theories of 
Psychological Development. Para um bom resumo da obra de Broughton, veja Loevinger, 
Ego Development. 

10. As pesquisas de Grof tCm utilizado tCcnicas que vHo das drogas psicodklicas a 
trabalhos com respiracb holotr6pica. Seu livro The Cosmic Game C um resumo da 
sua obra; veja tambCm The Adventure of SeIf-Discovery. M. Washburn, The Ego and the 
Dynamic Ground e Transpersonal Psychology in Psychoanalytic Perspective; J. Wade, Changes 
of Mind. 

Muitas pessoas supuseram que, pel0 fato de eu ter escrito uma revisPo parcial- 
mente critica de Changes of Mind em 0 Olho do Espirito, eu discordasse de algum 
mod0 da maior parte dos seus argumentos, o que nHo C bem assim. Constato 
alguma falha na adogPo por Wade das teorias holon6micas de Bohm (embora Jenny 
sustente que eu tenha reconhecido nisso um acordo maior do que ela pretendeu), 
mas esses sPo pontos de menor importgncia. Minha principal critica est l  no fato 
de que eu consider0 o modelo dela, em sua maior parte, um tip0 de modelo de 
fase-2, e nPo suficientemente de fase-3 (o que, de qualquer maneira, C algo ficil de 
se corrigir; ela precisa apenas especificar que as diferentes caracteristicas de cada 
um dos seus niveis poderia, na verdade, constituir-se de linhas relativamente in- 
dependentes - nPo apenas em diferentes contextos, mas simultanearnente num 
h i c o  context0 [para o significado de "fase-2" e de "fase-3", veja a nota 9.151). 
Fora isso (e algumas interpretaq6es equivocadas da minha obra), o modelo dela 6 
um bom resumo das pesquisas mais recentes a respeito de uma visHo 
desenvolvimentalista da consci@ncia, cobrindo os cerca de oito niveis blsicos do 
eu e da evolu@o da conscihcia, que eu inclui no mapa de estigios relativos ao eu 
(mapa 4a). Aqueles que recentemente contestaram a visPo desenvolvimentalista 
da conscihcia fariam bem em estudar esse livro, uma vez que ele sugere que essas 
pessoas estejam talvez desatualizadas com relacPo i s  pesquisas, evidhcias e 
teorizag6es mais recentes. Para uma discussPo extensa a respeito de Grof, Washburn 
e Wade, veja 0 Olho do Espirito. 



11. Sou freqiientemente indagado a respeito do que penso sobre as obras de Steiner. 
Embora eu tenha muito respeito pelas suas contribuiqbes pioneiras, n5o acho que 
os detalhes das suas apresenta~bes sejam igualmente 6teis. Acredito que as recen- 
tes pesquisas ortodoxas tCm oferecido mapas melhores e mais precisos a respeito 
dos desenvolvimentos que vHo do pr6-pessoal at6 o pessoal, e acredito que as 
tradiqbes meditativas oferecem mapas mais sofisticados do desenvolvimento 
transpessoal. Al6m disso, 6 impossivel n5o ficar maravilhado com a quantidade de 
material que ele produziu, e sua vis5o global 6 t5o instigante quanto se poderia 
imaginar. Veja The Essential Steiner, editado por Robert McDermott. 

12. Te6ricos transpessoais mais recentes incluem Charles Alexander, Hameed Ali, 
Rosemarie Anderson, Cheryl Armon, James Austin, John Battista, Michel Bauwens, 
Charles Birch, Harold Bloomfield, Seymour Boorstein, Sylvia Boorstein, William 
Braud, Crittenden Brookes, Haridas Chaudhuri, Allan Chinen, John Cobb, Allan 
Combs, Susanne Cook-Greuter, Jack Crittenden, A. S. Dalal, Olaf Deatherage, 
Elizabeth Debold, Han de Wit, Arthur Deikman, Steve Dinan, Norman Don, Duane 
Elgin, John Enright, Mark Epstein, Joseph Fabry, James Fadiman, Piero Ferucci, 
Jorge Ferrer, John Firman, Robert Forman, Robert Frager, Joel Funk, Gordon Globus, 
Joseph Goguen, Tom Greening, David Ray Griffin, Christina Grof, Stanislav Grof, 
T George Harris, Arthur Hastings, Steve Hendlin, J. Heron, Edward Hoffman, Jean 
Houston, Russ Hudson, Leland Johnson, Dwight Judy, Sam Keen, Sean Kelly, Herb 
Koplowitz, Jack Kornfield, Joyce Kovelman, George Leonard, David Lukoff, Richard 
Mann, Robert McDermott, Michael Mahoney, Gerald May, Arnold Mindell, Donald 
Moss, Michael Murphy, John Nelson, Juan Pascual-Leone, Kaisa Puhakka, Kenneth 
Ring, Don Riso, Gillian Ross, Donald Rothberg, John Rowan, Peter Russell, Don 
Salmon, Andrew Samuels, Marilyn Schlitz, Stephen Schoen, Tony Schwartz, Bruce 
Scotton, Deane Shapiro, Jonathan Shear, Maureen Silos, Kathleen Singh, Jan Sinnott, 
Jacquelyn Small, Surya Das, Charles Tart, Eugene Taylor, L. Eugene Thomas, Keith 
Thompson, Robert Thurman, William Torbert, Ronald Valle, Leland van den Daele, 
Brian van der Horst, Francisco Varela, James Vargiu, Frances Vaughan, Miles Vich, 
Frank Visser, Jenny Wade, Roger Walsh, Michael Washburn, John Welwood, Edward 
Whitmont, Auguste Wildschmidt, Bryan Wittine, Benjamin Wolman, Robert 
Wuthnow e Michael Zimmerman, entre muitos outros. 

13. Para boas e breves introduqbes ?i maior parte dos te6ricos neste parigrafo, veja 
Jane Loevinger, Ego Development, e contribuiqbes relevantes a Commons et al., Adult 
Development, vols. 1 e 2, Commons et al., Beyond Formal Operations; Miller e Cook- 
Greuter, Transcendence and Mature Thought in Adulthood; Alexander e Langer, Higher 
Stages of Human Development. 

14. Veja 0 Olho do Espirito para uma discuss50 a respeito desse topico. 
15. Veja Loevinger, Ego Development; Commons et al., Adult Development, vols. 1 e 2; 

Commons et al., Beyond Formal Operations; Miller e Cook-Greuter, Transcendence and 
Mature Thought in Adulthood; Alexander e Langer, Higher Stages of Human Development; 
Wilber, 0 Olho do Espirito. 

16. D. Shaffer, Social and Personality Development (1994), pp. 423-24, 435. Isso n5o sig- 
nifica que homens e mulheres n5o tenham "posturas tipicamente diferentes" em 
certas situa~Bes da vida. 0 que afirmam pesquisas tais como a de Deborah Tannen, 
por exemplo, 6 que homens e mulheres tendem a assumir posturas diferentes em 
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muitas circunst2ncias. Resumi essas pesquisas da seguinte forma: os homens ten- 
dem a dar Cnfase a aqPo; as mulheres, a dar Cnfase a comunhb; os homens tendem 
a se transformar dando Cnfase a Eros, as mulheres dando Cnfase a ~ ~ a ~ e  (veja Sex, 
Ecology, Spirituality, 2 a  ed.). Mas tambCm tenho sublinhado o fato de que as estru- 
turas bbicas do Grande Ninho e os virios estigios do eu sPo, em si mesmos, 
neutros quanto ao sex0 - eles nPo tCm inclina@o por um sexo ou pel0 outro, e as 
pesquisas que acabei de mencionar apdiarn essa afirmaqHo. 0 fato de que homens 
e mulheres poderiam navegar pelas ondas bbicas da Grande Holarquia com uma 
postura diferente nPo altera em nada o fato de que ambos se defrontarn com as 
mesmas ondas. 

17. Shaffer, Social and Personality Development, pp. 41 7- 18. 
18. J. Vasudev, 'Rhimsa, Justice, and the Unity of Life", in M. Miller e S. Cook-Greuter, 

Transcendence and Mature Thought in Adulthood (1994), p. 241. Isso nPo significa que 
o modelo de Kohlberg trate de todas as questbes morais relevantes em vhrias cul- 
turas, mas apenas que esse modelo comprovou ser universal naqueles estigios 
que ele abrange. H i  coisas mais relacionadas P Ctica do que ao raciocinio moral - 
inclusive os afetos e as motivaqbes morais - que nPo sPo abarcadas pel0 modelo 
de Kohlberg (nem pretendem sC-lo). 

19. Embora eu saiba, a partir de conversas com Don Beck, que ele 6 bastante receptivo 
As ideias a respeito de estados e estruturas transpessoais. 

20. Don Beck, comunicaqb pessoal. Veja a nota 4.22. 
21. Grande parte das seguintes descriq6es consistem em citaqbes ou em parifrases 

diretas de vi.rias publicaq6es de Graves, Beck, e de Beck e Cowan. Extraido de C. 
Graves, "Human Nature Prepares for a Momentous Leap", The Futurist, abril de 
1974; C. Graves, "Summary Statement"; Beck e Cowan, Spiral Dynamics; Don Beck, 
artigos que circularam em hnbito privado e comunicaqPo pessoal. 

22. Jenny Wade, que fez um cuidadoso estudo de Graves, acredita que o laranja (reali- 
zaqb) e o verde (afiliativo) nHo sPo dois niveis diferentes, mas sim, duas escolhas 
diferentes oferecidas ao azul (conformista); de mod0 que tanto o laranja como o 
verde podem avanqar diretarnente para a segunda ordem (autsntico). Nessa con- 
cepqHo, este livro e um convite dirigido tanto ao laranja como ao verde para que 
adotem perspectivas de segunda ordem. 

Ao mesmo tempo, a Dinhica em Espiral - e estudos sobre o desenvolvimen- 
to em geral - indicam que muitos debates filosdficos nPo sPo realmente uma 
questb do melhor argument0 objetivo, mas, isto sim, do nivel subjetivo desses 
debates. Nenhuma quantidade de evidCncias cientificas laranjas convenceri os cren- 
tes miticos azuis; nenhuma quantidade de ligaqbes verdes impressionari a 
agressividade laranja; nenhuma quantidade de holarquia turquesa dissipari a hos- 
tilidade verde - a menos que o individuo esteja preparado para se desenvolver 
progredindo atravks da espiral dinhnica da evoluqPo da consciCncia. E por isso 
que os debates em "nivel cruzado" raramente sPo resolvidos, e todas as partes em 
geral sentem que nPo estPo sendo ouvidas e apreciadas. Isso tambCm alerta os 
pensadores de segunda ordem a procurar maneiras de mover a espiral, gentilmen- 
te ou por meio de "trepida~io" estratkgica. 

Quando eu digo, neste livro, que o verde tem lutado muito para impedir a 
apariqgo do pensamento de segunda ordem, eu quero dizer com isso, naturalmen- 



te, que todos os memes de primeira ordem resistem ao surgimento da consciCncia 
de segunda ordem. 0 materialism0 cientifico (laranja) 6 agressivamente redu- 
cionista com relacPo a construtos de segunda ordem, tentando reduzir todos os 
estigios interiores a fogos de artificio neuronais objetivistas. 0 fundamentalismo 
mitico (azul) 6, com freqiiencia, transgredido naquilo que ele reconhece como 
tentativas de depor sua Ordem. 0 egocentrismo (vermelho) ignora totalmente a 
segunda ordem. 0 migico (purpura) langa um feitiqo sobre ele. 

0 verde acusa a consciCncia de segunda ordem de ser autoritiria, rigidamente 
hierirquica, patriarcal, marginalizante, opressiva, racista e sexista. Em outras pa- 
lavras, ele adota a critica pluralista, que desenvolveu e corretamente dirigiu contra 
posiqdes pr6-verdes (especialmente o azul e o laranja, que s9o com freqiiCncia 
culpados de todos os pecados de que o verde os acusa), e em seguida, incorreta e 
inadequadamente, dirige essa critica pr6-verde contra desenvolvimentos pb-ver- 
des, onde se pode mostrar que ele 6 talvez bem-intencionado mas mal-dirigido 
(ele geralmente distorce as construqdes amarelas e turquesa, como pesquisadores 
da segunda ordem assinalam prontamente). 

0 verde esteve encarregado de estudos culturais ao longo das tr@s ultimas d6ca- 
das. Por um lado, o relativismo pluralista do verde ampliou nobremente o &none 
dos estudos culturais, de mod0 a incluir muitas pessoas, id6ias e narrativas antes 
marginalizadas. Ele tern atuado com sensibilidade e cuidado ao tentar corrigir 
desequilibrios sociais e evitar priticas exclusivistas. Tem sido responsive1 por ini- 
ciativas bisicas relativas aos direitos civis e A protegPo ambiental. Tem desenvolvi- 
do criticas vigorosas e, com freqiicncia, convincentes a respeito das filosofias, da 
metafisica, das priticas sociais e das ci@ncias dos memes azuis e alaranjados, com 
suas agendas freqiientemente exclusivistas, patriarcais, sexistas e colonialistas. 

Por outro lado, por mais eficientes que tenham sido essas criticas aos estigios 
pr6-verdes, o verde tentou igualmente dirigir suas armas contra todos os estigios 
pbs-verdes, com os resultados mais infortunados. Ao combater honrosamente as 
rigidas hierarquias sociais do azul, o verde tem condenado todas as holarquias de 
segunda ordem - o que tornou muito dificil, e com freqiicncia impossivel, para o 
verde avanqar rumo a construqdes mais holisticas, integrais-aperspectivas. 

Na maior parte dos mapas relativos ao eu, vocC poderi constatar um movimen- 
to que vai do absolutismo mitico e do formalismo racionalista (azul e laranja), 
passando pelos estigios do pluralismo e do relativismo (verde) at6 os estiigios do 
integralismo e do holism0 (amarelo e turquesa). 0 meme verde, desafiando efeti- 
vamente os absolutismos do azul e do laranja, em seguida se equivoca ao conside- 
rar todos os universais e todas as holarquias como sendo da mesma ordem, e isso 
com freqiiCncia o prende tenazmente no pensamento de primeira ordem. 

AlCm disso, 6 a partir das saudriveis posigdes verdes que emerge a segunda or- 
dem, como assinala a Din2mica em Espiral, de mod0 que a maior parte dos co- 
mentirios nos meus livros recentes t@m-se dirigido para o verde, assim como o 
tCm minhas ocasionais cotoveladas polCmicas, numa tentativa de fazer com que o 
verde volte os olhos para as suas proprias premissas de uma maneira mais ampla. 
Esses golpes geralmente nPo tCm atraido a estima dos verdes por mim, mas eles 
tCm sacudido as conversas levando-as a trilhar caminhos que a polidez, quase 
sempre, malogra em conseguir. (Meus primeiros doze livros, publicados ao longo 
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de mais de vinte anos, eram sempre educados, sem uma hnica sentenqa polCmica 
em nenhum deles; meu dkcimo terceiro livro [SES] foi pol&mico - como Miss 
Piggy diz: "Eu tentei ser gentil.") Resta ver se o tom polCmico ajudou ou feriu (veja 
a IntroduqPo a CW,). PorCm, a mensagem C bastante simples: para que o verde d@ 
um salto no hiperespa~o da segunda ordem, os seguintes fatores poderiam ser 
considerados: (1) Todos os sistemas sHo vinculados ao contexto, de acordo com o 
pluralismo verde, de mod0 a realizar plenamente a seguinte agenda: todas as rela- 
tividades e todas as pluralidades tambtm sHo, portanto, vinculadas ao contexto: 
elas proprias t@m contextos mais amplos e mais profundos que as vinculam con- 
juntamente a sistemas ainda mais amplos - portanto, reconheqam esses sistemas 
mais amplos, e em seguida comecem a delinear os contextos universais-integrais 
que os vinculam a todos conjuntamente. (2) Sistemas evoluem ao longo do espaqo 
e do tempo; portanto, rastreiem essa evoluqHo e esse desenvolvimento. (3) A bni- 
ca maneira de se fazer isso k incluir hierarquias com heterarquias (e desse mod0 
chegar a holarquias). Uma vez que isso aconteqa, as importantes contribuiq6es 
dos verdes poderPo ser assimiladas, adotadas e incluidas no progressivo desdobra- 
mento da evoluqHo da consci@ncia. 0 verde nPo C perdido nem negado, mas inclui- 
do e enriquecido. 

Quanto i DinPmica em Espiral, minhas hnicas reservas de menor importbcia 
sPo a de que ela n b  inclui suficientemente os estados de consci@ncia, nem as 
estruturas superiores, transpessoais, da consciCncia; e C um exemplo de um mo- 
d e l ~  de fase-2 e, embora nHo suficientemente, de fase-3 (veja a nota 9. IS), isto 6, 
nPo h i  sensibilidade suficiente para o fato empiricamente demonstrado segundo o 
qua1 diferentes linhas de desenvolvimento podem estar em diferentes niveis na 
mesma circunsthcia: nPo apenas que uma pessoa possa estar utilizando um meme 
vermelho numa circunsthcia e um meme laranja em outra, mas sim, que uma 
pessoa, na mesma circunsthcia, possa ser cognitivamente laranja e moralmente 
vermelha. Finalmente, a Dinh ica  em Espiral nPo distingue suficientemente o 
duradouro do transitbrio (veja a IntroduqPo a CW,). A partir de conversas pes- 
soais, creio que Beck esti aberto a todas essas consideraqdes. 

Beck tambkm esti caminhando no sentido de incorporar os quatro quadrantes 
no modelo da Dinhnica em Espiral, que, como ele cr@, o ajudari a distinguir mais 
adequadamente entre o que ele chama de versdes saudiveis e nHo-saudiveis dos 
memes (0s quatro quadrantes sPo apresentados na Parte Dois). Don escreve que 
"0s quadrantes ajudam a diferenciar as versdes positivas e negativas dos "MEMEs. 
Eles tambkm mostram graficamente por que tantas iniciativas de mudanqa estPo 
fadadas ao fracasso. Crianqas que sPo afastadas de vizinhanqas infestadas por 
gangues e colocadas num programa de treinamento enriquecedor a fim de me- 
lhorarem o seu desenvolvimento interior tornam-se, com frequCncia, ainda pio- 
res quando sPo em seguida atiradas de volta nos mesmos quadrantes NOS e 
"ISTOS", que sPo toxicos para o novo nivel de desenvolvimento. 0 s  quadrantes 
fornecem o elemento que faltava na criaqio de sistemas saudiveis". 

Como outro exemplo de "MEMEs saudiveis/nHo-saudaveis, a teoria sistemica, 
que utiliza um meme amarelo/turquesa, C com frequCncia aprisionada na planura, 
onde ela reconhece apenas sistemas exteriores descritos em linguagem do isto, e 
nPo reconhece os estigios interiores descritos nas linguagens do Eu e do Nos (veja 



capitulos 5, 6 e 7). A teoria dos sistemas, em si mesma, 6 assim uma express20 
parcial, limitada, plana, do pensamento de segunda ordem (e, desse modo, alguns 
dos exemplos de pensamento de segunda ordem dados em Spiral Dynamics sHo, na 
verdade, memes nPo-saudiveis ou nHo totalmente completos). Acredito que Beck 
concorde substancialmente com essa idCia, e seus novos escritos refletirHo esses 
ajustes menores. (No que se refere As tres Gltimas dCcadas de estudos culturais 
sob o pluralismo verde, veja Wilber, Boomeritis, e a IntrodugHo a CW,.) 

0 ponto bisico em tudo isso C que cada meme - cada nivel de consciencia e 
cada onda de existencia - 6, em sua forma saudivel, um elemento absolutamente 
necessdrio e desejdvel da espiral global, do espectro global da consciencia. Mesmo 
que cada sociedade sobre a terra estivesse plenarnente estabelecida sobre o meme 
turquesa, cada crianqa que nascesse nessa sociedade comegaria, nHo obstante, no 
nivel 1, no bege, nos instintos e percepg6e.s sens6rio-motores, e precisaria em 
seguida crescer e evoluir atraves da magia purpura, do mito vermelho e azul, do 
racionalismo laranja, do trabalho em rede verde e ingressar na visHo-lbgica amare- 
la e turquesa. Todas essas ondas tern importantes tarefas e funqdes; todas elas sHo 
assimiladas e incluidas em ondas subseqiientes; nenhuma delas pode ser "pula- 
da"; e nenhuma delas pode ser rebaixada sem graves conseqii6ncias para o eu e 
para a sociedade. A sazide de toda a espiral C a principal diretriz, e ndo o tratamento 
preferencial para cada u m  dos niveis. NHo h i  duvida quanto a isso: quanto mais eleva- 
da for a "ponta de lanqa" e mais elevado o corpo governante, melhor sera - mas 
apenas porque a conscikncia de segunda ordem pode pensar a respeito da saude de 
toda a espiral. 

23. Veja Riso e Hudson, The Wisdom of the Enneagram; e H. Palmer, The Enneagram. 
Quando chegarmos na discussgo das subpersonalidades, no Capitulo 8, veremos 
que isso significa que uma subpersonalidade pode ser qualquer tipo de qualquer 
um dos niveis bbicos: uma sociedade verdadeiramente pluralista de eus! - nHo 
obstante, todas elas sHo navegadas pel0 eu proximal, que libera uma unidade de 
experiencia no progressivo fluxo de consciEncia, mesmo que esse fluxo seja oca- 
sionalmente rompido. 

1. Veja The Marriage of Sense and Soul* para uma discussgo mais ampla a respeito 
desse tema. 

2. Com relag20 aos quatro quadrantes, nada existe de migico a respeito do numero 
quatro; eu certamente n b  o estou divinizando. 0 s  quatro quadrantes sHo sim- 
plesmente os resultados de algumas das disting6es mais simples que a realidade 
parece fazer: dentro e fora e singular e plural. Mas existem numerosas, talvez 
infinitas, outras dimensBes que tambCm sHo importantes. A Gnica razHo pela qua1 
as pessoas reconhecem que os quatro quadrantes sHo tHo uteis 6 que a planura 
nem sequer reconhece essas distingaes simples e, desse modo, em cornparag80 
com o mundo do homem unidimensional, os quatro quadrantes sHo de fato com- 
plexos. 

* A Unido da Alma e dos Sentidos, publicado pela Editora Cultrix, SP, 2001. 



0 s  quatro quadrantes (ou simplesmente os TrCs Grandes) s5o realidades que 
est5o incorporadas at6 mesmo na linguagem comum, que reconhece perspectivas 
de primeira pessoa (eu), de segunda pessoa (nos) e de terceira pessoa (isto). Por 
essa raz50, por exemplo, as pessoas entendem, com naturalidade e facilidade, a 
diferen~a entre arte, Ctica e ciCncia - e a necessidade de incluir todos os trCs em 
qualquer abordagem equilibrada do mundo. 

1. Veja tambCm a IntroduqHo a CW, para uma discussPo suplementar a respeito des- 
se tema. 

2. Veja Sources of the Self, de Taylor, para a concepq5o da grande ordem entrelaqada; 
veja The Great Chain of Being, de Lovejoy, para uma discussb a respeito da crenqa 
do Iluminismo numa vis5o sist@mica da realidade; veja Sex, Ecology, Spirituality, 2" 
ed. (CW,), para uma discuss50 a respeito da teoria sistemica, do reducionismo 
sutil e de suas raizes no paradigma do Iluminismo. 

3. Para a falta de pluralismo e de contextualismo na prC-modernidade, veja o Capi- 
tulo 13; veja tamb6m a IntroduqPo a CW,, e Boomeritis, de Wilber, para uma dis- 
cussPo suplementar a respeito desse tema. 

1. Na Figura 8, apenas indiquei algumas ondas gerais no quadrante Superior Esquer- 
do, mas a id6ia C a de que todos os niveis, em todos os quadrantes, podem ser 
investigados por suas influencias mutuarnente restritivas, chegando assim a um 
modelo mais integral e abrangente. Veja o Capitulo 14. 

Para exemplos bastante especificos de niveis de arte, moral e ciCncia - do cor- 
po para a mente, dai para a alma e entHo para o espirito - veja A Uniiio da Alma e 
dos Sentidos, Capitulo 14. 

2. Para correlaqdes entre estados/estruturas da consci2ncia e estados/estruturas do 
organismo/cCrebro, veja, por exemplo, Wade, Changes of Mind; Austin, Zen and the 
Brain; Alexander e Langer, Higher Stages of Human Development; Valerie Hunt, Infinite 
Mind, David Chalmers, The Conscious Mind; Laughlin et al., Brain, Symbol, and 
Experience. Veja tarnbCm as notas 14.1 e 14.17. Note que, de acordo com Ramana 
Maharshi, at6 mesmo a completa Auto-RealizaqPo espiritual tem um correlato 
vibrat6riofisico no lado direito do torax (isto 6, todo evento do Lado Esquerdo, por 
mais sublime, elevado ou transcendental que seja, tem um correlato do Lado Di- 
reito). 

Quanto ao tradicional problema da rela~5o entre mente e corpo, ele recebeu um 
tratamento mais completo no Capitulo 14. Por ora, alguns pontos poderiam ser 
considerados com relaqgo A Figura 8. 0 s  dominios do Lado Esquerdo se referem, 
num sentido amplo, A "mente", e os dominios do Lado Direito ao "corpo". Estes 
s50, em idtima anilise, nPo-duais, mas essa n5o-dualidade so pode ser realizada 
com o desenvolvimento que leva do causal at6 o nb-dualista, ponto no qual o 
problema da relaq50 entre mente e corpo n5o 6 resolvido, mas, sim, dissolvido, 



passando entHo a ser reconhecido como um produto da inkpcia, da ignorsncia ou 
do estado nHo-desperto. Sem isso, o problema da relag50 entre mente e corpo nHo 
pode ser satisfatoriamente resolvido (veja 0 Olho do Espirito, Capitulo 3; e A Brief 
History of Everything). Essa visPo nlo-dualista nHo C urna variedade de monismo 
filos6fic0, pois a nb-dualidade C realizada somente nos dominios supramental e 
transfilos6fic0, e nHo pode ser transposta para baixo, para concepg6es mentais, 
sem gerar antinomias e contradiqces (veja Eye to Eye, Capitulos 1 e 2). Ha um 
desvelamento imperativo, mas nio descritivo, da nHo-dualidade (veja o Capitulo 
3, 0 Olho do Espirito; e Sex, Ecology, Spirituality, 2a ed.). 

Na falta de realiza@o nHo-dualista, o que se pode dizer, de uma maneira relati- 
va, C que todos os quatro quadrantes "tetra-interagem" - eles sHo mutuamente 
emergentes e mutuamente determinantes. A mente e a consciCncia individuais 
(SE) nHo interagem simplesmente com o organismo corpo-cerebro individual (SD), 
ambos interagem, igual e mutuamente, com a mente cultural coletiva (IE) e com o 
corpo social coletivo (ID). 

Desse modo, essa visHo nHo C um monismo nem um dualismo. NHo 6 um 
monismo porque nHo afirma que a mente e o corpo sejam dois aspectos de uma 
realidade subjacente, pois essa Realidade, na sua ausCncia de forma, nHo tem aspec- 
tos (ela C shunya de todas as concepq6es). NHo 6 uma identidade psicofisica, pois 
esses aspectos, nHo obstante, tCm diferenqas relativamente reais e irredutiveis. 
Nem C um interacionismo tradicional, pois os quadrantes, embora relativamente 
reais, pertencem ainda ao mundo de maya, e por isso o interacionismo nHo 6 a 
filtima palavra. 

As formas dominantes atuais de se "solucionar" o problema da relac50 entre 
mente e corpo envolvem a maioria dos tipos de materialismo emergente, de fun- 
cionalismo, de conectivismo e de teorias autopoikticas, que sHo todos reducionismos 
sutis (reduzindo eventos do Lado Esquerdo a sistemas dingmicos do Lado Direi- 
to). 0 fato de que muitos destes s b  holisticos, hierirquicos, conectivistas e emer- 
gentes simplesmente obscurece o fato de que eles sHo ainda holismos exteriores, e 
nPo holismos interiores (e nHo a integra~Ho deles). Isso vale at6 mesmo quando 
eles se referem a si mesmos como "materialismo nCo-reducionista" - eles que- 
rem dizer com isso reducionista nHo-crasso e nHo reducionista nHo-sutil. Essa ten- 
dCncia para o reducionismo sutil (uma "ressaca" do projeto da modernidade da 
planura) pode ser melhor contestada pela simples lembran~a do "tetra-intera- 
cionismo". Veja Wilber, "An Integral Theory of Consciousness", Jouynal of 
Consciousness Studies, vol. 4, nQ 1, 1997 (CW,); Sex, Ecology, Spirituality, 2a ed. (CW,), 
CapituIo 14, nota 1; e Capitulo 14 deste livro. 

3. Veja A Brief History of Everything para uma discuss20 a respeito desse t6pico. 
4. Veja Wilber & Walsh in Velmans, Investigating Phenomenal Consciousness. 
5. J .  Broughton et a/.  (orgs.), The Cognitive Developmental Psychology of James Mark 

Baldwin, p. 31. 
6. Ibid., p. 32. 
7. Ibid., p. 36. 
8. Ibid., p. 40. 
9. Ibid., pp. 280-1. 

lo. Ibid., p. 277. 
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11. Ibid., p. 296. 
12. 0 estigio seis de Kohlberg C um limite ideal, e nHo um estigio real. As evidCncias 

se referem aos seus cinco estigios, que, at6 agora, comprovaram ser, em grande 
medida, interculturais, universais e nHo-relativistas. Veja o Capitulo 4 deste volu- 
me, na segHo "Objeg6es". 

13. Resumo de Wallwork da visHo de Baldwin, The Cognitive Developmental Psychology of 
James Mark Baldwin, p. 335. 

14. A "consci@ncia da unidade" de Baldwin C uma unidade do dominio grosseiro ou 
misticismo da natureza (nivel psiquico). Ela n5o reconhece o misticismo arque- 
tipico, a consciCncia sutil, o sonho IGcido, ou o savikalpa samadhi (todas as formas 
de divindade ou de misticismo do nivel sutil); nem reconhece a consciCncia sem 
forma (causal) e, portanto, nPo atinge o estado puro nHo-dual (que C uma uniHo da 
forma e do vazio). A uniHo com a natureza, quando ela nPo reconhece o estado da 
cessagPo sem forma, C usualmente consciCncia cosmica densa, do nivel psiquico, 
ou misticismo da natureza. NHo obstante, C uma experiCncia transpessoal verda- 
deira e profunda. 

Uma das maneiras mais ficeis de dizer se uma "experi@ncia de unidade" C do 
dominio grosseiro (misticismo da natureza), do dominio sutil (misticismo da di- 
vindade), do dominio causal (misticismo sem forma), ou da genuina consciGncia 
ngo-dual (uniHo da forma em todos os dominios com o puro sem-forma) e notar a 
natureza da consciCncia no sonho e no sono profundo. Se o escritor fala de uma 
experiencia da unidade durante a vigilia, isso C usualmente misticismo da nature- 
za do dominio grosseiro. Se essa consciCncia da unidade prosseguir no estado de 
sonho - de mod0 que o escritor fala de sonho lucido, de uniHo com luminosidades 
interiores, bem como com a natureza exterior grosseira - isso C usualmente mis- 
ticismo da divindade do dominio sutil. Se essa consci&ncia prosseguir no estado de 
sono profundo - de mod0 que o escritor compreende com isso um Eu que esti 
plenamente presente em todos os tris estados - da vigilia, do sonho e do sono profundo 
-, isso C usualmente misticismo sem forma do dominio causal (turiya). Se se 
descobre entPo que esse Eu sem forma C uno com a forma em todos os dominios 
- do grosseiro para o sutil e dai para o causal -, isso C pura consciCncia n50-dual 
(turiyatita). 

Muitos misticos da natureza, ecopsicologos e neopagPos consideram a unidade 
com a natureza em estado desperto, com o dominio grosseiro, como sendo a mais 
elevada unidade ao nosso alcance, mas esse C basicamente o primeiro d m  quatro 
principais samadhis ou uni6es misticas. NHo se deve, pois, confundir o "eu profun- 
do" da ecopsicologia com o Eu Verdadeiro do Zen, com o Ati do Dzogchen, com o 
Brahman-Atman do Vedanta, etc. Essas distinq6es tambCm nos ajudam a situar 
fil6sofos como Heidegger e Foucault, arnbos os quais falavam de uni6es do tip0 
mistico com a natureza. Estas eram, com freqiihcia, experiCncias profundas e 
autenticas de unidade com o dominio grosseiro (nirmanakaya), porCm, mais uma 
vez, nHo deveriam ser confundidas com o Zen ou com o Vedanta, pois estes Glti- 
mos prosseguem at6 o estado do sem-forma causal (dharmakaya, nirvikalpa samadhi, 
jnana samadhi, etc.), e, em seguida, at6 a pura unidade nHo-dual (svabhavikakaya, 
turiyatita) com todo e qualquer dominio, do grosseiro ao sutil, at6 o causal. Muitos 
escritores confundem nirmanakaya com svabhavikakaya, ignorando os principais 
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dominios do desenvolvimento interior que se situam entre os dois (por exemplo, 
o sambhogakaya e o dharmakaya). 

15. Esse C o otimo resumo da idCia de Baldwin, feito por Broughton e Freeman-Moir, 
The Cognitive Developmental Psychology of James Mark Baldwin, p. 33 1.  

16. Veja Habermas, The Theory of Communicative Action; boas revisdes incluem Rehg, 
Insight and Solidarity, e Outhwaite, Habermas. Para correqbes de importincia crucial 
feitas por Habermas aos excessos do pbs-modernismo, veja The Philosophical Discourse 
of Modernity. 

17. A ioga de Aurobindo C chamada de "ioga integral"; desse modo, seu sistema psico- 
16gico C chamado de "psicologia da ioga integral". Veja, por exemplo, Integral Yoga 
Psychology, do Dr. Reddy, e The Concept of Personality in Sri Auuobindo's Integral Yoga 
Psychology and Maslow's Humanistic/Transpersonal Psychology, do Dr. Vrinte. 

1. Como C indicado no texto, os estados sHo muito importantes, mas, para contri- 
buirem para o desenvolvimento, precisam se tornar estruturas/caracteristicas. Pla- 
nos ou dominios s io  importantes, mas nPo podem ser concebidos prk-criticamen- 
te como realidades ontologicarnente independentes e sim como co-produqbes de 
eus perceptivos (veja a nota 8.2). Desse modo, a mais simples generalizapio C que o 
desenvolvimento individual envolve ondas, correntes e o eu, sem negar, de manei- 
ra nenhuma, a importilncia de todos esses outros fatores, de estados a planos at6 
numerosos processos e padrdes heterirquicos. 

2. Na minha visPo, as estruturas bisicas do Grande Ninho sio, simultaneamente, 
niveis do conhecer e do ser, da epistemologia e da ontologia. Por razdes discutidas 
no texto (a saber, a modernidade rejeitou a maior parte da ontologia e permitiu 
somente a epistemologia), eu geralmente me refiro as estruturas bbicas como "as 
estruturas bisicas da consciencia" (ou "0s niveis bisicos de consci@ncian); mas o 
status ontol6gico dessas estruturas n io  pode ser negligenciado. Em geral, a filoso- 
fia perene se refere a primeira como niveis de consciencia (ou niveis de individuali- 
dade) e a filtima como dominios ou planos de existencia (ou niveis de realidade), 
com o entendimento de que eles estHo inextricavelmente entrelaqados (veja a nota 
1.3). Por conseguinte, como Huston Smith assinalou (Forgotten Truth), o nivel de 
consci@ncia corporal corresponde ao dominio ou plano de existencia terrestre; o 
nivel de consciencia mental corresponde ao dominio ou plano de existencia inter- 
mediirio; o nivel de consciencia animico corresponde ao plano de existencia 
celestial; e o nivel de consciencia espiritual corresponde ao plano de existencia 
infinito (veja o mapa 2a). Uma vez que estas sHo estruturas correlativas (niveis de 
consciCncia e planos de existencia), eu incluo ambas na idCia de estruturas bbicas 
ou de niveis bisicos do Grande Ninho. 

No entanto, as vezes vale a pena distingui-los, pois um determinado nivel do eu 
pode experimentar um diferente nivel ou plano de realidade. Com freqiiencia, tenho feito 
essa distinqio ao analisar modos de conhecimento (veja Eye to Eye, Capitulos 2 e 6; 
Um Deus Social, Capitulo 8) ,  e farei o mesmo no texto quando discutirmos modos 
de arte. AlCm disso, na ontogenia, as estruturas se desenvolvem, mas os planos 
nHo (o eu se desenvolve atraves dos planos ou niveis de realidade ja dados); no 
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entanto, tanto na involuqio como na evoluqZo/filogenia cbsmicas, os planos/do- 
minios tamb6m se desenvolvem ou se desdobram a partir da Fonte e se dobram 
at6 a Fonte (por isso, n b  podemos, em absoluto, dizer que os planos nio mos- 
tram desenvolvimento; eles envolvem e evoluem a partir do Espirito; veja a nota 
1.5 para as maneiras pelas quais os pr6prios planos co-evoluem). PorCm, urn dado 
nivel do eu pode, em geral, interagir com diferentes niveis de realidade, em virios 
graus, de mod0 que precisamos manter esses dois (estruturas e dominios) como 
varihveis independentes. 

Desse modo, por exemplo, como assinalei em Eye to Eye, a consciencia pode 
voltar a sua atenqb para o plano material (usando seu epistemol6gico olho car- 
nal), para o plano intermedihrio (usando seu epistemol6gico olho mental), ou 
para o plano celeste (usando seu epistemol6gico olho contemplativo). 0 s  planos 
material, interrnedihrio e celeste d o  os niveis ontolbgicos; em Eye to Eye, eu me 
refiro a eles utilizando os termos sensibilia, intelligibilia e transcendelia (isto 6, os 
objetos nesses planos ou dominios). 0 s  olhos carnal, mental e contemplativo sZo 
os niveis epistemolbgicos correlatos desses planos ontol6gicos da sensibilia, da 
intelligibilia e da transcendelia (e que os desvelam). (Naturalmente, isso 6 feito usando- 
se apenas uma versio simples em tr6s niveis do Grande Ninho; se nos utilizarmos 
cinco niveis, haverh entio cinco planos de existencia e cinco niveis de consci8ncia 
correlatos, e assim por diante. No meu esquema, uma vez que eu utilizo, corn 
freqiiCncia, sete a nove niveis gerais de consciSncia, hh igualmente sete a nove 
dominios ou planos gerais de realidade.) 

Porkm, note o seguinte: voc@ tamb6m pode usar somente os niveis de consciCn- 
cia (uma vez que o ser e o conhecer s b  dois lados dos mesmos niveis). Voce pode 
dizer que a mente 6 capaz de investigar o dominio intermediirio, ou pode simples- 
mente dizer que a mente t capaz de investigar outras mentes. Vod pode dizer que 
a mente 6 capaz de investigar o dominio celeste ou pode simplesmente dizer que a 
mente 6 capaz de investigar o nivel sutil. Eles estio, essencialmente, dizendo a 
mesma coisa, na medida em que voce compreenda que qualquer dado nivel do 
estado do eu (ou da consciCncia) pode voltar a sua atenqio para qualquer nivel de 
existhcia (ou plano de realidade). Essas duas escalas independentes, em outras 
palavras, podem ser enunciadas como "nivel de consciencia investiga planos de 
existencia"; porkm, podem ser igualmente enunciadas como "nivel de consciCncia 
investiga outros niveis de consci&ncian, na medida em que entendemos as correla- 
~Bes envolvidas. 

Eu, com freqiiencia, utilizo a Gltima formulaqio, simplesmente porque, como 
eu disse, ela evita as especula~Bes ontol6gicas que a modernidade julga tio 
questionhveis. A filosofia pr6-moderna era descaradamente metafisica (isto t ,  ela 
assumia a existencia ontologica nio-problemAtica de todos os vhrios planos, ni- 
veis e dominios da realidade transcendental); enquanto a filosofia moderna era 
fundamentalmente critica (isto 6, ela investigava as estruturas do sujeito pensante, 
e punha em quest50 o status ontol6gico dos objetos pensados), e desse mod0 a 
modernidade trouxe uma atitude critica muito necesshria para abordar o topic0 
(mesmo que ela se entregasse a extremos de entusiasmo em seu zelo critic0 e, i s  
vezes, apagasse todos os objetos de conhecimento, com exce~io do sens6rio- 
motor). 
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Um problema devastador que ocorre com as tradiqdes perenes (e com as abor- 
dagens meramente metafisicas) C que elas tendem a discutir niveis ontolbgicos 
(planos ou eixos) como se estes fossem prC-dados, independentes do observador 
desses dominios, negligenciando desse mod0 a substancial quantidade de pesqui- 
sas modernas e p6s-modernas que mostram que as bagagens culturais e as estrutu- 
ras sociais moldam profundamente as percepqdes em todos os dominios (isto 6, a 
filosofia perene n50 diferenciava o suficiente os quatro quadrantes). Por todas 
essas razdes, simplesmente falar a respeito de "planos" como realidades ontol6gicas 
completamente independentes C algo problemitico ao extremo - outra raz50 pela 
qua1 eu tenho mostrado uma tendencia para enfatizar as facetas epistemol6gicas 
com relaqb iquelas meramente ontologicas. 

Esse fato tem levado alguns criticos a afirmar que ignoro completamente os 
planos de existhcia, mas isso C obviamente incorreto. Como acabamos de ver, 
com freqiicncia, refiro-me explicitamente aos planos como "reinos", "esferas" ou 
"dominios", e tenho nomeado os fenhmenos nos tr@s planos principais do terres- 
tre, do intermedihio e do celeste como sensibilia, intelligibilia e transcendelia (eu 
tambCm me refiro a eles como a fisiobiosfera, a noosfera e a teosfera; embora, 
mais uma vez, esses dominios possam ser subdivididos em, pel0 menos, doze 
niveis). E verdade que usualmente focalizo as estruturas/niveis da conscihcia, 
mas pveservo essas duas escalas independentes dizendo que um nivel pode interagir 
com outros niveis. Desse modo, por exemplo, nos mapas no Capitulo 6 de Eye to 
Eye e no Capitulo 8 de U m  Deus Social (que apresentam cinco modos principais do 
conhecer: sensorial, empirico/analitico, hist6rico/hermenCutico, mandilico e es- 
piritual), as estruturas/niveis de consciEncia est5o i esquerda, e as estruturas/ 
niveis de existsncia (ou planos/dominios de realidade) est5o i direita, de mod0 
que essas duas escalas est50 claramente diferenciadas. Farei a mesma coisa no 
texto quando discutirmos a respeito de modos de arte. 

Combinadas com um entendimento dos estados de conscihcia, as noqdes de 
niveis de conscitncia e de planos de realidade nos dPo um modelo tridimensional (isto 
6, com tr@s escalas independentes). Estive apresentando esse modelo com trCs 
varibeis desde Urn Deus Social (1983). Recentemente, Allan Combs ofereceu um 
modelo semelhante, que tem muito para ser recomendado, mas que, a meu ver, 
tambCm apresenta alguns problemas fundamentais. Veja a nota 12.12. 

Com muita freqiihcia, quando n5o C necessirio distinguir niveis de conscih- 
cia e planos de existgncia, tento utilizar termos que sejam capazes de iobrir a 
ambos (tais como corpo, mente, alma e espirito) e, implicitamente, utilizo as es- 
truturas bisicas ou niveis bisicos como se elas se referissem a ambos, de mod0 
a evitar intrincadas discussdes como esta. Quando C importante distingui-los, eu 
usualmente me refiro aos planos como "reinos", "dominios" ou "esferas", embora 
em cada caso o context0 o dir& Veja as notas 1.3, 1.5, 1.9, 1.10, 8.1, 8.39, 12.12. 

3. Alexander et al., Higher Stages of Human Development, p. 160; o itilico 6 do original. 
4. A quest50 com que se defronta qualquer modelo de desenvolvimento C esta: "Quan- 

to de um nivel em qualquer linha (moral, cognitiva, afetiva, necessidades) vocC 
precisa satisfazer antes de poder avanqar para o pr6ximo nivel superior dessa li- 
nha?" As pesquisas tendem a indicar que uma compettncia geral precisa ser 
estabelecida em cada uma das ondas principais numa corrente para que a sua 



sucessora possa ocorrer. Indiquei isso na Figura 14. As nove ondas bisicas sHo 
desenhadas como uma secgPo transversal de nove circulos concCntricos, que nPo 
sHo "degraus de uma escada" - a Figura 14 6 simplesmente uma seq5o transver- 
sal dos circulos concCntricos do Grande Ninho (Figura I), representando as ondas 
holkrquicas atraves das quais as virias correntes de desenvolvimento progridem 
de maneira relativamente independente (essas ondas ou niveis holarquicos cons- 
tituem o eixo vertical no psicogrifico, Figura 2). Em outras palavras, a Figura 14 
representa os niveis bisicos nas virias linhas de desenvolvimento (Ctica, afetos, 
cognigio, necessidades, etc.), niveis que abrangem todo o espectro que vai do 
corpo para a mente, da mente para a alma e dai para o espirito. Uma vez que as 
vkrias linhas podem se desenvolver de uma maneira relativarnente independente, 
o desenvolvimento global nPo segue uma seqiiCncia linear. Porem, a quest50 aqui 
6 a seguinte: "Em qualquer linha isolada de desenvolvimento, quanto de um estigio/ 
nivel nessa linha 6 necesskrio para que o prdximo estigio/nivel nessa linha ocorra 
de maneira estivel?" 

Utilizando a visPo-ldgica como exemplo, eu desenhei quatro subfases - a, b, c 
e d. Estou utilizando as subfases a e b para repreentar uma competZncia bhsica na 
visCo-ldgica: uma capacidade para adotar m6ltiplas perspectivas e para evidenciar 
algum tip0 de percepgHo pds-convencional, universal, panor2mica. Essa compe- 
tCncia bisica 6 necessiria para um desenvolvimento superior e estavel. As subfases 
c e d sHo desenvolvimentos especializados e extremos da visPo-logics, tais como a 
capacidade para pensar a respeito de sistemas de sistemas, e de sistemas de siste- 
mas de sistemas (o que Commons e Richards chamam de pensamento "para- 
digmitico" e "paradigmitico cruzado"; veja o mapa 3a e as notas 9.19 e 9.27). 
Esses niio siio necessariarnente voltados para o desenvolvimento superior. E bas- 
tante provivel que Buda e Cristo tivessem passado nos testes para a e b (o voto do 
bodhisattva e a regra de ouro exigem perspectivas multiplas), mas eles poderiam 
nPo ter passado em testes para as capacidades c e d; certamente, muitas pessoas 
tCm avangado para os estigios superiores do desenvovimento sem dominar essas 
intrincadas capacidades para pensar a respeito de sistemas de sistemas de siste- 
mas. Em resumo, as fases a e b representam a percepgHo pds-conventional e as 
perspectivas multiplas, que sPo componentes necessirios (sub-holons) do desen- 
volvimento superior (transpessoal e espiritual) se o transpessoal deve se tornar 
uma adaptagHo estivel e nPo apenas uma passageira experiCncia de pico, mas c e d 
sso desenvolvimentos especializados, desnecessarios. 

A mesma conclusPo valeria para cada uma das ondas bisicas em qualquer uma 
das correntes. As subfases a e b sPo 0s ingredientes e/ou os pr6-requisitos neces- 
sirios para os desenvolvimentos superiores. Uma certa compethcia (a e b) 6 exigida 
para o desenvolvimento sensoria-motor, mas uma pessoa nPo precisa se tornar 
um atleta olimpico (c e d) e assim por diante. (De maneira semelhante, os santos 
e os sibios do passado talvez nPo tenham dominado nenhum dos desenvolvimen- 
tos extremos da visHo-logics, mas as pessoas que deram ao mundo a regra de ouro 
e o voto do bodhisattva dominavam claramente a vislo-16gica at6 o grau necessi- 
rio para transcend$-la.) 
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FIGURA 14. AS Ondas Bhicas e os Seus Subesthgios 

Esse diagrama tambCm indica que, quando a Figura 14 representa as prbprias 
estruturas bisicas, que sio, em sua maior parte, estruturas duradouras, cada onda 
continua existindo e pode ser exercitada e desenvolvida em si mesma, indefinida- 
mente. Uma pessoa pode estender e aguqar as capacidades fisicas, a intelighcia 
ernocional, a acuidade intelectual, as capacidades da visio-lbgica e assim por dian- 
te (isto 6, a pessoa pode at6 mesmo desenvolver c e d e inclusive subfases superio- 
res em cada uma das ondas bisicas). 

Por outro lado, em sua maior parte, as linhas de desenvolvimento nio sZo estrutu- 
ras duradouras, mas, sim, estruturas transitbrias (veja a nota 1.7). Elas ainda se- 
guem o "transcender e incluir" no sentido de que cada estigio proporciona com- 
petencias bisicas que sPo incorporadas nos estigios sucessivos; porkm, uma vez 
que um estigio serviu ao seu propbsito, ele nPo continua existindo como uma 
funqio separada em si mesma (por exemplo, uma pessoa no estigio moral 5 nZo 
exercita simultaneamente o estigio moral 1, mas uma pessoa no estigio da visio- 
lbgica pode exercitar, e de fato o faz, simultaneamente, todas as estruturas bisicas 
inferiores, tais como a sensoria-motriz e a emotional-sexual). Mas a mesma regra 
de desenvolvimento geral ainda se aplica: uma compet@ncia geral em cada estigio 
C necessiria para a ocorr@ncia estivel do estigio seguinte. 

Em muitos casos, essa compet@ncia C necessiria mas n io  suficiente para a ocor- 
r@ncia do estigio seguinte; o motivo exato pelo qual estigios superiores ocorrem, 
ou inversamente, aquele pelo qual interrupqBes do desenvolvimento ocorrem em 
qualquer linha, ainda nio  C bem entendido, embora as teorias sobre isso sejam 
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abundantes. (A hip6tese mais provivel talvez seja uma combinacPo de numerosas 
variiveis: fatores constitutivos individuais, educa@o individual, disposi~bes inte- 
riores individuais, institui~bes sociais, circunsthcias da vida, histbrias de vidas 
passadas possiveis, bagagem cultural, valores culturais e encorajamento/desen- 
corajamento culturais, para dar uma amostragem de todos os quatro quadrantes.) 
Quanto a quais aspectos de uma onda bisica seriam a, b, c, etc., na maior parte dos 
casos apenas os testes empiricos poderPo dizer. 

5. Veja Transformaqbs da ConsciZncia, Capitulo 1 uack Engler). 
6. Veja M. Epstein, Thoughts without a Thinker. 
7. Em 0 Projeto Atman, eu dei os seguintes nomes e idades para o ego: ego inicial (4 

a 7 anos), ego intermediirio (7 a 12) e ego tardio (12 a 21). Esses nomes e idades 
ainda sPo aceitiveis, mas o problema 6 que a palavra "ego" 6 usada de mil manei- 
ras diferentes por diferentes tebricos, o que torna muito dificil atribuir-lhe uma 
definicPo. A literatura psicol6gica fala de "primeiros nhcleos eg6icos0, "o ego cor- 
poral", "o ego impulsivo", "o ego mental", "o ego maduro", "o ego sintetizador", 
"0 ego analitico" e assim por diante. Eu geralmente utilizo o termo "ego" de trCs 
diferentes maneiras, refletindo usos comuns na literatura: (1) o ego C o sentido do 
eu ou "condicPo do eu" em qualquer um dos estigios pessoais (ou frontais), do ego 
material, passando pel0 ego corporal, at6 o ego racional; (2) o ego C mais estreita- 
mente o eu pessoal, que 4 baseado em capacidades formais racionais reflexivas, 
que tamb6m chamo de "o ego maduro"; (3) o ego C o sentido do eu separado ou 
contragHo do eu em geral, do corpo para a mente para a alma. Aquilo que 0 Projeto 
Atman chamava de ego inicial eu agora chamo tambCm de eu conceitual (ou eu- 
conceito; fulcro 3); ao ego mCdio (fulcro 4) eu, com freqiiencia, dou o nome de 
persona ou eu afiliativo (em 0 Projeto Atman, usei "eu da afiliaqPon para indicar o 
comeFo da socializacPo, porem, uma vez que a socializacio nHo adquire realmente 
importhcia soberana ate que emerja o estigio da mente regrdpapel, uso agora 
"afilia@oJ' e "afilia$io mitica" para me referir A mente regra/papel global, B sua visHo 
de mundo e ao seu eu de fulcro 4: um eu-papel conformista, ou persona); e ao ego 
final (fulcro 5) geralmente chamo de ego maduro. Todos esses termos, como eu 
agora os utilizo com maior freqiihcia, estPo indicados no mapa la. AlCm disso, 
qualquer um deles C aceitivel contanto que especifiquemos exatamente a que pe- 
riodo de desenvolvimento estamos nos referindo, de mod0 que em cada caso o 
context0 diri. 

8. Um ou dois te6ricos levantaram aquilo que eles chamam de "critica devastadora" 
do centauro e da vislo-lbgica, a saber: "N6s duvidamos da capacidade integradora 
do estigio racionaLeg6ico [fulcro 51, pel0 menos como Wilber a vC. Ou esse esti- 
gio nHo integra plenamente o mental com o fisico, e nesse caso a 16gica desen- 
volvimentalista do transcender e incluir 6 violada, ou entPo ele integra plenamente 
o mental com o fisico, e nesse caso o centauro [F-61 C redundante". 

Essa critica vem do fato de se usar abstra~bes filos6ficas em vez de pesquisas 
psicol6gicas concretas. NPo existe simplesmente "0" corpo fisico e "a" mente, de 
mod0 que vocC teria apenas duas escolhas: integrClos ou nPo. 0 que esses criticos 
chamam de "o" corpo fisico consiste, na verdade, em cerca de virios niveis (por 
exemplo, sensacPo, percep@o, exoceito, impulso, emocHo), e o que eles chamam 
de "a mente" consiste igualmente em viirios niveis (imagem, simbolo, conceito, 



regra, formal, visPo-16gica). Para alkm desses niveis estHo os niveis transracional e 
transpessoal (psiquico, sutil, causal). 

Se utilizamos esse Grande Ninho mais completo, e n b  os simplistas "mente" e 
"corpo", o problema nPo aparece. Cada um desses niveis realiza uma grande par- 
cela de integraqPo em seu pr6prio nivel - cada um deles segue o "transcender e 
incluir". 0 nivel formal-racional (cujo poder integrativo C questionado por esses 
criticos) transcende e inclui (integra) mliltiplas operaq6es concretas, numerosas 
perspectivas diferentes, pap& mliltiplos, operaq6es reversiveis e pontos de vista 
mlituos - C uma extraordinkia estrutura integrativa! THO integrativa quanto o C 
a estrutura formal, as pesquisas mostram que a cogni~Po p6s-formal (isto C, a 
visPo-lbgica, cuja existencia C declarada redundante por esses criticos) C ainda 
mais integrativa. A cogniqPo pb-formal transcende, porCm, inclui (integra) nu- 
merosas operaqBes formais, sistemas de pensamento e percepq6es metassist@micas 
(por exemplo, os trabalhos de Commons e Richards, Arlin, Fischer, Pascual-Leone, 
Sinnott, etc.). As evidCncias tanto para o estigio formal como para o p6s-formal 
s5o bastante substanciais. PorCm, se os seus estigios de desenvolvimento incluem 
apenas o corpo, a mente e a integraqgo de ambos, vocC perderi tudo isso. 

0 mesmo ocorre com o eu em cada um desses estigios. 0 eu identificado com 
a mente-papel C a persona; o eu identificado com a mente formal C o ego maduro; o 
eu identificado com a visb-16gica C o centauro. Como pode ser visto nos mapas 
3a-b e 4a-c, h i  uma extraordinkia quantidade de evidCncias para todos esses esti- 
gios cognitivos e para todos esses estigios do eu. Mais uma vez, se a sua seqiiencia 
de desenvolvimento nada mais C que o corpo, a mente e a integraqPo de ambos, 
tudo isso C perdido. 

Parte da dificuldade que esses criticos parecem ter se deve precisamente ao fato 
de que, com exceqPo da patologia, cada um desses estigios transcende e inclui os 
seus predecessores, cada um desses estigios mostra uma capacidade relativamente 
maior para a integraqPo. Desse modo, a "integrag50" 6, na verdade, uma escala 
mbvel, cuja capacidade potencial aumenta em cada nivel. Poritm, os pesquisado- 
res, de Gebser a Neumann, a Gilligan, a Loevinger, tambCm dPo aos esthgios especi- 
ficos o nome "integrados" - usualmente, ao seu pr6prio nivel mais elevado C dado 
esse nome, nCo porque os niveis inferiores carecem de toda integra~b, mas sim 
porque esse nivel mais elevado tem uma quantidade maior de integraqzo (e niveis 
superiores teriam ainda mais, uma vez que cada um deles transcende e inclui, com 
exceqPo da patologia) . 

Assim, tenho com freqiiencia utilizado o resumo de Loevinger do estigio mais 
elevado de Broughton (que esti correlacionado com o centauro): "Mente e corpo 
sPo, ambos, experisncias de um eu integrado." Segundo o que os criticos t&m 
suposto, isso significa que o estigio anterior (o racionaLeg6ico) nPo tem nenhum 
tip0 de integraqgo de mente e corpo - uma estranha noqPo -, quando o que tudo 
isso na verdade significa C que o ego tem uma capacidade integrativa relativamen- 
te menor que a do centauro, de acordo com as pesquisas. 

Cada nivel, naturalmente, tem limites ao seu poder integrativo, que sPo os limi- 
tes desse pr6prio nivel. No caso do formal-racional, as limitaq6es envolvem a na- 
tureza inerentemente abstrata dos sistemas formais, que tendem a se fechar aos 
outros dominios (mesmo que esses sistemas jh tenharn integrado um nlimero enor- 



me de operacbes em cornparag20 com o estagio anterior). Essas limitaqbes, como 
relatam muitos pesquisadores, sHo elas mesmas transcendidas com o desenvolvi- 
mento da visPo-logica, a qual, devido ao fato de que ela comeqa a tomar uma 
postura pluralista, contextual e relativista (no sentido de integra~bes ainda mais 
elevadas), pode comecar a incluir dominios que a racionalidade formal nHo pode- 
ria ainda abranger. Em cada estkgio, mais uma vez, nos vemos o transcender e 
incluir. (A exceqHo, naturalmente, 6 a patologia, que I patologia precisamente por- 
que ela nH0 transcende e inclui, mas sim nega e reprime, fixa e aprisiona.) 

Finalmente, alguns criticos t@m alegado que, de acordo com a Grande Cadeia 
traditional, nada existe que corresponderia A visPo-lbgica e ao centauro. Pelo con- 
trkrio, como mostram os mapas, quase todos os sofisticados teoricos da Grande 
Cadeia t&m algo que corresponde 1 vis5o-16gica ou A razz0 superior (a razHo cria- 
tiva de Plotino, a mente superior ou integrativa de Aurobindo, o integral- 
aperspectivo de Gebser e assim por diante). Uma vez que o eu pode se identificar 
com qualquer nivel da Grande Cadeia, eu simplesmente dou ao eu nesse nivel o 
nome de centauro. Se vocC utilizar a Grande Cadeia completa, e nHo apenas um 
sumhio de cinco ou sete niveis, mais uma vez essa critica se apresenta. 

9. Para uma discuss20 a respeito do process0 1-2-3 de cada fulcro (fusPo/encai- 
xamento, diferenciagPo/desidentifica~o/desencaixamento/transcend@ncia e 
integragPo/inclusb), veja Transformagks da Consci?ncia, A Brief Story of Everything e 
0 Olho do Espirito. 

10. Veja Mahler, Kernberg, Blanck e Blanck, Kohut, Gedo, Masterson, Stone, Neumann. 
Veja tambCm as notas 8.1 1 e 8.13. 

11. Como tal, esses tres niveis gerais do comeco do autodesenvolvimento e da patolo- 
gia do eu formam apenas uma parte de uma etiologia multifatorial. E uma parte 
importante, mas apenas uma parte de uma complexa etiologia que inclui disposi- 
gbes, fatores constitutivos, tipos de carkter, modos predominantes de funciona- 
mento, mecanismos de defesa independentes, relaqbes interpessoais, representa- 
@es arnbientais, entre outros fatores importantes (veja, por exemplo, o modelo 
em cinco fatores de Stone em Abnormalities of Personality; Masterson e Klein, Disorders 
of the Self; Norcross e Goldfried, Handbook of Psychotherapy Integration). AlCm disso, 
nPo somente as abordagens multifatoriais do quadrante Superior Esquerdo sPo 
importantes, como tambCm precisam ser integradas com fatores do Superior Di- 
reito (neuromecanismos, neurotransmissores, estados das ondas cerebrais, 
psicofarmacologia, etc.; por exemplo, Michel e Moore, Developmental Neurobiology; 
Harris, Developmental Neuropsychiatry; veja a nota 14.17), bem como os quadrantes 
Inferior Direito e Inferior Esquerdo dos fatores sociais e culturais (por exemplo, 
Broughton, Critical Theories of Psychological Development, e o soberbo Cultural 
Psychology, de Michael Cole). 

Como Lenzenweger e Haugaard afirmam em Frontiers of Developmental Psycho- 
pathology (1996): "Enquanto muitos relatos a respeito da psicopatologia do desen- 
volvimento focalizam interagBes entre pais e filhos, atitudes com respeito A educa- 
GPO dos filhos, tratamento disfuncional dos pais e resultados negativos suposta- 
mente relacionados (por exemplo, maus-tratos levando a compet@ncia prejudica- 
da), algumas tentativas genuinas que foram feitas para integrar fatores genCticos, 
modelos de neurotransmissores e processos neurocientificos, que, nPo obstante, 



permanecem como uma relativa raridade no artigo ou capitulo de psicopatologia 
do desenvolvimento modal. A fim de n b  sermos ma1 interpretados, gostariamos 
de enfatizar que estamos observando um relativo desequilibrio na psicopatologia 
do desenvolvimento em favor de modelos psicossociais de desenvolvimento pato- 
16gico e em detriment0 de modelos mais biologicarnente influenciados - no en- 
tanto, com total franqueza, sugerimos que os melhores modelos serPo aqueles 
que integram todos esses niveis [os itilicos sHo meus]. A importhcia dos fatores 
geneticos tanto no desenvolvimento normativo como no patol6gico 6 indiscutivel 
(Rowe, 1994; Rutter, 1991) e o papel essencial de fatores neurobiol6gicos no tem- 
peramento (por exemplo, Kagan, l994), na emoqPo (Ekman & Davidson, 1994), 
no desenvolvimento da personalidade (por exemplo, Depue e Collins, no prelo) e 
na emergencia da psicopatologia (por exemplo, Breslin e Weinberger, 1990; Cocarro 
& Murphy, 1990; Grace, 1991) C axiomitico e alguns at6 mesmo diriam que j i  esti 
comprovado. A integragzo significativa do drebro, da emoqio, do comportamento 
e de influencias arnbientais correntes representa uma irea de pesquisas excepcio- 
nalmente ativas em vhrias keas  da ciCncia psicologica, especialmente a cogniqPo e 
a personalidade. Em resumo, a psicopatologia do desenvolvimento nPo pode dei- 
xar de notar esses avanqos e estratkgias de pesquisas emergentes" (pp. vi-vii). 
Lenzenweger e Haugaard enfatizam admiravelmente pel0 menos alguns aspectos 
do Superior Esquerdo, do Superior Direito e do Inferior Direito; porkm, eles sZo 
escassos no Inferior Esquerdo, e ignoram qualquer um dos niveis superiores em 
qualquer um dos quadrantes. AlCm disso, este e outros livros semelhantes mos- 
tram o interesse, cada vez maior, por uma abordagem mais integral da psicologia e 
da terapia. 

Veja tambCm o soberbo Handbook of Psychotherapy Integration, organizado por J. 
Norcross e M. Goldfried. SPo altamente recomendadas, pois se esforpm por reali- 
zar virios tipos de integra~6es psicologidterapia ao longo das liltimas quatro dC- 
cadas, as obras de R. Woody, Jerome Frank, A. Ryle, Carl Rogers, S. Appelbaum, 
Aron Beck, L. Birk, A. Freeman, M. R. Goldfried, A. Lazarus, Deane Shapiro, J. 
Marmor, Stanley Messer (veja o seu Essential Psychotherapies, co-editado com A. 
Gurman), James Masterson, A. E. Bergin, J. Norcross, H. Arkowitz, John Gedo, V. 
Raimy, James Prochaska, J. Safran, H. H. Strupp, P. London, Paul Wachtel, Abraham 
Maslow, e qualquer uma das brilhantes obras de Michael Mahoney (por exemplo, 
Human Change Process). 

12. Daniel Stern, em livros tais como The Interpersonal World of the Infant, argumentou 
que "indiferenciado" nHo 6 um termo apropriado para os primeiros estigios, pois 
ate mesmo os estigios iniciais da percepqPo de uma crianqa pequena mostram 
certas discriminaq6es e diferenciaq6es. NPo obstante, o desenvolvimento subse- 
qiiente mostra uma presenca ainda mais ostensiva de ambas; portanto, os primei- 
ros estigios, em compara~Po, sHo ainda considerados, de maneira adequada, rela- 
tivamente indiferenciados. 

13. Para uma soberba discussPo a respeito das defesas nos quatro primeiros fulcros, 
veja George Vaillant, The Wisdom of Ego (1993). 

No mapa la, as primeiras defesas (F-1 a F-3) s5o baseadas, em grande medida, 
na psicologia psicanalitica do ego, em relaqBes de objeto e na psicologia do eu (por 
exemplo, Anna Freud, Margaret Mahler, Otto Kernberg, D. Winnicott, W. Fairbairn, 



S. Arieti, Heinz Kohut, Blanck e Blanck, George Vaillant, M. H. Stone, J. Gedo, 
James Masterson). As defesas intermediarias (F-4 a F-6) s5o baseadas na anilise 
transacional, na terapia cognitiva, na teoria da atribuic50, na teoria dos construtos, 
na teoria dos papkis e no interacionismo simb6lico (por exemplo, E. Berne, A. 
Beck, George Kelly, Selman, Mead). As defesas superiores (F-7 a F-9) sio tiradas 
das tradicdes existenciais e contemplativas (por exemplo, Jaspers, Boss, Bins- 
wanger, May, Bugental, Yalom; a ioga kundalini, o shivaismo de Caxemira, o 
sufismo, San Juan de la Cruz, os misticos vitorinos, os misticos renanos, o 
Dzogchen, o Mais Elevado Ioga Tintrico, etc.). Veja Transformqdes da Conscitncia. 
Veja tambem a nota 8.20. 

14. 0 "significado sentido" de Gendlin - uma zona entre os sentimentos corporais e 
as concepqdes mentais - 6 aquilo que Arieti (The lntrapsychic Self) chama de 
"endoceito", que inclui como uma das ondas bisicas nos mapas. 0 s  endoceitos, 
enquanto elo entre o corpo-sentido e a mente-pensarnento, constituem a porta 
para a sombra emocional. 0 "significado sentido" de Gendlin tem sido, com fre- 
qiiencia, confundido com a percepcio centiurica, quando, na verdade, ela C basica- 
mente tif6nica (isto 6, ela C prC-diferenciacb corpo/mente e n50, transdiferencia$io 
corpo/mente). Essa confusio, na minha opiniiio, baseia-se numa apreciac50 insu- 
ficiente do componente cognitivo da pe r cep~b  panorsmica oferecida pela visio- 
logica. A percep~io endoceitual 6 ,  por definic%o, parte da percep~Ho centiurica 
(que transcende e inclui todas as estruturas prkvias), mas nio a define. Para o 
lugar do sentimento endoceitual na psicoterapia e na meditaq50, veja One Taste, 
registros de 12 de agosto e 10 de setembro. Veja tambCm as notas 8.34 e 8.35. 

15. Veja 0 Olho do Espirito (em especial o Capitulo 6) para uma discuss50 completa a 
respeito desse tema e para uma critica da interpretaq50 retrorromsntica de 
Washburn sobre essa espiral curativa. Veja tambCm One Taste, registros de 12 de 
agosto e 10 de setembro. Veja tambCm as notas 8.34 e 8.35. 

16. Veja as notas 8.13, 8.17 e 8.20. 
17. Veja Transforma~des da ConsciBncia, A BriefHistory of Everything e 0 Olho do Espirito. A 

obra The Transpersonal de John Rowan C uma boa discuss50 a respeito das patolo- 
gias e dos tratarnentos em cada um dos nove fulcros, anuviada apenas por uma 
ocasional confus5o entre o mitico e o sutil. Essa confus5o se baseia no sofisma 
prUtrans (que confunde o prC-racional com o transracional porque ambos s5o 
n5o-racionais - ou qualquer confusio semelhante do prC-formal com o p6s-for- 
mal, do prC-convencional com o p6s-convencional, do prC-pessoal com o 
transpessoal, etc.; veja Eye to Eye). 0 pr6prio Rowan apontou para essa confusiio e 
a corrigiu, em publicacbes subseqiientes, bem como num novo posficio ao livro, 
que Rowan enviou-me e do qual cito o seguinte trecho: 

Quando eu acabei de escrever este livro, em 1991, esse era um trabalho 
bastante pioneiro. Eu estava tentando reunir uma historia coerente a partir de 
materiais extremarnente dispersos. E, ao fazer isso, simplifiquei em excess0 
um determinado ponto. 

Trata-se da quest50 da minha definic50 do transpessoal. Ao longo de todo 
este livro, identifiquei o transpessoal com o estigio Sutil, o estigio da alma. A 
r azb  para isso foi que eu quis tornar bastante claro que esse era o estigio 



alCm do Centauro, que era o mais relevante para a terapia e o mais utilizado 
por terapeu tas.. . 

Bem, isso est i  perfeitamente correto e C bastante defensivel. 0 que n b  C 
defensive1 6 sugerir que os estigios Causal e NPo-Dual nHo sPo, de alguma 
maneira, o transpessoal. Naturalmente que sP0. Eles constituem uma parcela 
ti50 grande do transpessoal quanto o Sutil o 6, e s b  muito mais estudados e 
mencionados na literatura da psicologia transpesso al... 

Por outro lado, acho que eu estava certo ao enfatizar a import2ncia do 
Sutil. Ele C muito subestimado e muito pouco representado na literatura 
transpessoal ... 

No entanto, C precis0 fazer aqui uma importante ressalva. Trata-se do fato 
de que as pessoas que trabalham no Sutil em geral sPo descuidadas a respeito 
do Sofisma PrCrans .  Devido ao fato de o prbpessoal e o transpessoal serem 
ricos em imagens, C muito ficil escorregar de um para o outro sem perceber a 
mudanqa. 

Joseph Campbell, um dos maiores proponentes do nivel Sutil e de sua 
importiincia, C tambCm uma das pessoas que causam grandes confusdes no 
campo, pois ele mistura esse nivel [Sutil pbs-formal] com o nivel Mitico [prk- 
formal] de uma maneira muito habitual e como se ele pensasse que ambos 
s2o a mesma coisa ... 

0 que podemos aprender com tudo isso C que, se alguCm tPo instruido e 
capaz como Joseph Campbell pode cometer esse tip0 de err0 [prC/pbs], entPo 
aqueles que sPo menos experientes devem comet@-lo com facilidade ainda 
maior. Em minha prbpria obra, eu o cometi, juntando praticantes que estPo 
atuando no nivel mitico com aqueles que estPo genuinamente atuando, em 
grande parte do tempo, no nivel sutil. Isso C algo que eu pretendo corrigir no 
futuro e sobre o qual eu pretendo advertir aqui. 

Para discuss6es suplementares, veja as notas 8.25, 8.27 e 9.16. 
18. Veja, em particular, as obras de George Kelly, Aron Beck e Albert Ellis. A Anilise 

Transacional C ainda uma excelente abordagem para muitos desses scripts (veja E. 
Berne, T. Harris). 

19. Veja, em especial, as obras pioneiras de Ludwig Binswanger, Medard Boss, Rollo 
May, Fritz Perls, Irvin Yalom e Carl Rogers. 

20. Boas introdu~des i psicologia e Q terapia transpessoais incluem Donald Moss (org.), 
Humanistic and Transpersonal Psychology; Scotton et al., Textbook of Transpersonal 
Psychiatry and Psychology; Frances Vaughan, The Inward Arc e Shadows of the Sacred 
(que sPo particularmente recomendados); Seymour Boorstein, Clinical Studies in 
Transpersonal Psychotherapy e Transpersonal Psychotherapy; Assagioli, Psychosynthesis; 
Grof, Adventures in Self Discovery; Tart, Transpersonal Psychologies e States of 
Consciousness; Washburn, The Ego and the Dynamic Ground e Transpersonal Psychology 
in Psychoanalytic Perspective; Zimmerman, Eclipse of the Self; Walsh e Shapiro, Beyond 
Health and Normality; Neumann, The Origins and History of Consciousness (veja o mapa 
4b); Chaudhuri, Integral Yoga; Epstein, Thoughts without a Thinker; Deikrnan, The 
Observing Self; Kathleen Singh, The Grace in Dying; Duane Elgin, Awakening Earth; 
Ferucci, What We May Be; antologiasAivros de John Welwood; Ali Da, The Dawn 
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Horse Testament; Wade, Changes of Mind; Grof e Grof, The Stormy Search for the Self; 
Jean Houston, The Possible Human; N. Schwartz-Salant e M. Stein (orgs.), Archetypal 
Processes in Psychotherapy; Aurobindo, The Life Divine; Maslow, The Farther Reaches of 
Human Nature; John Rowan, The Transpersonal (corno o pr6prio Rowan esclareceu 
nos seus escritos subseqiientes, esse livro tende a confundir os dominios mitico e 
sutil - veja a nota 8.17 - porCm ele 6, por outro lado, uma excelente visPo geral); 
Tony Schwartz, What Really Matters; Walsh e Vaughan, Paths Beyond Ego; Wilber et 
al., Transformations of Consciousness; Almaas, Pearl Beyond Price; J. Firman e A. Gila, 
The Primal Wound; Murphy, The Future of the Body; Murphy e Leonard, The Life We 
Are Given; Cornett, The Soul of Psychotherapy; Doherty, Soul Searching; Browning, 
Religious Thought and the Modern Psychologies; Sovatsky, Words from the Soul; Shapiro 
e Astin, Control Therapy; Frager e Fadiman, Personality and Personal Growth. 

2 1. At6 mesmo a terapia do comportamento reforqa respostas que ajudam a pessoa a 
vivenciar o que elas tCm evitado. Incidentalmente, como Arieti (The lntrapsychic 
Self) o demonstra, o behaviorismo clissico lida predominantemente com o nivel 
exoceitual de cogniqio. 0 modern0 behaviorismo cognitivo lida predominante- 
mente com o comportamento verbal F-4 e F-5. Em outras palavras, hP um arnplo 
espaqo numa teoria integral para as duradouras introvis6es do behaviorismo, em- 
bora nPo haja espaqo para o seu reducionismo. Finalmente, quando eu dig0 que a 
percepc$io 6 benCfica e terapcutica, isso inclui o trabalho de levar a tarefa at6 o fim, 
minuciosamente; a percepcHo precisa ser estivel e penetrante; ela precisa permear 
o problema. 

22. Veja o soberbo livro de John Rowan, Subpersonalities; veja tmbCm Ego States, de 
Watkins e Watkins. Em meu mod0 de ver, cada subpersonalidade existe como um 
"eu" subconsciente ou inconsciente, um aspect0 do eu proximal que foi defensiva- 
mente dividido, mas com o qual o consciente permanece fundido, encaixado ou 
identificado (corno um "eu" oculto), com suas pr6prias carencias, desejos, impul- 
sos e assim por diante. A natureza da subpersonalidade 6, em grande medida, 
determinada pel0 nivel no qual ela foi dissociada (arcaico, mPgico, mitico, etc.). 
Esses "pequenos sujeitos" sPo todas aquelas facetas ocultas do eu que nPo f o r m  
convertidas em objetos, descartadas, com as quais o eu se desidentificou, das quais 
ele se desencaixou e as quais ele transcendeu, e desse mod0 eles mant&m a cons- 
ciCncia circulando em sua 6rbita. 

Cada vez que o eu proximal se identifica com uma onda bbica, o eu fica encai- 
xado nessa onda; 6, sucessivamente um eu material, um eu libidinal/emocional, 
um eu conceitual, um eu-papel, um eu reflexivo, um eu integrado/autCntico, um 
eu-alma e um eu-espirito, cada um dos quais transcende e inclui holarquicamente. 
A medida que cada eu "eu-eu" C transcendido, ele se torna p a t e  do "eu-mim" (por 
exemplo, o corpo das sensaqijes, que era o eu proximal, ou o eu "eu-eu" do F-2, 
torna-se, simplesmente, o "meu corpo" - ou parte do eu distal, ou "mim" - 
quando o eu proximal progride) . 

Uma subpersonalidade dissociada C produzida quando facetas do "eu-eu" sP0 
divididas, embora a conscihcia ainda esteja identificada com elas. EntPo, elas se tor- 
narn, nPo objetos inconscientes, mas sim sujeitos inconscientes, com suas pr6- 
prias Cticas, vis6es de mundo, necessidades e assim por diante (todos eles deter- 
minados pel0 nivel no qual a subpersonalidade foi dividida). Essa 6 ,  na minha 



opiniHo, a chave para se distinguir entre repressdo e transcendcncia, isto 6, a dissociaqHo 
(ou a repressHo) ocorre quando um eu proximal 6 convertido num eu distal, en- 
quanto a transcendencia ocorre quando um eu distal 6 convertido num eu proximal. 
No primeiro caso, a identificaqHo/apego subjetiva (ou condiqHo do eu) permanece, 
mas 6 submersa (enquanto sujeito inconsciente); no segundo caso, a identificaqzo 
subjetiva 6 dissolvida, convertendo o sujeito inconsciente num objeto consciente, 
que pode entHo ser integrado (transcender e incluir, e nHo dissociar e reprimir). A 
terapia envolve a conversHo de sujeitos ocultos em objetos conscientes. 

23. As subpersonalidades de nivel inferior sHo, em grande medida, prk-verbais (arcai- 
cas, urob6ricas, migicas [SE]; tronco cerebral/reptiliano, sistema limbico/ 
paleomamaliano [SD]); as subpersonalidades de nivel intermediirio sHo verbais 
(miticas, pap&, formal, p6s-formal [SE]; neoc6rtex [SD]); as subpersonalidades 
superiores s io  transverbais (em sua maioria, sutis [SE], de estados teta [SD]). Cada 
uma dessas subpersonalidades vai ao encontro da consci@ncia de uma maneira 
diferente: a pr6-verbal, com freqiihcia, como impulsos e anseios nHo-articulados; 
a verbal, como narrativas vocais ou subvocais; a transverbal, como luminosidades, 
cogniqdes superiores e afetos transcendentais (da bem-aventuranqa agonia cos- 
mica). 

Um componente dissociado de qualquer nivel de consci@ncia procede de uma 
faceta para um complexo e dai para uma subpersonalidade plenamente desenvol- 
vida, cada uma delas se formando por camadas de maior complexidade. Isso 6 
semelhante a noqHo de Grof dos sistemas COEX (sistemas de experihcia con- 
densada). Qualquer subpersonalidade inclui um ou mais complexos, os quais po- 
dem se acumular em camadas, que vHo do nivel presente (digamos, F-5 ou racio- 
nal) de volta para os niveis anteriores (mitico, migico, arcaico) e at6 mesmo de 
volta para matrizes perinatais (F-0) - e ainda mais longe, diriam alguns, at6 expe- 
ri6ncias de vidas passadas (de qualquer maneira que vocC queira conceber isso, de 
experihcias literais a residuos filogenkticos; veja U m  Deus Social para uma descri- 
$20 mais ampla desse process0 de ac6mulo de complexos em camadas). De ma- 
neira semelhante, algumas subpersonalidades contern qualidades emergentes que 
tentam "descer" (a partir dos dominios psiquico, sutil, causal ou nio-dual). 

24. Para o possivel papel, altamente controvertido, do F-0 em patologias subseqiien- 
tes, veja Grof, The Adventure of Self-Discovery. 

25. A palavra "arqu6tipo" tem virios significados diferentes e muito confusos na lite- 
ratura. Eu a uso tanto para formas miticas como, ocasionalmente, para forrnas do 
dominio sutil. 0 significado original, como aparece em PlatPo e em Plotino, 6 o de 
formas do dominio sutil (as primeiras formas em involuqPo); porkm, os junguianos 
comeqaram a utilizCla para significar formas miticas (algumas das primeiras for- 
mas em evolugHo), uma confus5o impossivel de ser erradicada. Veja Eye to Eye e 0 
Olho do Espirito para uma discussHo completa. 

De qualquer maneira, em sua maioria, os arquktipos miticos - como s io  iden- 
tificados, digamos, por Jean Bolen em Goddesses in Everywoman e Gods in Everyman 
- 9 0  simplesmente personae que adotam paptis operacionais concretos; eles G o  pr6- 
formais e nPo p6s-formais. Nada existe de inerentemente transpessoal a respeito 
deles, razHo pela qual, apesar das muitas afirmaqdes em contrario, o trabalho com 
esses pap& miticos 6, usualmente, uma terapia de fulcro 4. Acredito que 6 uma 



eficaz forma de terapia F-4, e com freqiicncia eu a recomendo, mas essa terapia 
n.50 resulta direta ou necessariamente em estados ou estruturas transpessoais de 
consciCncia, embora, ao eliminar patologias nesse nivel, ela possa (assim como o 
pode qualquer boa terapia) tornar mais provivel o desenvolvimento superior, 
transpessoal. Veja as notas 8.27 e 9.16. 

A terapia junguiana desse tip0 pode, ocasionalmente, resultar em percepgPo 
transpessoal, simplesmente porque o process0 de objetificar esses pap& miticos 
com freqiiencia empenha nisso a Testemunha, e a Testemunha pbs-formal - nPo 
os pap& miticos pr6-formais - 6, de fato, transpessoal. Pessoalmente, acredito 
que a Psicossintese de Assagioli e a Abordagem de Diamante de Hameed Ali sPo 
mais eficientes com relaqb a isso em particular, como o 6 ,  em geral, a meditagio 
sobre a percepgPo (vipassana, Zen, etc.). 

26. Veja Eye to Eye; Sex, Ecology, Spirituality, 2-d.; e 0 Olho do Espirito, para extensas 
discussbes a respeito do significado dos arqdtipos, de PlatPo a Jung. Veja, em 
especial, 0 Olho do Espirito, Capitulo 11, se@o "Pontos de Luz". 

27. Joseph Campbell (The Portablelung, p. xxii) apresentou um maravilhoso resumo da 
abordagem junguiana em geral: "Num breve resumo, as realizag6es essenciais dessa 
obra fundamental da carreira de Jung foram: em primeiro lugar, uma vez que os 
arquktipos ou normas do mito s5o comuns i esp6cie humana, eles nPo sHo ineren- 
temente expressivos da circunsthcia social local nem de qualquer experiencia 
singular do individuo, mas sim de necessidades, instintos e potenciais humanos 
comuns [mais uma vez, "comum" ou "coletivo" nPo significa necessariamente 
transpessoal, assim como o fato de os seres humanos, coletivamente, terem dez 
dedos dos p6s nPo significa que, se eu sentir os meus dedos dos pCs, terei uma 
experihcia transpessoal; os arquktipos miticos sPo simplesmente algumas das 
caracteristicas profundas da mente pr6-op final e da conop inicial, e, desse modo, 
eles sHo formas bbicas nesses niveis, as quais sHo desprovidas de conteGdo mas 
estPo revestidas por culturas e por individuos em particular; em outras palavras:]; 
em segundo lugar, nas tradigbes de qualquer povo especifico, a circunsthcia local 
teri fornecido o imaginirio por meio do qua1 os temas arquetipicos sHo exibidos 
nos mitos que sustentam a cultura; em terceiro lugar, se o mod0 de vida e de 
pensamento de um individuo se afasta das normas da esp6cie a tal ponto que disso 
resulta um estado patol6gico de desequilibrio, de neurose ou de psicose, irPo apa- 
recer sonhos e fantasias anilogos a mitos fragmentados; e, em quarto lugar, a 
melhor interpretaqHo de tais sonhos nPo 6 feita por referencia retroativa a lem- 
brangas infantis reprimidas (redugPo i autobiografia), mas por cornparagPo exter- 
na com as formas miticas anilogas (arnplificagPo pela mitologia), de mod0 que a 
pessoa possa ver a si mesma despersonalizada no espelho" da condigb humana 
coletiva. Em outras palavras, a meta consiste em se diferenciar dessas formas e 
desses pap& miticos (e integrClos). Muitos junguianos igualam diretamente es- 
ses pap& miticos pr6-formais com estruturas sutis pbs-formais, o que 6, na mi- 
nha opiniHo, uma infortunada confusHo pr6/pos (para uma discussPo a respeito do 
significado de "arquktipo" e de suas confus6es pr6/trans, veja Eye to Eye e 0 Olho 
do Espirito). Mas os efeitos da diferenciaqb e integragPo mitica permanecem es- 
sencialmente os mesmos de qualquer maneira que sejam interpretados: a cons- 
cicncia ajuda a superar, e transcende, o dominio exercido pelos arquktipos miticos, 
e desse mod0 se permite que ela prossiga em sua jornada, livre do feitigo 



insconsciente que esses arquktipos exercem, uma diferencia~b e in tegra~b  que 
Jung chamava de individuagfio. 

28. 0 s  psicanalistas, os psic6logos que lidam com rela~des de objeto e os psic8ogos 
do eu estPo, cada vez mais, reconhecendo todo um espectro de modalidades de 
tratamento que vai at6 o F-5, incluindo esse fulcro. Corno um exemplo, nos mapas 
eu inclui J. Gedo (por exemplo, Beyond Interpretation, Advances in Clinical Psychoanalysis, 
Spleen and Nostalgia), que, admiravelmente, inclui todos os cinco fulcros e suas 
diferentes patologias e diferentes tratamentos. 

Vhias tipologias horizontais - tais como o Eneagrama - tambkrn podem ser 
utilizadas para elucidar os tipos de defesa a que os individuos recorrem. Cada tip0 
procede por meio de virios fulcros com seus pr6prios mecanismos de defesa e 
estratkgias de luta tipicos. Essas tipologias horizontais podem ser proveitosamen- 
te combinadas com os fulcros verticais, como 6 sugerido no Capitulo 4. 

29. Veja 0 Projeto Atman e TransformapTes da Consci2ncia. 
30. Grof e Grof, Spiritual Emergency. 
3 1. Maslow, The Farther Reaches of Human Nature. 
32. Veja Transformq6es da ConsciEncia; e tamb6m as notas 8.13 e 8.20. 
33. Para abordagens da "terapia da alma", veja a nota 8.20. 
34. Mais uma vez, h i  muitas sobreposi~6es e numerosas exceqdes, mas, em termos 

bastante gerais, o caminho dos xamPs/iogues lida com as correntes de energia no 
dominio grosseiro e no corpo-mente grosseiro (exemplificado no misticismo da na- 
tureza), levando, num percurso ascendente, at6 o sahasrara (isto 6, as correntes de 
energia, ou shakti, do primeiro chakra at6 o setimo, no top0 da cabe~a). 0 caminho 
dos santos sonda as profundezas interiores dos dominios psiquico e sutil, come- 
cando freqiientemente no quarto ou no quinto chakras, e se dirigindo para o 
sahasrara, e a seguir para numerosas esferas, ainda "mais internas e mais alkm", de 
ilumina~des audiveis e de halos de luz e de som (exemplificadas no misticismo da 
divindade), culminando ocasionalmente em pura absorqHo sem forma. 0 caminho 
do sibio sonda o puro vazio do dominio causal (exemplificado no misticismo sem 
forma), e, com freqiiencia, abre caminho at6 a dissolu~Po completa do dualism0 
sujeito-objeto em qualquer forma (inclusive aquela entre o eu e Deus), para res- 
suscitar o nPo-dualismo. 0 caminho dos siddhas brinca com o misticismo nZo-dualista, 
que j i  esti realizado em todo e qualquer gesto, neste momento eternamente pre- 
sente. Veja Up from Eden; Sex, Ecology, Spirituality, 2-d.; e One Taste. 

35. Uma palavra a respeito da terapia corporal. Na d6cada de 1960, e no inicio da de 
70, parecia que as terapias corporais, tais como o Rolfing, estavam apontadas para 
o centauro, ou para uma integra~Ho corpo-mente pessoal, p6s-formal; desde essa 
epoca, tornou-se evidente que a maioria delas, em si mesmas, lida com os corpos 
prbformais, fisico e emocional. Isso nHo significa que a terapia somitica seja in6- 
til; 6 exatamente o oposto: embora rnenos significativa, ela 6 mais fundamental 
(veja Sex, Ecology, Spirituality, 2' ed.). As terapias fisicas dos virios tipos - o levan- 
tamento de peso, a terapia nutricional, o Rolfing, a terapia somitica e o trabalho 
corporal, na medida em que abordam diretamente o corpo fisico e o dos sentirnen- 
tos (F-1 e F-2) - sPo todas de grande importincia como uma base, ou primeiro 
piso, de uma terapia integral. Porkm, para a integra~Po centaurica pos-formal (por 
exemplo, por meio da realiza~b dos estigios authornos e integrados de Loevinger), 
a visb-16gica precisa ser igualmente utilizada e fortalecida, e poucas terapias cor- 
porais, de fato, fazem isso. 
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De maneira semelhante, a maioria das terapias que dHo a si mesmas o nome de 
terapias de "corpo-mente" - tais como a bioenergktica e a focalizagHo - lidam 
principalmente com os aspectos pre-diferenciados da interface corpo-mente, e nHo 
com os aspectos transdiferenciados ou verdadeiramente integrados, isto 6, essas 
terapias de "corpo-mente" lidam com a dimens50 prinica da energia emocional 
vital, com significados sentidos endoceituais e com a psicologia visceral, conforme 
passam das dimensBes corporais para as dimens6es mentais (da prana-maya-kosha 
para a mano-maya-kosha), a faixa que vai do F-2 ao F-3. A Cnfase permanece sobre 
aquilo que eu estou sentindo, e sobre a maneira como posso articular essas vagas 
gestalts somiticas. Essas terapias usualmente nHo abordam as quest6es especificas 
da consciSncia moral mundicentrica e/ou as revelag6es transpessoais (centiuricas 
e mais elevadas), embora, naturalmente, se essas quest6es emergirem por si mes- 
mas, a maioria dos terapeutas de corpo-mente as acolheri. Porkm, o principal 
ponto focal da terapia somitica permanece endoceitual, e n5o relativo i vido- 
16gica (veja o mapa la). Nso obstante, na minha opiniHo, virios tipos de trabalho 
com o corpo, como fundamento, permanecem essenciais para todas as fases subse- 
quentes de terapia integral (da mente para a alma e dai para o espirito). Veja a nota 
8.14. 

36.  Na corrente da evolugHo, podemos rastrear os desenvolvimentos cosmogenktico, 
filogenktico, ontogenktico e microgenktico. A cosmogCnese refere-se aos desen- 
volvimentos na fisiosfera, que levam, por meio de sistemas afastados do equili- 
brio, at6 a iminCncia das formas de vida, e ai comega a evolugio filogenktica, em 
cujo 2mbito se desdobra a evolugHo ontogenktica. NHo se trata do fato de que 
qualquer um destes recapitule estritamente os outros, mas somente de que os 
hdons  bisicos a partir dos quais cada um k construido podem apenas, depois de 
terem emergido criativamente, ser arranjados de muitas maneiras, e desse mod0 
os desenvolvimentos subsequentes seguem os sulcos de selegBes prkvias - e por- 
tanto, em amplos contornos, a ontogenia recapitula a filogenia que recapitula a 
cosmogenia - e cada h6l0n em cada uma das linhas transcende e inclui os seus 
predecessores. 

A microgenia k um desdobramento, passo a passo, de uma linha de desenvolvi- 
mento. Falando de maneira geral, a microgenia recapitula a ontogenia. Desse modo, 
por exemplo, uma pessoa no formop, que vC uma arvore e me conta a respeito 
dela, tem essa sequCncia microgenktica geral: existe a sensag50 da arvore, que leva 
B percepgPo, e uma imagem das formas de krvores; fatores afetivos colorem essa 
imagem (agradivel/desagradivel) e a pessoa procura por uma skrie dt: palavras 
(simbolos e concepg6es) com as quais rotulari a irvore; essas concepg6es surgem 
no knbito do espago cognitivo do conop e do formop, e a memoria prk-consciente 
de alta velocidade faz uma varredura i procura de palavras apropriadas que fagam 
parte da bagagem cultural da pessoa (o idioma 6, digamos, o portuguCs, e nHo o 
italiano), impelida, em parte, por um anseio por comunicagHo intersubjetiva e por 
entendimento mGtuo. Tudo isso resume finalmente i pessoa me dizendo: "Vejo 
uma irvore." 

Essa sequencia microgenktica recapitula a propria seqiiencia ontogenktica de 
uma pessoa (da sensag50 para a percepgHo, da percepgHo para o impulso do impul- 
so para a imagem e da imagem para o simbolo ...). Se eu me desenvolvi apenas at6 
o conop, meus processos microgenkticos serHo interrompidos no conop; se eu me 



desenvolvi at6 o sutil, meus processos microgen6ticos prosseguirPo no h b i t o  do 
sutil: a arvore sera vista, diretamente percebida, nPo como um objeto la fora no espa- 
go perspectival, mas como uma manifestagPo radiante do espirito. No todo: a 
microgenia recapitula a ontogenia, que recapitula a filogenia, que recapitula a 
cosmogenia: da mat6ria para a sensagPo, para a percepgzo, para o impulso, para a 
imagem, para o simbolo, para a concepgPo, para a regra, para o formop, para ... 
qualquer nivel do Grande Ninho ao qual eu esteja presentemente adaptado. Quan- 
do a pessoa se volta para mim e diz: "Vejo uma irvore", toda a hist6ria do Kosmos, 
at6 esse ponto, 6 desdobrada nessa simples expressPo verbal. 

Nem todos os processos na conscikncia sPo "de baixo para cima"; muitos deles 
sHo "de cima para baixo" - isto 6, muitos deles comegam no meu nivel atual (ou 
superior) e se movem para baixo ao longo da grande holarquia. Quando eu tenho 
uma visPo criativa (por exemplo, no nivel psiquico), eu poderia traduzir essa vi- 
sPo, no sentido descendente, para a visPo-Mgica, ou talvez para a expressPo artis- 
tica, ou at6 mesmo em imagens e simbolos simples; eu poderia executar a minha 
visHo comegando por convert@-la em comportamento aberto e, desse modo, mate- 
rializar a vis50: talvez uma nova invengPo, uma nova obra de arquitetura, uma 
nova maneira de interagir com outras pessoas, de escrever um romance e assim 
por diante (por exemplo, a vontade k uma imposigPo microgenetica involutiva do 
superior sobre o inferior). Na evolu@o microgenetica, os processos se movem 
para cima, para o ponto mais alto em que vocC esta; na involu~Po microgenetica, o 
ponto mais alto em que voc@ esta se move para baixo, para processos inferiores. 
Ambos sPo muito importantes; e representam uma escala m6vel: quanto mais 
voc6 se desenvolve, mais completo sera o espectro atrav6s do qual ambos podem 
se mover, at6 que, com o despertar nHo-dualista, eles podem, literalmente, se mover 
atrav6s de todo o Kosmos. 

37. Infelizmente, o que muitos pensadores da Nova Era e do novo paradigma enten- 
dem por "profundidade" 6, na verdade, algo inferior na linha da evolugPo, e nHo 
algo mais profundo nessa linha. 

38. Veja a nota 7.2. 
39. Desse modo, ao modelo padrHo de t r b  variaveis (ou "tridimensional") de estrutu- 

ras, estados e dominios subjetivos individuais precisamos acrescentar diferentes es- 
tados cerebrais (SD), tipos e niveis de valores culturais (IE) e modos de institui- 
gdes sociais (ID). Isso nos da seis varikveis independentes, que podem, qualquer 
uma delas, ser distorcidas ou patol6gicas, com reverberagdes concomitantes em 
todas as outras. 0 modelo de trCs varikveis marcou a fase 2 e a fase 3; o modelo de 
seis varikveis marcou a fase 4 (0s quatro quadrantes). Veja as notas 1.3, 1.5, 1.9, 
1.10, 8.1, 8.2, 12.12. Paraas fases 2, 3 e4,vejaanota9.15. 

40. Veja tambkm a nota 8.11. 
41. As formas mais prevalecentes e acessiveis de terapia do relacionamento incluem a 

terapia de familia e a terapia de grupo; abordagens clissicas de cada uma destas 
incluem as de Virginia Satir e de Irvin Yalom, respectivamente. Veja tambkm, S. 
Gladding, Family Therapy, e Mikesell et al. (orgs.), Integrating Family Therapy. A "te- 
rapia relacional" no sentido amplo tamb6m inclui relacionamentos superiores, 
espirituais, para os quais os trabalhos de Robert Forman e do Forge Institute po- 
deriam ser mencionados. Veja R. Forman em Crittenden et al., Kindred Visions. 



1. Como vimos, o eu proximal k tanto uma fungPo constante como uma corrente de 
desenvolvimento. E um sistema de vkrios invariantes funcionais (o locus da identi- 
dade, da vontade, do metabolismo, da navegagHo, das defesas, da regulagHo da 
tendo, da integragio, etc.), que tambkm passa pel0 seu pr6prio desenvolvimento 
atravks das ondas bQicas no Grande Ninho (geralmente resumidas como os nove 
fulcros). Enquanto lugar da integragHo, o eu tambkm k responsive1 por equilibrar 
e integrar todos os niveis, linhas e estados do individuo. Neste capitulo, aborda- 
mos, especificamente, algumas das linhas de desenvolvimento mais importantes. 

2. Porkm, o numero de individuos que atingem maior profundidade se torna cada vez 
menor (a evolug50 produz maior profundidade e menor amplitude). 0 s  estigios 
superiores contCm dentro de si todos os estigios inferiores e, desse modo, os 
prbprios hdons superiores se tornam cada vez mais significativos e abrangentes 
(cklulas abrangem molCculas que abrangem itomos); porkm, menos individuos 
atingem os estigios superiores (a amplitude se torna menor; h i  menos cklulas do 
que molkculas, menos molkculas do que Btomos). Para os seres humanos e os 
estigios do desenvolvimento da consciCncia, isso ndo significa que apenas algu- 
mas pessoas podem alcangar os estigios superiores; significa apenas que elas pre- 
cisam passar primeiro pelos estigios inferiores (de mod0 que o numero total de 
estigios inferiores sempre seri maior do que os superiores, simplesmente porque 
o crescimento comega nos inferiores; mas o crescimento pode continuar, e, assim, 
cada pessoa nos inferiores pode, teoricamente, atingir os superiores). Um itomo 
nPo pode se tornar uma cklula; mas um individuo prk-con pode se tornar con e em 
seguida p6s-con. 

Embora eu, algumas vezes, utilize "teocCntrico" e "teosfera" para os dominios 
transpessoais gerais, prefiro termos como "pneumoc@ntrico" e "pneumosfera", a 
fim de evitar confusHo com o teismo mitico, que C quase sempre, como vimos, 
etnochtrico. Diz-se que o Deus/Deusa mitico C universal, e que todos podem ser 
salvos - mas apenas se vocC aceitar esse determinado Deus/Deusa. 

3. Tecnicarnente, diferencio as necessidades de estrutura-bbica das necessidades do 
eu. As necessidades de estrutura-bhica (ou simplesmente necessidades bisicas) sHo 
aquelas que envolvem o funcionamento constante das estruturas bisicas (A medi- 
da que elas surgem ao longo do desenvolvirnento de uma pessoa). As necessida- 
des bisicas incluem o interchbio fisico (alimento, Qgua, calor); o interdmbio 
biol6gico (especialmente a respiragso, o sexo, o tlan vital); o interchbio mental 
(comunicagPo, interchbio de simbolos e de unidades de significado) e assim por 
diante. Como k explicado em Up fiom Eden e em Um Deus Social, toda estrutura 
bisica (ou onda bisica do Grande Ninho) k um sistema de intercdmbios relacionais 
com outros h6lons no mundo, num nivel semelhante de desenvolvimento estrutu- 
ral, e sua pr6pria vida depende desses interchbios (toda agCncia k ag@ncia em 
comunhHo): portanto, essa depen&ncia k sentida interiormente como uma necessidade. 

Com as necessidades do eu acontece algo semelhante, exceto que, enquanto as 
necessidades bisicas continuam existindo (devido A natureza duradoura das estrutu- 
ras bisicas e dos seus relacionamentos funcionais), as necessidades do eu sHo, em 
sua maior parte, transit6rias, especificas de fase e temporirias, durando apenas o 



Notas 1 275 

tempo em que o eu se encontra num determinado nivel de conscihcia. A hierar- 
quia de necessidades de Maslow (exceto para o nivel fisiol6gico) 6 uma clbsica 
hierarquia de necessidades do eu, como tamb6m o sPo os aspectos motivacionais, 
do desenvolvimento do ego de Loevinger. Desse modo, o eu passa das necessida- 
des impulsivas para necessidades de seguranca, dai para necessidades conformis- 
tas e entHo para necessidades aut6nomas, e, cada vez que faz isso, as necessidades do 
estdgio anterior tendem a ser substituidas por aquelas do estdgio superior. No estigio aut8- 
nomo, por exemplo, a pessoa nHo tem simultaneamente um imenso conjunto de 
necessidades impulsivas - estas foram transcendidas (com exce@o da fixa@o, 
das subpersonalidades dissociadas, etc.); e, nHo obstante, as estruturas bisicas 
correspondentes desses niveis inferiores (imagens, simbolos e concepq5es) perma- 
necem perfeitamente presentes e funcionando plenamente, pois elas sHo degraus bisicos 
da escada da existhcia, e nPo um subproduto tempor6rio da subida do eu por 
esses degraus. Desse modo, essas necessidades bisicas ainda estPo presentes e em 
funcionamento (a necessidade por alimentos, a necessidade de respirar, de inter- 
cambiar simbolos e assim por diante). 

Em suma, portanto, as motiva@es totais de uma pessoa incluem todas as neces- 
sidades de estrutura bisica que surgiram at6 o momento (por exemplo, alimento, 
sexo, comunicacHo simbhlica, comunhb com Deus), mais a principal necessidade 
do eu presente (por exemplo, seguranqa, sentimento de pertencer a um grupo, 
auto-estima e autotranscendikcia), que 6 gerada pela identificaqgo exclusiva do 
eu proximal com uma estrutura bisica ou nivel de consci&ncia particulares. Eu 
inclui esses dois tipos principais de necessidades no mapa do "niveis de alimen- 
tos"; eles Go, ambos, produtos das demandas do interciimbio relacional em todos 
os niveis. 

Na teoria da motiva@o padrlo, C comum representar uma "tendhcia para o 
comportamento" (T,) como o produto do impulso pela expectativa e pel0 valor 
(T, = I x E x V). Por exemplo, minha tendCncia a ir at6 a geladeira e apanhar 
alguma coisa para comer C resultado da fome que tenho (I) (quanto mais faminto 
eu estiver, mais provivel seri que eu v6) da minha expectativa (E) de encontrar 
algo na geladeira (talvez eu compreenda que niio h i  muito alimento na geladeira; 
quanto mais eu esperar que existe algo 16, mais C provkvel que eu vi) e pel0 valor 
(V) do que est6 16 (eu posso saber que s6 h i  sardinhas, e odeio sardinhas; quanto 
mais eu valorizar o que esti li, mais 6 provivel que eu v6). 

Desse modo, o comportamento global, na minha opiniPo, C um resumo final de 
todos os impulsos basicos e do eu, das expectativas de satisfazblos e dos valores 
atribuidos a eles em dado momento. 0 resultado C um cPlculo um tanto sofistica- 
do de motivacBes que se estendem por todo o espectro da consci&ncia. 

A meta de um curso de desenvolvimento completo consiste em despir as estru- 
turas bisicas de qualquer sentido de eu exclusivo, e desse mod0 libertar as neces- 
sidades bisicas de sua contaminaq50 pelas necessidades do sentido do eu separa- 
do. Quando as estruturas bhicas sHo libertadas dos projetos de imortalidade do 
eu separado, elas ficam livres para retornar aos seus relacionamentos funcionais 
naturais: a pessoa come sem fazer do alimento uma religiPo, comunica-se sem ter 
o desejo de dominar, troca reconhecimentos m h o s  sem recorrer a artimanhas 
para obter vantagens. 0 eu separado, ao subir e deixar a escada da Grande Cadeia, 



276 1 Notas 

desaparece como uma entidade alienada e alienante, faz cessar totalmente suas 
necessidades prdprias e, desse modo, C deixado com o jog0 simples e espontheo 
das necessidades basicas e de seus relacionamentos a medida que eles se desdo- 
bram com facilidade: quando estamos famintos, comemos; quando estamos can- 
sados, dormimos. 0 eu retornou ao Eu, todas as necessidades do eu foram satis- 
feitas e assim descartadas, e d restam as necessidades bbicas, nPo tanto como 
necessidades, mas sim, como redes de comunhbes que sPo relacionamentos do 
Espirito com este mundo e conforme este mundo. 

4. AS vezes, utilizo as expressaes "visHo de mundo" e "espaqo de mundo" como s in6  
nimas, embora, tecnicamente, aquela se refira mais ao componente cognitivo de 
um espaqo de mundo; j i  o espaqo de mundo inclui todo tip0 de contextos, forma- 
qbes e priticas culturais, alguns dos quais sHo nPo-discursivos e prC-cognitivos. 

5. Veja Sex, Ecology, Spirituality, 2a ed., Capitulo 14, nota 17, para uma extensa discus- 
sPo a respeito do fato de que a intencionalidade subjetiva surge no iimbito de um 
espaqo de mundo intersubjetivo, e uma critica as teorias que ignoram esse fato. 

6. Veja as notas 8.14 e 8.35. 
7. Veja a nota 4.15. Para o status da neutralidade sexual dos estigios bbicos do de- 

senvolvimento, veja, por exemplo, dois manuais amplamente respeitados, Shaffer, 
Social and Personality Development, e Sroufe et al., Child Development. Veja tambCm 0 
Olho do Espirito. 

8. Joyce Nielsen oferece uma excelente visHo geral de um feminism0 que utiliza to- 
dos os quatro quadrantes ("Fusion or Fission?", in J. Crittenden et al., Kindred 
Visions, no prelo). Veja tambCm Kaisa Puhakka, "The Spiritual Liberation of Gender", 
e Elizabeth Debold, "Beyond Gender", ambos em Kindred Visions. 

9. Vejaas notas 1.3, 1.5, 1.9, 1.10, 8.1, 8.2, 8.39 e 12.12. 
10. Eu nPo diferenciei os exemplos no mapa 8 em nivel do sujeito (que produz a arte) 

e nivel do objeto (que esti sendo representado); ambos estHo simplesmente in- 
cluidos no mapa, embora o leitor seja convidado a fazer as distinqbes apropriadas. 
Por exemplo, o dominio sendrio-motor retratado pela magia C a arte paleolitica; o 
retratado pela razlo-perspectiva 6 o realismo empirico e o naturalismo; o sutil 
retratado pel0 mitico C a arte iconogrifica religiosa literal; o retratado pel0 ego- 
mental 6 o realismo fantkstico e assim por diante. 

11. Veja as notas 1.3, 1.5, 1.9, 1.10, 8.1, 8.2, 8.39 e 12.12. 
12. Veja A Uniiio da Alma e dos Sentidos e A Brief History of Everything para uma discuss50 

completa a respeito desse tema. 
13. A "estktica", como eu utilizo essa palavra no seu sentido mais amplo, significa a 

apreensHo direta da forma, em qualquer dominio. Nesse sentido amplo, ela C bas- 
tante semelhante ao empirismo no sentido amplo: empirismo sensorial, empirismo 
mental, empirismo espiritual. Com as diferenciaqbes da modernidade, a filosofia 
ocidental, seguindo Kant, decidiu, em sua maior parte, tornar a espiritualidade uma 
quest50 de moral intersubjetiva (Inferior Esquerdo), em vez de reconhecer que a 
espiritualidade autsntica C tambCm uma questPo de experisncia pessoal direta, de 
empirismo radical, de fenomenologia imediata, e - em todos esses sentidos - de 
apreensio estCtica (Superior Esquerdo). Para as grandes tradiqbes contemplativas, 
a experisncia espiritual 6 unia apeensPo "interior" direta de 'form% lmediaras na'- 
consci@ncia, desdobrando-se de formas grosseiras em formas sutis, que sHo final- 
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mente liberadas no estado sem forma causal, e em formas que, portanto, se tor- 
nam cada vez mais sublimes (estktica). A espiritualidade tambkm envolve o 
compartilhamento intersubjetivo dessas formas na moral, na Ctica, na sangha e no 
discurso, mas nHo pode (contrariamente a Kant) ser reduzida a meras injung6es 
morais. 

De maneira mais estreita (e mais tradicional), eu tamb6m utilizo "estktica" 
para significar a apreensHo de formas consideradas agradiveis, belas, sublimes; os 
julgamentos subjetivos que estlo envolvidos no ato de considerar as formas como 
belas; e toda a esfera da arte, da produg50 artistica e da critica de arte. A beleza C a 
profundidade de um hblon, ou a sua transparCncia com relag50 ao Espirito. Arte 6 
qualquer coisa com uma moldura ao seu redor. 

Veja Sex, Ecology, Spirituality, 2 s  ed. e 0 Olho do Espirito (em especial, os capitulos 
4 e 5) para uma extensa discussPo sobre arte, teoria da arte e est6tica. Para uma 
interessante visPo da apreensso estCtica como disciplina espiritual em Aurobindo 
e em Tagore, veja W. Cenkner, 'Rrt as Spiritual Discipline in the Lives and Thought 
of Rabindranath Tagore and Sri Aurobindo Ghose", in Ultimate Reality and Spiritual 
Discipline, organizado por J .  Duerlinger. 

14. Para uma extensa discuss50 sobre o desenvolvimento dos T r b  Grandes, veja a 
nota 14.20. 

15. Isto 6, de um modelo de fase-2 para um de fase-3. 
Por convenihcia, dividi toda a minha obra em quatro fases gerais. A fase-1 era 

romhtica (um modelo de "bondade recuperada"), que postulava um espectro de 
consci6ncia que se estendia do subconsciente para o autoconsciente e dai para o 
superconsciente (ou do id para o ego e entHo para Deus), com os estigios superio- 
res concebidos como um retorno aos potenciais originais e como a recuperagHo 
desses potenciais que, nHo obstante, foram perdidos. A fase-2 era mais especifica- 
mente evolutiva ou desenvolvimentalista (um modelo de "crescimento para a bon- 
dade"), com o espectro da consci@ncia se desdobrando em estigios ou niveis de 
desenvolvimento. A fase-3 acrescentou linhas de desenvolvimento a esses niveis 
de desenvolvimento - isto 6, numerosas linhas de desenvolvimento diferentes 
(tais como cognitiva, conativa, afetiva, moral, psicologica, espiritual, etc.) progre- 
dindo de uma maneira relativamente independente atraves dos niveis bbicos do 
espectro total da consci6ncia. A fase-4 acrescentou a idkia dos quatro quadrantes 
- as dimens6es subjetiva (intencional), objetiva (comportamental), intersubjetiva 
(cultural) e interobjetiva (social) - de cada um desses niveis e linhas, o resultado 
sendo - ou pelo menos tentando ser - uma filosofia abrangente ou integral. 0 
presente livro 6, naturalmente, uma obra de fase-4. Para uma discuss20 a respeito 
dessas fases, veja 0 Olho do Espirito e One Taste, registro de 16 de novembro. 

16. De fato, i medida que se desenvolve, ate mesmo a linha grosseira cognitiva se 
torna cada vez mais sutil: enquanto a cognigPo sensoria-motriz k a percepgHo do 
ambiente material, e a cognigio operacional concreta k "pensamento operando no 
ambiente", a formop 6 "pensamento operando sobre o pensamento" e, desse modo, 
o formop j i  esti, num grau significative, envolvido com a percepgHo sutil. No 
entanto, essa percepgHo ainda es t i  organizada de maneira tal que os seus referen- 
tes bltimos s%o objetos e operag6es no dominio grosseiro, e desse mod0 eu incluo 
o formop na linha grosseira-cognitiva. A visHo-16gica pode partilhar de ambos os 



dominios, o grosseiro e o sutil, e pode ser incluida como um componente impor- 
tante em ambas essas linhas. Na linha grosseira, a vis5o-16gica 6, em geral, o esti- 
gio mais elevado e concludente; na sutil, 6 um estigio intermedihrio, precedido 
pel0 etkrico, pel0 astral, pela fantasia e pela imaginaqHo, e suplantado pela vis5o 
psiquica, pel0 arquktipo sutil e pelos estados meditativos intermediirios at6 os 
avan~ados. 

Muitos psicdlogos teoricos que est5o investigando a linha de desenvolvimento 
sutil - por exemplo, os junguianos, Jean Bolen, James Hillman - confundem 
com freqiiencia os niveis inferiores, pr6-pessoais, na linha sutil com os niveis su- 
periores, transpessoais, dessa linha, com resultados infelizes. James Hillman, por 
exemplo, explorou cuidadosamente os niveis pr6-formais, imaginais, da linha su- 
til, mas os confunde constantemente com os niveis p6s-formais da linha sutil. 
Justamente o fato de os te6ricos estarem trabalhando com sonhos/imagens/vi- 
sBes n5o significa que eles estejam necessariamente trabalhando com os niveis 
superiores dessa linha (tais como o savikalpa samadhi ou a i lumina~50 
transcendental); eles est5o com freqiiCncia trabalhando com os niveis inferiores, 
do pr6-pessoal at6 o pessoal, da linha sutil (que eles, com freqiiCncia, equivocada- 
mente chamam de "alma", quando na verdade aquilo com que trabalham mais 
freqiientemente 6 o inv6lucro tifbnico, etkrico-astral, o prana-maya-kosha, imagens/ 
simbolos, fantasias miticas pr6-formais e assim por diante). Todos os niveis da 
linha sutil s50 importantes, mas n50 deveriam ser confundidos nem identificados. 
Fazer isso 6 outro tip0 de "sofisma desintegrador" (veja a nota 9.18), em que as 
virias ondas de uma dada corrente de conscihcia se desintegram e se fundem, 
simplesmente porque todas elas est5o na mesma corrente. 
0 invducro causal 6 considerado, tanto pel0 vedanta como pel0 vajrayana, como a 
fonte-raiz, e desse mod0 como a "causa" de todos os outros niveis de consciCncia 
e de realidade. Ao mesmo tempo, ele proprio 6 um nivel entre outros niveis (em- 
bora seja o mais elevado), e desse mod0 n50 6 supremo. 0 estado supremo ou 
n50-dual n b  6 um nivel entre outros, mas sim, o fundarnento, a qiiididade ou o 
vazio de todos os niveis e de todos os estados. Aquilo que obscurece a realizacio 
do dominio n5o-dual 6 precisarnente o dualismo sujeito/objeto, e esse dualismo 
surge pela primeira vez no dominio causal como uma constri~50 ou contra~Po na 
consciCncia (a saber, como o dualismo entre sujeito e objeto; neste caso, o mundo 
n50-manifesto da consciCncia vazia e o mundo manifesto dos objetos). Essa con- 
t r a @ ~  dualista 6 a capacidade para a atenqlio focalizada, que esti atenta a isto igno- 
rando aquilo, e essa ignorlincia (ou atenq5o que se esqueceu do seu fundamento 
n50-dual) 6 considerada a causa-raiz de todo sofrimento. A raiz dessa ateng5o k o 
dominio causal, que C uma constriq50 ao redor do Cora~Io e aparece na forma da 
Testemunha, ou o Sujeito puro dividido do mundo dos objetos. Essa pura Teste- 
munha, ou puro Sujeito, se perde ent5o no mundo dos objetos, que fragmenta e 
divide ainda mais a consciCncia quando ela se identifica com a alma, depois com 
um ego, e depois com um corpo - todos os quais sHo, na realidade, objetos, e n5o 
o verdadeiro Sujeito ou Testemunha. A fim de reverter essa "queda", um individuo 
precisa, em primeiro lugar, restabelecer a capacidade para Testemunhar (fortalecen- 
do a capacidade para a atenq50, a equanimidade e o desprendimento - ou 
desidentifica~50 com r e l a ~ b  aos objetos da percep~50, inclusive o corpo, o ego e a 
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alma); e, em segundo lugar, dissolver entHo a Testemunha causal - e a raiz da aten- 
$20 - no puro Sabor ~ n i c o  nPo-dual. De qualquer maneira, o causal, enquanto 
raiz da atengHo, pode ser acompanhado como uma linha separada de desenvolvi- 
mento em qualquer de suas formas de percepgPo focalizada, do corpo para a men- 
te, da mente para a alma e dai para a fonte. 

18. AS linhas grosseira, sutil e causal tamb6m acrescentei uma "linha nHo-dual", para 
rastrear o desenvolvimento de estados de uniiio sujeito-objeto, do pr6-natal at6 o 
perinatal (por exemplo, a fusHo c6smica) at6 a infincia (por exemplo, estados de 
ligagHo emocional) at6 a condigPo adulta (por exemplo, estados de flucncia) at6 
estados/caracteristicas do samadhi pb-formal at6 o puro Sabor ~ n i c o  nPo-dual. 
Estamos justificados por incluir essa linha cognitiva nHo-dual porque, assim como 
acontece com as outras linhas cognitivas, que se baseiam na existencia dos estados 
naturais de vigilia, sonho e sono profundo (e, desse modo, estPo disponiveis a 
todas as pessoas), essa linha nPo-dual baseia-se num dado natural, a saber, a mente 
natural ou primordial, a mente nHo-dual que esti sempre presente em todos os 
seres sencientes. 

Infelizmente, os escritores romhticos, em sua maioria, confundem os niveis 
inferiores da linha nHo-dual com os niveis superiores dessa linha, e em seguida 
presumem que entrar em contato com os niveis superiores dessa linha 6, na reali- 
dade, restabelecer o contato com os seus niveis inferiores (ou recuperklos). Essa 
confusPo se baseia nPo tanto num sofisma pr6-trans (que, de qualquer maneira, os 
romhticos negam; esta presente critica nHo conta com ele), mas, em vez disso, 
num tip0 de "sofisma desintegrador", isto 6, simplesmente devido ao fato de que 
os estados de fusPo sujeito-objeto podem proporcionar um senso de totalidade, 
todos e quaisquer estados de unidade sZo identificados, e desse modo, todos os estados 
de fusPo superior e inferior se desintegram num Gnico "Fundamento". EntPo, toda 
vez que ocorrer um estado de unidade, supbe-se que ele se deva ao fato de que esse 
Fundamento Gnico foi contactado ou recontactado, enquanto, na verdade, a pr6- 
pria linha nb-dualista se desdobra atrav6s de numerosas ondas muito diferentes. 
Por6m, se essas se desintegrarem, entPo toda vez que qualquer sujeito e qualquer 
objeto se fundam haveri a suposigPo de que se trata de uma agHo desse Funda- 
mento "Gnico", de mod0 que essa abstragPo chamada de "Fundamento" 6 reificada 
e considerada a fonte de todos os estados nHo-duais. (Washburn exemplifica tipi- 
camente esse sofisma desintegrador, como o fazem, em sua maior parte, os teori- 
cos rombticos. Acredito que eles tamb6m cometam variagbes do sofisma pr6- 
trans, mas essa 6 uma quest50 inteiramente A parte e nHo faz parte dessa critica em 
particular.) Veja a nota 9.16. 

Como acontece com outras linhas e estados cognitivos, o pr6prio nHo-dualismo 
s6 se torna uma caracteristica permanente quando se sustenta um desenvolvimento 
p6s-formal, pos-p6s-convencional. N b  obstante, todos os quatro dominios (psi- 
quico, sutil, causal e nPo-dual) podem ser rastreados como linhas cognitivas rela- 
tivamente independentes remontando-se, ao longo de todo o caminho, at6 o pri- 
meiro dos estigios. 

19. Outro beneficio dessa maneira de conceber a relagPo entre as linhas cognitivas 6 o 
fato de que ela permite, por exemplo, que a cognigzo sutil comece paralelamente A 
cognigHo grosseira, e nPo simplesmente depois dela. Na linha cognitiva que reflete 



o grosseiro, os pr6prios estigios mais elevados envolvem, como eu sugeri (veja a 
nota 9.16), virios tipos de visPo-16gica. Usando a versHo de Commons e Richards, 
os niveis mais elevados da linha cognitiva grosseira envolvem o pensamento 
metassistemitico, paradigmitico e paradigmitico cruzado (que trabalha com sis- 
temas, sistemas de sistemas e sistemas de sistemas de sistemas). Acredito que 
isso seja verdade; porCm, isso niio significa que a capacidade de pensar a respeito 
de sistemas de sistemas de sistemas seja um prC-requisito para o desenvolvimento 
nos dominios psiquico, sutil e causal (o que seria o caso se todos esses fossem 
estigios sequenciais numa linha monolitica). Uma competi%cia blisica em vissPo- 
16gica C certamente necessiria para que o desenvolvimento da consciihcia global 
avance permanentemente em direqPo aos dominios superiores (veja as notas 8.4 e 
9.27), mas o pensamento paradigmitico cruzado C simplesmente uma realizaqPo 
extrema na linha grosseira-cognitiva, que pode ou niio ser dominada por virios 
individuos em seu crescimento global nos dominios transpessoais. Se virmos as 
linhas cognitivas grosseira, sutil e causal como se fossem, de certa forma, parale- 
las, seri  mais ficil aceitar esse fato. 

PorCm, isso nPo significa que as cogniq6es grosseira, sutil ou causal possam ser 
superadas no desenvolvimento geral, ou que o desenvolvimento sequencial perca 
a sua import2ncia. Em primeiro lugar, nPo h i  evidCncia nenhuma de que os domi- 
nios grosseiro, sutil ou causal possam ser superados de maneira significativa, mas 
apenas que as vers6es extremas de alguns dos seus estigios nsPo ssPo necessirias 
para um desenvolvimento ulterior (veja as notas 8.4, 9.27 e 9.28). Em segundo 
lugar, desequilibrios em quaisquer linhas (ou entre elas) contribuem para a pato- 
logia. A esquizofrenia C, num certo sentido, o exemplo clissico do que acontece 
quando as pessoas se perdem na cogniqlo sutil, sem ter um fundamento na cogn&Po 
grosseira. Em terceiro lugar, o mais forte impulso do eu consiste em integrar todos 
os virios niveis e linhas de desenvolvimento em sua pr6pria constituiqsPo, e um 
crescimento desequilibrado - excessivamente sutil, nZo suficientemente grossei- 
ro - C sentido como uma grande dissonincia-do-eu. Em quarto lugar, a mais 
elevada introvisHo do desenvolvimento C n2o-dual, ou uma integra~zo de todos os 
trCs principais dominios num h i c o  abra~o, que inclui uma consciCncia grosseira, 
sutil e causal cornpetente - uma grande deficiencia em um deles obviamente impe- 
diri a integraqiio equilibrada. 

Desse modo, mesmo que virias correntes possam progredir de maneira relati- 
vamente independente atraves das ondas do Grande Ninho, um desenvolvirnento 
plenamente integral ainda requer o desdobramento holirquico de todos os niveis 
principais de uma maneira consciente, com o eu adaptando-se plenamente a cada 
urn deles. Veja as notas 8.4, 9.27 e 9.28. 

20. One Taste, 16 e 17 de novembro. 0 eu e, portanto, todas as linhas relativas ao eu 
podem ser modelados desse modo, com correntes grosseiras, sutis, causais e nPo- 
duais (de Cticas, perspectivas, impulsos, etc.), desenvolvendo-se de maneira rela- 
tivamente independente. No entanto, deve-se enfatizar que o ndmero dessas cor- 
rentes - se houver - que se desenvolve de maneira de fato independente pode ser 
determinado apenas por uma cuidadosa pesquisa orientada por rnodelos desse tipo. As li- 
nhas (cognitivas, relativas ao eu, etc.) sPo irnpedidas de adquirir total independgn- 
cia tanto devido ao impulso dominador do eu por integraqHo como devido As ne- 



cessidades do desenvolvimento holarquico em geral. Muitas dessas linhas sHo ne- 
cessirias, mas nHo suficientes, para outras, e todas elas estHo limitadas, at6 um 
certo grau, pel0 sistema-do-eu (veja 0 Olho do Espirito). Embora algumas dessas 
rela~6es possam ser deduzidas de maneira logica, a maior parte delas so pode ser 
determinada por meio de cuidadosas pesquisas. Recentemente, virios te6ricos 
transpessoais d m  proposto modelos desse tip0 (isto 6, modelos de fase-3), mas 
eles o fazem simplesmente proclamando-os como verdadeiros. Acredito que eles 
sejam verdadeiros at6 certo ponto; porkm, que ponto 6 esse apenas as pesquisas 
podergo dizer. 

21. Veja a nota 2.2 para conhecer algumas das extensas pesquisas a respeito dos esti- 
gios de desenvolvimento. 

22. Nesse esquema geral de tr&s principais linhas do eu (ego, alma e Eu), o que eu 
estou chamando de "frontal" ou "ego" inclui todos os estigios do eu no dominio 
grosseiro e no dominio que reflete o grosseiro (isto 6, o eu corporal, a persona, o 
ego e o centauro); a "alma" inclui o psiquico e o sutil; e o "Eu" inclui o causal e 
o nPo-dual. Uma vez que estou postulando que essas linhas independentes sPo 
baseadas nos estados naturais de consci@ncia do grosseiro, do sutil, do causal e do 
nHo-dual, essas sHo as quatro linhas de cogniqHo e os estagios do eu independen- 
tes que estou propondo. (No texto, abordo o causal e o nHo-dual como se fossem 
um so.) 

No 5mbito do dominio grosseiro, os virios estigios do eu, embora se sobrepo- 
nham assim que ocorrem, ainda ocorrem de uma maneira geralmente holirquica 
(do eu corporal para apersona, dapersona para o ego e dai para o centauro), como as 
pesquisas, com evidhcia esmagadora, continuam a confirmar. Ao lado desses de- 
senvolvimentos, a alma e o Eu podem se desdobrar por vias com freqiihcia inde- 
pendentes, das maneiras como eu sugerirei no texto e, na medida em que mos- 
trem desenvolvimento (e nPo apenas estados), eles tamb6m seguem os contornos 
holirquicos de suas proprias correntes em desdobramento, com todos eles ani- 
nhados na Grande Holarquia do Ser. 

23. Esses sHo todos os fatores que nHo sHo medidos pela maioria dos psic6logos do 
desenvolvimento, razHo pela qual eles tendem a considerar apenas o desenvolvi- 
mento do eu frontal. 

24. 0 puro Eu transcendental ou Testernunha nHo se desenvolve, uma vez que ele 6 
um estado de plena aushcia de forma. No entanto, o acesso a esse Eu se desenvol- 
ve, e 6 isso o que eu entendo por desenvolvimento nessa linha. Para todas as tr@s 
linhas do eu, veja One Taste, registro de 17 de novembro. 

25. Veja Vaughan, The Inward Arc e Shadows of the Sacred. Veja tamb6m a nota 8.20. 
26. Veja as notas 8.14 e 8.35. 
27. 0 fato de a visHo-16gica estar classificada como uma onda geral no Grande Ninho 

significa, na evolugcio global da conscitncia, que 6 necessaria uma competCncia geral 
(nHo extremada) em viszo-16gica para o crescimento estivel rumo aos niveis supe- 
riores? Sim, eu auedito muito nisso. Por quC? Porque tudo, desde a regra de ouro 
ate o voto do bodhisattva, precisa da visPo-16gica para ser compreendido. VocP nHo 
pode, sinceramente, fazer a promessa de libertar todos os seres se nPo puder ado- 
tar, antes de mais nada, as perspectivas de todos os seres, e os pesquisadores 
concordam com o fato de que essa 6 uma capacidade de visHo-lbgica. NHo estamos 
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falando sobre um desenvolvimento extremado da visPo-16gica (tal como o pensa- 
mento com paradigmas cruzados; veja as notas 8.4 e 9.19), mas simplesmente 
sobre a sua capacidade geral de adotar perspectivas p6s-convencionais, 
mundicCntricas e multiplas. Sem a visPo-16gica geral como fundamento, os niveis 
superiores (psiquico, sutil, causal e nlo-dual) sPo vividos apenas como estados 
alterados passageiros, que nPo se tornam realizagBes permanentes. Isso acontece 
pela simples razPo de que a natureza desses estados superiores 6 ser universal e 
global e, sem um desenvolvimento frontal capaz de veicular essa perspectiva global (a 
saber, a visPo-lbgica), esses estados nPo podem se "ajustar" permanentemente, e 
sem distorqPo, dentro do eu. Somente quando a visgo-logica se torna uma capaci- 
dade permanente, os niveis ainda mais elevados podem se tornar permanentes. 

Note que, segundo as tradigBes, embora todos os seres sencientes sejarn dota- 
dos de Espirito, apenas os seres humanos podem despertar plenamente para esse 
Espirito. No budismo, por exemplo, nem mesmo os Deuses e as Deusas (devas) - 
ou qualquer um dos seres do dominio sutil - podem se tornar plenamente ilumi- 
nados. Nem o podem aqueles que sPo absorvidos no causal nPo-manifesto (uma 
vez que eles estPo buscando a sua pr6pria salva~Po nirvsnica, negligenciando ou- 
tras pessoas, eles nHo sPo bodhisattvas). Em outras palavras, mesmo que consiga- 
mos atingir um desenvolvimento extraordinirio na linha sutil (assim como os 
Deuses e as Deusas), ou at6 mesmo na linha causal (corno o fazem os pratyeka- 
buddhas ou os realizadores causais solitirios), n6s ainda n5o poderemos chegar A 
IluminaqPo plena. Por quC? Porque o nosso desenvolvimento n5o 6 integral - ele 
nPo abrange igualmente o grosseiro, o sutil e o causal. Somente quando a cons- 
ciCncia despertar em todos os trCs dominios - grosseiro, sutil e causal - pode- 
mos ser ~ t e i s  a todos os seres sencientes e, desse modo, cumprir o voto primordial 
do bodhisattva ("NPo importa quanto seja ilimitado o numero de seres, eu prometo 
que os libertarei a todos.") E somente a visPo-16gica no dominio grosseiro pode 
apreender todos os seres sencientes no dominio grosseiro. Desse modo, sem a 
visPo-16gica, n b  h i  IluminacPo. Naturalmente, as pessoas podem conseguir um 
desenvolvimento extraordinirio nas linhas sutil e causal (corno o conseguem os 
Deuses e os pratyeka-buddhas), mas sem um abra~o  integral, incluindo a visPo- 
16gica, elas nPo podem se tornar um samyak-sambuddha: uma pessoa plenamente 
Realizada. 

Algumas palavras a respeito da pr6pria visPo-16gica. Enquanto estrutura basi- 
ca, ela inclui, como sub-h6lons em seu pr6prio ser, todas as estruturas bisicas 
anteriores, a sens6rio-motriz, a emotiva, a fantasia e a formal, e at6 ao seu pr6prio 
ser p6s-formal, e, idealmente, ela integra todos esses componentes. Isso n b  quer 
dizer que a visPo-logica seja destituida de fantasia ou de emo@o ou de regras, 
mas, isto sim, que ela simplesmente abarca todas elas em seu pr6prio espaCo mais 
amplo, de mod0 que todas possam florescer ainda mais. Commons e Richards, 
Fischer e Sinnott tendem a enfatizar o componente cognitivo da visPo-16gica (e, 
corn freqiiencia, os seus desenvolvimentos extremos), ao passo que Basseches, 
Pascual-Leone, Labouvie-Vief e Deirdre Kramer acentuam mais as suas capacida- 
des dialkticas, visionirias e integrativas. Arieti destaca o fato de que a visPo-16gica 
6 uma integraqHo de processos primirios e secundirios - fantasia e ldgica - e, 
desse modo, ela pode ser muito criativa (a "sintese migica"); Jean Gebser enfatiza 



a transparCncia, a capacidade integrativa e as perspectivas m6ltiplas da estrutura 
"integral-aperspectiva". Todos esses, na minha opiniHo, sHo instantheos impor- 
tantes da visHo-16gica, tirados de diferentes bgulos. 

A visHo-logics, como qualquer capacidade cognitiva, pode tomar como seu obje- 
to qualquer um dos niveis de qualquer um dos quadrantes, resultando em percep- 
qdes drasticamente diferentes. Enfoquemos primeiro os quadrantes. Quando a 
visHo-16gica se dirige para o quadrante Inferior Direito, o resultado ir a teoria dos 
sistemas diniimicos em qualquer uma das suas muitas formas, da cibernktica i s  
teorias do caos, da autopoiese e i da complexidade. 0 que todas elas focalizam sPo 
as redes de processos interobjetivos e os padrdes diniimicos da existCncia e do de- 
senvolvimento. Quando aplicada aos aspectos humanos do quadrante Inferior Di- 
reito, o resultado C uma ciCncia dos sistemas sociais (por exemplo, Parsons, Merton) 
que acentua a importbcia e a influencia dos modos materiais de interaqHo social, 
forqas de produqio e relaqdes de produ@o (0s exemplos incluem Comte, Marx, 
Lenski e Luhmann). 

Quando a vido-lbgica se volta para o quadrante Superior Direito, o resultado C 
uma visPo sistemica do organismo individual, que concebe a consciCncia como 
algo que emerge de redes orgbicas e neuronais hierarquicamente integradas. Essa 
visHo emergente/conexiva 6 talvez o modelo dominante da ciCncia cognitiva no 
presente momento, e ela ir bem resumida na obra Stairway to the Mind, de Alwyn 
Scott, sendo a "escadaria" mencionada no titulo dessa obra a hierarquia de emer- 
gencias que se diz resultar na consci0ncia. Todas essas emergencias e essas redes 
- inclusive todos os modelos muitos influentes de autopoiese - envolvem siste- 
mas objetivos desuitos em linguagem-isto de terceira pessoa; uma semelhante visHo 
objetivista da consciencia pode ser encontrada na abordagem sistemica de Tart dos 
estados da conscEncia. NHo estou dizendo que essas consideraqdes estejam erra- 
das; estou dizendo que elas cobrem, na melhor das hipoteses, somente uma quar- 
ta parte da histbria. Eu mesmo utilizo essas abordagens, bem como o estruturalis- 
mo, que sHo, todas elas, abordagens do Lado Direito do fedmeno da consciCncia; 
porCm, enfatizo que a propria consciCncia tambim precisa ser estudada nas aborda- 
gens de primeira pessoa, do Lado Esquerdo, fenomCnicas - investigaqbes experi- 
mentais diretas da consciCncia por meio da introspecqHo e da medita@o (veja o 
Capitulo 14). Por razdes de conveniCncia, i s  vezes rotulo alguns dos niveis nos 
quadrantes do Lado Esquerdo com termos estruturais (por exemplo, conop e 
formop), mas esses sPo apenas marcadores de eventos fenomCnicos vistos e des- 
critos com precis50 somente com os termos de primeira pessoa e de segunda pes- 
soa. Veja Sex, Ecology, Spirituality, 2"d., CW, (especialmente os capitulos 4 e 14) e 
"An Integral Theory of Consciousness", Journal of Consciousness Studies 4, nQ I (1 997), 
pp. 71-93 (CW,). 

Quando a vis5o-16gica se volta para o quadrante Inferior ~ s ~ u e r d o ,  o resulta- 
do C uma anklise do grande papel dos contextos e das bagagens culturais, uma 
apreensHo do papel do entendimento mbtuo, um intenso enfoque no discurso e 
uma compreensHo geral de hermenCutica. Exemplos dessa abordagem incluem 
Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Charles Taylor, Dilthey e Kuhn, entre outros. 

Ocasionalmente, quando esses significados culturais ou intersubjetivos, em seus 
carnpos semhticos intersubjetivos (IE), s5o vistos em funqio da estrutura exte- 
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rior dos seus significantes materiais - palavra escrita, palavra falada, gramatica e 
sintaxe (ID) - e especialmente quando esses significantes sio separados de quais- 
quer referentes -, o resultado sPo varias formas de p6s-estruturalismo pbs-mo- 
derno, da arqueologia de Foucault (a gramhtica do discurso/arquivos) at6 a 
genealogia de Foucault (as estruturas interobjetivas de poder/conhecimento) e 
at6 a gramatologia de Derrida (o estudo das cadeias de significantes escritos) - 
que sPo, todas elas abordagens ID de fenamenos IE, abordagens que, utilizadas de 
maneira exclusiva, destroem quaisquer dominios realmente intersubjetivos e, por 
meio da contradiglo performativa, negam quaisquer referentes existentes. Mais 
uma vez, n lo  estou dizendo que essas abordagens estejam erradas, mas que elas 
favorecem apenas um quadrante (neste caso, elas utilizam tCcnicas ID numa ten- 
tativa de elucidar fen6menos IE e, na medida em que essas abordagens vlo longe 
demais e negam a existencia do IE em seus pr6prios termos, elas acabam come- 
tendo um reducionimo sutil), e quando, dessa maneira, afirmam ter a palavra 
final, elas acabam em virias posiqSes insustentaveis. (Veja 0 Olho do Espirito, Capi- 
tulo 5, nota 12, para uma discuss50 a respeito de uma semibtica integral de 
significante, significado, semsntica e sintaxe.) 

Quando a visPo-logica C aplicada ao quadrante Superior Esquerdo - quando a 
visio-logica se volta para o proprio dominio -, pode resultar em vhrias coisas. 
Antes de rnais nada, como acontece com qualquer estrutura basica, o fato de que 
uma pessoa ter acesso a vislo-16gica n io  significa que ela esteja vivendo a partir da 
visio-16gica. Assim como uma pessoa pode ter acesso cognitivo ao formop, e, n50 
obstante, o seu eu possa estar ainda no estigio moral 1, da mesma forma uma 
pessoa pode ter acesso a visio-l6gica embora ainda permanega em qualquer um 
dos niveis inferiores do desenvolvimento do eu e da linha do eu - o estigio moral 
1, um eu impulsivo, necessidades de seguranqa e assim por diante (corno vimos, 
as estruturas bisicas sPo necessirias, mas n io  suficientes, para outros desenvolvi- 
mentos). Desse modo, uma pessoa pode estar num nivel muito baixo do eu, da 
moral e do desenvolvimento espiritual, e, n lo  obstante, ser ainda um grande te6- 
rico sist@mico (eles estHo aplicando a visio-logica ao mundo exterior, mas nio a si 
mesmos). Essa C a raZi0 pela qual simplesmente aprender o "novo paradigma" 
nHo transforma necessariamente uma pessoa, e pela qual muitas abordagens 
"holisticas", com freqiiencia, deixam intactas as transformagSes interiores. (Veja 
One Taste e Boomeritis.) 

E apenas quando o eu da pessoa - o centro de gravidade do eu proximal - 
passa do conop (no qual ele C um eu ou persona conformista) para o formop (no 
qual ele 6 um eu pbs-convencional ou um ego maduro) e para a visio-l6gica pos- 
formal (na qual ele 6 um centauro, ou um eu relativarnente integrado, pos-conven- 
cional, global, aut6nom0, existencial) - somente com essa transformaqio vertical 
interior, a visPo-logica passa a ser aplicada diretamente a prdpria pessoa. Seu sen- 
so moral 6, desse modo, p6s-convencional e mundic2ntrico; suas necessidades slo 
de auto-realizaqPo; sua visio de mundo C integral universal; e ela permanece na 
iminencia de transformaqBes mais permanentes nos dominios transpessoais. 

De maneira semelhante, a visio-16gica pode ser aplicada (corno acontece com a 
maior parte da cogniqio) a qualquer um dos principais niveis (ou dominios), em 
qualquer um dos quadrantes. Como C indicado no texto, eu geralmente simplifico 



esses dominios a corpo, mente e espirito (ou prC-pessoal, pessoal e transpessoal). 
Em seu prdprio quadrante (SE), a visHo-16gica pode se voltar para baixo, para a 
materia; para os lados, para a mente; ou para cima, para o espirito. Olhar para 
baixo, para a materia, C o mesmo que olhar para qualquer dos quadrantes do Lado 
Direito, uma vez que eles sHo todos materiais, e o resultado, como vimos, C a 
teoria sistkmica. Olhar para os lados, para outras mentes, C o mesmo que olhar 
para o seu proprio nivel no quadrante Inferior Esquerdo, e o resultado, como vi- 
mos, C a hermeneutics. Olhar para cima, para o espirito - ou, alternativamente, 
ter uma experiencia de pic0 espiritual - resulta no fato de os dominios superiores 
serem interpretados de acordo com as estruturas da prdpria visHo-logics, e o resul- 
tad0 C o que eu tenho chamado de razPo mandaica (veja Eye to Eye). 

28. Pode o dominio sutil ser completamente superado no desenvolvimento da cons- 
ciencia global? NHo, na minha opinizo. Alguns tebricos sugeriram que vkias tradi- 
@es - tais como a do Zen - nHo exploram o dominio sutil nas suas prhticas de 
medita~Ho e, n5o obstante, elas obtCm a iluminagHo causal/nPo-dual, e, portanto, 
o sutil como um estigio nHo C necesskio (ou pode-se salt6-lo completamente). Na 
verdade, tudo o que isso significa C que, at6 certo ponto, pode-se deixar de fazer 
uma extensa explora$Ho do dominio sutil. Mas o mesmo nzo acontece com o do- 
minio sutil em si. 

0 dominio m i l  em geral inclui, por exemplo, o estado onirico, e at6 mesmo 
seres plenamente iluminados continuam a sonhar. No entanto, eles permanecem 
conscientes quando sonham (por exemplo, o sonho lucid0 ou translucido; veja One 
Taste). Em outras palavras, o dominio sutil tornou-se uma adapta@o consciente per- 
manente no caso desses seres. A explora$io intencional e extensa desse dominio 
como um meio de despertar pode, at6 certo grau, ser dispensivel, mas nHo o pro- 
prio dominio, nem o fato de que ele se torna uma estrutura blisica permanente na 
consciikcia daquele que despertou. 

0 que pode acontecer, em particular nas escolas que enfatizam tCcnicas causais 
e nHo-dual, C que a extensa explora~Ho do dominio sutil 6 ,  em grande medida, 
posta de lado, e a cogni~Ho nas linhas causal e nHo-dualista C enfatizada. Natural- 
mente, o dominio sutil ainda es t i  presente, uma vez que esses individuos conti- 
nuam a sonhar. No entanto, A medida que a testemunha causal se torna cada vez 
mais forte, ela tende a persistir atraves dos estados de vigilia e de sonho (sonho 
translucido - veja One Taste); e, desse modo, embora a pessoa nHo esteja investi- 
gando intencionalmente o dominio sutil/onirico, ela es t i  na verdade objetivando-o (e 
desse mod0 transcendendo-o e incluindo-o na consci6ncia). 0 sutil como um ca- 
minho foi, at6 um certo ponto, ultrapassado; mas o prbprio dominio sutil C trans- 
cendido e incluido, como sempre, no desenvolvimento superior permanente. Essa 
inclusdo do sutil 15 tambkm parte do impulso inerente do eu para a integraqzo. Desse 
modo, no desenvolvimento da conscihcia global, o dominio sutil C um est6gio e 
uma estrutura permanentes no pleno desenvolvimento do individuo. Veja tam- 
bCm Sex, Ecology, Spirituality, 2-d. (especialmente o Capitulo 7) para uma discus- 
s lo  a respeito desse tema. Dizer que alguCm "pulou" o sutil, mesmo que isso fosse 
possivel (o que nHo C), seria apenas dizer que essa pessoa nHo completou o desen- 

- volvimento integral. Veja a nota 9.27. 



1. Existe uma importante diferenga entre os termos "pbs-formal" e "pbs-convencio- 
nal", uma vez que o primeiro se refere usualmente a estruturas cognitivas e o 
segundo aos estigios relativos ao eu (tais como a Ctica). Assim, na linha cognitiva, 
o desenvolvimento passa do prC-operacional para o operacional concreto e dai 
para o operacional formal, e os estigios superiores nessa linha s b  chamados de 
p6s-forrnais. 0 termo p6s-formal pode, tecnicamente, ser aplicado a todos os desen- 
volvimentos cognitivos superiores ao operacional formal, e isso incluiria tanto os 
niveis pessoais superiores, tais como a visPo-lbgica, como as cognigiies mais pura- 
mente transpessoais (psiquica, sutil, etc.). No entanto, na literatura, o pbs-formal 
geralmente significa apenas a visHo-16gica (de mod0 que devemos chamar as 
cognigiies mais purarnente transpessoais de p6s-p6s-forrnais; nHo obstante, o con- 
texto diri a qua1 eu me refiro). 

Diz-se que esses desenvolvimentos cognitivos (o prC-op, o conop, o formop e o 
pbs-formal) sHo necesshios, mas n60 suficientes, para os estigios corresponden- 
tes relativos ao eu (tais como a identidade do eu, a Ctica, a adogHo de pap& e 
assim por diante), os quais se diz geralmente que se desenvolvem do prk-conven- 
cional para o convencional e dai para o p6s-convencional, que abrange o desenvol- 
vimento no mais elevado dos dominios pessoais (o centiurico). Varios pesquisa- 
dores (por exemplo, Kohlberg, Cook-Greuter, Wade, Alexander) afirmaram que os 
estigios relativos ao eu podem tambCm estender-se para estigios genuinamente 
transpessoais, caso em que, para sermos coerentes, deveriamos nos referir a eles 
como p6s-p6s-convencionais (que C o que eu fa~o) .  

NHo obstante, vocC pode perceber as dificuldades semhticas que existem nes- 
se 2mbito. N b  existe acordo consistente na literatura a respeito de como fazer 
uso desses termos "pbs". Eu tentei ser coerente na minha prbpria utiliza@o, mas 
o context0 em cada caso precisa ser levado em conta para possibilitar uma avalia- 
$50 precisa. 

2. A dificuldade com essa definigb C a seguinte: "Como vocC define uma linha espi- 
ritual separada com termos que n6o utilizem as outras linhas de desenvolvimento, 
tais como afeto, cognigHo ou Ctica?" Em outras palavras, se vocC diz que a 
espiritualidade 6 a capacidade de uma pessoa amar, o prbprio amor (ou afeto) jL C 
uma linha separada, de mod0 que vocC nHo pode utilizi-lo para definir 
espiritualidade se quer que a espiritualidade seja algo diferente, se quer que ela 
tenha a sua prbpria linha separada. De maneira semelhante, vocC nHo pode dizer 
que a espiritualidade envolve a percepCPo, a cognigHo, a Ctica, a compaixHo, o al- 
truism~, o sentido do eu ou as pulsiies, pois todos estes j i  sHo, em si mesmos, 
linhas separadas. Em outras palavras, 6 bastante dificil encontrar uma linha de 
desenvolvimento que seja caracteristica e puramente "espiritual". 

James Fowler, por exemplo, prop& a idCia de que a "fit" se desenvolve em cinco 
ou seis estigios, mas os resultados dos seus testes sHo praticamente indistinguiveis 
dos de Kohlberg, levando muitos tebricos a suspeitar de que eles sio simplesmen- 
te a mesma coisa e que Fowler nada acrescentou de novo. No entanto, eu acho que 
os estigios da fC de Fowler constituem uma linha de desenvolvimento legitima e 
separada (pois eles constituem na verdade um amilgama Gtil, como eu discutirei 
mais adiante); porCm, ele n b  assinala a dificuldade que essa definigPo envolve. Eu 



tambCm sugeri (em 0 Olho do Espfrito) que o interesse (a definiqHo de Tillich de 
espiritualidade como "interesse miximo") tambCm poderia ser considerada como 
uma linha de desenvolvimento espiritual separada, e h i  outros autores que tam- 
b6m parecem pensar assim (por exemplo, Baldwin). De qualquer maneira, eles, 
por defini~Ho, mostrarHo um desenvolvimento em esthgios. 

No entanto, o que as pessoas, em sua maioria, querem dizer quando falam de 
espiritualidade como uma linha de desenvolvimento separada 6, na realidade, um 
amhlgama de outras linhas de desenvolvimento, que C provavelmente a maneira como 
as pessoas, com freqiikncia, vivem a "espiritualidade" sob qualquer forma, e, con- 
seqiientemente, essa C uma abordagem muito legitima e importante. Por exem- 
plo, os estigios da fk de Fowler sHo uma mistura de ktica, da capacidade de adotar 
pap& e de visdes de mundo. Como eu disse, acredito que essa seja uma aborda- 
gem completamente legitima. AlCm disso, ela 6 extremamente comum. Quase 
todos os teoricos apresentados nos mapas 6a-c utilizam essa abordagem do 
amhlgama, at6 mesmo quando eles focalizam itens mais especificos (tais como 
experiCncias meditativas, contato com o numinoso e assim por diante). Esses 
arndgamas sPo importantes porque, em todos os casos apresentados nesses ma- 
pas, mostrou-se que eles se desdobram numa seqiikncia de esthgios de desenvol- 
vimento como um agrupamento funcional. Em outras palavras, os aspectos da 
espiritualidade apresentados nos mapas 6a-c apresentam definitivamente estigios 
holirquicos. 

3. A importante pesquisa de Engler e Brown C apresentada em TransformarBes da Cons- 
cizncia, capitulos 1,  6, 7 e 8; os itilicos s b  meus. 

4. Blanck e Blanck, numa s6rie de livros (por exemplo, Ego Psychology, Ego Psychology 
11, Beyond Ego Psychology), resumiram um sCculo de teorias psicanaliticas e de pes- 
quisas a respeito do desenvolvimento do eu ao dizer que o eu metaboliza experi2ncia. 
para construir estrutura. Isso tamb6m esti em consonhcia com a obra de Piaget 
sobre construtivismo (e sobre o pensamento como a@o internalizada). A idCia, 
como eu a reformularia, 6 a de que o fluxo incompleto de experikncias - come- 
Cando com os primeiros estigios, dominados pela impulsividade, pela gratificaqHo 
imediata e pela esmagadora avalanche emocional - 6 lentamente "metabolizado" 
ou processado pelo eu em padrdes mais estiveis (ou estruturas holisticas) de ex- 
perikncia e percep~lo. Essas estruturas holisticas permitem que o eu transcenda 
sua imersHo e seu encaixamento numa onda inferior, construindo ondas mais 
abrangentes e mais holisticas. Desse modo, experikncias temporarias sHo 
metabolizadas para produzir adaptaq6es holisticas duradouras. Acredito que o 
mesmo process0 esti em a@o ao converter experikncias de pic0 e estados altera- 
dos temporirios em caracteristicas e estruturas de conscikncia duradouras - ra- 
zHo pela qua1 eu sempre inclui o "metabolismo" como uma das principais caracte- 
risticas do eu. 

CAP~TULO 1 1. EXISTE UMA ESPIRITUALIDADE DA INFANCIA? 

1. Roger Walsh, que esti a par das pesquisas a respeito da felicidade humana, nega 
at6 mesmo essa versHo de um   den infantil, e assinala que sHo poucas as pesquisas 
que a apoiam. "Esse 6 o mito de que a infsncia C um period0 de bem-aventuran~a." 
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Como os pais o atestam, as crianqas pequenas passam a maior parte do tempo 
chorando. 

2. Para uma visHo geral a respeito das experihcias de pic0 na infhcia, veja E. Hoffman, 
"Peak experiences in childhood", Journal of Humanistic Psychology 1 ,  38 (1998), pp. 
109-20. 

Isso aponta para a dificuldade de chamar as experiCncias de pic0 da infincia de 
"espirituais" no seu sentido mais verdadeiro. Por exemplo, como eu j i  comecei a 
dizer, se uma crianqa no inicio do estigio moral prC-convencional - que nHo pode 
adotar o papel de outras pessoas - tem uma experihcia de pico, esta ficari presa 
a uma brbita egocsntrica, narcisista. Ser incapaz de adotar o papel de outra pessoa 
significa ser incapaz de se preocupar verdadeiramente corn o outro ou de sentir 
amor aut6ntico pel0 outro (corno algo mais que uma extensso narcisista do eu). E 
at6 que ponto a despreocupaq20 com o outro e a falta de amor por ele podem ser 
de fato espirituais? Independentemente do quanto possa ser aut6ntico o dominio 
espiritual atingido numa experiCncia de pico, ele C instantaneamente apreendido e 
C necessariamente revestido com as estruturas psicologicas que estiverem presen- 
tes na ocasiHo (cognitiva, moral, egbica, e assim por diante), e a maior parte dessas 
estruturas, como as pesquisas confirmam, 6 pr6convencional. Isso n b  impede 
outros tipos de acesso espiritual (veja o prbximo parigrafo no texto), porCm, mos- 
tra que devemos ter muito cuidado nessas interpretaqbes a respeito da 
espiritualidade infantil. 

TambCm se deve notar que quase todas as evidhcias de experisncias espiri- 
tuais de crianqas pequenas e de crianqas em geral (inclusive lembranqas perinatais) 
prov6m de adultos que estHo se "lembrando" dessas primeiras experisncias. 0 maior 
problema (embora eu nHo pense que ele seja intransponivel) com essas evidencias 
C que, com exceqHo da regress50 maciqa ate estados prbverbais (que nHo podem 
sequer ser verbalmente comunicados na ocasiHo), a maioria dessas "recordaqbes" 
ocorre por intermtdio das estruturas psicol6gicas que estHo irreversivelmente insta- 
ladas no adulto que tem a lembranqa e, desse modo, as capacidades e as compe- 
tcncias dessas estruturas (tais como a capacidade para adotar o papel de outra 
pessoa) sHo retrojetadas (corno se expressa Roger Walsh) de volta aos estados de 
infhcia. Isso faz com que a infiincia pareqa equivocadamente uma Cpoca de flui- 
dez maravilhosa acrescida das capacidades superiores do adulto, quando nHo existe 
tal coisa, em absoluto. Como Becker e Geer afirmam: "Mudanqas no ambiente 
social e no eu produzem, inevitavelmente, transformaqbes de perspectiva, e C ca- 
racteristico de tais transformaqbes o fato de que a pessoa ache dificil ou impossivel 
se lembrar de suas aq6es, perspectivas ou sentimentos anteriores. Ao reinterpretar 
as coisas a partir dessa nova perspectiva, ela nHo consegue oferecer um relato 
precis0 do passado, pois as concepq6es a respeito das quais ela pensa mudaram e 
com elas as suas percepq6es e as suas lembranqas." 

Alkm disso, assim como no exemplo em que crianqas sHo filmadas em video 
quando estHo passando por um profundo marco no desenvolvimento - quando 
elas nHo tCm a experiCncia de que isso estP acontecendo -, essas "retrojeq6esn 
nHo proporcionam sequer o mais leve sinal de que sejam operativas. A pessoa que 
"recorda" uma experisncia de pic0 do comeqo da infincia a descreveri fre- 
qiientemente com os termos do perspectivismo, sendo sensivel ao papel das ou- 
tras pessoas, adotando o ponto de vista delas, e assim por diante - quando uma 
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quantidade maci~a de pesquisas a respeito de crian~as reais nessa idade niio mostra 
evidikcias de nenhuma dessas capacidades. AlCm disso, nas ocasiBes em que uma lem- 
branca do comeqo da infincia ou at6 mesmo da fase de colo se comprovam veridi- 
cas (por exemplo, quando eu tinha oito meses de idade, minha mHe ficou muito 
doente), essas s50, com freqiihcia, meras impressdes sens6rio-motrizes que po- 
dem ser ressuscitadas e, em seguida, retroencaixadas nas perspectivas adultas. 

Minha posi$Ho C simplesmente a de que, por mais autknticos que possam ser 
alguns dos dominios atingidos em experihcias de pic0 na infincia, a interpreta~do 
e a expressdo desses dominios s6 podem ocorrer por meio de quaisquer estruturas 
(lingiiisticas, cognitivas, morais, etc.) que estiverem de fato presentes, e isso nHo nega, 
embora complique consideravelmente, a existencia da "espiritualidade infantil". 

3. Veja 0 Olho do Espirito. Para uma versb dessa visio, veja T. Armstrong, "Trans- 
personal experience in childhood", Journal of Transpersonal Psychology 16, 2 (1 984), 
pp. 207-3 1. Note que a maior pane dos seus exemplos s b  experihcias monolbgicas 
(prC-convencionais), que apontam novamente para a dificuldade de chami-las de 
"espirituais". 

4. Note que esses potenciais de "glbria" nPo constituem algo que faga parte do esti- 
gio da primeira infincia - eles sHo impressdes duradouras vindas de outras esfe- 
ras, de esferas superiores. E, portanto, o que C recuperado na iluminagiio niio C a 
prbpria estrutura infantil, mas as esferas superiores reais. A noqso romhtica de 
que o eu infantile, em si mesmo, um paraiso primordial permanece, pois, profunda- 
mente equivocada. Veja tambCm o "sofisma desintegrador" sobre o qual repousa a 
agenda romhtica; veja a nota 9.18. 

5. Veja 0 Olho do Espirito, Capitulo 6, para uma discuss50 completa a respeito desse 
t6pico e uma critica da vido romintica de Washburn, que depende do sofisma 
desintegrador (veja a nota 9.18). 

6. Para urn resumo desses dados, veja Changes of Mind, de Jenny Wade. 
Deveria ser enfatizado o fato de que esse eu psiquico mais profundo (ou alma 

sutil), que poderia estar presente na primeira infhcia, ndo C um eu causal ou nPo- 
dual; nHo C nenhum tipo de eu iluminado ou de fundamento primal, mas, simples- 
mente, um nivel intermedikio do senso do eu separado que migra at6 a Ilumina- 
$go. 0 elogio romhtico desse senso do eu separado C injustificado. 

7. No entanto, nenhum indicio dessa "observagHo a distincia" costuma ser express0 
por criangas nessa Cpoca, possivelmente por razdes que sublinhei na nota 11.2 
(elas ainda n20 desenvolveram as estruturas frontais que poderiam realizar essa 
expressb). Por essa razHo, nada que provenha desse "psiquico mais profundo" se 
mostra em qualquer desses testes que os desenvolvimentalistas utilizam. N5o 
obstante, uma pequena quantidade de evidkncias controversas, resumidas por Wade, 
indica que essa percepggo psiquica mais profunda passa por um desenvolvimento 
em U, essencialmente o mesmo desenvolvimento em U que tende a marcar algu- 
mas das linhas sutis (como C indicado, por exemplo, no mapa 4b). No entanto, 
como C sugerido no texto, essa nPo 6 uma experikncia pura do psiquico mais pro- 
fundo, pois as estruturas que a alojarn sHo ainda pr6-convencionais e egochtricas. 
Somente com a realizagHo direta e permanente do psiquico mais profundo - que 
ocorre no esthgio psiquico (ou fulcro 7) - a pr6pria alma comeCa a brilhar em 
toda sua radiikcia nHo-filtrada. 
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1. Para conhecer as numerosas criticas que fiz i filosofia perene, da Grande Cadeia 
clissica e i dos tradicionalistas, veja One Taste, registro de 5 de junho; as Introdu- 
cdes a CW,, , e ,; 0 Olho do Espirito, Capitulos 1 e 2; e numerosos registros em Sex, 
Ecology, Spirituality, 28 ed. (CW,) . 

2. Veja o texto do Capitulo 1 ("0 Grande Ninho E um Potencial, n5o E um Dado 
Absoluto") e as notas 1.5, 8.2 e 12.1; veja tamb6m a Introdu$io a CW,, e Sex, 
Ecology, Spirituality, 2' ed. (CW,). 

3. Veja Sex, Ecology, Spirituality, 2' ed. (CW,). 
4. Para uma extensa discuss50 a respeito desse tema, veja A UniZo da Alma e dos 

Sentidos. 
5. Veja Up from Eden; e Sex, Ecology, Spirituality, 2' ed. (CW,); e A Brief History of 

Everything para uma discuss50 completa a respeito desse tema. Eu estou falando 
aqui a respeito de evolugPo coletiva; os individuos podem avancar pelos seus pr6- 
prios esforcos her6icos (usualmente em microcomunidades). 

6. Outra alternativa seria a possibilidade de que o xam5 pudesse simplesmente estar 
no nivel migico e ter uma experiencia de pic0 temporiria do dominio sutil. Caso o 
xam5 progrida para al6m de experihcias de pic0 aleathias e comece a desenvol- 
ver uma compethcia nessas jornadas sutis temporkias, mesmo que o seu eu 
tipico permaneca na estrutura migica, isso indicari que, quanto i discuss50 em 
Diferentes Tipos de Linhas Cognitivas, o xamH esti mostrando desenvolvimento 
na linha sutil, mesmo que a linha grosseira permaneca pr6-formal e migica. Em 
ambos esses casos, o dominio sutil 6 distorcido em interpreta~bes pr6-convencio- 
nais e egoc@ntricas/de poder (como 6 discutido no texto). PorCm, eu deixo igual- 
mente aberta a possibilidade, mencionada no texto, de que pel0 menos alguns 
xam5s demonstraram desenvolvimento frontal nos dominios pbs-convencionais, 
o que certamente parece possivel, pel0 menos comecando no fim do Paleolitico e 
no Mesolitico (se ha evidgncias, como Habermas, Dobert, Nunner-Winkler et al. 
acreditam, de que alguns individuos nas sociedades baseadas na coleta desenvol- 
veram o formop, eu n5o vejo raz5o para que alguns n%o pudessem se desenvolver 
em modos p6s-formais). 

7. Veja R. Walsh, The Spirit of Shamanism. 
8. A teoria dos sistemas sociais ainda 6 indispensivel para se entender o quadrante 

Inferior Direito. A obra de Talcott Parsons (e de Robert Merton) 6 bem conhecida, 
e ainda bastante impressionante. Eu gostaria de recomendar em especial os bri- 
lhantes trabalhos de Jeffrey Alexander (Theoretical Logic in Sociology, em quatro vo- 
lumes; e Twenty Lectures) e os de Niklas Luhmann (especialmente Social Systems). 

9. Veja, por exemplo, Thomas Sowell, Marxism; Leszek Kolakowski, Main Currents of 
Marxism, 3 volumes; A. Callari et al., Marxism in the Postmodern Age. 

10. Durante as virias d6cadas passadas, foi comum entre os estudiosos liberais supor 
que qualquer tip0 de teoria evolutiva necessariamente marginalizasse virios po- 
vos, e desse mod0 impedisse que eles conquistassem a liberdade natural, que 6 o 
direito nato de todo ser. No entanto, tem se tornado cada vez mais obvio que a 
melhor maneira de definir a liberdade 6 talvez como liberdade de ter acesso a 
todos os niveis, no extraordinhrio espectro da conscihcia. A 6nica maneira de 
alcanqar esses niveis C por meio do crescimento, do desenvolvimento e do desdo- 



bramento, e desse mod0 esses estudiosos liberais que impedem a evolu~Ho tam- 
b6m impedem o acesso ii liberdade a todos aqueles a quem eles queiram proteger. 
(Veja a brilhante exposi~Ho da especialista afro-caribenha Maureen Silos a respeito 
da postura liberal padrb. Segundo ela, essa postura 6, na verdade, altamente rea- 
cioniria, ao passo que o pensamento evolutivo 6 uma postura verdadeiramente 
liberal, "The Politics of Consciousness", in J. Crittenden, Kindred Visions.) 

11. G. Feuerstein, "Jean Gebser's Structures of Consciousness and Ken Wilber's 
Spectrum Model", Kindred Visions, organizado por Crittenden et al. (no prelo). Para 
a minha critica da estrutura arcaica de Gebser, veja Sex, Ecology, Spirituality, 28 ed. 
(CW,), nota 17 para o Capitulo 14. 

12. Combs afirma que, em Up from Eden, eu deixo que estigios sejam omitidos, negli- 
genciando o fato de que eu apresentei cada Cpoca como uma media, e nHo como 
um absoluto; e negligenciando o fato de que numerosos estados alterados (ou 
experiCncias de pico) estHo disponiveis em todos os estigios (esses dois pontos 
sHo explicados no texto e na nota 12.14; veja tarnb6m a introduqiio a CW,). 

Combs em seguida apresenta um modelo tridimensional da consci6ncia que 6, 
em muitos sentidos, indistinguivel do meu modelo em tr6s variiveis de estrutu- 
ras, estados e dominios, que ele chama de "estruturas, estados e planos". Ele 
afirma que o seu modelo leva em consideraqPo essas tr@s variiveis, e que o meu 
modelo n b  leva e, por isso, ele oferece o seu modelo para "corrigir as deficien- 
cias" do meu, mas em muitos sentidos ele simplesmente reafirma o meu modelo. 
NHo estou acusando Combs de se apropriar do meu modelo; acredito que tenha 
chegado a ele de uma maneira bastante independente. 0 que eu acho lamentivel 6 
que Combs alegue vigorosamente que eu nio trato de estruturas, estados e domi- 
nios; essa 6 uma interpreta~b visivelmente equivocada da minha obra. 

Quanto ii versPo particular desse modelo de trCs varihveis que Combs apresen- 
ta, acredito que ele tenha algumas desvantagens, embora eu aprecie o cuidado que 
Combs obviamente dedicou a ele; e o considero, no camputo geral, como uma 
contribui~Ho bem-vinda ao campo. 

Para comecar com as deficiEncias, Combs apresenta sua versHo dos estados e 
estruturas dando, na minha opiniHo, as definiqces de estados e estruturas no sen- 
tido reverso. Em vez de reconhecer que um dado estado (tal como o induzido por 
drogas, a vigilia e o sonho) pode conter muitas estruturas diferentes (por exem- 
plo, o estado vigilia pode conter estruturas migicas, miticas e racionais), Combs 
diz que uma dada estrutura comporta muitos estados diferentes (o que raramente 
6 verdade: por exemplo, a estrutura racional geralmente nHo comporta o estado de 
ebriedade, o estado onirico, o estado meditativo, etc.) 

Essa confusHo entre estados e estruturas o leva igualmente a representar de 
maneira errada os sistemas Vedanta e Mahayana, porque o faz confundir inv6lu- 
cros/niveis com corpo/estados. Por exemplo, em sua Tabela 1 no Capitulo 6, ele 
apresenta a informaqHo de que no Vedanta, existem cinco niveis e cinco corpos 
correspondentes, mas no Vedanta, na realidade, existem cinco niveis e apenas trCs 
corpos, pois o corpo sutil (correspondente ao estado onirico) comporta na verdade 
trCs dos niveis (ou estruturas), como 6 explicado no texto (veja o Capitulo 1). Em 
outras palavras, como Combs acredita que uma estrutura pode conter muitos es- 
tados (quando o que ocorre 6 na maioria das vezes o oposto), ele nHo reconhece 
que, no Vedanta, um estado sustenta varios niveis/estruturas/inv6lucros, de mod0 



que ele C for~ado a interpretar equivocadamente o Vedanta, afirmando que ele 
defende a existencia de cinco corpos em vez de trCs. Por exemplo, ele diz: "Em 
seguida, h i  o corpo sutil, denominado vijnanamaya kosha ..." Mas, na verdade, o 
corpo sutil C denominado sukshmasharira, e esse corpo sustenta o vijnana-maya-kosha, 
o mano-maya-kosha e o prana-maya-kosha - em outras palavras, trcs niveis/estrutu- 
ras sustentados por urn estado/corpo. 0 sukshma-sharira C o veiculo, por exemplo, 
do estado onirico e do estado de bardo. Desse modo, a vis2o correta C a de que um 
estado pode suportar virios niveis ou estruturas ou inv6lucros, e n2o o oposto, 
como Combs afirma. 

Essa confusHo 6 confirmada quando Combs compara o Vedanta com o sistema 
budista Mahayana do Trikaya (dharmakaya, sambhogakaya e nirmanakaya). Ele diz: 
"0 mais elevado C o dharmakaya ou 'corpo da grande ordem'. Esse 'corpo' C idCntico 
i realidade transcendental e parece corresponder ao nivel do Eu no Vedanta. 0 
segundo 6 o sambhogakaya ou 'corpo de deleite', que parece anilogo ao nivel cau- 
sal, o inv6lucro de bem-aventuranqa do Vedanta. 0 terceiro corpo e o nirmanakaya 
ou 'corpo de transformaqHo', que corresponde ao pr6prio corpo fisico. A compara- 
$20 desse sistema em trCs partes com o vedanta revela que virios dos niveis ou 
inv6lucros estHo faltando" (p. 125). Na verdade, nada est6 faltando. Combs con- 
fundiu novamente corpo/estados com niveis/estruturas. Como a discuss20 so- 
bre o Mais Elevado Ioga Tgntrico deixa claro (veja o Capitulo lo), o sistema 
Mahayananajrayana tem nove niveis/estruturas de consciCncia (0s cinco senti- 
dos, o manovijnana, o manas, o alayavijnana e o puro alaya); tratar os cinco 
sentidos como um s6 nivel nos d i  cinco niveis, assim como no Vedanta. AEm 
disso, os TrCs Corpos de Buda sHo semelhantes aos trCs corpos do Vedanta - 
grosseiro, sutil e causal, e todos eles estHo explicitamente correlacionados com 
os estados de vigilia, de sonho e de sono profundo, respectivamente. Mais uma 
vez, ao confundir niveis/estruturas e estados/corpos, Combs compara 0s tr@s 
corpos do Mahayana com os cinco niveis do Vedanta, e acha que o Mahayana esti 
deixando de mencionar alguns niveis; em vez de comparar os cinco niveis com os 
cinco niveis, e os tr@s corpos com os trCs corpos, e reconhecer que eles, na verda- 
de, est2o em acordo geral uns com os outros quanto a ambos, niveis/estruturas e 
corpos/estados. 

Naturalmente, a pessoa 6 livre para definir "estado" e "estrutura" da maneira que 
quiser, contanto que ela seja coerente, e Combs dedicou um cuidado considerivel 
para fazblo, alem de estar lidando com algurnas quest6es muito importantes, o que, 
ao meu ver, 6 urn caminho revigorante. PorCm, acredito que essa confus2o geral 
permeia o seu modelo, e por conseguinte, na minha opiniHo, o tratarnento que ele d6 
i minha obra, a de Gebser e i de Aurobindo padece no h b i t o  do seu modelo. Com 
o meu modelo, ele acaba igualando as estruturas bQicas e as linhas de desenvolvi- 
mento separadas que correm atravCs delas (inclusive visBes de mundo). Ele, em 
seguida, desintegra as estruturas de Gebser (e as suas visBes de mundo) e as minhas 
estruturas basicas e malogra em diferenciar as linhas de desenvolvimento separadas 
envolvidas com cada uma delas. Combs fala, pois, como se por "estrutura" eu enten- 
desse apenas a estreita estrutura gebseriana, ao passo que para mim "estrutura" C 
um termo para qualquer padrHo estivel em qualquer nivel ou linha. Quando ent2o 
eu uso as vis6es de mundo dos niveis inferiores (tais como a arcaica, a migica e a 
mitica, que n20 ssb meramente baseadas em Gebser, mas tambCm em Piaget, Werner, 
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Kemberg, Neumann, etc.) e assinalo que o desenvolvimento pode estender-se para 
niveis superiores (tais como o psiquico e o sutil), Combs tira a conclus50 errada de que 
estou igualando estruturas gebserianas com planos do Vedanta, ao passo que ha 
simplesmente um espectro de consciCncia (niveis/estruturas de individualidade e 
niveis/estruturas de realidade) - e Gebser esti abordando somente algumas linhas 
de alguns dos niveis do tip0 inferior a mCdio. 

Amarrar "estruturas" i estreita vers5o gebseriana de estruturas (que Combs ten- 
de a fazer em seu pr6prio modelo) significa que, para Combs, suas "estruturas" 
param no nivel integral de Gebser, de mod0 que, at6 onde eu posso dizer, ndo hd 
estruturas genuinamente transpessoais no modelo de Combs (ele apenas tem estados para 
os dominios superiores), tornando impossivel responder pel0 desenvolvimento 
estrutural permanente em qualquer um dos niveis ou inv6lucros transpessoais. 

Combs diz que ele precisa fazer isso, em parte, porque o meu modelo "linear" 
nPo responde por experiencias cruzadas (tais como a experiencia de nivel mitico 
de estados sutis), negligenciando a extensa discussPo que apresentei justamente a 
respeito desse fen6meno em U m  Deus Social (1983), onde esbocei uma grade (que 
C discutida no texto como: estados psiquico, sutil, causal ou n5o-dual interpretados 
por estruturas arcaicas, migicas, miticas ou mentais), que 6 muito semelhante a 
grade que Combs apresenta na Tabela 4 do Capitulo 9. Essas duas dimens6es ou 
variaveis (estruturas e estados), quando combinadas com o fato de que o sujeito 
de um nivel pode tomar um objeto de outro nivel (dominio ou plano) - como 
acontece com diferentes modos de conhecimento, de arte, etc. (veja as notas 1.3, 
1.5, 1.9, 1.10, 8.1, 8.2 e 8.39) - nos d5o trEs varidveis que, em grande medida, sdo 
independentes (estruturas, estados e dominios) que tCm feito parte do meu modelo 
a comepr com a fase-2, em 1983 (essas trCs variiveis permaneceram intrinsecas a 
fase-3 e a fase-4). Eu nHo me importo em nada com o fato de que Combs esteja 
usando um modelo semelhante com essas trCs variaveis para responder pelas muitas 
facetas da consciCncia e de sua evoly50; s6 lamento o fato de que ele tenha retra- 
tad0 o meu modelo como carecendo delas. 

Em resumo, acredito que o trabalho com as estruturas bkicas, as correntes, os 
estados, o eu e os dominios/planos do Grande Ninho do Ser nos da um modelo 
multidimensional que jL responde por todos os itens que levaram Combs a postu- 
lar o seu modelo, e o faz sem a sua ocasional representaq50 equivocada dos siste- 
mas orientais e do que parece ser uma confus50 a respeito de estados e de estrutu- 
ras. AlCm disso, o meu modelo completo coloca todas essas variaveis no context0 
dos quatro quadrantes (veja a nota 8.39), que Combs parece negligenciar comple- 
tamente, embora ele f a ~ a  referencia a Sex, Ecology, Spirituality. 

No entanto, deixe-me repetir que Combs esti  debatendo com algumas ques- 
tdes muito importantes na sua abordagem, e eu acredito que n6s partilharnos 
muitas questdes em comum. No entanto, ele n50 aborda a minha obra de uma 
maneira muito abrangente, de mod0 que as suas declara~des a respeito do meu 
material devem ser consideradas com cautela. Veja as notas 1.3, 1.5, 1.9, 1.10, 8.1, 
8.2 e 8.39. 

13. Para uma discuss50 mais completa a respeito desses temas, veja 0 Olho do Espirito, 
Capitulo 2; Sex, Ecology, Spirituality, 2Qd. (CW,); e A Brief Story of Everything. Para 
varias teorias da macro-histbria, veja Galtung e Inayatullah, Macrohistory and 
Microhistorians. 
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14. Alguns criticos afirmaram que essa distinglo (media e avangada) significa que 
alguns estagios foram pulados (isto 6, se os estigios gerais globais s b  o arcaico, o 
migico, o mitico, o racional, o psiquico, o sutil, o causal e o nHo-dual, como pode- 
ria algukm numa cultura m6gica ter uma experisncia psiquica sem pular est6- 
gios?) Deixe-me repetir as muitas raz6es pelas quais isso nHo 6 um problema: (1) 
0 mod0 medio significa apenas isso, uma mtdia - qualquer nhmero de individuos 
pode estar acima ou abaixo dessa media. Vimos que Habermas acredita que ate 
mesmo em sociedades baseadas na coleta, alguns individuos tiveram acesso 2I 
cognigiio operacional formal; eu sugeri que, portanto, 6 completamente plausivel 
que alguns individuos foram ainda mais longe e tiveram acesso a cognigHo p6s- 
formal, especialmente em seus primeiros estigios transpessoais, como o psiquico, 
e esses individuos eram, naturalmente, os xamHs (desse modo, os estigios nHo 
foram pulados). (2) Mesmo que esse tip0 de desenvolvimento estrutural superior 
nHo venha a ser o caso, ha dois outros mecanismos intrinsecos que permitiram aos 
modos mais avangados se estenderem ate consideravelmente al6m da media, sem 
violar estigios em que eles se aplicam. Um deles 6 a existCncia de experii?ncias de 
pico. Vimos que praticamente qualquer pessoa, praticamente em qualquer estagio 
de desenvolvimento, tem acesso a vhrios tipos de experisncia de pic0 transpessoal 
(psiquica, sutil, causal, nHo-dual). 0 s  contornos da viagem xamhica sugerem 
fortemente a presenga de experiencias de pic0 dos niveis psiquico/sutil, e essas 
nHo violam quaisquer estiigios. (3) Se essas experihcias de pic0 comegaram a ser 
dominadas 2I vontade pel0 xamH - e h i  evidCncias de que isso ocasionalmente 
aconteceu - esse fato evidencia nHo apenas experiCncias de pic0 aleat6rias ou 
espontineas, mas tambem desenvolvimento na linha sutil, que pode, como formula- 
mos a hip6tese (veja o Capitulo 9),  prosseguir lado a lado com desenvolvimentos 
no dominio grosseiro (mesmo que o grosseiro permanega na estrutura magica); e 
desse modo, novamente, nenhum estigio foi pulado. 

Qualquer um desses tr&s itens, ou todos eles, explicam por que os estigios nHo 
estPo sendo pulados; eles ou estHo sendo seguidos (corno no n"), ou estHo sendo 
seguidos enquanto outros eventos paralelos tambem estHo ocorrendo (n" e en" 3). 
At6 mesmo um xamP (ou um individuo nos dias de hoje) que esta, digamos, no 
est6gio moral 3 na linha frontal, e que tem repetidas experihcias de pic0 xamhicad 
psiquicas (na linha sutil), ainda tera, se ele se desenvolver mais do ponto de vista 
moral, de avangar para o estagio moral 4, depois para o 5 e assim por diante. NHo 
h i  nenhuma evid@ncia de que qualquer tip0 de experihcia de pico, por mais pro- 
funda que seja, permita que esses estagios frontais sejam pulados ou ultrapassa- 
dos (0s estados alterados poderiam acelerar o ritmo no qual os esthgios frontais se 
desdobram, mas nio h i  evidCncias de que esses estPgios possam ser alterados; 
veja 0 Olho do Espirito para pesquisas substanciais a respeito desse t6pico). 

Nenhuma das trCs explicag6es dadas acima viola qualquer um desses fatos; e 
em caso algum os estagios genuinos em qualquer linha estHo sendo pulados. H i  
desenvolvimentos superiores em uma linha, ou em linhas paralelas, e/ou a ocor- 
rCncia de estados. 

15. Veja a nota 12.14. 0 s  xam5s foram os primeiros mestres das energias extaticas 
corporais - como diz a defini~50 clissica de Mircea Eliade de xamanismo como 
" , tecnica de @xtasen - os primeiros iogues, nesse sentido - e eles conduziam 
essas energias e esses estados alterados at6 os dominios dos mundos superiores e 
inferiores (do denso ate o psiquico). 
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Joseph Campbell, no Historical Atlas of World Mythology, apresenta aquela que 6 
provavelmente uma das primeiras experiCncias protokundalinicas e que tambkm 
muito provavelmente era comum at6 mesmo em algumas das primeiras viagens 
xamiinicas. 'A ocasiPo suprema para a ativacHo do ntum 6 a danca de transe. 0 
empenho dos dan~arinos em dancas incessantemente circulares aquece o seu po- 
der medicinal, que ... eles experimentam como uma substiincia fisica na boca do 
est6mago. 0 canto das mulheres, dizem os homens, 'desperta o coraqPo', e final- 
mente a sua porcHo de ntum fica tHo quente que ferve. '0s homens dizem que ele 
ferve subindo pela coluna vertebral at6 a cabega, e ele 6 tHo forte quando faz isso ... 
que os domina e eles perdem os sentidos'." 

Esses primeiros transes iogues serHo mais extensarnente explorados no desen- 
volvimento e na evolucb iogues subseqiientes. 0 que vemos com essas "expe- 
riCncias ntum" 6, creio eu, um exemplo dos primeiros estAgios da linha de desen- 
volvimento sutil (especialmente psiquica). Essa linha sutil - todo o dominio de 
Sambhogakaya - serP explorada em maior profundidade e mais detalhes nos ca- 
minhos iogues subseqiientes; porkm, essas viagens xamhicas estHo clararnente 
nessa linhagem de viagens no dominio psiquico do comeco da kundalini. Eliade, 
Shamanism; Walsh, The Spirit of Shamanism; Harner, The Way of the Shaman. 

16. Veja Up from Eden. Elementos de dominio do transe xamiinico foram assimilados 
nas disciplinas iogues subseqiientes, aperfeicoados, transcendidos e incluidos (veja 
a nota 12.15). As tkcnicas xamiinicas, em si mesmas, ainda s50 eficientes meios de 
se ter acesso a dominios psiquicos, e alguns modernos exploradores da consciCn- 
cia tCm constatado que elas sHo uteis a esse respeito. Veja, em especial, as obras de 
Michael Harner. 

1. Diferenciar arte, 6tica e ciCncia 6 diferenciar eu, n6s e isto. Diferenciar o eu do n6s 
significava que os individuos tinham direitos e liberdades que nHo poderiam ser 
violados pel0 coletivo, pel0 estado, pela monarquia - e isso contribuiu vigo- 
rosamente para a ascens50 da democracia, da abolicHo e do feminismo. Veja A 
Unido da Alma e dos Sentidos e A Brief History of Everything para uma discussHo com- 
pleta a respeito desse tema. 

2. Veja o Capitulo 9 de A Unido da Alma e dos Sentidos para uma apresenta~50 mais 
completa. Veja tamb6m Sex, Ecology, Spirituality, 2' ed. (CW,), para discussBes cri- 
ticas a respeito de pb-modernistas tais como Heidegger, Foucault e Derrida. 

3. Veja tambem Sex, Ecology, Spirituality, 2a ed. (CW,), capitulos 4, 12, 13, 14. 
4. Veja A Unido da Alma e dos Sentidos para conhecer a maneira como Kuhn vC o pro- 

gresso cientifico. NHo 6 de se admirar que John Searle tenha rechaqado essa inter- 
pretaqio construtivista extremada em seu excelente livro The Construction of Social 
Reality - em oposicb B "construgto social da realidade". A id6ia t! que as realida- 
des sociais s5o construidas numa base correspondente de verdade que alicerqa a 
propria construcPo, e sem a qua1 nenhuma constru@o, em absoluto, poderia ter 
lugar. Mais uma vez podemos aceitar as verdades parciais do p6s-modernismo, ou 
seja, a interpretaqHo e o construtivismo s5o ingredientes de importhcia crucial do 
Kosmos, em toda a sua extenslo; sem passar ao outro extremo e tentar reduzir 
todos os outros quadrantes e todas as outras verdades a esse vislumbre parcial. 
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5. Por que a filosofia moderna 6, em grande medida, a filosofia da linguagem? Porque 
a consciencia filogenktica esth comeqando a se tornar transverbal em muitos sen- 
tidos importantes. Assim, a consciencia pode olhar para o dominio verbal, o que 
ela n b  podia fazer quando estava encaixada nele. Aqui hh tambCm uma ironia: a 
maior parte da filosofia p6s-moderna provCm dos departamentos de literatura e de 
linguagem nas universidades, e n5o dos departamentos de filosofia, o que explica 
tanto o seu frescor como a sua ingenuidade. 

6. A no@o padr5o do Iluminismo (e da planura) era a de que uma palavra adquire 
significado simplesmente porque aponta para, ou representa um objeto. E uma ques- 
t5o puramente monoldgica e empirica. 0 sujeito isolado olha para um objeto igual- 
mente isolado (por exemplo, uma hvore) e ent50 simplesmente escolhe uma pala- 
vra para representar o objeto sensorial. Pensava-se que essa fosse a base de todo 
conhecimento genuino. At6 mesmo corn complexas teorias cientificas, cada teoria 6 
simplesmente urn mapa que representa o territdrio objetivo. Se a correspondencia for 
precisa, o mapa 6 verdadeiro; se ela for incorreta o mapa 6 falso. A ciencia - como 
todo conhecimento verdadeiro, pensava-se - C um simples caso de representagiio 
correta, de urn mapeamento preciso. "Compomos imagens do rnundo empirico", 
como Wittgenstein afirmaria e, se as irnagens coincidirem, teremos a verdade. 

Esse C o chamado paradigma da representagdo, tambCm conhecido como paradigma 
fundamental do Iluminismo, pois era a teoria geral do conhecimento reconhecida pela 
maioria dos fil6sofos influentes desse movimento e, conseqiientemente, da rnoder- 
nidade em geral. A filosofia moderna 6 em geral "representativa", o que significa 
que ela tenta dar forma a uma representaq50 correta do mundo. Essa vis5o 
representacional C tamb6m chamada de "espelho da natureza", pois se acreditava 
comumente que a realidade final era a natureza sensorial e que a tarefa da filosofia 
era representar ou refletir corretamente essa realidade. 

0 problerna n5o era a existencia ou a utilidade da representaqgo; o conhecimen- 
to representacional 6, para muitos propbsitos, uma forma perfeitamente apropria- 
da de conhecer. Mais precisamente, foi a tentativa agressiva e violenta de reduzir 
todo o conhecimento a representaqbes empiricas que se constituiu no desastre da 
modernidade: a reduq5o do espirito transl6gico e da mente dialogica ao conheci- 
mento monol6gico sensorial: a desintegraq50 do Kosmos em meras representa- 
q6es do Lado Direito. 

Saussure, com o seu estruturalismo incipiente fez uma das mais precisas e de- 
vastadoras criticas as teorias empiricas do conhecimento. Essas teorias, como ele 
assinala, n5o d5o conta nem mesmo de uma simples "manga de paletb". 0 signi- 
ficado n5o deriva de um mero ato objetivo de apontar, mas tambCm de estruturas 
intersubjetivas, que niio se pode apontar de maneira totalmente objetiva. Todavia, sem 
elas, n%o poderia haver nenhuma representaqso objetiva. Todas as teorias p6s- 
modernas do conhecimento sPo, pois, p6s-representacionais. Uma vez que tambCm 
utilizam mais a vislo-lbgica do que o formop, elas tambCm Go, em grande medi- 
da, p6s-formais. Desse modo: p6s-moderno, p6s-representacional, p6s-formal. 

7. Esta 6, por conveniencia, uma vers5o editada do resumo oferecido em A Uniiio da 
Alma e dos Sentidos (Capitulo 9) :  

0 s  pbs-estruturalistas p6s-modernos tomararri muitas dessas noqbes profun- 
das e indispenshveis, levando-as ao extremo, tornaram-nas praticamente inkteis. 
Eles n5o apenas situaram a intencionalidade individual em contextos de fundo cul- 



turd, mas tentaram erradicar totalmente o sujeito individual: "a morte do homem", 
"a morte do autor", "a morte do sujeito" - todas essas foram tentativas despoja- 
das de reduzir o sujeito (Superior Esquerdo) a meras estruturas intersubjetivas 
(Inferior Esquerdo). A "linguagem" substituiu o "seres humanos" como agentes da 
Histbria. NHo 6 o "eu", o sujeito, quem esth falando agora; 6 apenas a linguagem 
impessoal e a estrutura lingiiistica que fala por seu intermkdio. 

Desse modo, apenas como um exemplo entre inhmeros outros, Foucault pro- 
clamou que: "A importiincia de Lacan deriva do fato de ele haver demonstrado que 
sgo as estruturas, o prbprio sistema da linguagem, que falam mediante o discurso 
do paciente e os sintomas de sua neurose, e nHo o sujeito". Em outras palavras, o 
Superior Esquerdo se reduziu ao Inferior Esquerdo, naquilo que Foucault, numa 
expressPo famosa, chamou de "Esse sistema anbnimo sem sujeito". Portanto, eu, 
Michel Foucault, nHo estou escrevendo estas palavras, e nem sou, de maneira al- 
guma, basicamente responshvel por elas; na verdade, a linguagem 6 que est6 fa- 
zendo todo o trabalho (embora isso nPo impega que eu, Michel Foucault, aceite os 
cheques relativos aos direitos autorais, que supostamente n b  existem). 

Dito de forma mais simples, a constatagHo de que cada "eu" est6 sempre situa- 
do num pano de fundo do "nbs" foi deturpada, e chegou-se ?i nogPo de que nPo 
existe nenhum "eu", mas apenas um "nbs" onipresente - nenhum sujeito indivi- 
dual, apenas grandes redes de estruturas intersubjetivas e lingiiisticas. (Chamo a 
atenglo dos budistas para o fato de que essa nHo 6, de maneira nenhuma, a nogHo 
de anatta, ou nPo-eu, pois o "eu" nPo foi substituido pel0 Vazio, mas por estrutu- 
ras lingiiisticas finitas do "nos", o que vem a multiplicar o verdadeiro problema, e 
nPo a transcend&-lo.) 

Foucault acabou rejeitando o extremism0 da sua postura inicial, fato delibe- 
radamente ignorado pelos pbs-modernistas extremados. Entre outras faganhas 
hilariantes, os bibgrafos p6s-modernistas comegaram a escrever biografias de su- 
jeitos que supostamente nem existiram, produzindo, assim, livros tPo interessan- 
tes quanto jantares sem comida. 

Para Saussure, o significante e o significado eram uma unidade integrada (um 
hblon); porCm, os pbs-estruturalistas pbs-modernos - e essa foi uma das suas 
caracteristicas mais marcantes - despeda~aram essa unidade ao tentar colocar a 
Cnfase quase que exclusivamente nas cadeias mdveis dos significantes. 0 s  
significantes - o material real ou caracteres escritos - passararn a ter toda a 
prioridade. Eles foram separados tanto de seus significados como de seus referen- 
tes. Por isso afirmava-se que essas cadeias de significantes mbveis ou "flutuantes"se 
baseavam apenas no poder, nos preconceitos ou na ideologia. (Vemos aqui nova- 
mente o construtivismo extremado tPo caracteristico do pbs-modernismo: os 
significantes nPo se firmam sobre nenhuma verdade ou realidade exterior a eles 
mesmos, mas simplesmente criam ou constroem todas as realidades, fato que, se 
fosse verdadeiro, poderia nLo ser verdadeiro.) 

Cadeias mbveis de significantes: 6 essa a jogada bisica do pbs-estruturalismo 
pbs-moderno. Ela 6 pbs-ESTRUTURALISTA porque comeqa com as visaes de Saussure 
da estrutura em rede dos signos lingiiisticos, que tanto constroem parcialmente 
quanto representam parcialmente. Mas 6 tamb6m 6 POS-estruturalista porque os 
significantes sHo destituidos de qualquer tip0 de apoio. NHo existe verdade objeti- 
va, apenas interpreta~6es e, desse modo, de acordo com os p6s-modernistas extre- 



mados, os significantes nPo se baseiam em nada a nPo ser em preconceito, ideolo- 
gia, sexo, raqa, colonialismo, tip0 de espCcie e assim por diante (uma contradiqzo 
explicita que indica que a pr6pria teoria deve estar igualmente apoiada no poder, 
no preconceito, etc., e nesse caso it tPo desprezivel quanto as teorias que ela me- 
nospreza). Mais uma vez, verdades importantes, levadas a extremos, podem 
desconstruir a si mesmas. Queremos incluir as verdades dos quadrantes Superior 
Esquerdo e Inferior Esquerdo, sem tentar reduzir um deles ao outro, o que violaria 
o rico tecido desses dominios. Queremos enfatizar a natureza infinitamente holanica 
da conscikncia, e nPo apenas uma versPo dela. 

8. On Deconstruction, p. 215; os italicos sPo meus. 
9. Veja Taylor, Sources of the Self' e Hegel. 

10. E por isso que uma das maneiras de datar o inicio do espirito p6s-modern0 em 
geral it remontando-o aos grandes idealistas (observe que Derrida faz exatamente 
isso; Hegel, diz ele, C o ultimo dos antigos e o primeiro dos novos). 

11. Acompanhar a genealogia do p6s-modernismo it acompanhar uma tentativa de 
reintroduzir os interiores e a interpretaqzo, por meio de uma sCrie de revers6es 
que terminaram negando todos os seus prop6sitos originais. Vimos que o p6s- 
modernismo comegou como uma maneira de reintroduzir a interpretaqzo, a pro- 
fundidade e os interiores no Kosmos - o mundo n5o 6 meramente refletido pela 
conscikncia, ele C co-criado pela consci@ncia; o mundo nPo 6 meramente uma per- 
cep$io, mas uma interpretaqso. Essa Enfase na interpretaglo foi finalmente levada 
a extremos - nada existe fora do texto - e isso tirou a verdade objetiva do script 
p6s-moderno. Uma vez que a verdade foi colocada sob suspeita, nCo havia maneira 
de, em 6ltima analise, julgar uma coisa, e os dominios interiores desintegraram-se 
completamente em nada mais do que prefer6ncias subjetivas. A profundidade de- 
sintegrou-se inteirarnente em superficies equivalentes e em loucura aperspectiva 
- nPo existe interior, nPo existe profundidade - e o p6s-modernismo extremado 
caiu no intenso campo gravitacional da planura. A genealogia do pos-modernism0 
desconstrutivista C uma genealogia de desespero, niilismo e narcisismo. A bri- 
lhante promessa de um p6s-modernismo construtivista foi abaixo, em grande 
medida, por razBes analisadas em Boomeritis e na IntroduqPo a CW,. Para ter exem- 
plos de p6s-modernismo construtivista, veja a excelente s6rie de antologias pbs- 
modernistas organizadas por David Ray Griffin (SUNY Press). A psicologia inte- 
gral que eu estou apresentando C oferecida no espirito de um pb-modernism0 
construtivista. 

12. Veja Sex, Ecology, Spirituality, 2a ed. (CW,), para uma discussPo completa a respeito 
desse tema. 

1. Veja N. Humphrey, Consciousness Regained; K. Jaegwon, Supervenience and the Mind; 
M. Levin, Metaphysics and the Mind-Body Problem; G. Madell, Mind and Materialism; C. 
McGinn, The Problem of Consciousness; T. Nagel, Mortal Questions e The View from 
Nowhere; G. Strawson, Mental Reality; R. Swinburne; The Evolution of the Soul; A. 
Whitehead, Process and Reality; S. Braude, First Person Plural; C. Birch, Feelings; K. 
Campbell, Body and Mind; Paul Churchland, Matter and Consciousness; D. Dennett, 
Consciousness Explained; R. Penrose, The Emperor's New Mind; Popper e Eccles, The 



Self and Its Brain; D. Griffin, Unsnarling the World-Knot; W. Robinson, Brains and 
People; W. Seager, Metaphysics of Consciousness; R. Sperry, Science and Moral Priority; J .  
Searle, The Rediscovery of the Mind e Mind, Language, and Society; W. Hart, The Engines 
of the Soul; C. Hartshorne, Whitehead's Philosophy; 0. Flannagan, Consciousness 
Reconsidered; R. Forman, The Problem of Pure Consciousness; G. Edelman, Bright Air, 
Brilliant Fire e The Remembered Present; J .  Eccles, How the Self Controls Its Brain; 
Gazzaniga (org.), The Cognitive Neurosciences; Patricia Churchland, Neurophilosophy; 
S. Pinker, How the Mind Works; Baars, In the Theater of Consciousness; Hunt, On the 
Nature of Consciousness; Scott, Stairway to the Mind; Deacon, The Symbolic Species; 
Finger, Origins of Neuroscience; Cytowic, The Neurological Side of Neuropsychology; 
Stillings et al., Cognitive Science; Carpenter, Neurophysiology; Varela et al., The Embodied 
Mind; D. Chalmers, The Conscious Mind; Hameroff et al., Toward a Science of 
Consciousness; Wade, Changes of Mind; Block et al., The Nature of Consciousness; Laughlin 
et a/., Brain, Symbol, and Experience; Wilber, 'Rn Integral Theory of Consciousness", 
Journal of Consciousness Studies 4, I (1997), pp. 71-93 (tamb6m em CW,). 

2. Body and Mind, p. 131. 
3. Veja Griffin, Unsnarling the World-Knot, para um excelente resumo a respeito do 

estado atual desse argumento. Veja Sex, Ecology, Spirituality, 2-d. (CW,) para uma 
discuss50 sobre o "principal dilema da era moderna", a saber, a relac50 entre o eu 
subjetivo (consciCncia) e o mundo objetivo (natureza), em especial os capitulos 4, 
12 e 13. 

4. Mental Reality, p. 81. 
5. The Rediscovery of the Mind, p. 30. 
6. Supervenience and Mind, citado in Griffin, Unsnarling the World-Knot, p. 4. 
7. Mortal Questions, p. 176. 
8. The Problem of Consciousness, pp. 1-7. 
9. Mind and Materialism, citado in Griffin, Unsnarling the World-Knot, p. 3. 

10. Of Clocks and Clouds, citado in Griffin, Unsnarling the World-Knot, p. 3. 
11. The Self and Its Brain, p. 105. 
12. Veja a nota 15. 
13. Quando se diz que sujeito e objeto s50 dois aspectos de uma realidade subjacente, 

pressup6e-se que a quest50 do que seja essa realidade subjacente esteja soluciona- 
da, uma vez que ela n5o pode ser enunciada com palavras que n5o sejam meras 
combinaq6es de "subjetivo" e "objetivo". Ou essa terceira entidade, a realidade 
subjacente, tem propriedades subjetivas e objetivas, ou n5o tem. Se tem, ent5o ela 
n5o 6 realmente subjacente; se n5o tem, ela n5o 6 realmente unificadora. Nagarjuna 
e outros fil6sofos-stibios n5o-dualistas s5o inabaltiveis em afirmar que o problema 
da relac50 entre mente e corpo n50 pode ser resolvido num nivel racional. Veja 0 
Olho do Espirito, Capitulo 3, para uma discuss50 completa a respeito desse t6pico. 

14. Veja 0 Olho do Espirito, Capitulo 3. 
15. Mais especificamente, o problema da relac50 entre mente e corpo envolve tr@s 

dilemas: (1) como relacionar a Mente (interiores) com o Corpo (exteriores, in- 
cluindo o cerebra); (2) como relacionar a mente (conscihcia conceitual interior) 
com o corpo (sentimentos interiores); e (3) como ver a relac50 final da Mente com 
o Corpo (sujeito e objeto). 

Na minha opini50, esses trCs itens podem ser abordados deste modo, respecti- 
varnente: (I) reconhe~a que cada exterior tem um interior (corno 6 mostrado na 



Figura 5), que liga Mente e Corpo; (2) reconhe~a que existem est6gios interiores 
do desenvolvimento da conscGncia (tambkm mostrados na Figura 5), que ligam 
mente e corpo; e (3) reconhega que existem niveis superiores de desenvolvimento 
da consciencia que finalmente unem mente e corpo (impedindo assim qualquer 
forma de dualismo). Examinando-os na ordem: 

1. 0 problema da relag50 entre interiores (consciencia) e exteriores (mate- 
ria) 6 geralmente enunciado da seguinte forma: as unidades fundamentais do 
universo (quarks, Btomos, cordas, etc.) consistem em entidades que n5o pos- 
suem interiores; a mente possui um interior; uma vez que a mente evoluiu 
dessas unidades fundamentais, como voce pode obter interiores a partir de 
exteriores? Como isso parece impossivel, precisamos ou negar totalmente a 
realidade causal dos interiores (fisicalismo) ou postular um milagre da exis- 
tencia (dualismo), em que um tip0 inteiramente novo de substgncia (interio- 
res) passa a existir a certo ponto. Na parte inicial da era moderna, quando 
Deus ainda estava em toda parte, o dualismo era uma solu@o popular, pois 
esse milagre podia ser atribuido a Deus. No mundo de hoje, esse milagre - e 
sua aparente impossibilidade - 6 uma das principais razdes pelas quais os 
filbsofos, em sua maior parte, refugiaram-se no fisicalismo. 

A meu ver, embora a relaq50 exata entre interiores e exteriores seja desvelada 
apenas nos estigios p6s-racionais de desenvolvimento (a onda n20-dual), n6s pode- 
mos, n5o obstante, entender racionalmente que todo interior tem um exterior, e 
vice-versa, como 6 indicado na Figura 5. Se o interior e o exterior realmente ocorrem 
de maneira correlata, n50 6 precis0 nenhum milagre; eu argumentarei a favor disso 
a seguir. (Quanto ao estigio n5o-dual, quando desvelado, ele realmente leva em 
conta o espirito, mas da maneira mais comum e pratica: "Isto 6 um milagre! Eu puxo 
agua e obtenho combustivel." Isso nunca 6 considerado um milagre sobrenatural.) 

Essa parte da soluqio (todo exterior tem um interior) parece envolver algum tipo 
de panpsiquismo, exceto que, como 6 explicado em Sex, Ecology, Spirituality, 2-d. 
(notas 13 e 25 para o Capitulo 4), cada uma das formas principais de panpsiquismo 
iguala os "interiores" com um tip0 particular de interior (tal como sentimentos, per- 
cepq50, alma, etc.), e em seguida tenta levar esse tip0 de interior at6 o h a g o ,  at6 as 
unidades fundamentais do universo (quarks, atomos, cordas, ou coisa que o valha), 
o que, segundo creio, 6 impraticavel. Para mim, a consciCncia, no sentido amplo, C 
definitivamente inqualificavel (6 o Vazio), e desse modo, embora os interiores per- 
corram todo o caminho descendente at6 as unidades fundamentais, nenhum tipo de 
interior faz o mesmo. Eu sou um pan-interiorista, e n5o um pan-experimentalista, 
um pan-mentalista, um pan-sentimentalista ou um pan-animista. As formas do inte- 
rior demonstram um certo desenvolvimento: de uma coisa indistinta (veja a seguir) 
at6 a apreens50, da apreens50 at6 a sensaqio, da sensaqiio at6 a percepgb, da per- 
cep~5o at6 o impulso, do impulso at6 a imagem, da imagem at6 a concepgPo, da 
concepgPo at6 as regras, das regras at6 a racionalidade e assim por diante, mas ne- 
nhum desses itens se aprofunda at6 as unidades fundamentais de uma forma espe- 
cifica. A maior parte das escolas de panpsiquismo leva em conta um desses interiores 
- tais como o sentimento ou a alma - e afirma que todas as entidades o possuem 
(atomos tCm sentimentos, c6lulas tCm alma), e isso eu rejeito categoricarnente. As 
c6lulas t@m um interior, cuja forma 6 a irritabilidade protoplasmica (Figura 5), e os 
elktrons, de acordo com a mechica quhtica, tCm "uma tendencia para existir", 



mas essas coisas nHo sHo "mentes" ou "sentimentos" ou "almas", mas apenas 
formas muito primitivas de interiores. 

Eu aceito, num sentido bastante geral, a no@o de Whitehead (Hartshorne, 
Griffin) de que podemos considerar a "apreensHon como, talvez, a forma mais 
primitiva de interior (todo interior toca - apreende - um exterior em algum 
ponto, uma vez que o interior e o exterior surgem simultaneamente), mas quando 
essa apreenszo C explicada com palavras tais como sentimento ou emoqio, acho 
que isso C um exagero. E tambCm por isso que, quando apresento os quatro 
quadrantes, eu geralmente digo que os leitores podem levar os interiores tPo longe 
- ou t b  perto - quanto quiserem. Uma vez que os interiores sPo, em ziltima 
andlise, inqualificiveis (a meu ver, todo interior C basicamente uma abertura ou uma 
clareira na qual ocorrem exteriores correlatos; veja Sex, Ecology, Spirituality, 2" ed. 
[notas 13 e 25 para o Capitulo 4]), e uma vez que a r e l a ~ b  entre interiores e exte- 
riores sb C desvelada na percepqHo p6s-racional (veja o item 3), nHo estou preocupa- 
do em solucionar o problema da rela~Ho entre mente e corpo argumentando que os 
interiores percorram todo o caminho descendente at6 as unidades fundamentais do 
universo, (embora eu acredite que eles possam); a soluqHo final reside em outro 
lugar (veja o item 3). Em vez disso, eu estou mais interessado em comunicar ao 
leitor a razb  pela qual acredito que, pel0 menos quando se trata dos seres huma- 
nos, existem quatro quadrantes, pois a integraqHo dos TrCs Grandes no nivel huma- 
no C a maior prioridade, na minha opinigo (e essa integraqso acabara ajudando a 
solucionar o problema da relac50 entre mente e corpo em todos os niveis). 

A reserva mais importante que eu tenho a respeito da concepqiio de Whitehead 
sobre a apreensHo C a de que ela 4, em grande medida, monol6gica. Cada sujeito 
ou eu apreende seus ancestrais imediatos como objetos ou "istos"; cada eu ingres- 
sa entHo na corrente como um isto para o novo eu: eu me torno um isto quando o 
novo eu apreende o velho eu. Creio que essa corrente de sujeitos/objetos seja 
parcialmente verdadeira, e acho que a anilise feita por Whitehead das fases da 
apreensHo C em brilhante acrCscimo Q filosofia. PorCm, Whitehead, cuja argumenta- 
$0 vai desde a experitncia humana atk citomos de experitncia (o que eu acredito ser 
justifichvel), nLio partiu da visrio correta da experitncia humana, e portanto injetou 
analogicarnente os tipos errados de fatos nos itomos de existCncia. A experisncia 
humana n b  C um sujeito monol6gico agarrando objetos monologicos, mas 6 ,  na 
verdade, um assunto de quatro quadrantes: todo sujeito surge somente num espa- 
go intersubjetivo (a essCncia do p6s-modernismo). Em outras palavras, os atomos 
de experiencia sHo hdons de quatro quadrantes, e nlo hdlons monolbgicos. 
Whitehead, como eu argumentei em 0 Olho do Espirito (nota 11 do Capitulo lo), 
tomou a planura e a transformou num paradigma para todas as experihcias. 

A maioria dos seguidores de Whitehead nPo concorda comigo quando afirmo 
que a sua concepcHo 6 em grande medida monol6gica, e apontam para o fato de 
que sua verdadeira postura C relacional e ecolbgica. Mas a ecologia C monologica; e a 
teoria dos sistemas C um exemplo de uma visHo processual relacional que 6 tam- 
bCm monologica. Afinal, nHo se trata meramente do fato de um sujeito apreenden- 
do os seus objetos. Em vez disso, a intersubjetividade 6 o espaqo no qual o sujeito 
apreende os seus objetos. 0 N6s C intrinsecamente parte do Eu, nHo enquanto 
apreensdes objetivas, mas, isto sim, enquanto elementos constitutivos subjetivos. 
0 espaco do N6s no qual o Eu surge nHo C simplesmente um objeto para o Eu, 
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antes, porkm, 6 o cenirio no qua1 o eu emerge para apreender os seus objetos, e 
que, portanto, ingressa parcialmente no Eu pela primeira vez como componente do 
sujeito, e nHo como apreensb do objeto (portanto, essa parte da intersubjetividade 
nHo 6 "um objeto que j i  foi sujeito", que 6 a reelaboraqHo whiteheadiana padrzo da 
causalidade como percep~b ,  e que, na minha opiniHo, 6 de fato relacional, proces- 
sual, ecolbgica e monolbgica. Como 6 parcialmente verdadeira, ela nPo 6 sensivel o 
bastante as realidades nPo-redutiveis em todos os quatro quadrantes, at6 as uni- 
dades fundamentais da experiencia humana. 

A obra Unsnarling the World-Knot, de David Ray Griffin, 6 uma soberba exposi- 
$50 da visPo de Whitehead, juntamente com a solu~Po proposta por Griffin do 
fisicalismo pan-experiencialista (baseado em Whitehead/Hartshorne). Concordo 
bastante com a sua apresenta~io, exceto com rela@o aos itens 1 e 3 da presente 
nota (eu nPo identifico interiores com sentimentos; e acredito que a relacPo do 
interior com o exterior s6 6 finalmente desvelada na percepcPo nio-dual 
transracional; ela nPo pode ser "racionalizada" como Griffin e Whitehead pro- 
p6em). Acredito que sei o que Griffin entende por "sentimento" (a apreensPo no 
seu aspect0 mais rudimentar), mas as palavras "sentimento" ou "experiencia" sPo 
"exageradas" demais para que possam ser empurradas para baixo, at6 as unidades 
fundamentais. Al6m disso, como acabei de dizer, eu nPo acredito que as unidades 
fundarnentais da experiencia humana ou do universo sejam monologicas (Griffin 
me disse que ele tambkm nPo acredita; veja a Introdu~Po a CW, para a nossa 
conversa a respeito desse assunto). 

Um ponto menos importante: na minha opinibo, a linha da individualidade 
cornposta de Griffin nPo parece totalmente completa. A visPo de Griffinmhitehead 
6, naturalmente, uma "hierarquia de individuos compostos emergentes" (uma 
holarquia de hblons). Mas Griffin parece ter uma linhagem evolutiva que vai dos 
itomos para as macromol6culas, das macromol6culas para as organelas, das orga- 
nelas para as c6lulas, das c6lulas para os neurbnios e deste para a mente. 0 s  
neurbnios sPo "0s individuos duradouros de nivel mais elevado" depois da mente, 
e a mente 6 uma experiencia apreensiva de bilh6es de neurbnios individuais. Na 
minha opiniPo, esse 6 um salto grande demais, uma concep@o mais precisa 6 
representada na Figura 5, isto 6, o interior correspondente dos neurbnios 6 a sen- 
saqPo; o organismo com um tronco cerebral reptiliano 6 um individuo composto 
verdadeiro (hblon) cujo interior 6 o impulso; o organismo com um sistema limbico 
6 um individuo composto verdadeiro, cujo interior 6 a emo@o; o organismo com 
um neocbrtex complexo 6 um individuo composto verdadeiro, cujo interior 6 a 
mente conceitual. Em cada um desses niveis, os interiores apreendem nPo sb os 
seus exteriores correspondentes como tambkm o seu prbprio passado (creio que 
Griffin concordaria com isso). Esse fato parece explicar nPo apenas a intera~Ho 
Mente-Corpo (interior-exterior), mas tarnbkm a causa~Po interior, a heran~a inte- 
rior e a intera~Po mente-corpo. 

Desse modo, na minha opiniPo, Griffin salta de neurbnios para a mente muito 
rapidamente. Creio que ele diria que, antes da mente os neurbnios sPo os indivi- 
duos duradouros do nivel mais elevado, pois o tronco reptiliano e o sistema limbico 
sPo simplesmente agregados organizacionais, e nPo individuos compostos, que 6 o 
argument0 que eu refutaria. Por exemplo, o sistema limbico de um cavalo 6 um 
sistema altamente organizado que 6 convertido de agregado em individuo pel0 



limite da epiderme do cavalo (que 6 andloga ?I membrana celular de um eucariotes; 
se o Gltimo 6 um individuo composto, o primeiro tamb6m o 6). 0 individuo com- 
posto com sistema limbico 6 novamente composto no individuo composto com 
neoc6rtex - esses s b  niveis distintos tanto de exteriores como de interiores (Fi- 
gura 5). Desse modo, o salto dos neur6nios para a mente nHo 6 tPo grande quanto 
Griffin o apresenta. Muitos filbofos t@m achado muito dificil ir diretamente dos 
neur6nios para a consci@ncia racional; porCm, em vez de um Gnico salto imenso (e 
enigmhtico), temos uma s6rie de minissaltos: dos neur6nios para o tronco neuronal, 
para o tronco cerebral reptiliano, dai para o sistema limbico paleomamaliano e 
entPo para o neoc6rtex, que parece mais f6cil de se ver (pois 6 um desenvolvimen- 
to interior correspondente da sensaqHo para a percepqso, da pe r cep~b  para o im- 
pulso, do impulso para a emoqPo, da emoqHo para a imagem, da imagem para a 
concepqHo, da concepqPo para a regra, da regra para a racionalidade) - e cada um 
desses 6 um h6lon, um individuo composto verdadeiro. 

A visPo de mundo da fisica 6, com freqiicncia, utilizada para sustentar a noqPo 
de que as unidades fundamentais (quarks, cordas, 6tomos) nPo tCm interiores. Eu 
nPo digo, com os pan-experiencialistas, que os Qtomos devem ter sentimentos, 
mas afirmo, isto sim, que os exteriores nHo t@m significado sem os interiores e 
que, se os 6tomos tCm exteriores, eles certamente t@m interiores. Sempre que 
houver uma fronteira entre objetos fisicos - por exemplo, entre um Qomo e ou- 
tro 6tomo -, isso significa que esses objetos t@m exteriores; e sempre que houver 
um exterior, existe tamb6m um interior; nPo se pode ter um sem o outro. Interior 
e exterior surgem juntos com a primeira fronteira de um universo - eles surgem 
simultaneamente e determinam um ao outro - e, desse modo, tanto interiores 
como exteriores seguem ao longo de todo o caminho descendente (at6 onde a 
palavra "descida" tenha algum significado). Dizer que o universo fisico 6 um uni- 
verso de todos os exteriores e de nenhum interior 6 como dizer que o mundo d 
tem altos e nPo tem baixos - isso nPo faz nenhum sentido. 0 dentro e o fora, 
sempre que ocorrem, ocorrem juntos; e os interiores seguem o caminho descen- 
dente at6 quando a palavra "descida" tiver algum significado. 

Nos niveis mais inferiores, os interiores nHo tCm muito significado porque os 
exteriores tamb6m nPo tern: voc@ j6 reparou de fato na realidade descrita pela 
mechica quhtica? Nos niveis mais inferiores de existgncia, tanto o interior como 
o exterior deixa de ter significado; eles se dissolvem nesse miasma primordial 
onde nPo pode haver mente alguma, mas onde tambCm nPo h6 materia alguma; e, 
quando o exterior se cristaliza, o interior tamb6m faz o mesmo: eles ocorrem sem- 
pre juntos. Toda Esquerda tem uma Direita e vice-versa. 

Concordo inteirarnente com Leibniz/Whitehead/Hartshorne/Griffin quanto ao 
fato de que apenas as entidades conhecidas como individuos compostos (isto 6, os 
h6lons) t@m um interior caracteristico. 0 s  h6lons sHo diferentes de meros amon- 
toados ou agregados, no sentido de que os primeiros possuem uma totalidade 
efetiva (padrPo identific6ve1, aqHo, regime, etc.). 0 s  h6lons individuais incluem 
quarks, el6trons, itornos, c6lulas, organismos e assim por diante (corno 6 mostra- 
do na Figura 5), cujos interiores incluem apreenslo, inclinaqio, irritabilidade, sen- 
saqPo, tropismo, percepqPo, impulso, imagem e assim por diante (Figura 5). Amon- 
toados, por outro lado, s b  h6lons reunidos ao acaso e sem nenhum crit6rio (por 
exemplo, um monte de areia). 0 s  hhlons t@m aqPo e tCm interiores (cada totalida- 



304 1 Notas  

de C uma parte, e desse mod0 cada holon tem um interior e um exterior), enquan- 
to os amontoados nHo tCm. 0 h6lon social fica entre os dois; ele C mais do que um 
amontoado, pois os seus individuos sHo unidos por padr6es de intercPmbio 
relacional, porem, ele C menos do que um h6lon individual devido B "firmeza" do 
seu regime: os h6lons sociais 1-150 possuem um locus de autopercep~Ho em nenhum 
estigio do seu desenvolvimento (enquanto que holons individuais de nivel supe- 
rior tCm interiores que se tornam cada vez mais conscientes, de mod0 que no nivel 
dos individuos compostos humanos, a autopercepqHo C possivel nos individuos, 
mas nHo nas sociedades. 0 s  dois quadrantes superiores sHo h6lons individuais e 
os dois quadrantes inferiores sHo h6lons sociais. Para extensas discussBes a res- 
peito de individuos compostos, veja Up from Eden e Sex, Ecology, Spirituality, 2-d.). 

Essa distin~iio simples (0s hdons tCm interiores, amontoados nio t@m - com 
exce$io de quaisquer h6lons que possam estar nos amontoados), juntamente com 
o entendimento de que "interior" significa somente o correlativo de algum exte- 
rior (nHo significa sentimentos, alma, autoconsci@ncia, etc. - que do ,  todos eles, 
tipos de interiores), ajuda a tornar o pan-interiorismo mais palativel. A visHo co- 
mum do pan-psiquismo (porCm, nHo a de Whitehead/Griffin) C a de que, por 
exemplo, as rochas tCm sentimentos ou at6 mesmo alma, o que C insustentivel (e 
6, de fato, uma crenCa do nivel migico-animista de desenvolvimento, e nHo do 
nHo-dual). As rochas enquanto amontoados nPo tCm interiores (existe o interior 
de uma rocha, mas este consiste apenas em mais exteriores); no entanto, as rochas 
contCm itomos, que sHo hblons, e esses hdlons t@m um dos tipos mais inferiores 
de interiores (propens6es e padrBes que duram ao longo do tempo) - mas a rocha 
nunca tem "sentimentos", e muito menos alma. (A rocha C uma manifestacHo do 
espirito, mas ela mesma nHo contCm uma alma.) 

Tanto interiores como exteriores se desenvolvem ou co-evoluem; e, em ambas 
as linhas, h i  emergtncia (ou ocorrCncia, com a introdu@o de algum grau de novida- 
de ou de criatividade genuinas em cada estigio (o que o fisicalista chama de 
"inexplicivel" e o integralista chama de "Eros"). Muitos fisicalistas (de Dennett a 
Alwyn Scott) concordam com a evolu~Ho emergente, mas tentam derivar a consciCn- 
cia interior supondo que ela emerja de subito no top0 do desenvolvimento exterior 
(pois eles acreditam que apenas os exteriores sHo reais, e o fato de que a "cons- 
ciCncia ocorra de subito no topo" C uma concessPo B intuiqHo hardcore de que a 
consciCncia existe - o que 6 entPo explicado como "nada mais do que" o feliz 
acaso funcional de exteriores complexos; ou, mais raramente, como um dualismo), 
isto 6, como Eccles afirma: 'Rssim como na biologia ha novas propriedades emer- 
gentes da materia, no nivel extremo de complexidade organizada do cortex cerebral 
surge outra emergCncia, a saber, a propriedade de estar associada com uma expe- 
riCncia consciente." Mas o Esquerdo nPo C um nivel superior ao Direito, ele C inte- 
rior ao Direito em todos os niveis, e ambos percorrem todo o caminho at4 as unida- 
des fundamentais (veja Sex, Ecology, Spirituality, 2"d., Capitulo 4, e "An Integral 
Theory of Consciousness"). Nagel esta totalmente certo ao afirmar que um sujeito 
que tenha um ponto de vista simplesmente nHo pode emergir de objetos exteriores, 
que niio o t@m. (Griffin chama isso de "erro de categoria de emergencia", que eu 
evito ao reconhecer que interiores e exteriores emergem correlativamente.) 

Por outro lado, diz Nagel, "se alguCm desce demais pela irvore filogenktica, as 
pessoas gradualmente abandonam a fC de que 1P existe experihcia, por menor que 



seja". Totalmente certo, razHo pela qual eu nHo lev0 a experiencia (ou os sentimen- 
tos ou almas ou qualquer tip0 especifico de interior) ao longo de todo o caminho 
descendente; simplesmente sustento que onde quer que haja exteriores, h i  inte- 
riores e, quando se trata dos interiores dos niveis inferiores, acho que n3o somos 
realmente capazes ainda de dizer o que existe "dentro" deles. Eu nHo posso provar 
o que existe ali dentro deles pela mesma razHo pela qual um fisicalista nPo pode 
provar que n5o existe nada ali. 

Dennett reconhece que, com as amebas, ocorre um tip0 de sensibilidade. Estou 
disposto a aceitar isso, nPo porque eu n30 tenha uma idCia muito clara dos niveis 
inferiores a esse, mas sim porque, quando chegamos aos dominios at8mico e 
subat8mic0, os formalismos matemiticos da mecPnica quhtica tornam-se muito 
mais fantisticos do que se pode imaginar, e alib, a maior parte dos fisicos discor- 
da vigorosamente do que tudo isso significa. Eu mesmo acredito que os itomos 
tenham interiores, mas nHo vou defender essa questPo at6 a morte, simplesmente 
porque o universo se torna muito indistinto nesse nivel e porque a relaqb real 
entre interiores e exteriores C determinada nos dominios transracionais, e n30 nos 
pr6-racionais. 0 s  seres humanos podem conhecer, direta e imediatamente, os do- 
minios transracionais, ao passo que os dominios subat8micos s b  entendidos, se C 
que sHo de fato, somente por meio de confusos formalismos matemkicos que 
ainda estHo sendo formulados. 

2. Ao reconhecer que os interiores se desenvolvem (assim como o fazem os 
seus exteriores), podemos ver que a mente (a consciikcia mental interior) e o 
corpo (0s sentimentos interiores) estHo relacionados como transcender e incluir 
(corno C mostrado no quadrante Superior Esquerdo da Figura 5, em figuras tais 
como a 1 e a 8, e em todos os mapas que mostram o desenvolvimento interior). A 
mente suspensa no ar, como na Figura 13,6 ligada As suas raizes no corpo percebi- 
do. Esse fato 6 explorado com mais detalhes em Sex, Ecology, Spirituality, 2"d., 
Capitulos 12 e 13. 

0 desenvolvimento interior, precisamente devido ao fato de que C composto de 
hblons (assim como o desenvolvimento exterior), C composto por uma sCrie de 
totalidades que se tornam partes de totalidades subseqiientes, e assim indefinida- 
mente (corno vimos, por exemplo, o sensbrio-motor 6 uma cogniqHo total que se 
torna pate  do operacional concreto, que 6 uma cogni@o total que se torna parte 
do formop, que C uma cogniqHo total que se torna parte da vis30-lbgica e assim por 
diante). 

Nagel deduz que, talvez, o problema principal com relaqHo a qualquer tip0 de 
pan-interiorismo C o fato de que nbs carecemos de uma concepg30 da "relaqPo 
mental todo-parte" que pudesse explicar a intuiqiio essencial da unidade da expe- 
riincia (isto 6, como "um eu unico pode ser composto de muitos eus"). Mas temos 
visto inumeros exemplos do fato de que a experigncia interior C composta de cor- 
rentes de hblons, de todos/partes, de todos que se tornam partes de todos suces- 
sivos de uma maneira coesa e incons6til. Isso tambCm C verdadeiro com relaqHo i 
corrente do eu (o sujeito de um estigio torna-se um objeto do estigio seguinte - 
o eu proximal total de um estigio torna-se pane do eu distal no estigio seguinte, 
de mod0 que em cada estigio, "uma 6nica cClula C composta de muitos eus"). Em 
cada caso, "0s muitos se tornam um e s%o acrescidos de mais um" - como diz a 
famosa mhima de Whitehead. Whitehead esti discutindo a microapreensio, mas 



306 1 Notas  

a mixima C igualmente verdadeira para os macroestagios, uma vez que o primeiro 
C a base do segundo, e ambos s5o simplesmente uma outra vers5o do transcenda e 
inclua. Em outras palavras, parece que a principal objeczo de Nagel pode ser resol- 
vida pelas conclusaes consensuais da psicologia do desenvolvimento. 

3. Ao reconhecer os niveis superiores do desenvolvimento, inclusive os esti- 
gios n5o-dual, a relac50 final entre a Mente e o Corpo (interior e exterior, sujeito e 
objeto) 6 desvelada de uma maneira clara e satisfatoria: Mente e Natureza s50, 
ambas, movimentos do Espirito, raz5o pela qual n5o h i  dualism0 nem 
reducionismo. Isso C discutido com mais detalhes em Sex, Ecology, Spirituality, 2" 
ed., Capitulos 12, 13 e 14. 

0 "irduo problema" - o salto para os qualia (isto 6,  como podem quantidades 
exteriores dar origem a qualidades interiores?) - C finalmente resolvido, n5o ao 
se reconhecer que cada exterior tem um interior (item I), uma vez que isso mera- 
mente diz que eles s5o elementos correlatos (e deixa o hrduo problema ainda mais 
Arduo) - mas, isto sim, ao se desenvolver at6 o dominio nb-dual, o que faz com 
que o problema seja radicalmente (dis)solvido. A solu@o 6 aquilo que C visto no 
satori, e n50 qualquer coisa que possa ser estabelecida em termos racionais (a 
menos que alguCm tenha tido um satori, e ent5o os termos racionais funcionar50 
bem). A raz50 pela qual o irduo problema n5o pode ser resolvido - e ainda n5o 
foi resolvido - em termos racionais e empiricos C que a solucHo n5o existe nesses 
niveis. GCnios filos6ficos que tentaram resolver o problema da relac20 entre men- 
te e corpo nesse nivel falharam (de acordo com os seus proprios relatos) n5o por- 
que eles eram burros, mas porque esse problema n5o pode ser resolvido nesse 
nivel, e ponto final. Veja 0 Olho do Espirito, ed. revista (CW,), Capitulo 11. 

16. Journal of Consciousness Studies 4, I (1997), pp. 71-93. 
17. Veja Gazzaniga (org.), The Cognitive Neurosciences; E! Churchland, Neurophilosophy; 

Edelman, Bright Air, Brilliant Fire e The Remembered Present; Pinker, How the Mind 
Works; Baars, In the Theater of Consciousness; Hunt, O n  the Nature of Consciousness; 
Scott, Stairway to the Mind; Deacon, The Symbolic Species; Finger, Origins ofNeuroscience; 
Cytowic, The Neurological Side of Neuropsychology; Stillings et al., Cognitive Science; 
Carpenter, Neurophysiology. 

N5o que todas essas abordagens sejam reducionistas; porCm, para abordagens da 
consciCncia (mente e ckrebro) que sejam confessamente n5o-reducionistas, veja, 
por exemplo, Chalmers, The Conscious Mind; Hameroff et al., Toward a Science of 
Consciousness; Griffin, Unsnarling the World-Knot; Wade, Changes of Mind; Block et al., 
The Nature of Consciousness; Laughlin et al., Brain, Symbol, and Experience; Wilber, "An 
Integral Theory of Consciousness",/ournal of Consciousness Studies 4, I (1997), pp. 71- 
93 (tambCm em CW,). Veja, em especial, Varela et al., The Embodied Mind, e minha 
critica construtiva desse livro em Sex, Ecology, Spirituality, 2"d., Capitulo 14, nota I. 

18. The View from Within,  p. 2. 
19. Veja o excelente artigo de Robert Forman, "What Does Mysticism Have to Teach 

Us About Consciousness?", em Journal of Consciousness Studies 5, 2 (1998), pp. 
185-202. Forman C um dos teoricos mencionados que tambCm reconhece a impor- 
tlncia dos estagios de desenvolvimento. Veja tambCm o seu The Problem of Pure 
Consciousness, The Innate Capacity, Meister Eckhart e Mysticism, Mind, Consciousness. 

20. Na ontogenia atual podemos falar de desenvolvimento de terceira pessoa (ou Lado 
Direito) em dois sentidos diferentes. Nos individuos, h i  o crescimento do pr6prio 



quadrante Superior Direito: o crescimento do organismo biolbgico, dos caminhos 
neuronais, das estruturas cerebrais e assim por diante. Esse crescimento e desen- 
volvimento 6 investigado, por exemplo, pela biologia, pela neurofisiologia e pela 
teoria dos sistemas orghicos (veja a nota 14.17). 0 s  hblons nesse quadrante cres- 
cem, desenvolvem-se e evoluem (assim como os hblons de todos os outros qua- 
drantes), e esse desenvolvimento pode ser investigado por meio das cihcias 
empiricas. Esses h6lons objetivos e o seu comportamento podem ser estudados 
pelas cihcias naturais, e por isso, nesse sentido, sHo de "terceira pessoa" - eles 
s io  desenvolvimentos nos dominios do Lado Direito. 

Porkm, hA tamb6m o crescimento, na consci@ncia individual (Superior Esquer- 
do), da capacidade de apreender cognitivamente dominios objetivos, do Lado Di- 
reito, e essa capacidade cognitiva (do Superior Esquerdo para apreender objetos 
do Lado Direito) C a capacidade estudada por Piaget e pela maioria dos psicblogos 
cognitivos. A "cognigHo", recordando o texto, 6 definida pela maioria dos pesqui- 
sadores ocidentais como a capacidade para apreender fenbmenos objetivos, e essa 
capacidade (do Superior Esquerdo para apreender objetos do Lado Direito) cresce 
e evolui a partir do sensbrio-motor, passando para o pr6-op, dai para o conop e 
entio para o formop. Esse 6 o desenvolvimento, no sujeito individual de primeira 
pessoa, da capacidade para apreender com precis50 objetos de terceira pessoa e, 
assim, esse 6 o segundo sentido no qua1 podemos falar do crescimento de cons- 
ciencia da terceira pessoa. 

Quando eu dig0 que nos individuos a estktica, a 6tica e a ciCncia, todas elas, 
evoluem (ou que ha desenvolvimento na consciCncia de primeira pessoa, da se- 
gunda pessoa e da terceira pessoa), as palavras "ciCncian ou "terceira pessoa" sPo 
entendidas em ambos os sentidos - o crescimento do organismo objetivo (corno 
6 revelado pela ciencia, pela neurobiologia, etc.) e o crescimento interior da capa- 
cidade cognitiva (cientifica) de apreender objetos. (Este C um outro exemplo da 
diferenga entre niveis do eu e niveis da realidade, ou estruturas e dominios/planos 
- ou ainda, crescimento na epistemologia do sujeito, e crescimento nos objetos 
que s8o conhecidos, na ontologia. A menos que eu afirme o contririo, geralmente 
me refiro a ambas, embora o context0 o dirk) 

Naturalmente, tanto a conscihcia de primeira pessoa como a de terceira pes- 
soa estio inter-relacionadas com redes de segunda pessoa, com estruturas inter- 
subjetivas; estas tamb6m crescem e se desenvolvem (isto 6, os prbprios quadrantes 
se desenvolvem e a capacidade do sujeito para apreender esses quadrantes tamb6m 
se desenvolve). Em outras palavras, todos esses quadrantes est50 intimamente 
inter-relacionados (por exemplo, o crescimento nos outros quadrantes - tais como 
os caminhos neuronais biolbgicos e as estruturas intersubjetivas do discurso - 
s lo  requisitos at6 mesmo para o sujeito ser capaz de apreender esses outros 
quadrantes). 

A psicologia integral que estou apresentando defende uma abordagem integra- 
da do desenvolvimento em todos esses quadrantes - mais precisamente, uma 
abordagem "todos os niveis e todos os quadrantes": seguindo todos os niveis e 
linhas em todos os quadrantes. Isso significa seguir tanto o crescimento em cada 
quadrante como o crescimento na capacidade do sujeito de apreender cada quadrante 
(isto 6, o crescimento na capacidade do sujeito de apreender seu prbprio quadrante 
subjetivo e tamb6m os outros quadrantes). Isso significa seguir o crescimento do 



eu relapio corn trCs ambientes ou trCs mundos (0s Tr@s Grandes), a saber, sua rela- 
$io com seu pr6prio mundo subjetivo de impulsos interiores, ideais, concepq6es 
do eu, estktica, estados de consciencia, etc.; sua relacPo com o mundo intersubjetivo 
de intera~Po simbhlica, discurso dialktico, entendimento mutuo, estruturas 
normativas, etc.; e sua relaqgo com o mundo objetivo de objetos materiais, esta- 
dos de coisas, sistemas cientificos, objetos cognitivos, etc. Cada um desses evo- 
lui da onda pr6-pessoal para a pessoal, para a transpessoal (isto 6, cada um dos 
quadrantes evolui, ou pode evoluir, atraves de todos os niveis do Grande Ninho, 
do corpo para a mente, da mente para o psiquico, do psiquico para o sutil, do 
sutil para o causal, do causal para o nPo-dual) e, assim, uma abordagem "todos 
os niveis e todos os quadrantes" segue os desenvolvimentos de todos os niveis e 
linhas em todos os quadrantes. 

(Eu estou simplificando as linhas de desenvolvimento restringindo-as As trCs 
principais: estCticdsubjetiva, ktica/intersubjetiva e ciCncia/objetiva, mas o nume- 
ro real de linhas em cada um dos quadrantes 6 muito numeroso: por exemplo, no 
dominio subjetivo ou SE temos visto mais de vinte linhas de desenvolvimento. 
Todas estas estPo implicitas na f6rmula simples: "todos os niveis e linhas em to- 
dos os quadrantes", ou ainda mais simples: "todos os niveis, todos os quadrantes".) 

Dobert, Habermas e Nunner-Winkler ("The Development of the Self", in 
Broughton, Critical Theories of Psychological Development) apresentaram um modelo 
que, embora nPo seja todos os niveis, 6, de maneira admiravel e impressionante, 
todos os quadrantes em muitos sentidos, isto 6, ele rastreia o desenvolvimento do 
eu com relacPo aos TrCs Grandes dominios (subjetivo, intersubjetivo e objetivo). 
Eles tentam uma integraqgo dos TrCs Grandes dominios na formaqPo da identida- 
de do eu, assinalando que, ao faze-lo, eles tamb6m estPo integrando tr@s das mais 
influentes escolas de psicologia do desenvolvimento (freudiana, ou subjetiva; 
interacionista simbblica, ou intersubjetiva; e psicologia cognitiva piagetiana, ou 
objetiva). Essa forma@o de identidade envolve o desenvolvimento do eu (como o 
faz na psicologia integral: a meu ver, a identificaC50 6 uma das fun~6es do eu), e 
desse mod0 as suas formula~6es, em alguns sentidos, coincidem com as vis6es 
apresentadas aqui. 

"0s problemas desenvolvimentalistas ligados com a concep~Po de forma@o de 
identidade tCm sido tratados em tr&s diferentes tradi~6es te6ricas: (1) a psicologia 
cognitivista do desenvolvimento fundada por Jean Piaget, (2) a psicologia social 
do interacionismo simb6lico que remonta a G. H. Mead, e (3) a psicologia analiti- 
ca do ego derivada de Sigmund Freud. Em todas essas formulac6es teoricas, a 
tendencia desenvolvimentalista 6 caracterizada pela autonomia crescente com re- 
lacPo a p e l ~  menos um dos tr@s ambientes particulares [os Tr@s Grandes]. Em 
outras palavras, o desenvolvimento 6 caracterizado pela independhcia que o eu 
adquire na medida em que ele aperfei~oa suas capacidades de solucionar proble- 
mas ao lidar com (1) a realidade da natureza externa tanto dos objetos manipulhveis 
[SD] como das relag6es sociais estrategicamente objetivadas [ID]; (2) a realidade 
simbdlica das expectativas comportamentais, dos valores culturais e das identida- 
des ... [IE]; e (3) a natureza interior das experiCncias intencionais e do prbprio 
corpo da pessoa [SE], em particular, aqueles impulsos que nHo estPo sujeitos A 
comunica~Ho. A teoria de Piaget do desenvolvimento cognitivo tenta resolver o 
primeiro aspecto; a teoria de Mead do desenvolvimento interativo, o segundo, e a 



teoria de Freud do desenvolvimento psicossexual, o terceiro. Certamente, nPo de- 
vemos superestimar a convergCncia das trCs abordagens. PorCm, n5o h i  como ne- 
gar o fato de que as perspectivas te6ricas que elas enfatizam complementam-se 
umas i s  outras" (pp. 278-79). 

De fato, elas se complementarn. E esses TrCs Grandes dominios, de acordo com 
os autores, s b  todos amarrados juntos pel0 eu (corno vimos, o eu C o navegador, e 
o integrador, de todas as ondas e correntes no ser individual). Note que os autores 
assinalam que, para essas trCs principais escolas, o desenvolvimento envolve auto- 
nomia crescente (que C um dos vinte principios da evolu~Po; veja Sex, Ecology, 
Spirituality, 2' ed., Capitulo 2). A autonomia crescente C um dos vinte principios 
exibidos por todos os sistemas evolutivos, inclusive o eu - e a Autonomia final 6 
simplesmente o puro Eu, fora do qual nada existe, e que 6 portanto um estado de 
plena autonomia: o puro Eu 6 todo o Kosmos em toda a sua radiante maravilha, e 
C plenamente aut6nomo porque nada existe fora dele. A raz5o pela qual o desen- 
volvimento mostra autonomia crescente C que o desenvolvimento esta dirigido 
para a autonomia suprema do Eu puro e n50-dual. 

Na nota 10.4, apresentei a hip6tese de que o eu metaboliza experiencia para 
construir estrutura, e a de que este C o mecanismo que converte estados tempora- 
rios em caracteristicas duradouras. Notei a ampla semelhan~a dessa concep~50 
com aquela proposta pela psicologia psicanalitica do ego e pel0 construtivismo 
piagetiano. Dobert et al. tambCm notam essas semelhan~as. "Para todas as trCs 
teorias, a transposi~5o de estruturas externas [e de a@es nio-estruturadas] em 
estruturas internas 6 um importante mecanismo de aprendizagem. Piaget fala de 
'interioriza$iol quando esquemas de aqio - express50 com que ele se refere a 
regras para o dominio manipulativo de objetos - s5o internamente transpostos e 
transformados em esquemas de cornpreens50 e de pensamento. A psicanklise e o 
interacionismo simbdlico prop6em uma transposiq50 semelhante de padr6es de 
interaq50 em padr6es de relaq6es intrapsiquicas, o que eles chamarn de 'inter- 
naliza~io'. 0 mecanismo de internaliza~Po esti vinculado com o principio adicio- 
nal de se obter independencia - seja com relagio a objetos externos, a pessoas de 
refergncia ou aos pr6prios impulsos - repetindo ativamente o que a pessoa pri- 
meiro experimentou passivamente" (p. 279). (Note que a "interiorizag50" cres- 
cente C tarnbCm um dos vinte principios.) 

AlCm disso, os autores sustentam que cada um desses dominios, de acordo 
com a predominhcia das evidCncias, "reflete uma hierarquia de estruturas cada 
vez mais complexas" (p. 280). (A complexidade/estrutura$io crescente 6 um dos 
vinte principios.) 

De importhcia central para o modelo de Dobert et al. C a no@o de compet?ncia 
interativa, que 6 o principal fator integrante do eu e do seu desenvolvimento. AlCm 
disso, de acordo com os autores, essa competCncia interativa se desenvolve em t r b  
estcigios principais (ou ondas), que s5o o prbconvencional, o convencional e o p6s- 
convencional, com cada crescimento representando uma expansio da consci@ncia 
e um aumento na interioriza~io e na autonomia. "Para a crian~a em idade prC- 
escolar, ainda situada cognitivamente no nivel prboperacional, o setor do univer- 
so simbblico relacionado com a aqio consiste basicamente em expectativas e a@es 
comportamentais concretas individuais, bem como nas conseqiiCncias de a@es 
que podem ser entendidas como gratifica~6es ou san~6es. Tio logo a crianqa tenha 
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aprendido a desempenhar pap& sociais, isto 6, a participar de interaq6es como 
membro competente [afiliaqHo convencional mitica], seu universo simbblico nLo 
consistiri mais em a@es que expressem apenas inten~6es isoladas, por exemplo, 
desejos e satisfaq6es de desejos. Em vez disso, a crian~a pode agora entender as 
a@es como realizaq6es de expectativas comportamentais generalizadas ou como 
ofensas contra elas. Quando, finalmente, os adolescentes aprendem a questionar a 
validade dos pap& sociais e das normas de a@o, seu universo simbdlico expande- 
se mais uma vez. Agora aparecem principios [pbs-convencionais] segundo os quais 
normas controversas podem ser julgadas" (p. 298). 

Infelizmente, seu modelo de autodesenvolvimento do tip0 todos os quadrantes 
n b  6 todos os niveis, e desse mod0 ele deixa de ser uma psicologia verdadeira- 
mente integral. Ele aborda apenas a linha grosseira do desenvolvimento pessoal. 
NPo obstante, ele C muito mais abrangente em sua proposta do que a maior parte 
dos modelos desenvolvimentalistas disponiveis, e suas descobertas sHo importan- 
tes contribui~6es a qualquer psicologia verdadeiramente integral. 
Veja Sex, Ecology, Spirituality, 2-d. (em especial, as notas para os Capitulos 4 e 14) 
para uma discuss50 a respeito da importhcia - e das limitaq6es - da feno- 
menologia. 

Dobert et a/.  (veja a nota 14.20) critica a fenomenologia, como eu tambCm cri- 
tico, devido a incapacidade que demonstra para abranger estruturas intersubjetivas 
nHo dadas nas imedia~6es do significado corporal percebido, e desse mod0 & sua 
incapacidade para lidar de mod0 eficaz com o desenvolvimento da consciCncia e com 
o mundo social. "De fato, as pesquisas fenomenol6gicas tCm uma inten@o seme- 
lhante, pois procuram captar estruturas gerais de possiveis mundos de vida social. 
No entanto, desde o principio, a execu~io desse programa foi dificultada pela de- 
ficiCncia de um metodo copiado da abordagem introspectiva da filosofia da cons- 
ciCnciaV - a saber, uma introspec@o imediata que, por mais que seja 6ti1, nLo 
reconhece nenhuma das estruturas intersubjetivas nas quais ocorre a introspeqHo 
subjetiva (por exemplo, algukm no estigio moral 5 pode fazer a introspec@o de 
tudo o que quiser e nunca reconhecer a estrutura do estigio moral 5). "Somente 
os pontos de partida tornados pela teoria da competCncia em lingiiistica e em 
psicologia do desenvolvimento criaram um paradigma que combina a anilise 
formal de estruturas conhecidas com a anilise causal de processos observiveis" 
(p. 298). Veja tambkm Sex, Ecology, Spirituality, 2' ed., Capitulo 14, nota I. Esse C 
tambkm o principal problema com o conceit0 de apreensHo de Whitehead: ele 
transformou em paradigma essa mesma deficiCncia da filosofia da consciEncia (veja 
a nota 14.15; veja tambkm a Introdu~Lo ao Volume Oito das Collected Works para 
um diAlogo com David Ray Griffin sobre a postura "monolbgica" de Whitehead). 

Estados e Estruturas 

Uma palavra final respeito de estados e estruturas. 0 s  estados - inclusive os 
estados normais ou naturais (por exemplo, vigilia, sonho e sono) e os estados nHo- 
normais, nHo-ordinirios ou alterados (por exemplo, medita~Lo, experiencias de 
pico, experiencias religiosas) - sHo, todos eles, fen6menos temporirios, passa- 
geiros: eles vCm, ficam um pouco e 60 embora, mesmo se o fizerem em ciclos. As 
estruturas, por outro lado, sLo mais duradouras; sLo padr6es razoavelmente per- 
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manentes da consciCncia e do comportamento. Tanto os niveis como as linhas de 
desenvolvimento (ondas e correntes) sHo, em grande parte, compostas de estrutu- 
ras de conscihcia, ou padr6es holisticos, auto-organizadores, com um c6dig0, 
regime ou a@o reconheciveis. (NPo se deve confundir isso com a escola do estru- 
turalismo, com a qua1 eu tenho, na melhor das hipbteses, relaqBes tangenciais. 
Veja a Introdu~Po ao Volume Dois das Collected Works.) 

As estruturas, em outras palavras, s b  muito semelhantes a h6lons duradou- 
ros; e essas estruturas ou niveis bisicos sPo, essencialmente, os niveis do Grande 
Ninho do Ser. Quando esses niveis bisicos se referem ao sujeito, falamos em ni- 
veis de consciCncia, niveis de ipseidade ou niveis de subjetividade; quando esses 
niveis se referem a objetos, falamos de niveis, dominios ou esferas de realidade 
(veja as notas 1.3, 8.2, 12.12). 

0 s  estados de consciCncia, embora tenharn caracteristicas estruturais, tendem 
a ser mais temporirios e fluidos. No entanto, C importante reconhecer duas cate- 
gorias gerais de estados, que poderiam ser chamadas de "amplas" e "estreitas" 
(nHo confundi-las com normais e nPo-normais). Allan Combs as chama de estados 
de consci?ncia e estados mentais, os primeiros se referindo aos padr6es amplos (tais 
como o sono e a vigilia) e os segundos se referindo a "pequenos" estados, que sPo 
momentiineos (tais como alegria, dhvida, determinaqiio, etc.). Allan acredita que 
esses estados estejam relacionados de uma maneira multinivelada, com estruturas 
de consci6ncia formando a base ampla, em cujo iimbito ocorrem virios estados de 
consciCncia e, dentro destes, vhios estados mentais. Embora esse seja um dos 
esquemas possiveis, acredito que Allan tenha invertido a relacPo entre estados de 
consci@ncia e estruturas de consciEncia (veja a nota 12.12). Um estado de cons- 
cihcia amplo, tal como a vigilia, tem numerosas estruturas de consciCncia dife- 
rentes dentro de si (por exemplo, o estado de vigilia inclui o mitico, o racional, o 
centiurico, etc.), mas nPo vice-versa (por exemplo, vocC nPo pode estar na estru- 
tura racional e em seguida se encontrar em virios estados diferentes, tais como 
Cbrio e adormecido). Desse modo, no 2mbito de estados de consci@ncia amplos 
existem virias estruturas de consciCncia. 

PorCm, dentro dessas estruturas de consciGncia, existem virios estados men- 
tais. Essas estruturas, de fato, coagem e implicitamente moldam todos os estados 
mentais que ocorrem dentro deles (por exemplo, uma pessoa no pensamento 
operacional concreto veri que a maior parte dos seus pensamentos - ou estados 
mentais - surge dentro dessa estrutura). Assim, a rela~Po global desses tres itens, 
na minha opiniPo, 6: estados de conscihcia amplos, dentro dos quais existem 
varias estruturas de consciCncia, dentro das quais existem virios estados mentais. 

Ao mesmo tempo, as rela~6es entre esses virios estados e estruturas sPo, em 
definitivo, holbnicas e entrelaqadas. Elas nPo estzo, simplesmente, empilhadas 
umas em cima das outras, como tijolos, mas estPo entrela~adas por vias que se 
influenciam mutuamente. A dificuldade que ocorre com muitas teorias e modelos 
psicologicos C que eles tendem a focalizar apenas estados amplos, ou estruturas, 
ou ent50 estados limitados, e por isso a considerar como fundamentais itens que 
sPo totalmente relativos e parciais. Nem estados alterados, nem estruturas psico- 
16gicas nem a fenomenologia, sozinhos, podem nos proporcionar uma compreen- 
sPo integral da mente e da conscikncia. 
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1. E o formop, e n50 o prbop ou o conop, que tem a capacidade de diferenciar as 
esferas de valor. Como Cook-Greuter assinalou, o prC-op possui a primeira pes- 
soa, o conop a segunda pessoa e o formop a terceira pessoa, e desse mod0 apenas 
o formop pode diferenciar todas as trCs esferas do eu, do n6s e do isto (estktica, 
Ctica, ciCncia). Por conseguinte, dizer que a modernidade diferenciou coletiva- 
mente as esferas C tambCm dizer que a modernidade foi uma evolug5o da afilia~50 
mitica (baseada no conop) para o ego-perspectiva (baseado no formop). 0 s  gregos 
antigos, que precocemente desenvolveram aspectos do formop e da visb-logics, 
tambkm diferenciaram de maneira not6ria o Bom, o Verdadeiro e o Belo, raz5o 
pela qual s5o considerados, nesse aspecto, precursores da modernidade. No en- 
tanto, eles n50 imprimiram essa racionalidade (com a sua Ctica pb-convencional) 
numa cultura e numa escala que na verdade fossem amplamente difundidas (caso 
contririo, eles teriam posto um fim B escravid50, entre outras coisas). Ao mesmo 
tempo, os filbsofos-sibios mais altamente evoluidos - de Plat50 a Plotino e at6 a 
Asanga - sempre diferenciaram os TrCs Grandes (pois eles tinham acesso B vis30- 
16gica e para alkm dela); porCm, houve pouco apoio para isso no nivel mtdio da 
consciCncia cultural; seria preciso esperar pela modernidade e pelos seus mCritos. 
Poderiamos dizer: um Cristo poderia ver a Regra de Ouro (e alCm dela), mas seria 
preciso a modernidade para fazer disso uma lei e para sustenti-la com plena apro- 
vaq50 cultural. 

2. Essa C uma das muitas razdes pelas quais n5o podemos simplesmente dizer que os 
planos ontol6gicos da realidade repousam B nossa volta esperando para ser percebi- 
dos. Esses planos co-evoluem com a ponta de lanca da consciCncia, pois todos eles 
est5o abertos evoluc$io, que C simplesmente Espirito-em-ag5o em todos os domi- 
nios. Esses modelos que recorrem a planos ontol6gicos independentes s50 metafisicos 
no "mau" sentido, ou sentido prk-critico, e nSo chegaram a um acordo com os aper- 
fei~oamentos modernos e p6s-modernos necessirios para acomodar a diferencia~b 
e integra~50 em curso de todos os dominios do ser e do conhecer. Veja a nota 1.5. 

3. Para uma descri@o da metodologia dos niveis e quadrantes de "rastrearnento si- 
multiineo" veja 'Rn Integral Theory of Consciousness" (CW,). A psicologia, tradi- 
cionalmente, focaliza os niveis e as linhas do quadrante Superior Esquerdo. 0 s  
estudos integrais em geral focalizam os niveis e as linhas em todos os quadrantes. 
Por exemplo, as linhas no quadrante Inferior Direito incluem for~as de p r o d u ~ b  
(da coleta i horticultura, B agriria, B industrial, B inforrnacional), estruturas geo- 
politicas (cidades, estados, paises), ecossistemas, c6digos legais escritos, estilos 
arquitet6nicos, modos de transporte, formas de tecnologias de comunica~50, etc. 
Linhas no quadrante Superior Direito incluem estruturas orgiinicas, sistemas 
neuronais, neurotransmissores, padrdes de ondas cerebrais, ingest50 nutricional, 
desenvolvimento esquelCtico-muscular, etc. Linhas no quadrante Inferior Esquer- 
do incluem visdes de mundo, semgntica lingiiistica intersubjetiva, valores, con- 
vengdes e normas culturais, contextos de fundo cultural, etc. A quest50 C que, 
embora a psicologia focalize o quadrante Superior Esquerdo, todos os quatro 
quadrantes s5o necessirios para o entendimento psicol6gic0, uma vez que todos 
os quatro quadrantes determinam o estado de consciCncia do individuo. 






