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[Nota: O que se segue é o Adendo A ao romance Boomeritis1. Por favor, leia “A Desconstrução do 
World Trade Center”, publicado no site www.ariraynsford.com.br, ou este texto não fará muito 
sentido.  

Meus melhores votos, Ken.] 
 
 
Carla Fuentes deu uma extensa aula sobre “historiografia integral”, que não é exatamente o meu 
campo, mas alguns pontos chamaram minha atenção e assim, como sempre, copiei furiosamente as 
anotações de Kim. Também anotei rapidamente minhas próprias impressões. Interessei-me quando 
ouvi o título, “Quem Comeu o Capitão Cook?” – realmente assaram e comeram o pobre James Cook 
– e por que isto aconteceu resultou, aparentemente, no grande debate da década em historiografia, o 
estudo de como interpretar a história (e outras culturas em geral). Provavelmente, o fato de eu ter 
assistido ao filme Hannibal recentemente não ajudou muito. De qualquer modo, Fuentes deu uma de 
suas apaixonantes aulas sobre o tema. 
 
Durante este seminário, em diferentes palestras, os professores falaram sobre “os quatro quadrantes”. 
Finalmente, Fuentes explicou seu significado, embora ninguém parecesse se importar com o fato de 
“quatro” e “quadrante” serem redundantes. Do que pude entender, a existência dos quadrantes é mais 
uma péssima notícia para a Inteligência Artificial (IA). Eu já havia compreendido que a IA estava em 
sérias dificuldades por ter sido pega em flatland2, isto é, na falha em perceber o espectro de 
consciência. Mas agora, se entendi corretamente o que disse Fuentes, o espectro interior de 
consciência de um indivíduo é somente um dos quatro quadrantes, e a IA não captou nada disto. Puxa 
vida! 
 
Especificamente, parece que a IA entende muito bem de representação computacional e cognitiva de 
objetos exteriores – o que o Centro Integral (CI) chama de Quadrante Superior Direito. Mas a IA 
falha na compreensão, ou mesmo no reconhecimento, do interior dos indivíduos, ou da Espiral do 
Desenvolvimento3 completa – até aí eu já sabia – que eles chamam de Quadrante Superior Esquerdo; 
mas também desconhece os quadrantes coletivos, cultural e social, ou Quadrantes Inferior Esquerdo 
e Inferior Direito. Isto é muito, mas muito pior do que eu imaginava. O pessoal do CI costuma dizer 
que “a consciência se distribui ao longo de todos os quatro quadrantes” – o que quer que isso 
signifique, a IA está com sérios problemas. Kim rabiscou na margem das suas anotações: ler “An 
Integral Theory of Consciousness” e “Waves, Streams, States, and Self – Further Considerations for 
An Integral Theory of Consciousness”, ambos publicadas no Journal of Consciousness Studies e 

 
1 O romance foi lançado no Brasil pela Editora Madras em 2005 com o título Boomerite. Boomerite é uma 
palavra criada por Wilber para designar a “doença” que atacou principalmente os Boomers (geração nascida 
após a 2ª guerra mundial, quando ocorreu o baby boom). Boomerite é caracterizada por ideais bastante elevados 
infectados por um narcisismo exacerbado. (N.T.) 
 
2 Em tradução literal: “terraplana”. Wilber usa este termo, inspirado no romance Flatland: A Romance of Many 
Dimensions (1884) de Edwin A. Abbott, para ressaltar a tendência do cientificismo de somente considerar os 
aspectos exteriores – individual (comportamental) e coletivo (social) – da realidade, não considerando, e muitas 
vezes até negando, seus aspectos interiores – individual (intencional) e coletivo (cultural). Flatland é um 
conceito fundamental na obra de Wilber; por esta razão, resolvi mantê-lo no original, sem tentar criar um 
neologismo. (N.T.) 
 
3 Para aqueles que não estão familiarizados com a Espiral do Desenvolvimento e as cores dos níveis de 
consciência, sugere-se a leitura do Apêndice a este texto. (N.T.) 
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resumidos em “A Summary of My Psychological Model”4. Aposto que ela já os leu, o que torna Kim 
tão irritante. 
 
De qualquer modo, nós da IA já sabíamos que ela está encontrando enormes dificuldades para 
desenvolver um tipo de software que execute interpretações nuançadas. Os quatro quadrantes 
salientam que interpretações também demandam uma base cultural e um sistema social e, assim, até 
que encontremos meios para que a IA cresça em sua própria cultura, ela nunca produzirá uma 
inteligência real. Se o que entendi sobre os quatro quadrantes for verdadeiro, então, para criar uma 
IA que funcione efetivamente, teremos de: (1) criar um adequado hardware autorreprodutivo de um 
arquivo de informações quase infinito que se autorreconfigure sob o comando da IA interna; criar um 
software que, pelo menos, registre fielmente o mundo objetivo sensório-motor e a aprendizagem e 
criatividade demonstradas nesse mundo; este conjunto hardware-software e suas estratégias 
computacionais objetivas é o Quadrante Superior Direito e, até agora, é o único item dos quatro 
quadrantes que a IA reconhece; (2) criar hardware e software que permitam a emersão do interior, 
ou autoconsciência real, de modo que esta autoconsciência inicie sua própria evolução através da 
sua Espiral do Desenvolvimento (o Quadrante Superior Esquerdo); ainda mais – e aqui está o pesadelo 
adicionado à IA – (3) a evolução interior individual só pode ocorrer em uma comunidade de mútuo 
entendimento entre indivíduos com profundidade similar (Quadrante Inferior Esquerdo); além disso, 
(4) esta dimensão cultural ou intersubjetiva terá de ocorrer junto com um sistema social exterior capaz 
de suportá-la (Quadrante Inferior Direito). Dito de maneira suave, a IA está longe de atingir isso! 
 
Bem, meus pensamentos anteciparam-se à minha história. Aqui está a fala de Fuentes que apresenta 
os quatro quadrantes e os aplica à interpretação da história e a um fascinante jantar tendo o Capitão 
Cook como prato principal. Exatamente como tudo isto será aplicado em IA é algo que, 
definitivamente, terei de elaborar… 
 
Carla Fuentes: “Quando falamos sobre uma historiografia integral, o que realmente significa isto? A 
curta resposta técnica: uma abordagem ‘todos os quadrantes, todos os níveis, todas as linhas, todos 
os estados, todos os tipos’ para o estudo da história. Obviamente, esta abordagem integral, se feita de 
um modo razoavelmente completo, envolve dezenas, centenas, milhares de variáveis. Mas estudos 
histórico-integrais menos extensivos ainda podem ser realizados, usando o quadro geral, o que 
ensejaria o avanço da nossa compreensão da história de forma substancial e significativa. Permitam-
me focalizar brevemente o significado de quadrantes, níveis, linhas estados e tipos e mostrar o que 
exatamente está envolvido em cada caso quando aplicado à interpretação da história. Excitante, 
hein?” Poucos da plateia riram; a maioria pareceu resmungar e suspirar. 
 
“Kim, existe algo de divertido nisso? Parece-me tão excitante quanto observar tinta secando.” 
 
“Não sei. Nunca ouvi nada sobre isto antes. Mas conhecendo o jeito de Fuentes, se as pessoas 
começarem a ficar entediadas, ela fará um strip-tease ou algo semelhante.” 
 
“Verdade?” Vou adorar essa historiografia integral.” 
 
“Comecemos pelos quadrantes, hein, crianças? Os quatro quadrantes – e, sim, ‘quatro’ é redundante 
uma vez que ‘quadrante’ em si significa ‘quatro áreas’” – Fuentes pareceu olhar diretamente para 

 
4 Todos os artigos citados são de autoria de Ken Wilber. (N.T.) 
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mim e sorrir – “os quadrantes referem-se ao fato de que qualquer situação pode ser vista através de 
(no mínimo) quatro perspectivas principais, que representam quatro dimensões reais da própria 
situação: posso olhar para o interior e o exterior do individual e do coletivo, o que me dá quatro visões 
básicas que precisam ser incorporadas na compreensão integral ou completa da situação.” [A figura 
a seguir apresenta um exemplo dos quatro quadrantes aplicados aos seres humanos]. Fuentes movia-
se rapidamente sobre o tablado enquanto luzes e sombras brincavam com ela. 
 
“Vamos dizer que estou estudando um chimpanzé. Por que eu gostaria de estudá-lo é uma outra 
questão. Muito bem; posso olhar para ele como um indivíduo ou como um membro de um grupo. E 
tanto o indivíduo quanto o grupo possuem um interior e um exterior. Assim, para o exterior do 
indivíduo, posso simplesmente descrever o comportamento observável empírico do chimpanzé ao 
longo das atividades do seu dia. Mas para compreender seu interior, tenho que tentar imaginar o que 
o está motivando, quais são seus desejos, que sentimentos rudimentares possa estar sentindo, que 
sistemas de protovalores construiu, e assim por diante. Como muitos de vocês sabem, os chimpanzés 
conseguem usar um sistema bem complicado de símbolos e sinais, o que sugere que haja algum tipo 
de entendimento interior desses símbolos – há algum tipo de consciência, significado e 
intencionalidade. 

 
 

Um exemplo dos Quatro Quadrantes aplicados aos seres humanos 
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“Assim, o comportamento observável do chimpanzé corresponde ao Quadrante Superior Direito e a 
consciência interior (com seus símbolos, significados, valores e motivações), ao Quadrante Superior 
Esquerdo. Isto nos leva a duas diferentes abordagens para entender o chimpanzé: uma é o 
behaviorismo, a outra a hermenêutica; a primeira descreve simplesmente o que uma entidade faz, a 
outra tenta entender o que ela significa. 
 
“Vamos dar um passo adiante. Nenhum chimpanzé é uma ilha em si mesmo.” Fuentes olhou para 
todos e riu, mas ninguém a acompanhou. “Bem, de qualquer modo, nenhum indivíduo se desenvolve, 
ou mesmo existe, por si próprio. Portanto, um chimpanzé deve ser estudado não só como um todo em 
si mesmo, mas também como uma parte de outros todos, tal como um membro de um grupo (que, 
por sua vez, é uma parte de todos maiores, ad infinitum). E o grupo, como o indivíduo, pode ser visto 
de fora e de dentro. 
 
“Estudando-o de fora, vocês simplesmente descrevem o comportamento do grupo o mais 
cuidadosamente possível (do mesmo modo que, quando estudam um indivíduo usando uma 
abordagem exterior, vocês simplesmente descrevem o comportamento do indivíduo o mais 
cuidadosamente possível). Vocês podem observar os padrões de reprodução do grupo, seus hábitos 
alimentares, suas atividades diárias, suas rotas migratórias sazonais, o número de nascimentos e 
mortes, e assim por diante. Mas vocês também podem tentar entender o grupo de dentro. Isto é, se 
um chimpanzé individual possui algum tipo de sistema de protossignificados e valores (e ninguém 
duvida que possua), então esse chimpanzé compartilha esses significados com seus pares e, na 
verdade, elabora seus significados e valores somente através de um desenvolvimento mútuo com 
outros do grupo. 
 
“Assim, mais uma vez, quando se estuda os exteriores do coletivo, pergunta-se ‘O que isto faz?’. 
Quando se estuda os interiores, pergunta-se ‘O que isto significa?’. 
 
“Obviamente, tentar interpretar os valores de um grupo de chimpanzés é difícil – mas, companheiros, 
interpretar os valores de qualquer ‘Outro’ é realmente difícil!” Fuentes encarou a plateia. “Isto é o 
cerne das guerras de culturas, especialmente quando se trata de história! Como compreender o Outro! 
Os pesquisadores do campo de estudo dos primatas que admiramos – pesquisadores como Jane 
Goodall – são exatamente aqueles que aplicam cuidadosa e meticulosamente os quatro quadrantes 
aos seres sencientes que estão estudando: descrevem o comportamento exterior do indivíduo e do 
grupo, mas também tentam descobrir e compartilhar alguns significados e valores interiores do 
indivíduo e do grupo. Obviamente, não desejamos antropomorfizar interiores dos chimpanzés, mas, 
ao mesmo tempo, não queremos, antropocentricamente, negar que outros animais possuam interiores! 
Assim, se desejarmos uma abordagem integral para qualquer ser senciente, incluindo os seres 
humanos e sua história, desejaremos considerar todos os quatro quadrantes: o interior e o exterior do 
indivíduo e do coletivo. Tudo bem até aqui? Sim? Fico feliz de ter sido tão fácil.” Ela sorriu com bom 
humor e ziguezagueou pelo palco. 
 
“Muito bem. Vamos considerar tudo isso e aplicar ao estudo da história, que é, antes de tudo, o estudo 
do Outro. Tanto o Outro no espaço (cultural) quanto o Outro no tempo (histórico). Ou ambos. Quando 
estudamos outros grupos, normalmente eles são o Outro pelo menos no espaço, separado por algum 
tipo de distância e, frequentemente, são o Outro separado de nós pela história. Quando estudamos 
nossa própria história, também estamos estudando um Outro no tempo, isto é, nós mesmos como 
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éramos ontem; e o espaço real também se alterou de alguma maneira, não é? Mas tempo e espaço são 
duas partes do mesmo universo curvo, não foi o que disse Einstein? Portanto, eis o que temos: toda a 
história é o estudo de um Outro no espaço-tempo. E para entender um Outro no espaço-tempo, 
precisamos dos quatro quadrantes. Isto ficou claro?” 
 
A plateia quedou em completo silêncio. 
 
“Acho que sim. Muito bem, seus patetas. Podemos compreender isto de uma maneira muito mais 
divertida acompanhando a recente luta por sobrevivência na antropologia entre Marshall Sahlins e 
Ganath Obeyesekere. Ela foi – e continua sendo – o mais engraçado, mordaz e vil bafafá que tivemos 
no campo, desde que Derek Freeman desmontou Margaret Mead nos anos 1980. Para tornar as coisas 
mais interessantes, a discussão em questão foi gerada quase exclusivamente pelo fato de nenhum dos 
cavalheiros considerar uma abordagem integral (Freeman e Mead também não o fizeram), e, portanto, 
estarem, cada um deles, usando a metade verdadeira de sua posição para demolir a metade falsa da 
posição do outro. Naturalmente, ambos pensam que venceram o debate. De fato, ambos venceram, 
metade cada um. Mas ambos deixaram de lado a outra metade crucial da história. 
 
“Sua dissensão é, na verdade, o padrão das guerras culturais acadêmicas contemporâneas: a luta entre 
fatos e interpretações; ou entre ‘historiografia científica’ e ‘historiografia hermenêutica’; ou entre 
modernismo e pós-modernismo; ou entre laranja e verde; ou entre abordagens do Lado Direito e do 
Lado Esquerdo. Tudo se resume a isso. Por um lado (isto é, o Lado Direito), temos o meme moderno, 
laranja, científico, que acredita somente em fatos empíricos no mundo (‘o mundo é o somatório de 
fatos’, como colocado pelos positivistas lógicos) e, portanto, que há um único relato da história, 
verdadeiro e universal, que conta ‘como as coisas realmente aconteceram’. Por outro lado, (isto é, o 
Lado Esquerdo), temos o meme pluralista, verde, pós-moderno, que acredita ‘não existirem fatos, 
somente interpretações’, que não há realidade objetiva e, portanto, não existe uma metanarrativa única 
governando a história ou sua interpretação; ao invés, existem histórias locais, múltiplas, nenhuma 
delas podendo ser reduzida a estruturas abstratas universais; conforme esta posição, não descobrimos 
a história, mas a inventamos ou a criamos de acordo com nossas próprias interpretações. Obviamente, 
ambos os lados desprezam o outro. 
 
“E ambos estão meio certos, meio errados. Não é um concurso entre fatos versus interpretações – 
NÃO é uma competição entre ‘não há interpretações, somente fatos’ e ‘não há fatos, somente 
interpretações’. Uma vez que cada evento apresenta dimensões dos Lados Direito e Esquerdo, tanto 
fatos quanto interpretações são intrínsecos a ele. 
 
“FATOS – isto é, os aspectos objetivos sensório-motores de todos os acontecimentos (isto é, os 
aspectos exteriores do individual e do coletivo ou Quadrantes Superior Direito e Inferior Direito) – 
esses aspectos apresentam-se, realmente, como fatos, como ocasiões reais objetivas – e tudo 
considerado, eles são verdadeiramente fatos objetivos (ou muito próximo a isso para efeitos 
práticos!). Um diamante cortará um pedaço de vidro, não interessando a que cultura pertençam. 
Maçãs caem de árvores no chão em todas as culturas em que sejam encontradas. Estes são fatos, não 
interpretações. E fatos são baseados em uma objetividade suficientemente boa (como são todos os 
acontecimentos do Lado Direito). Fim desta parte da discussão!” Fuentes sorriu. 
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“Mas todos os exteriores possuem interiores; todos os fatos têm INTERPRETAÇÕES. Não 
conseguimos separar fatos e interpretações, mas isto não significa que possamos negar a distinção 
entre eles e usar esta falta de clareza ilegítima para nos livrarmos de um deles, que é exatamente o 
que fazem ambos os lados. O laranja afirma apresentar somente os fatos e dispensar as interpretações 
(que é, simplesmente, como o laranja interpreta o mundo!); e o verde dispensa fatos e insiste que haja 
somente interpretações (o que afirma ser objetiva ou factualmente verdadeiro para todas as culturas!). 
Bem, uma maldição em ambas as casas, não é mesmo? 
 
“Assim, eis o que o CI sugere: usando métodos científicos, objetivos, empíricos, podemos abordar 
qualquer evento e determinar suas características ‘factuais’, objetivas, exteriores. Todos os aspectos 
do Lado Direito de eventos são concretamente factuais nesse sentido; estão localizados no espaço 
sensório-motor; podemos vê-los, tocá-los, senti-los, colocar o dedo sobre eles, num sentido ou noutro. 
Átomos, moléculas, células, organismos, ecossistemas, modos de produção (caça e coleta, 
horticultural, agrário, industrial), a biosfera – podemos vê-los todos. São empíricos, estão lá. Uma 
maçã cairá no chão com a mesma velocidade em uma cultura de caça e coleta, horticultural ou 
industrial. Até um pós-modernista sairá da frente de um ônibus em movimento, porque este ônibus é 
um fato, não uma interpretação! Acreditarei em um pós-modernista radical SE ele se postar no 
caminho de um ônibus que vem em sua direção, anunciando que não é um fato, mas meramente uma 
interpretação, e se mantiver lá. Depois pedirei desculpas ao cadáver. Mas até que um pós-modernista 
faça isso, eles têm de manter a boca fechada!” Fuentes gritava, depois riu, olhando para todos, sua 
larga gargalhada transformando-se em um suave sorriso, dando uma pista de como ela não se levava 
a sério. 
 
“O ponto é que uma objetividade suficientemente boa habita os quadrantes do Lado Direito. E as 
abordagens científicas laranja para a história dedicam-se a descobrir (não inventar) esses fatos 
objetivos. Até aqui, isto é totalmente apropriado e correto. 
 
“Mas o que esses fatos significam, bem, isto é uma questão para o Lado Esquerdo: uma questão de 
interiores, de hermenêutica, de consciência e introspecção, de compreensão mútua, de significados, 
valores, motivações e contextos culturais compartilhados. Não simplesmente o que isto faz, mas o 
que isto significa. E aqui a ciência falha por completo. Não podemos ver o significado. Não é 
empírico. Não podemos observá-lo com um microscópio, um telescópio, uma chapa fotográfica, uma 
ressonância magnética, uma tomografia computadorizada ou qualquer outra coisa. Significado, valor, 
compreensão mútua, interpretação, todos escapam à rede da limitada ciência empírica. Ao contrário, 
são abordagens do território do Lado Esquerdo – de fenomenologia, hermenêutica, abordagens 
verstehen, entendimento mútuo, introspecção, interpretação, ressonância empática. O que isto 
significa? Tanto para mim quanto para o Outro? 
 
“Além disso, parece haver muitos tipos diferentes, e mesmo níveis, de interpretação. Por exemplo, 
estamos usando experimentalmente a Espiral do Desenvolvimento5 (embora não neguemos a 
utilidade de outros modelos). Usando-a como um exemplo de repertório de interpretações possíveis: 
assim, para um fato sensório-motor, podemos ter uma interpretação vermelha do seu significado, uma 
interpretação azul, uma interpretação laranja, uma interpretação verde, uma interpretação amarela, e 
assim por diante. Isto não significa que o fato sensório-motor não esteja lá; significa, simplesmente 
que o significado e o valor do fato residem no estágio (a estrutura real) da consciência que percebe o 

 
5 Ver Apêndice. (N.T.) 
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fato. Portanto, uma historiografia integral levaria TUDO ISTO EM CONSIDERAÇÃO – incluiria o 
vasto conjunto de fatos do Lado Direito e o espectro completo de interpretações do Lado Esquerdo – 
como tentarei demonstrar nos valores exemplos a seguir – particularmente na luta por sobrevivência 
de Sahlins – Obeyesekere.” Ela riu novamente, transbordando a energia freneticamente chiante que 
caracteriza Carla Fuentes. 
 
“Comecemos com um exemplo muito simples para mostrar o que está envolvido. Usemos o caso de 
Cristóvão Colombo. Os fatos são os seguintes: Colombo nasceu em Gênova, Itália, em 1451; em 
meados de 1470 fez sua primeira viagem comercial no Mar Egeu. Posteriormente, aproximou-se do 
Rei Fernando II de Aragão e da Rainha Isabel I de Castela, que concordaram em patrocinar uma 
expedição através do Oceano Atlântico em busca de uma passagem ocidental para a China. A frota 
de três navios – Santa Maria, Pinta e Niña – zarpou do porto de Palos, Espanha, em 3 de agosto de 
1492. Foi avistada terra em 12 de outubro e eles desembarcaram em Guananhani, nas Bahamas. Nesta 
e nas três viagens subsequentes, Colombo desembarcou em locais chamados atualmente de Cuba, 
Haiti, Panamá, Antígua e Trinidad, entre outros. Ele morreu na Espanha aos 55 anos de idade. 
 
“Ora, para começo de conversa, é muito importante ressaltarmos que esses fatos não são contestados 
por nenhuma escola. Esses fatos empíricos, descobertos pela ciência histórica laranja, não são 
contestados nem mesmo pelo pós-modernismo verde. Obviamente, o verde é muito, muito, reticente, 
sobre isso, porque deseja lançar uma enorme cortina de fumaça de Teoria, hermenêutica radical e 
posturas pós-estruturais com o intuito de afirmar que não existem fatos, somente interpretações. Mas, 
na verdade, aceitam todos esses fatos básicos descobertos pelas abordagens históricas laranja. Vejam, 
os verdes desejam afirmar que Colombo foi um criminoso cultural e só podem fazê-lo aceitando os 
fatos acima, de modo que sua história possa ter ocorrido. Assim, aceitam muito discretamente esses 
fatos e depois saem por aí afirmando que não existem fatos, somente interpretações. 
 
“Em seguida, dão a esses fatos uma interpretação verde – frequentemente uma interpretação do Meme 
Verde Mau (MVM): Cristóvão Colombo foi um transmissor de valores patriarcais, analítico-
dissociativos, marginalizantes, hierárquicos, tremendamente opressores, que destruíram brutalmente 
o paraíso pacífico, pluralista, amoroso, dos povos indígenas, infectando-os com varíola, pelagra, a 
desgraça da psoríase, cárie dental e os primeiros ingredientes daquilo que finalmente se transformaria 
em comida de avião. 
 
“Bem, vocês entenderam. Mas estou sendo muito dura com o verde, porque minha posição geral é 
que o verde é uma peça muito importante do quebra-cabeça integral. Portanto, notemos dois pontos 
muito importantes. O primeiro é que os fatos históricos básicos laranja não são contestados nem pelo 
laranja nem pelo verde. Eles são aceitos. Como deveriam ser. A dificuldade surge quando se vai para 
o significado e a interpretação desses fatos – neste caso, o significado das viagens de Colombo, o que 
elas causaram no ‘novo mundo’, se foi uma coisa boa ou terrível, e assim por diante. Porque neste 
ponto, o laranja e o verde, agressivamente, tomam caminhos diferentes. O laranja insiste em 
apresentar somente os fatos (ou os aspectos do Lado Direito de todos os eventos) – e, então, terminam 
introduzindo inconscientemente suas próprias interpretações laranja para esses fatos. E o verde insiste 
em apresentar somente interpretações (ou os aspectos do Lado Esquerdo de todos os eventos), mas 
ao fazê-lo, não só hipocritamente nega a existência de fatos que realmente aceita, como também 
insiste que seu particular tipo de interpretação é a única interpretação possível. Assim, o meme verde, 
iniciando pelo seu incrivelmente importante insight de que interpretação é inevitável em qualquer 
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atividade, resvala rapidamente para o MVM e boomerite passa a habitar a maioria das escolas pós-
modernas de antropologia e historiografia. O pós-estruturalismo pós-moderno (PEPM) logo domina 
o humor da historiografia acadêmica com resultados bastante infelizes.” Fuentes riu dela mesma. 
“Assim, espero que vocês comecem a perceber por que essas abordagens estão parcialmente certas e 
parcialmente erradas. A historiografia científica laranja trabalha com objetividade suficiente para 
descobrir como os fatos empíricos, sensório-motores, realmente aconteceram. Esses fatos estão lá; 
essas características objetivas estão lá. Não importa se a ciência laranja, especialmente no seu início 
– na época do Iluminismo – imaginou que o relato formal-racional de fatos sensório-motores fosse a 
ÚNICA verdade no mundo inteiro; não importa se a ciência laranja superestimou sua própria 
capacidade, a certeza do seu conhecimento ou a importância de sua própria existência. Todo 
adolescente faz isso. E a ciência subsequente seria muito mais realista sobre o que poderia, e não 
poderia, fazer.” Fuentes levantou os olhos, sorriu e continuou quase gritando. “Mas uma coisa que a 
ciência conseguiu fazer foi colocar um homem na Lua! – um feito que a poesia não conseguiria. 
Assim, esta tola prestidigitação do pós-estruturalismo pós-moderno, esta intragável mentalidade 
PEPM que afirma não haver diferença real entre fato e ficção, história e mito, ciência e poesia, é 
hipocrisia de parte dos pós-modernistas radicais, não acham? Ótimo!” Ela riu maliciosamente e 
passeou os olhos pela plateia, aparentemente para verificar se conseguira incomodar alguém. 
 
Em um tom mais suave: “O ponto é que a ciência laranja fornece uma verdade suficientemente 
objetiva e essas verdades básicas sensório-motoras – a água é composta de um átomo de oxigênio e 
dois de hidrogênio, o DNA contém nucleotídeos, maçãs caem com a mesma aceleração em todas as 
culturas, e outras – essas verdades são universais e interculturais. Vocês sabem que um diamante 
cortará um pedaço de vidro em qualquer cultura. Esses são os aspectos verdadeiros da ciência laranja 
e qualquer abordagem integral desejaria incluí-los em uma metodologia abrangente. Darei alguns 
exemplos específicos daqui a pouco, particularmente no que se refere ao querido Capitão Cook, 
exemplos que, novamente, não são contestados nem pela ciência laranja nem pelo pluralismo verde. 
 
“Mas o problema – e foi um grande problema – é que a ciência laranja não relatou simplesmente os 
fatos sensório-motores à medida que os descobria. A ciência laranja falhou – quase totalmente – no 
entendimento de que a visão de mundo que afirma que existem SOMENTE fatos empíricos na 
verdade era uma interpretação não apoiada em fatos; e mais, essa interpretação nada mais era do que 
a visão de mundo da onda de consciência laranja. Nenhum outro meme, estágio ou onda de 
desenvolvimento – superior ou inferior – acredita que só existam fatos empíricos. 
 
“Obviamente, a próxima onda de consciência foi a primeira a notar essa restrição opressiva do laranja. 
O mundo não é o somatório de fatos; o mundo é o somatório de fatos e interpretações. Mas tão logo 
o verde descobriu isto, ele ricocheteou para o extremo oposto: não há fatos, somente interpretações. 
Pulando da frigideira para o fogo, nasceu boomerite. O mundo nada mais era do que uma simples 
massa plástica que poderia ser interpretada e moldada em qualquer formato por um ego que assim o 
desejasse. ‘Ninguém me diz o que devo fazer!’ Todos os fatos são meras construções sociais, e assim 
seguimos por essa bagunça boomerítica… 
 
“O verde, heroicamente, exigiu que fossem introduzidas interpretações no tecido da realidade, o que 
está muito certo. Mas falhou ao não ver que existe um espectro de interpretações e que sua própria 
interpretação do mundo – isto é, que há somente interpretações, não fatos; que todas as verdades são 
culturalmente relativas; que há apenas uma pluralidade de princípios fundamentais irredutíveis; que 
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todas as hierarquias são opressoras; e que não existem proposições universais – falhou em 
compreender que esta é a visão de mundo de um único estágio de desenvolvimento de consciência. 
Nenhum outro meme, estágio ou onda de desenvolvimento – superior ou inferior – acredita apenas 
no relativismo pluralista. Nenhuma outra onda crê que haja somente interpretações. 
 
“O verde acabou fazendo exatamente o mesmo que o laranja havia feito – o que todo meme de 
primeira camada faz: imagina que sua visão é a única fundamentalmente correta. E assim começaram 
as guerras culturais na historiografia: o texto histórico deve ser lido pela ciência moderna laranja – 
universal, monológica, factual, empírica, que relata o que realmente aconteceu – ou pelo pós-
modernismo verde – interpretativo, pluralista, relativo, local, múltiplo? A resposta de uma 
historiografia integral de segunda camada seria que ambos são necessários porque cada um possui 
uma peça importante do quebra-cabeça, algo que nenhum deles admitirá. Daí por que uma 
historiografia verdadeiramente integral está emergindo lentamente na academia, que se encontra 
imersa em uma terrível batalha entre esses dois memes de primeira camada, cada um deles 
brutalmente parcial… e, portanto, embrutecendo sua leitura da história.  
 
“Voltemos à escaramuça Sahlins – Obeyesekere.” Fuentes levantou os olhos e sorriu, algo cansada, 
depois voltou à apresentação. Notando que a plateia estava voando, ela engatou a Fuentes de alta 
octanagem. “Sahlins e Obeyesekere. Gente, estamos falando de um conflito de anões,” ela riu. “Puxa, 
adoro o aroma do pensamento politicamente incorreto pela manhã!” 
 
Fuentes passeou um olhar atento por toda a sala. “Oh, pelo amor de Deus, animem-se, seus 
bajuladores hipersensíveis! Vocês já notaram que as cores frias da Espiral do Desenvolvimento – 
púrpura, azul, verde – não têm senso de humor? Espera-se que essas cores frias sejam 
comunitariamente orientadas, não individualistas; acho que é por isto que elas não permitem humor 
– o humor perturba o grupo – pensem, o humor destrói a mentalidade de rebanho. É isso mesmo, 
meninos e meninas, entrem em um grupo verde e estarão em uma zona livre de humor. Bem, fugi do 
assunto.” Ela olhou para a plateia, deu um tapa na perna e ziguezagueou rapidamente pelo tablado. 
 
Kim curvou-se e sussurrou: “Ela está jogando a isca para a turba”. 
 
“Eu sei, já escrevi isto nas minhas anotações, mas ainda me sinto desconfortável”, respondi-lhe. 
 
“Ah, o pobrezinho do Ken é um pouco verdinho”, Kim sorriu. 
 
“Sim, bem… o que posso fazer?” 
 
“O debate Sahlins-Obeyesekere diz respeito ao significado do que aconteceu com o Capitão James 
Cook quando chegou pela primeira vez ao Havaí. Ele estava navegando, pensando nos seus 
problemas, quando – bum! – maldita ilha no meio de uma droga de fim de mundo! Imaginem! Bem, 
eis os fatos: em janeiro de 1779, o Capitão Cook e sua tripulação desembarcaram na Baía Kealakekua. 
Cook foi saudado pelos nativos, tratado como alguém de alta patente – um cacique ou, possivelmente, 
até mesmo um deus – e levado para um templo onde ocorreram várias cerimônias de veneração. Cook 
partiu da ilha em fevereiro, mas teve de retornar após dez dias devido à avaria em um mastro. Desta 
vez os nativos o receberam com insolência e, por fim, com violência: ele foi aprisionado, morto, 
esquartejado e comido. 
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“As perguntas que, naturalmente, surgem são: por que estes eventos aconteceram? Como podemos 
entendê-los? O que significam? Sahlins e Obeyesekere deram respostas diametralmente opostas. 
 
“Antes de apresentarmos os lados contrários, enfatizemos novamente um ponto crucial: ambos 
aceitam os fatos básicos como os descrevi. Nem mesmo Sahlins, representando o lado pós-moderno, 
nega esses fatos (embora, repito, o lado pós-moderno mostre-se muito, muito, reservado sobre eles). 
Assim, o primeiro passo em qualquer historiografia integral é estabelecer os fatos empíricos sobre o 
assunto da melhor maneira que uma investigação científica permita – um levantamento dos 
quadrantes do Lado Direito, o melhor levantamento possível dos relatos objetivos sobre cada peça de 
matéria sensório-motora: onde, quando. 
 
“Ora, uma vez que tenhamos aceito os fatos gerais sobre a questão – como fizeram ambos os lados, 
explícita ou implicitamente – vamos, então, tratar das discordâncias que se centram, acima de tudo, 
em como interpretar esses fatos? O que se passou na cabeça dos nativos para que agissem daquela 
maneira? Como vamos compreender esses atos do Outro? (A propósito, há discordâncias sobre alguns 
fatos – por exemplo, quando exatamente começou e terminou a cerimônia chamada Makahiri? – um 
dado que se mostrou extremamente importante; mas esses fatos, ambos os lados concordam, deverão 
ser definidos por mais investigação e pesquisa científicas. A real discordância refere-se ao significado 
e interpretação desses fatos.) 
 
“Muito bem,” Fuentes sorriu. “Agora, o que geralmente acontece é que o lado da ciência laranja 
afirma que somente apresenta os fatos sobre a matéria, determinados empiricamente, e que as 
interpretações que se façam necessárias serão simplesmente interpretações de bom senso que 
praticamente qualquer pessoa pode fazer. Na prática, isto significa que o lado laranja escamoteia suas 
interpretações formal-racionais na sua apresentação dos fatos. (Isto levou a acusações de que a 
racionalidade laranja é basicamente eurocêntrica – uma afirmação meio verdadeira, meio falsa. A 
ciência racional laranja é universal em sua capacidade – exatamente porque um diamante cortará um 
pedaço de vidro em qualquer cultura que se encontre – e, portanto, ciência empírica universal pode 
ser usada por qualquer pessoa, em qualquer cultura, com a capacidade necessária, porque produz uma 
revelação universal suficientemente boa de verdades sensório-motoras; mas as afirmações 
circunjacentes ao uso da racionalidade laranja – tais como: o materialismo científico é a única 
abordagem verdadeira para o mundo; a racionalidade operacional-formal é o mais elevado nível de 
desenvolvimento; valores laranja são os únicos que deveriam ser aceitos pelo mundo – bem, estas 
afirmações não fazem parte da ciência universal, mas sim do cientismo imperial, que é, de fato, 
dominantemente eurocêntrico, pelo menos até agora. Mas nos recusamos a jogar fora o bebê da 
ciência universal junto com a água do banho do cientismo; a primeira é parte de qualquer 
historiografia integral, o segundo é uma patologia que podemos dispensar.)” 
 
Carla Fuentes pareceu temporariamente distraída. “Hum, onde é que eu estava mesmo? Ah, sim! Na 
prática, embora o laranja diga que está apresentando somente os fatos, ele realmente interpreta esses 
fatos usando uma racionalidade prática de bom senso, que ele considera que é tão universal quanto 
os fatos empíricos apresentados. Os fatos empíricos são realmente universais, mas a interpretação 
laranja dos mesmos não o é! E, permita-me dizer-lhes, os nativos NÃO estavam usando racionalidade 
científica laranja quanto assaram, tostaram e degustaram por toda a noite nosso velho e querido 
Capitão Cook. Eles não interpretaram esses fatos laranja, não olharam para esses fatos através de 
lentes laranja, não reagiram a esses fatos com valores laranja. Ao contrário, na maioria dos casos, 
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parece muito mais provável que tenham visto esses fatos através de olhos do meme vermelho. Se 
aceitarmos esta hipótese, pelo menos como um artifício heurístico sem muito rigor, então, cada um 
dos atos dos nativos passa a fazer sentido; há uma genuína ‘lógica’ ou ‘racionalidade’ em suas ações, 
mas esta racionalidade não é a do laranja (ou também de historiadores científicos laranja, é importante 
ressaltar) e sim a ‘lógica’ do vermelho. 
 
“Então, no sentido mais genérico, isto é exatamente o que Marshall Sahlins tenta demonstrar. Ou seja, 
que os interiores psicológico e cultural dos nativos apresentam um tipo de estrutura mítica (ou, no 
caso da Espiral do Desenvolvimento, uma estrutura vermelha), e esta estrutura predispôs os nativos 
a perceber os fatos sensório-motores no âmbito de uma estrutura de significação de padrões 
mitológicos que os induziu fortemente a ver o Capitão Cook como uma manifestação do deus Lono 
e, portanto, adorá-lo como uma divindade. Mas quando Cook retornou, a temporada cerimonial não 
estava mais sob o poder de Lono, mas sim sob o do deus guerreiro Ku; portanto, Cook foi brutalmente 
assassinado em função do fato de Ku ter eclipsado Lono.” 
 
Carla Fuentes levantou lentamente os olhos de suas anotações e sorriu. “A apresentação desta tese 
por Sahlins é realmente brilhante. Havia dito que esta é uma luta de anões? Se continuam aborrecidos 
com este comentário, vocês ainda são verdes. É claro que estava brincando, seus sujeitos mal-
humorados,” ela riu afetuosamente. “O fato é que Sahlins tem uma pitada de gênio e Obeyesekere é 
um senhor historiador. Sahlins apresenta seus argumentos em dois livros: Historical Metaphors and 
Mythical Realities: Structure in the Early History of Sandwich Islands Kingdom e – em parte como 
resposta a Obeyesekere – How ‘Natives’ Think: About Captain Cook, For Example. Muito bem, 
pessoalmente, não concordo com todas as interpretações de Sahlins. Afinal – e tentarei esclarecer isto 
daqui a pouco – nós do CI acreditamos que não haja simplesmente uma pluralidade aleatória de visões 
de mundo, como Sahlins, o bom pós-modernista, acredita, mas que haja também um desdobramento 
desenvolvimentista ou genealógico de visões de mundo, cada uma delas construída a partir de sua(s) 
predecessora(s) e, portanto, mostrando vários graus de aprendizagem social. Acreditamos que o caso 
de Sahlins ficaria muito mais forte e preciso se ele tivesse usado o espectro de consciência completo 
e a Espiral do Desenvolvimento. Assim, discordo de muitos de seus específicos detalhes 
interpretativos – alguns deles simplesmente não se encaixam em nenhuma visão de mundo. Mesmo 
assim, sua abordagem básica é tão sólida quanto importante: indivíduos veem os fatos através de seu 
aparato interpretativo. Se quisermos entender seu comportamento (Lado Esquerdo) e não meramente 
descrevê-lo (Lado Direito), então devemos tentar ver suas ações ‘de dentro’. 
 
“Ora, aqui foi onde a escola do estruturalismo apresentou uma formulação de vanguarda, 
revolucionária (escola que Sahlins segue). Ela não só nos proporcionou uma nova maneira de olhar 
de fora para as culturas – isto é, através de estruturas de cognição que são similares a uma gramática 
ou sintaxe de percepção – como também uma nova maneira para tentar entender as culturas de dentro 
– isto é, através de uma hermenêutica derivada da compreensão estruturalista geral de que 
simplesmente não percebemos o mundo, nós o construímos. O estruturalismo, seguindo as pegadas 
de gente como Kant e Saussure, foi a primeira grande escola do construtivismo sociológico e seu 
impacto é simplesmente impossível de ser superestimado. Embora as formulações originais do 
estruturalismo – como sugeridas, por exemplo, por Levi-Strauss – fossem consideradas quase todas 
inadequadas – elas deram partida a uma série de revoluções que estão conosco até hoje. Afinal de 
contas, foi a partir dessas grandes descobertas estruturalistas que foram construídas abordagens 
neoestruturalistas mais adequadas – de Jean Piaget a Jürgen Habermas, a Clare Graves, a Robert 
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Kegan, a Carol Gilligan. Também o movimento completo do pós-estruturalismo pós-moderno foi 
construído a partir das conquistas estruturalistas originais: em resumo, sem o estruturalismo, não 
existiria nem Foucault, nem Derrida, nem Lyotard. 
 
“De fato, muito do pós-modernismo é, na realidade, pós-estruturalismo. Para entender por que, basta 
olharmos para outro pioneiro do estruturalismo inicial – e provavelmente o mais influente de todos – 
Ferdinand de Saussure. Saussure, escrevendo nos primórdios do Século XX, foi o primeiro a ressaltar 
que a linguagem é um todo orgânico, um sistema holístico que não é um conjunto de elementos 
separados, mas um rico padrão interconectado de relações. Cada palavra possui significado somente 
em termos de um contexto. A ‘manga da camisa’ e a ‘manga da salada de frutas’ são, obviamente, 
duas coisas muito diferentes, embora a mesma palavra ‘manga’ seja usada – o contexto da frase 
determina o significado da palavra. Do mesmo modo, o contexto do parágrafo determina o significado 
da frase, o contexto do texto completo determina o significado do parágrafo… e assim por diante ad 
infinitum. Este era o verdadeiro significado da palavra ‘estrutura’ – não uma caixa rígida, mas um 
padrão de relações em transformação dinâmica em um sistema continuamente holístico. Uma ideia 
realmente maravilhosa de segunda camada! 
 
“E este foi o insight crucial que permeou não só o estruturalismo, mas também o pós-estruturalismo. 
Assim, mesmo hoje, ninguém menos que uma autoridade como Jonathan Culler consegue sumarizar 
a essência completa da desconstrução de Derrida com duas frases: ‘todo significado depende do 
contexto’ e ‘contextos são ilimitados’. Daí por que o pós-modernismo é, na verdade, pós-
ESTRUTURALISMO. Sem os insights revolucionários do estruturalismo (e a natureza holística de 
todos os contextos), não haveria pós-estruturalismo para se discutir. 
 
“Mas o pós-modernismo é também PÓS-estruturalismo, o qual tenta chegar a um acordo com 
algumas das falhas inerentes nas formulações estruturalistas originais. Retornaremos a essas falhas 
daqui a pouco e faremos um resumo dos vários caminhos que surgiram para superá-las. 
 
“Muito bem, seus lesos. Tudo que vimos até agora é que o melhor do estruturalismo (e, certamente, 
do pós-estruturalismo) é, acima de tudo, um holismo de segunda camada. O estruturalismo, em quase 
todas as suas formas, foi muito mal compreendido e agressivamente atacado pelo meme verde quando 
ele começou suas desordens de desconstrução PEPM, o que é desastroso, mas talvez previsível. Mas 
o fato é que o estruturalismo vê o mundo como sendo composto de padrões de sistemas autopoiéticos 
ou automantenedores de relações. Quando isto se refere a indivíduos e culturas, o estruturalismo 
afirma que todos nós possuímos mapas internos cognitivo-linguísticos que influenciam como 
percebemos e, portanto, realmente cocriamos nosso mundo. Podemos encontrar esta importante 
influência estruturalista em quase toda a psicologia do desenvolvimento contemporânea, que vê cada 
onda de desenvolvimento como possuindo uma totalidade padronizada que influencia o modo como 
os indivíduos desta onda veem o mundo. Por exemplo, os memes da Espiral do Desenvolvimento, 
são exemplos de estruturas. As visões de mundo arcaica, mágica, mítica, racional e integral de Jean 
Gebser são todas estruturas. Do mesmo modo, são os estágios de Jane Loevinger, Carol Gilligan, 
Jenny Wade, Patricia Arlin, Cheryl Armon e outros. Também vemos isto na afirmação pós-
estruturalista pós-moderna que diz que já que construímos o mundo, podemos desconstruí-lo (mesmo 
que tenham exagerado um pouco nesse ponto). 
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“Talvez possamos achar que, em um certo sentido, ‘estruturalismo’ não tenha sido um nome muito 
feliz, porque ele sugere caixas rígidas e fixas que ditariam como as pessoas pensam. Bem, não é de 
admirar que o Meme Verde Mau tenha chegado a essa conclusão! E não é de admirar por que os 
revoltados estudantes parisienses de 1968 tenham pichado os muros da cidade com ‘Abaixo o 
Estruturalismo’. ‘Estruturalismo’ deveria ter sido chamado de algo como ‘Holismo Relacional 
Padronizado’; talvez assim ele fosse mais bem aceito! 
 
“Mas talvez não. Como dissemos, as formas iniciais do estruturalismo contêm uma série de falhas 
fatais (à parte das contribuições verdadeiras e permanentes). A principal delas era que os padrões 
holísticos eram considerados como sendo anistóricos. Isto é, embora fossem padrões 
transformacionais dinâmicos no mundo, pegando sensações em estado natural e convertendo-as 
fluidamente em percepções significativas, eles eram considerados em si mesmo de um modo muito 
inflexível. A ‘estrutura profunda’, embora constantemente dinâmica, era considerada sincrônica, o 
que significa que as regras que a governavam não eram influenciadas pela história nem evoluíam com 
o tempo, enquanto as ‘estruturas superficiais’ de comportamento dos indivíduos eram consideradas 
diacrônicas, ou existentes no tempo e nas suas flutuações. 
 
“Ora, os primeiros estruturalistas tinham suas razões para afirmar que as estruturas profundas não 
interagiam com a história.” Carla levantou os olhos e nos brindou com um sorriso malicioso. “Se 
vocês tentarem discutir com, digamos, um cristão fundamentalista do meme azul, descobrirá que é 
quase impossível fazê-lo mudar de ideia. Vocês podem apresentar uma tonelada de evidências 
científicas – o histórico de fósseis, por exemplo – mostrando que o universo não foi criado em 6 dias; 
nada causará impacto. ‘Ah, o histórico de fósseis, sim… o Senhor o criou no quarto dia’.” Todos 
riram, inclusive Carla. “As estruturas dessas ondas – azul, laranja, verde – na verdade, qualquer uma 
– frequentemente apresentam-se refratárias a influências externas. Esta, obviamente, é uma de suas 
forças no curso geral da evolução – essas estruturas mentais são duradouras, caminhos testados para 
sobrevivência em condições particulares de vida, que se mudassem imediatamente a cada pequeno 
desvio da estrada, muito provavelmente, não permitiriam que a humanidade sequer sobrevivesse ao 
meme bege. Não, essas estruturas – como todas as estruturas do organismo humano – a estrutura do 
coração, do cérebro, dos rins – são mais resistentes a mudanças do que a mente do Papa”, e Carla 
novamente deu um tapa na sua coxa e riu alto. “Oh, vou me meter em apuros por causa disso. É muito 
bom que eu trabalhe no CI e não em uma universidade; eu seria condenada mais rapidamente do que 
a Madonna se despe.” Fuentes continuou a rir, quase que para si mesma, andando celeremente pelo 
tablado. “Digamos simplesmente que estruturas orgânicas são mais resistentes a mudanças do que as 
manchas de um leopardo. 
 
“Mas, obviamente, as manchas de um leopardo podem mudar – e elas mudam; na verdade, evoluem 
em primeiro lugar. Este foi o problema fundamental do estruturalismo original: ele não se encaixava 
em nenhum esquema evolucionário, uma vez que a história, supostamente, nunca afetou seus padrões 
holísticos. Uau, grande erro, hein? A natureza anistórica das estruturas foi a sua perdição. Mas, 
resumindo uma longa história, todas as formas contemporâneas de neoestruturalismo deixam bem 
claro que: (1) as estruturas profundas ou padrões holísticos relacionam-se com outras 
estruturas/padrões/ondas em todos os níveis – essas estruturas holísticas são hólons como tudo o mais 
no Kosmos6; elas estão inseridas em múltiplos contextos que ajudam a determinar seus próprios 

 
6 No livro Sexo, Ecologia, Espiritualidade, Wilber apresenta esta palavra da seguinte forma: “Os Pitagóricos 
apresentaram o termo ‘Kosmos’ que, normalmente, traduzimos por ‘cosmos’. Mas o significado original de 
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significados. E (2) essas estruturas profundas – e não somente as estruturas superficiais – evoluem. 
Os padrões relacionais holísticos de percepção evoluem – novamente, não somente suas estruturas 
superficiais como também suas estruturas profundas são modeladas pelo tempo, evolução e história. 
Dito de maneira simples, visões de mundo evoluem, ondas evoluem. E muitas escolas 
complementam: cada estrutura subsequente transcende e inclui sua(s) predecessora(s), do mesmo 
modo que praticamente todas as outras estruturas na evolução da natureza – átomos são transcendidos 
mas incluídos pelas moléculas, que são transcendidas mas incluídas pelas células, que são 
transcendidas mas incluídas pelos organismos, e assim por diante. Cada todo de uma onda de 
desenvolvimento torna-se uma parte do todo da seguinte. Cada onda é um hólon, um todo/parte 
indefinidamente, o que é a mesma ideia geral: o significado é limitado pelo contexto e contextos são 
ilimitados – cada todo é também parte de outro todo, indefinidamente. 
 
“E, de fato, quando se nota isto, então resta apenas um pequeno passo para facilmente integrar o 
melhor do estruturalismo (cada todo é também uma parte: o significado é limitado pelo contexto) 
com o pós-estruturalismo (contextos são ilimitados ou indefinidamente deslizantes), o que um de 
meus colegas fez em um livro chamado Sexo, Ecologia, Espiritualidade (SEE)7. Mas, cá entre nós, 
não comprem esse livro pois não há sexo nele. Folheei-o vorazmente em busca de imagens eróticas... 
e nada! E ele custa 40 dólares! Esqueçam. 
 
“Muito bem, voltemos ao assunto – o debate Sahlins-Obeyesekere. Após esta preparação, podemos 
voltar à história. Sahlins provém da escola estruturalista – portanto, ele sabe que não meramente 
percebemos o mundo, nós o cocriamos. Construímos realidades sociais partir de um mundo sensório-
motor de fatos. (Não criamos os fatos sensório-motores, embora esses fatos se cocriem uns aos outros, 
dado que cada hólon possui quatro quadrantes, mesmo no nível sensório-motor e, portanto, até os 
átomos estão se cocriando e se interpretando – um ponto muito técnico explicado em SEE. Por agora, 
basta a ideia simples expressa com exatidão no título do recente livro de John Searle: A Construção 
da Realidade Social – e NÃO ‘a construção social da realidade’. Como dissemos, os fatos sensório-
motores estão aí em alguma forma fundamental e, baseados nesses fatos, são construídas diferentes 
visões de mundo, visões de mundo que contêm outros fatos, valores, significados e profundidades 
não encontrados no mundo sensório-motor; porém, o mundo sensório-motor não se evapora 
simplesmente. O real lado negativo tanto do estruturalismo quanto do pós-estruturalismo é que, 
compreendendo que grande parte do mundo é uma construção social, ambos podem escorregar para 
o conceito errôneo de que não haja fatos sensório-motores de qualquer espécie, conceito este que 
atinge seu extremo em um pós-estruturalismo pós-moderno impulsionado por boomerite e pela 
pretensão de que ‘Ninguém me diz o que devo fazer!’). 
 
“Sahlins é um pós-moderno com boa reputação – isto é, passou do estruturalismo para um tipo de 
pós-estruturalismo – assim, ele tende para a escola do ‘não há fatos, somente interpretações’. Isto é, 
ele é um bom historiador do meme verde. Mas isto não prejudica os aspectos verdadeiros do pós-
estruturalismo pós-moderno, a saber, que os mapas cognitivos que carregamos em nossas cabeças 

 
Kosmos era a natureza ou processo padronizado de todos os domínios da existência, da matéria à matemática 
ao sagrado, e não meramente o universo físico, o que geralmente os termos ‘cosmos’ e ‘universo’ significam 
hoje... O Kosmos contém o cosmos (a fisiosfera), a vida (a biosfera), a mente (a noosfera) e o sagrado (a teosfera 
ou domínio divino).” (N.T.) 
 
7 Obra-prima de Ken Wilber, na qual ele apresentou pela primeira vez sua Metateoria Integral. (N.T.) 
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constroem grande parte das realidades sociais que ‘vemos’ ao nosso redor. Daí por que Sahlins 
apresenta esta brilhante e atraente leitura de como um mapa ou visão de mundo mítica pode perceber 
este janota branco surgindo de um grande navio e desembarcando na praia da sua ilha. E como, poucas 
semanas depois, pode ver algo completamente diferente e cometer um homicídio brutal, comendo a 
pessoa que previamente havia divinizado. Tema quente, gente! 
 
“Aqui é que a coisa começa a ficar engraçada, e complicada. Sahlins, como um bom historiador do 
meme verde, afirma que diferentes culturas possuem diferentes visões de mundo, mas não se pode 
dizer que uma seja melhor do que outras, ou que uma seja mais verdadeira do que outras, ou fazer 
qualquer tipo de julgamento universal de melhor ou pior. Ele não acredita, como um historiador de 
segunda camada acreditaria, que possam, de fato, ser feitos alguns julgamentos universais entre 
culturas. Como já vimos, a maioria dos teorizadores do PEPM afirma que não se pode fazer nenhum 
julgamento entre culturas, embora a turma pós-estruturalista pós-moderna faça toneladas de 
julgamentos universais sobre a cultura ocidental, o Iluminismo, o patriarcado e assim por diante. O 
que eles querem dizer é: nenhum julgamento universal tem valor, a não ser os deles, um sutil 
movimento boomerítico, se é que houve um. E iremos assistir o próprio Sahlins cair com muita 
frequência nesta contradição de desempenho. 
 
“Sahlins, como historiador do meme verde sensível diz, e eu cito: ‘Quero sugerir que não se pode 
fazer boa história, nem mesmo história contemporânea, sem considerar as ideias, ações e ontologias 
que não são nem nunca foram as nossas. Culturas diferentes, racionalidades diferentes.’ Assim, 
Sahlins considera sua tentativa de se colocar no âmbito da diferente racionalidade dos havaianos 
como um esforço solidário para entender o Outro em seus próprios termos e não em termos 
eurocêntricos ocidentais. Ele não deseja impor nossa ‘racionalidade’ ocidental à ‘racionalidade’ da 
tribo havaiana. 
 
“Mas é exatamente disto que Obeyesekere o acusa. Ele sugere que Sahlins está sendo eurocêntrico, 
etnocêntrico e racista até a medula, especialmente ao fingir não o ser. Obeyesekere afirma, com 
evidências substanciais, que a ideia de os havaianos terem considerado Cook um deus era um mito 
europeu, refletindo hipóteses divinas da grandiosidade da cultura europeia: os pobres nativos eram 
tão ignorantes que pensavam que fôssemos realmente deuses! Para dificultar as coisas para Sahlins, 
Obeyesekere é do Sri Lanka, um não europeu (o que, na visão do PEPM, é um grande trunfo), e o 
próprio Obeyesekere sugere que, sendo um não europeu, pode reconhecer asneiras logo que as vê e 
que a conclusão de Sahlin encaixa-se muito bem nessa categoria. 
 
“Sahlins, vocês podem imaginar, ficou furioso. A única coisa que você não pode chamar um meme 
verde é de insensível. Esta é sua palavra de ordem. A briga que se seguiu, levada a termo nas páginas 
de várias publicações, desde o New York Review of Books ao Times Literary Supplement, 
prodigiosamente plena de farpas ad hominen de ambos os lados, envolveu, na verdade, uma clássica 
luta entre um historiador do meme verde e um historiador do meme laranja. Embora Obeyesekere 
seja do Sri Lanka, ele defendia uma racionalidade prática universal por parte dos nativos. Ele afirmou, 
com evidências importantes, que os nativos fizeram o que o bom senso e a racionalidade prática 
fariam – o mesmo tipo de racionalidade prática que vocês ou eu usaríamos. Um teorizador simpático 
à historiografia do meme laranja de Obeyesekere escreveu o seguinte: 
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Os atos dos ilhéus em relação aos Ingleses podem ser explicados por modos 
perfeitamente compreensíveis em termos humanos (isto é, termos universais) sem 
recorrer a nenhuma teoria cultural estruturalista [ou pós-estruturalista]. No Havaí, os 
Ingleses foram muito bem recebidos no início, mas um assassinato após o primeiro 
contato chamou a atenção dos ilhéus para o poder e a ameaça dos estrangeiros. 
Entretanto, uma vez que ficou claro para os nativos que os Ingleses eram somente 
visitantes e não conquistadores, as coisas melhoraram até o ponto em que se pode 
estabelecer relações diplomáticas normais entre povos com formações tão 
divergentes [porque compartilhavam vários níveis do mesmo mundo universal]. Esta 
é visão do senso comum, para a qual apontam todas as evidências, mas que é tão 
ridicularizada por [Sahlins, Dening etc.]. Por que os estruturalistas relutam tanto em 
aceitá-la? 

 
“Obviamente, quando fala em ‘estruturalistas’, ele se refere ao estruturalismo e, especialmente, ao 
pós-estruturalismo, que concordam que o mundo não é a soma de fatos, mas a soma de fatos e 
interpretações (embora ambos exagerem o segundo). O meme laranja defende um mundo único de 
fatos comuns, que o historiador científico pode descobrir; o meme verde defende um mundo 
pluralista de interpretações irredutíveis, que o historiador pós-moderno deve cocriar. (Como vimos, 
a abordagem integral sustenta ambos e tem uma metodologia específica que os inclui — nós a 
apresentaremos em breve.) 
 
“Obeyesekere, como bom historiador do meme laranja, até tem um explicação de bom senso, 
perfeitamente aceitável, para o motivo de os nativos da ilha comerem os visitantes: como em tantas 
tribos, os ilhéus haviam esgotado e saqueado ecologicamente as áreas vizinhas, e o canibalismo seria 
uma das poucas fontes de proteína que tinham. Eles estavam sendo perfeitamente racionais em função 
das circunstâncias. E sugerir o contrário é simplesmente patrocinar o disparate racista eurocêntrico. 
A própria afirmação de ‘alteridade’ e ‘heterogeneidade’ das culturas, constantemente apregoada pelos 
pós-modernistas, de Edward Said a Lyotard, é apenas uma nova forma sutilmente disfarçada de 
imperialismo, afirma Obeyesekere e seus partidários. 
 
"Uau! Vocês podem vislumbrar as frentes de batalha aqui. Mais uma vez, quero sugerir que ambas 
as abordagens, laranja e verde, têm pontos importantes que precisam ser incorporados em qualquer 
historiografia verdadeiramente integral. Ambas estão meio certas, meio erradas – o refrão constante 
do integralista.” 
 
O tamanho diminuto de Carla Fuentes era ofuscado por uma aura energética do tamanho de um 
caminhão Mercedes. Ela continuava a volitar pelo palco, nunca tocando o chão. 
 
“Como vimos, o historiador científico laranja está correto quanto à existência de um mundo de fatos 
sensório-motores que independem de qualquer mente humana particular. (A terceira camada 
afirmaria que, embora eles sejam independentes das mentes humanas, não são independentes da 
Mente ou do Espírito, mas isso é outra conversa! [Ver ‘On the Nature of a Postmetaphysical 
Spirituality’.]) Há trilhões de fatos sensório-motores que preexistiram ao surgimento da humanidade 
– a existência de átomos, estrelas, moléculas, planetas, galáxias, a maioria das formas de vida vegetal 
e animal – e essas dimensões da realidade continuam a existir independentemente de nós (embora os 
hólons nesses níveis se cocriem mutuamente; ver SEE). E quando nós, humanos, atuamos no mundo 
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sensório-motor, produzimos artefatos materiais que também são factuais, mesmo que esses fatos 
tenham informações incorporadas neles que só possam ser vistas a partir de níveis de 
desenvolvimento mais elevados.8 
 
“Por exemplo, eu poderia escrever um livro. O livro em si é um objeto material que pode ser 
investigado cientificamente – ele pesa tantos gramas, foi publicado em tal data por tal editora, foi 
comprado por uma pessoa, foi vendido a essa pessoa, o autor morreu na data tal, ele foi enterrado em 
tal local, 22 pessoas compareceram ao funeral, suas cinzas foram espalhadas em tal lugar, seu livro 
vendeu 124.000 cópias, foi traduzido para 14 idiomas estrangeiros, e assim por diante. E a 
historiografia científica laranja sempre tenta se ater, tanto quanto possível, a esses fatos, o que é bom 
– é uma parte muito importante da história. 
 
“Mas... e o significado do livro? O significado real do que o autor escreveu? Opa! Nenhuma ciência 
objetiva vai ou pode responder a esta pergunta. Isto é uma questão de interpretação, de hermenêutica, 
de contextos culturais, práticas linguísticas, significados individuais e culturais, valores, intenções, 
motivações. E nada disso existe independentemente de mentes humanas que percebem 
especificamente essas coisas. E o historiador do meme verde sabe disso. Essa parte da história é uma 
questão interpretativa, e nós não descobrimos interpretações, nós as fazemos ou cocriamos. [Ver 
‘Teoria Artística e Literária Integral’, capítulos 4 e 5 do livro O Olho do Espírito de Ken Wilber.] 
 
“Em outras palavras, grande parte da cultura – e, portanto, da antropologia cultural, etnologia e 
história em geral – é composta de textos. Não apenas de livros, mas de todas as mensagens que exigem 
interpretação, ou seja, de toda a comunicação: símbolos, signos, rituais, celebrações, enunciados, 
comportamento da fala, fantasias, visões, ritos de passagem, comunicação cotidiana, fala comum, 
narrativas, motivações, intenções etc.: abra a boca e alguém tem de interpretar o que você está 
dizendo. A intersubjetividade linguística é um importante transmissor dessa exigência interpretativa, 
a ponto de Derrida exagerar um pouco e afirmar: ‘Não há nada fora do texto!’ Bem, há todo tipo de 
coisas fora da interpretação linguística, mas, afinal, nada que esteja livre de interpretação, porque os 
quadrantes do Lado Esquerdo percorrem todo o caminho abaixo, e até mesmo os hólons atômicos 
interpretam-se entre si. Porém, isto não nega a existência dos aspectos do Lado Direito, eventos 
objetivos no espaço-tempo que estão mais ou menos abertos ao escrutínio científico. 
 
“Mas o escrutínio científico é apenas metade da história. Não só o que isto faz, mas o que isto 
significa? A historiografia científica pode dizer muito sobre o primeiro e a historiografia 
hermenêutica aborda o último. Ambas são importantes; nenhuma delas pode ser dispensada. Porém, 
a hermenêutica é, claramente, a metade mais difícil da disciplina, porque é dialógica, não apenas 
monológica. No entanto, só porque é difícil, escorregadia, fluida e deslizante, não significa que a 
interpretação possa ser jogada fora como lixo pós-moderno. A interpretação é uma parte intrínseca 
do Kosmos em todos os níveis, e não há como fugir desse fato específico. Por outro lado, diferentes 
mentalidades interpretarão o mesmo evento de maneiras diametralmente opostas – e é aí que mora o 
problema. 
 
“Ora, uma vez que que as interpretações são construídas na história porque são construídas no 
Kosmos em todos os níveis, existem várias maneiras de proceder. Se tivéssemos de escolher um 
insight que definisse o pós-modernismo, ele seria que nós não só percebemos o mundo, nós o 

 
8 Ver “Hólons, Artefatos e Amontoados” de Fred Koffman em www.ariraynsford.com.br. (N.T.)  
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interpretamos (e, portanto, o cocriamos) – insight que pode ser rastreado até Kierkegaard, Nietzsche, 
Dilthey, Heidegger e, mesmo hoje, com Foucault, Derrida, Lyotard e seguidores. Além disso, 
diferentes pessoas em diferentes épocas e lugares criaram diferentes interpretações do mundo – 
criaram diferentes visões de mundo. Então, dada essa situação inescapável, como vamos proceder? 
Como proceder na ciência, na filosofia, na historiografia e assim por diante? Dada a múltipla confusão 
que é a cultura – devido à incontrolável pluralidade de visões de mundo – como sequer podemos 
começar a entender o(s) Outro(s)? 
“O Iluminismo, é óbvio, proporcionou-nos, basicamente, a ciência, a economia e o liberalismo, os 
quais, em suas primeiras formas, compartilhavam a crença do laranja em um mundo singelo, 
monológico, universal, um mundo de fatos sensório-motores, e, portanto, a questão das múltiplas 
visões de mundo simplesmente não surgiu. Ao emergir e se libertar da associação mítica e do meme 
azul, o que a ciência laranja fez foi assumir sua recém-descoberta racionalidade formal e usá-la para 
investigar o mundo sensório-motor. Ora, acontece que os fundamentos do mundo sensório-motor, o 
mundo dos fatos empíricos, são de fato universais. Diamante corta vidro etc. etc. etc. Assim, a ciência 
iluminista libertou o mundo das superstições míticas sobre os fatos sensoriais e, na maior parte das 
vezes, saiu-se brilhantemente. Suas realizações positivas simplesmente não podem ser 
superestimadas ou superenaltecidas. 
 
“Mas observem o quanto a ciência laranja deixou de fora! Ao se ater a ocasiões sensório-motoras ou 
do Lado Direito, deixou de fora todos os domínios interiores – consciência, introspecção, 
interpretações, visões de mundo e assim por diante. Teria sido bom se a ciência empírica dissesse 
simplesmente: ‘nossos métodos não conseguem acessar esses importantes domínios, por isso vamos 
permanecer em silêncio sobre eles’. Mas a ciência deu mais um passo em direção ao cientismo 
dizendo: ‘esses domínios não existem porque nossos métodos limitados, parciais e idioticamente 
restritos não conseguem acessá-los’. Bem, não foi exatamente assim que ela falou, certo? Mas foi 
exatamente o que aconteceu – ela negou completamente a existência dos interiores. E este foi o lado 
negativo real do Iluminismo. 
 
“O meme verde foi o primeiro a identificar essa catástrofe e, na verdade, o primeiro a perceber que o 
universo é um mundo de interpretações, não meramente de fatos. E assim, como estávamos dizendo, 
aonde vamos a partir daí? 
 
“Existem dois principais rumos de ação que podemos seguir em face das múltiplas interpretações 
que, de fato, constituem o nosso mundo, e o mundo pós-moderno seguiu os dois: pluralismo e 
genealogia. O primeiro é descritivo e o segundo, desenvolvimentista. 
 
“Pluralismo – ou relativismo pluralista – significa simplesmente que as interpretações que qualquer 
pessoa ou qualquer cultura faz sobre o mundo devem ser julgadas por seus próprios padrões e 
critérios. Uma ‘metanarrativa’ – que é uma coisa muito ruim, se vocês não sabem – é definida como 
qualquer relato de um Outro que atribui a esse Outro algo diferente do que o Outro atribuiria a si 
mesmo. Isso está perfeitamente claro, né?” A plateia riu. 
 
“Em outras palavras, as metanarrativas são ‘ruins’ no sentido de que nós realmente não deveríamos 
impor nossas interpretações sobre os outros – ou seja, sobre o Outro. Você olha para uma pintura de 
Van Gogh e vê anjos de luz descendo sobre a natureza; eu vejo um campo de trigo ondulando. Como 
ousa dizer que a sua interpretação é a correta? E pior, como você se atreve a pegar seus exércitos e 
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invadir meu território de forma que possa enfiar sua interpretação do mundo pela minha goela? O 
nome disto é imperialismo. 
 
“Eu levo esse ponto muito a sério, amigos. Como vocês podem afirmar que a sua interpretação é 
melhor que a minha? Esta é realmente a essência do primeiro importante caminho através da pós-
modernidade: interpretações são inescapáveis, e todas as interpretações têm igual direito à existência. 
Pluralismo, relativismo e igualitarismo andam de mãos dadas por esse caminho particular, e muito 
importante, do pós-modernismo. Vocês podem notar que esta é também, de longe, a rota pós-moderna 
mais popular. Nomes associados ao relativismo pluralista incluem Derrida, Lyotard, aspectos do 
Wittgenstein maduro, Michel de Certeau, Edward Said, Richard Rorty, Stanley Fish etc. 
 
“O segundo principal rumo de ação através do mundo pós-iluminismo, pós-moderno – isto é, o mundo 
em que ambos, fatos e interpretações, são irredutíveis – é o genealógico. Ora, a primeira abordagem 
importante, a pluralista, é basicamente um tipo de hermenêutica no espaço: vocês descobrem um 
Outro – outro texto, outra pessoa, outra cultura – e tentam descrevê-lo de dentro, tentam entendê-lo, 
tratam-no com respeito, cuidado e preocupação. Vocês não impõem suas interpretações ou seus 
julgamentos ao Outro. 
 
“A segunda abordagem importante ao pós-modernismo faz tudo isso, mais uma coisa: segue o Outro 
não apenas através do espaço, mas através do tempo. Ela tenta entender o Outro à medida que o Outro 
se desdobra na história, e tenta perceber se há algum padrão nesse desdobramento temporal. Isto é 
genealogia no sentido mais amplo. 
 
“Se vocês estiverem curiosos, e eu sei que estão, há dois principais subconjuntos de genealogia: 
rupturas e desenvolvimento. A escola das rupturas, associada a Bachelard, Canguilhem, Kuhn inicial 
e Foucault inicial, veem os vários estágios de desenvolvimento como sendo quase inteiramente 
aleatórios, sem lógica de conexão entre eles – apenas rupturas. As mudanças realmente não merecem 
a denominação de ‘estágios’ – são simplesmente epistemes mutáveis, sem se fundamentarem em 
qualquer realidade ou quaisquer padrões de desenvolvimento. Esta genealogia de rupturas, na 
verdade, compartilha muito do primeiro rumo de ação, o do relativismo pluralista, e ambas as escolas, 
em geral, sentem-se confortáveis entre si. 
 
“O segundo subconjunto genealógico é o do desenvolvimento: ele segue as várias etapas ou ondas do 
Outro através do espaço-tempo, e observa cuidadosamente essas ondas para ver se existem padrões 
no desdobramento. 
 
“Ora, como acontece em qualquer uma dessas escolas, há um modo ‘bom’ e um modo ‘ruim’ de fazer 
genealogia do desenvolvimento. O modo ruim – que quase todos os genealogistas originais seguiram 
naturalmente – foi assumir sua interpretação do mundo, imaginar que ela é o estágio mais elevado de 
desenvolvimento de todo o universo e, em seguida, ler o desenvolvimento histórico do Outro como 
uma série de instáveis solavancos em direção ao seu glorioso estágio. Na esteira do Iluminismo, claro, 
a ciência foi considerada como o auge do progresso e, assim, a maioria dos primeiros 
desenvolvimentistas tendeu a julgar quão ‘baixa’ ou ‘alta’ seria uma cultura em função de seu maior 
ou menor afastamento de Newton. Juntamente com uma interpretação maluca do Darwinismo, esses 
evolucionistas sociais fizeram basicamente tudo o que não queremos quando nos dedicamos a estudos 
de desenvolvimento. Eles se posicionaram fora das culturas do Outro, assumiram suas próprias 



20 
 

interpretações favoritas do texto do mundo (isto é, positivista, reducionista, somente Lado Direito, 
um demente Darwinismo flatland, a racionalidade egoica é o estágio mais elevado, não há estados 
alterados importantes etc. etc. etc.) e, então, usaram essa escala ridícula como uma escala universal 
absoluta do desenvolvimento humano para avaliar todos os Outros. Obviamente… 
 
“Nenhum desenvolvimentista pós-moderno atual faz algo assim, embora seus críticos sempre 
assumam que ele faça. A ‘boa’ genealogia, ao contrário, consiste em uma tentativa de entender 
hermeneuticamente a visão de mundo de qualquer grupo de pessoas em termos com os quais elas 
mesmas concordariam. O primeiro passo da boa genealogia consiste em um envolvimento 
interpretativo na visão de mundo daqueles cuja história e linhagem estão sendo delicadamente 
traçadas. A visão de mundo ou visões de mundo são, então, hermeneuticamente descritas ao longo 
do tempo, com cada onda sempre colocada em termos que os próprios indivíduos sintam que refletem 
suas percepções empaticamente (ou, se eles já faleceram, que provavelmente aceitariam, tanto quanto 
pode ser determinado). Isto NÃO é uma metanarrativa no sentido de Lyotard, porque não atribui ao 
Outro nada significativo que o Outro não se atribuiria. Esta é uma das muitas razões pelas quais a boa 
genealogia se enquadra na rubrica do pós-modernismo. 
 
“Há aproximadamente um século de bons estudos genealógicos. O que eles descobriram é que, neste 
universo pluralista de múltiplas visões de mundo, algumas visões de mundo realmente se 
desenvolvem ao longo do tempo, e esse desenvolvimento pode ser rastreado. Nem tudo na consciência 
humana ou na cultura evolui, mas alguma coisa sim, e é claro que qualquer abordagem que afirme 
ser integral incluirá essas correntes desenvolvimentistas e evolucionárias. 
 
“Permitam-me dar um exemplo de uma boa genealogia. Carol Gilligan, em um maravilhoso livro 
chamado Uma Voz Diferente, examinou as atitudes de um grupo de mulheres em relação ao aborto, 
entre outras coisas. Ela descobriu, por meio de cuidadosa pesquisa dialógica baseada em 
entendimento mútuo – isto é, ela conversou com os sujeitos sobre como eles sentiam e registravam 
suas respostas em termos que os próprios sujeitos concordavam – que a maioria das mulheres 
começava em um estágio focado no eu e em suas necessidades imediatas. Essa visão de mundo, se 
mudada ou transformada ao longo do tempo, desabrochava para uma visão de mundo que se 
concentrava em ajudar outros que estavam próximos da pessoa – Gilligan chamou-a de estágio de 
‘cuidado’. Se essa visão de mundo mudava ao longo do tempo, ela se transformava em uma visão de 
mundo que se preocupava em ajudar não apenas aqueles próximos à pessoa, mas todos que 
precisassem de ajuda – Gilligan chamou-a de estágio de ‘cuidado universal’. Todas as mulheres 
nesses três estágios concordaram com essas descrições. Nada foi imposto às mulheres; suas visões 
foram simplesmente caracterizadas dialogicamente. 
 
“Quando Gilligan analisou os resultados gerais, ela percebeu que as respostas morais das mulheres 
às suas perguntas desdobravam-se ou desenvolviam-se em três ondas ou estágios: egoísta, cuidado e 
cuidado universal. A própria Gilligan os chamou de ‘estágios hierárquicos’. Por que ‘hierárquicos’? 
Porque cada estágio transcendia e incluía seus predecessores – mas não vice-versa. Ou seja, cada 
estágio possuía todas as capacidades do seu antecessor, além de algo novo. Cada estágio apresentava 
um crescimento orgânico, nidiforme e, portanto, era de fato mais profundo ou superior em sua 
capacidade moral. Quando uma mulher mudava do estágio egoísta para o estágio de cuidado, ela 
conseguia se preocupar consigo mesma, mas também com outros: ela tinha tudo encontrado no 
estágio egoísta, além de uma capacidade adicional que faltava no estágio egoísta. Da mesma forma, 
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quando ela passava do estágio de cuidado para o estágio de cuidado universal, ela adicionava outra 
capacidade: ela podia cuidar de si mesma, das pessoas próximas a ela e de todas as outras pessoas ao 
redor do mundo que precisassem de ajuda. 
 
“Essa, claro, é uma hierarquia nidiforme de crescimento. Tendo descoberto esse padrão orgânico de 
crescimento – pelo menos para esse grupo – Gilligan pôde, então, fazer alguns julgamentos morais 
sobre o grau de desenvolvimento dos indivíduos no grupo, mas esses julgamentos eram inerentes às 
respostas do grupo, não foram impostos às mulheres por Gilligan – eram inerentes à hermenêutica 
dos próprios sujeitos, não impostos de fora. O padrão do fluxo de desenvolvimento, para ser autêntico, 
deve crescer de dentro e ser elucidado de dentro. Pesquisas posteriores determinaram quantos grupos 
diferentes de mulheres seguiam esse padrão de crescimento. Em alguns casos, descobrimos que as 
sequências de desenvolvimento estão limitadas a uma subcultura; em outros, a uma ampla cultura de 
muitos subgrupos; e, em alguns, os padrões de desenvolvimento parecem ser universais – mas essa 
conclusão é SEMPRE subordinada a dados de pesquisas adicionais. Um desenvolvimentista 
responsável NUNCA impõe um esquema de desenvolvimento para qualquer cultura sem pesquisa 
hermenêutica interior apropriada que sustente suas sugestões (embora praticamente todos os críticos 
afirmem isso, o que, francamente, nos fala um pouco mais sobre o crítico do que sobre os 
desenvolvimentistas). 
 
“Mas, claro, observem: uma vez que Gilligan descobriu que existem três estágios de desdobramento 
moral para essas mulheres, uma mulher no estágio 1 não negaria, indignadamente, que haja estágios 
superiores? E já que ela nega estágios mais elevados, a afirmação de Gilligan de que essa mulher no 
estágio 1 está em um estágio mais baixo do que os estágios 2 e 3 – essa afirmação não é uma 
metanarrativa no mau sentido, já que a mulher não concorda com essa categorização de sua 
experiência? Não, a avaliação de Gilligan não é uma metanarrativa: Gilligan simplesmente ressalta 
que se a resposta do estágio 1 muda, em todos os casos ela muda para um tipo de resposta do estágio 
2 (vai de egoísta para cuidado). Portanto, a mulher do estágio 1, que NÃO mudou para o estágio 2, 
não teve a experiência do estágio 2 que permitiria que ela negasse autenticamente a validade do 
estágio 2 em termos aceitáveis para as mulheres do estágio 2. Em outras palavras, a mulher do estágio 
1 está realmente praticando uma metanarrativa inválida porque está atribuindo ao estágio 2 coisas 
que o estágio 2 não atribui a si mesmo. Cada mulher do estágio 2, por outro lado, experienciou o 
estágio 1 e, portanto, a mulher do estágio 2 pode, de uma forma que não é uma metanarrativa, dizer 
que o estágio 2 é mais elevado, mais amplo, mais profundo que o estágio 1. Em outras palavras, a 
negação de estágios hierárquicos é em si uma metanarrativa inválida. De Ferrer a Tarnas, a Hickman, 
a Delores, a Beliot, encontram-se essas metanarrativas inválidas e inautênticas desfilando como 
ressonâncias sensíveis, cuidadosas, empáticas, ao passo que são uma violência hermenêutica com 
outro nome. 
 
“Muito bem, mas por que fazer esses tipos de estudos? Bem, aqui está uma resposta. Eu não posso 
falar por vocês, mas como mulher, quando li pela primeira vez Uma Voz Diferente, eu conferi minhas 
respostas o mais rápido que pude. O que as mulheres disseram fez sentido para mim e como Gilligan 
resumiu tudo também fez sentido para mim – e por Deus ou pela Deusa, eu queria estar no estágio 3! 
Eu não queria estar no estágio 1 ou 2. Fiquei feliz que muitas, talvez a maioria, das minhas respostas 
foram do estágio de cuidado universal – estágio 3 – mas em vários exemplos fiquei chocada ao 
encontrar respostas do estágio de cuidado e até mesmo do estágio egoísta dominando. E eu lhes digo 
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que, analisando minhas respostas com a escala de desenvolvimento que Carol descobriu, cresci um 
pouquinho simplesmente lendo o livro. 
 
“Então, essa é uma das principais razões pelas quais fazemos estudos de desenvolvimento. Se vocês 
almejam transformação e crescimento, vocês têm de saber como crescer, não é mesmo? Estudos de 
desenvolvimento orgânicos podem sugerir uma postura do estágio superior, ajudando a nos 
orientarmos para os nossos próprios potenciais mais elevados ou, pelo menos, sugerindo vários tipos 
de potenciais superiores. É claro que temos de considerar todos esses mapas com moderação – mas 
o que há de novo nisso? ‘Considerar com moderação’ não significa ‘jogar na lata de lixo’. Além disso, 
existem exceções a todas as regras e todos os esquemas, e vocês não precisam estar envolvidos em 
classificações rígidas ou rotuladoras para encontrar dicas úteis em mapas orgânicos cuidadosamente 
pesquisados. Nós chamamos esses estudos de ‘orgânicos’ porque, como todos os organismos naturais 
– das amebas às rosas aos pássaros – eles mostram crescimento e desenvolvimento. 
 
“Mas aqui está outra coisa, a coisa incrivelmente importante, que a genealogia orgânica faz: nos tira 
do beco sem saída do pluralismo e do pós-modernismo radical. A genealogia nos resgata do 
relativismo pluralista, do igualitarismo flatland, do pós-modernismo desconstrutivista que são a 
epidemia da nossa época. A genealogia é a cura para o pesadelo pós-moderno que arruinou não só a 
academia, mas muito da cultura em geral. Em suma, a genealogia é a cura para o pluralismo. 
 
“E tenho certeza de que vocês conseguem perceber como isso acontece, não é? 
 
“Tomemos o exemplo de Gilligan. O pós-modernista pluralista afirmaria que, além de injunções tão 
óbvias como ‘não prejudicar o outro’, todas as perspectivas individuais e culturais são essencialmente 
iguais e, portanto, todas as respostas das mulheres são igualmente válidas, já que quem somos nós 
para julgar o que é superior ou inferior? Quem somos nós para definir um padrão abstrato e impô-lo 
a essas mulheres, dizendo que algumas de suas respostas são inferiores ou superiores a outras? 
Deixemos todos os estágios agirem livremente, que sejam igualmente respeitadas todas as respostas 
neste glorioso mundo igualitário. 
 
“Bem, nós tivemos três décadas do estágio egoísta agindo livremente, não é mesmo? Boomerite é 
exatamente parte do resultado. A razão pela qual a genealogia é a cura para o pluralismo é que 
pesquisas cuidadosamente realizadas sobre padrões culturais que se desdobram ao longo do tempo 
sugerem vários padrões orgânicos que a própria cultura proclama (é por isso que eles não são uma 
metanarrativa exteriormente imposta). Esses padrões de fluxo sugerem julgamentos intrínsecos ao 
desdobramento cultural em si (e inerentes em vários padrões de aprendizagem social), padrões que 
não são impostos de fora; esses padrões naturais, internos e orgânicos nos ajudam a estabelecer uma 
bússola moral no meio do aparato sem rumo, flatland, que é o relativismo pluralista. Além disso, 
esses padrões holísticos de desdobramento nos mostram como chegar a uma onda de 
desenvolvimento da consciência na qual todas as posturas podem ser tratadas de forma justa, 
imparcial e mundicêntrica – o que é o objetivo real do autêntico pós-modernismo. 
 
“Muito bem, vamos dar uma parada e ver onde estamos. Nós estamos olhando para as reações 
históricas ao Iluminismo laranja e, em especial, a suas lamentáveis inconveniências. Nós estamos no 
ponto no qual o meme verde começou a emergir e notar que as interpretações e o componente 
subjetivo da realidade (ou a consciência em si) são tão importantes, às vezes mais, do que o mundo 
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objetivo-factual. O verde também é chamado de ‘eu subjetivista’ precisamente porque é muito 
sensível às dimensões interiores. 
 
“Esse mundo pós-iluminista, pós-laranja e pós-moderno descobriu que, no lugar de um único mundo 
universal de fatos sensório-motores, havia (também) uma infinidade de mundos de diferentes 
interpretações. Na esteira dessa percepção um tanto chocante, houve duas respostas principais: 
considerar as múltiplas interpretações como dadas e irredutíveis, sem nenhuma inerentemente 
superior às outras. Essa era a abordagem padrão do meme verde (isto é, a visão de mundo à medida 
que ela evoluía na estrutura verde) – uma abordagem que estamos chamando de relativismo pluralista 
e que veio a definir o próprio pós-modernismo. Obviamente, ele também se tornou a casa do Meme 
Verde Mau (MVM) e de boomerite… com todos os seus pesadelos. Porém, seus aspectos positivos e 
sadios não devem ser esquecidos ou ignorados. 
 
“A segunda abordagem concordava com a primeira no sentido de que não há um único mundo pré-
dado, mas uma multiplicidade de interpretações pluralistas. Mas foi um passo além e rastreou 
organicamente essas interpretações ao longo do tempo. E o que ela descobriu foi que, em muitos 
casos, essas interpretações organizavam-se ao longo de uma hierarquia nidiforme de crescimento, um 
desdobramento desenvolvimentista orgânico de ondas cada vez mais abrangentes. Em outras 
palavras, alguns (não todos) aspectos das visões de mundo desenvolveram-se organicamente ao longo 
do tempo, com visões de mundo seniores transcendendo, mas incluindo suas juniores – da mesma 
forma como organismos transcendem, mas incluem células, que transcendem, mas incluem 
moléculas, que transcendem, mas incluem átomos. 
 
“Essas hierarquias de crescimento orgânico ainda eram pluralistas de muitos modos importantes, 
porque cada estágio ou onda era visto como um ingrediente crucial na Espiral do desenvolvimento 
completa. Tudo das visões de mundo pluralistas era visto como fundamentalmente importante no 
desdobramento geral, e todas elas continuaram a desempenhar um papel crucial em qualquer fase 
subsequente. Ao contrário dos primeiros desenvolvimentistas, que viam cada onda ‘superior’ se livrar 
da desagradável onda ‘inferior’, a boa genealogia descobriu que todas as ondas permanecem cruciais 
no desenvolvimento global e se conservam funcionais em todas as ondas subsequentes. Portanto, cada 
onda foi plenamente honrada e incluída, exatamente como é, E algumas ondas foram vistas como 
mais abrangentes, mais inclusivas, mais cuidadosas e mais compassivas do que outras: egoísta para 
cuidado para cuidado universal, por exemplo. As ondas do desenvolvimento eram ondas de crescente 
cuidado e consciência. 
 
“Essa segunda abordagem foi a genealogia orgânica em suas muitas formas. Não apenas a genealogia 
orgânica foi a saída do pluralismo, mas também foi, em essência, a abordagem de segunda camada 
do pós-modernismo, a estrada amarelo-turquesa através do mundo pós-moderno (e, portanto, 
inicialmente, foi muito menos comum que o caminho dos meme verde). Ela foi um pós-modernismo 
construtivo na medida em que transcendeu e incluiu o verde: aceitou e incluiu o pluralismo 
maravilhosamente emancipado pelo meme verde, mas então, em vez de deixar os fragmentos se 
espalharem em tumulto desesperado, teceu-os – baseada em uma hermenêutica interior de 
concordância mútua – em um espectro integral de consciência, uma holarquia nidiforme de 
crescimento e inclusão que abrangia todas as visões de mundo em seus próprios termos, mas unidas 
em uma tapeçaria de cuidado e consciência crescentes. 
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“O pós-modernismo de segunda camada ou integral pode ter sucesso nessa tarefa porque o 
desenvolvimento em si é cada vez mais entendido como uma questão incrivelmente complexa. Não 
é que haja uma única linha de desenvolvimento que sobe desajeitadamente uma escada de estágios 
lineares, livrando-se criticamente dos degraus anteriores como pele descascada e nojenta. Ao 
contrário, há múltiplas linhas ou correntes de desenvolvimento que percorrem os vários níveis ou 
ondas de desenvolvimento, de modo que os indivíduos e as culturas sempre foram um complexo 
amálgama de algumas capacidades altamente desenvolvidas, outras com um desenvolvimento médio 
e ainda outras que mostram pouco ou nenhum desenvolvimento. Sem mencionar que estados 
alterados autênticos estão disponíveis em praticamente cada estágio (ver abaixo). Assim, ‘classificar’ 
uma pessoa ou cultura como superior ou inferior baseando-se em uma única escala monolítica é 
impossível (esse foi o erro grosseiro, embora pioneiro, cometido por praticamente todos os primeiros 
desenvolvimentistas, de Joachim de Flora a Auguste Comte). Portanto, o fato de uma cultura existir 
anteriormente a outra não significa necessariamente que a primeira seja ‘superior’ em todas ou até na 
maioria das formas. Culturas prévias podem ter se destacado em algumas linhas e em alguns estados 
(e temos evidências abundantes de que muitas delas o fizeram) – mas vocês não precisam entrar em 
um estado de irritação pré-menstrual e jogar no lixo os muitos pontos positivos do Iluminismo para 
ressaltar esse ponto simples! 
 
“Historicamente, encontramos essa estrada de segunda camada pelo mundo pós-moderno nos 
trabalhos de estudiosos como Schelling, James Mark Baldwin (o maior psicólogo da América), o 
notável Jean Gebser (pioneiro na genealogia de visões de mundo), Jürgen Habermas (o maior filósofo 
vivo do mundo), aspectos do Foucault final (quando ele começou a ir além da genealogia da ruptura 
em direção à genealogia orgânica), Aurobindo (o maior filósofo-sábio do mundo)...” Carla fez uma 
pausa e olhou para cima “Será que usei superlativos suficientes para puxar a brasa para a minha 
sardinha?” Fuentes continuou rindo de si mesma. Por alguma razão, Kim começou a rir também, e 
eu não tenho certeza se entendi. “E continuamos hoje com Robert Kegan, Carol Gilligan, Bill Torbert, 
Jane Loevinger, Jan Sinnott, Jenny Wade, Susanne Cook-Greuter, Clare Graves, a Dinâmica da 
Espiral [Espiral do Desenvolvimento] e muitos, muitos, outros. 
 
“Muito bem, com tudo isso nós completamos o ciclo e voltamos para Sahlins e Obeyesekere. 
Lembram-se desses caras? Nativos, James Cook, um luau de sexta à noite tendo com astro principal 
o fígado do Capitão? Espero que todos vocês percebam que esse debate é terrivelmente complexo e 
sofisticado, e que eu estou trabalhando com generalizações bem amplas quando o resumo da seguinte 
forma: basicamente, Obeyesekere representa uma historiografia da ciência laranja e Sahlins, uma 
historiografia do pluralismo verde. Já que eles estão em memes de primeira camada, nenhum deles 
consegue perceber que ambos estão essencialmente corretos – ou, como sempre dizemos, ambos estão 
meio certos, meio errados. É claro que há um conjunto de fatos sensório-motores envolvidos que, 
como fatos, não estão abertos a muita interpretação – eles ocorreram ou não como geralmente 
descritos (por exemplo, exatamente em que datas os festivais de Lono e Ku começam e terminam? 
Quantas pessoas estavam na cerimônia na noite em que Cook foi assassinado? Onde isso aconteceu? 
Quem o matou? Com o quê?). Acontece que Obeyesekere, através de uma leitura muito cuidadosa e 
impressionante desses tipos de fatos sensório-motores – fatos que, na maioria dos casos, nenhum dos 
lados contesta – é capaz de ressaltar várias lacunas bem grandes em interpretações específicas de 
Sahlins, e que Sahlins não consegue replicar convincentemente. Mas a posição global de Sahlins – 
de que os nativos tinham uma visão de mundo diferente da racionalidade prática europeia – é tão 
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persuasiva a ponto de, nessas áreas, ser, claramente, o historiador mais convincente; a maioria 
daqueles que seguem o debate parece concordar com ele. 
 
“Evidentemente, os dois têm uma peça importante do quebra-cabeça. Na verdade, Sahlins, como um 
bom pós-modernista verde, contrabandeia inúmeros fatos quando, de modo geral, nega a validade da 
ciência universal laranja; e Obeyesekere realmente defende a irredutibilidade da visão de mundo 
interpretativa do Outro, mesmo quando ele introduz furtivamente sua própria interpretação laranja na 
mente dos nativos quando eles estão distraídos. Mas nós não precisamos voltar a esse ponto: qualquer 
historiografia verdadeiramente integral e de segunda camada usaria, de forma consciente, aberta e 
transparente, uma combinação judiciosa de fatos e interpretações, reunidos por uma metodologia 
integral que alocasse um espaço específico para cada uma das numerosas e complexas interações. 
 
“Ora, nesta simples visão geral, usamos brevemente os oito principais esquemas interpretativos 
elucidados pela Dinâmica da Espiral. Achamos que se Sahlins usasse a interpretação do meme 
vermelho para a maioria das ações dos nativos, elas fariam muito mais sentido. Como está, Sahlins 
tentou reconstruir do zero um tipo de mitologia estruturalista antiquada que simplesmente não se 
encaixa nos fatos sensório-motores – e lembrem-se, as interpretações não estão totalmente vinculadas, 
ou são redutíveis, a fatos sensório-motores, mas devem interagir com eles de uma forma geral ou 
ninguém aceitaria a interpretação em primeiro lugar. Nenhum sistema mítico sustenta que, no 
domínio terreno, maçãs caem para cima e homens dão à luz. Sahlins não consegue defender 
adequadamente algumas de suas interpretações deste tipo que Obeyesekere habilmente ressalta.  
 
“Nós aqui, no Centro Integral, achamos que seria diferente se fosse usada uma matriz genealógica de 
esquemas interpretativos mais sofisticada, como o trabalho de Clare Graves e da Dinâmica da Espiral. 
Mas, certamente, não insistimos nesse modelo em particular! Um historiador pode achar proveitoso 
usar qualquer número de possibilidades interpretativas. Mas se esse historiador deseja escapar das 
insuperáveis dificuldades e contradições de ser apenas um historiador da ciência laranja ou um 
historiador do pluralismo verde, então, a única forma viável que foi demonstrada até agora é incluir 
– ALÉM dos fatos laranja e interpretações verdes – uma matriz genealógica de segunda camada de 
desenvolvimento interpretativo. 
 
“Em um livro chamado Psicologia Integral, um de nossos colegas aqui do Centro Integral9 reuniu 
100 mapas genealógicos de desdobramento da consciência, extraídos de fontes pré-modernas, 
modernas e pós-modernas (incluindo a Dinâmica da Espiral, Bob Kegan, Jane Loevinger, Plotino, 
Aurobindo, Lady Tsogyal, Santa Teresa...). O que é tão surpreendente sobre todos eles é sua 
concordância genérica quanto aos amplos contornos do florescimento da consciência, especialmente 
se levarmos em conta esses mapas sem muito rigor e considerarmos suas ondas em desdobramento 
como simples generalizações orientadoras dessa resplandecente e murmurante confusão que 
chamamos de mundo. No mínimo, esses 100 mapas proporcionam ao historiador uma rica miscelânea 
de esquemas interpretativos que podem ajudá-lo a compreender inúmeros Outros no espaço e no 
tempo, desde que sejam considerados como sugestões, não como categorizações rígidas. 
 
“Muito bem então! Permitam-me concluir apresentando-lhes nossas sugestões básicas para uma 
historiografia integral. 
 

 
9 Referência ao próprio Ken Wilber. (N.T.) 



26 
 

“Como muitos de vocês já sabem, nós chamamos essa abordagem de ‘todos os quadrantes, todos os 
níveis, todas as linhas, todos os estados, todos os tipos’. E sugerimos que vocês adotem essas 
características mais ou menos na ordem em que estão listadas: isto é, comecem com ‘todos os 
quadrantes’ e vejam se isso faz sentido para vocês; em seguida, adicionem ‘todos os níveis’ – ou 
adicionem os principais níveis ou ondas genealógicos de consciência (que também são algumas das 
principais formas como os seres humanos interpretam o mundo), e vejam se faz sentido para vocês; 
nesse caso, adicionem o aspecto ‘todas as linhas’, ou seja, a ideia de que não há apenas uma única 
escala de desdobramento genealógico: existem numerosas linhas ou correntes de desenvolvimento 
através dos vários níveis ou ondas); e, se quiserem, adicionem ‘todos os estados’ – uma pessoa pode 
ter uma experiência de pico ou estado alterado em praticamente qualquer estágio de desenvolvimento 
(embora esses estados sejam interpretados através das lentes dos estágios de desenvolvimento que 
estão presentes); e, por último, adicionem ‘todos os tipos’, não no intuito de categorizar rigidamente 
as pessoas em tipologias, mas no sentido de que, se vocês forem usar tipologias, tentem escolher entre 
uma variedade tão ampla quanto possível para marginalizar o mínimo possível. 
 
“Bem, isso talvez seja um pouco demais, não é? Portanto, comecem pelos quadrantes. Vou passear 
rapidamente pelos quadrantes, dando exemplos de cada um, para mostrar o que está envolvido em 
uma metodologia real. Como muitos de vocês sabem, os quatro quadrantes (o interior e o exterior do 
individual e do coletivo) são apenas uma variação dos ‘Três Grandes’ – ou as três dimensões da 
realidade registradas por praticamente todas as culturas conhecidas: o belo, o bom e o verdadeiro – 
isto é, uma dimensão estética subjetiva do ‘eu’, uma dimensão moral do ‘nós’ e uma dimensão 
objetiva do ‘isto' – arte, moral e ciência, por exemplo. Essas três dimensões são os domínios da 1ª 
pessoa, 2ª pessoa e 3ª pessoa – eu, nós e isto. (Incluímos ‘nós’ e ‘tu’ na 2ª pessoa para enfatizar a 
mutualidade.) Os quatro quadrantes simplesmente ressaltam que a dimensão ‘isto’ ou 3ª pessoa 
também tem formas singulares e plurais – ‘isto’ e ‘istos’ (resultando em um quadrante ‘eu’, um 
quadrante ‘nós’, um quadrante ‘isto’ e um quadrante ‘istos’; ver figura da página 3). 
 
“Ora, desde o Iluminismo, a historiografia ocidental mais tradicional tem sido feita pelo meme laranja 
que, com sua inclinação científica, tenta se concentrar principalmente em apresentar ‘apenas os fatos’ 
e como eles se desdobraram historicamente. No que se refere a interpretações de nível mais baixo 
exigidas por essa abordagem, esses historiadores simplesmente usaram suas interpretações do meme 
laranja (da ‘racionalidade prática’ – por exemplo, Obeyesekere) sem perceber que elas eram meras 
interpretações e que havia outras, às vezes mais legítimas ou adequadas aos fatos.  
 
“Ainda assim, essa abordagem geral tem seu lugar, porque se concentra nos quadrantes do Lado 
Direito ou nos aspectos objetivos, sensório-motores, de todas as ocasiões (e, obviamente, os 
quadrantes do Lado Direito são ingredientes cruciais para qualquer abordagem integral). No 
Quadrante Superior Direito, esta abordagem tem por foco descrever, com a maior exatidão possível, 
o comportamento dos indivíduos e quaisquer fatores objetivos que afetem o comportamento de um 
indivíduo. O Quadrante Inferior Direito foca o comportamento de sistemas objetivos – desde sistemas 
sociais a ecossistemas, a bases tecnoeconômicas de produção, a modos concretos de comunicação. 
Este é o campo clássico das ciências sociais objetivas, antropologia física, arqueologia etc., abordadas 
com ferramentas que vão da teoria de sistemas dinâmicos a teorias do caos e complexidade, a técnicas 
de pesquisa de dados sociais. Ele tenta apresentar ‘apenas os fatos’ no que se refere a sistemas sociais 
e suas interações com indivíduos, ecossistemas, sistemas geofísicos e outras realidades objetivas. 
Quando se trata de historiografia, essas abordagens do Lado Direito tentam descrever o 
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comportamento individual e coletivo ao longo do tempo, e o fazem da maneira mais empírica 
possível. 
 
“As abordagens clássicas do Lado Direito para a antropologia e a história descobriram, por exemplo, 
que no Quadrante Inferior Direito a humanidade em geral evoluiu de estágios de caça e coleta para 
hortícola para agrário para industrial para informacional. Esses fatos antropológicos básicos e sua 
ordem histórica não são contestados (até mesmo pelos pluralistas verdes, ainda que eles não usem a 
palavra ‘evoluiu’, acreditando, ao invés, que todos eles são modos com valor equivalente, embora, 
contraditoriamente, desvalorizem o estágio industrial). O ponto é que, no Quadrante Inferior Direito, 
a evolução desses modos de produção é um ingrediente crucial da jornada da humanidade através dos 
tempos, tão importante a ponto de as várias formas de materialismo histórico (Marxismo e 
Neomarxismo) fazerem do Quadrante Inferior Direito o único e fundamental fator determinante das 
outras características da história (e, por consequência, da humanidade). Se vocês olharem para 
análises estatísticas recentes de, digamos, as porcentagens dos tipos de sociedade – caça e coleta, 
horticultural, pastoreio, marítima, agrária, industrial, informacional – que se engajam em várias 
práticas culturais (do dote da noiva à guerra, de jogos de azar à circuncisão, das divindades femininas 
a divindades masculinas), ficarão impressionados com quão poderosamente o Quadrante Inferior 
Direito afeta a consciência da cultura e dos indivíduos: vocês podem entender como Marx foi levado 
à conclusão de que não é a consciência dos indivíduos que determina suas condições 
socioeconômicas, mas sim que as condições sociais é que determinam sua consciência. Mais uma 
vez, ele exagera o caso. Mesmo assim, embora nós, no Centro Integral, não atribuamos tal posição 
privilegiada ou dominante ao Quadrante Inferior Direito, ele é claramente ‘um quarto’ da história, 
por assim dizer, e precisa ser totalmente incluído e honrado em qualquer abordagem integral. De fato, 
a influência da ‘base’ – o Quadrante Inferior Direito – é realmente impressionante. É, talvez, o 
determinante singular mais forte do nível médio de consciência em qualquer sociedade considerada. 
Abordagens clássicas do Quadrante Inferior Direito incluem Comte, Feuerbach, Marx, Lenski. 
 
“Inúmeros historiadores continuam apresentando relatos maravilhosos desse quadrante e de seu 
importante papel na história (ainda que a maioria continue a supervalorizá-lo). Consultem, por 
exemplo, o livro Armas, Germes e Aço de Jared Diamond. Chega de Quadrante Inferior Direito. Eis 
um lembrete da importância do Quadrante Superior Direito para a historiografia: vocês sabiam que o 
Iluminismo talvez nunca tivesse ocorrido sem o alto teor de cafeína do café, que se tornou 
impressionantemente popular na época? Pesquisem. 
 
“Por mais importantes que sejam os caminhos e métodos do Lado Direito, sempre houve abordagens 
para entender o Kosmos – e o lugar da humanidade nele – que investigam não apenas os exteriores e 
seu comportamento, mas os interiores e seu significado. Essas abordagens do Lado Esquerdo tentam 
compreender os interiores: consciência, significado, interpretação, profundidade, o dentro, valores, 
intenções... Esta é geralmente a província da hermenêutica interpretativa, introspectiva, e dos estudos 
culturais fenomenológicos. Como vimos, as principais abordagens aqui são o relativismo pluralista e 
a genealogia orgânica. Ambas compartilham uma orientação pluralista, na medida em que concordam 
que não existe um mundo único pré-dado de interpretações monovalentes que sejam universalmente 
verdadeiras para todos os povos. O relativismo pluralista afirma que existe uma infinidade de 
princípios fundamentais pluralistas, cada um deles mais ou menos igualmente válido, sem 
metanarrativas universais ou transculturais disponíveis que possam se pronunciar sobre julgamentos 
de valor. A genealogia orgânica ou desenvolvimentista concorda que, em geral, esse é o caso, mas 
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ressalta que pesquisas substanciais sugerem que muitas dessas visões de mundo se desenvolveram 
com o tempo, e que no âmbito do horizonte hermenêutico das visões de mundo, elas mesmas sugerem 
ou concordam que algumas são mais desenvolvidas, outras são menos desenvolvidas, e as mais 
desenvolvidas fazem julgamentos normativos legítimos sobre as juniores menos desenvolvidas. Isso 
nos proporciona uma escala de avaliação – nem todas as visões têm igual valor em todas as 
circunstâncias – o que nos permite escapar de contradições de desempenho que afligem as escolas do 
relativismo pluralista. 
 
“Mas, vejam, tanto um relativista pluralista quanto um genealogista desenvolvimentista podem usar 
os quatro quadrantes, porque os quatro quadrantes são quatro dimensões iguais presentes em todas 
as ocasiões. Quando se trata apenas dos quadrantes em si, não há hierarquia ou classificação 
envolvida, porque todos os quatro são ingredientes irredutíveis e cruciais de qualquer evento. Todas 
as culturas têm acesso a realidades de primeira, segunda e terceira pessoas, e os quatro quadrantes 
simplesmente lembram-nos de levar todas essas dimensões em consideração ao tentar entender 
qualquer evento, humano ou não. É por isso que até os pós-modernistas verdes se sentem muito à 
vontade para usar os quadrantes, o que é ótimo. E, certamente, este é um movimento em direção a 
uma abordagem mais integral. 
 
“Retornemos às abordagens do Lado Esquerdo da historiografia. Essas abordagens ressaltam a 
importância de incluir os interiores, embora, como suas homólogas do Lado Direito, vão longe demais 
ao enfatizar dramaticamente a relevância de seus quadrantes. De fato, às vezes abordagens do Lado 
Esquerdo vão tão longe a ponto de negar completamente a existência das realidades do Lado Direito! 
Como vimos, a maioria das formas de pós-modernismo (radical) afirma que não há fatos, apenas 
interpretações – isto é, nenhuma dimensão do Lado Direito, somente do Lado Esquerdo. Na verdade, 
o movimento pós-moderno clássico nega todos os quadrantes, com exceção do Quadrante Inferior 
Esquerdo – ele nega todas as realidades exceto interpretações culturais (‘a construção social da 
realidade’) – ele tenta até reduzir a consciência subjetiva individual (a ‘morte do sujeito’) a nada mais 
que um jogo do vasto sistema cultural impessoal de significantes sociolinguísticos e/ou de formações 
de poder não discursivas (uma abordagem que resvala de forma bizarra para um tipo de abordagem 
coletivo-exterior do Quadrante Inferior Direito – mas essa é outra história10). 
 
“É claro que esses pós-modernistas – como seus homólogos do Quadrante Inferior Direito, os 
materialistas históricos – têm boas razões para ficar tão entusiasmados com o papel do seu quadrante 
favorito: o Quadrante Inferior Esquerdo (ou background cultural) é uma dimensão extremamente 
importante, inevitável, de qualquer ocasião e tem um profundo efeito sobre os indivíduos ao longo 
da história e sobre a nossa compreensão dela. Mas, para incorporar essa profunda compreensão, não 
precisamos chegar a extremos e negar a existência dos outros quadrantes ou tentar reduzi-los a 
interpretações culturais. O que precisamos fazer, ao contrário, é simplesmente perceber que o mundo 
não é meramente o somatório de fatos exteriores, mas também inclui consciência interior, 
intersubjetividade, significados, valores e intenções – e em seus modos próprios, sua existência é tão 
‘factual’ – ontologicamente real e irredutível – quanto a dos fatos objetivos. Esses ‘fatos subjetivos’ 
precisam ser colocados lado a lado com os ‘fatos objetivos’ como realidades irredutíveis no Kosmos. 
 

 
10 Ver “O Gênio Descartes Leva uma Surra Pós-moderna”, Adendo E do romance Boomerite de Ken Wilber, 
publicado em www.ariraynsford.com.br . (N.T.) 
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“Investigadores clássicos do Quadrante Superior Esquerdo (o interior do indivíduo ou o espectro de 
consciência como aparece em um indivíduo) incluem Plotino, Agostinho, Freud, Jung, Buda, Asanga 
e Vasubandhu, William James, Clare Graves, Abraham Maslow… Investigadores clássicos do 
Quadrante Inferior Esquerdo (contexto cultural, background, identidades de grupo, hermenêutica, 
interpretação) incluem Nietzsche, Dilthey, Heidegger, Gebser, Taylor, Kuhn… 
 
“Portanto, uma historiografia ‘todos os quadrantes’ procede conscientemente, tentando reconhecer, 
investigar e elucidar as realidades em todos os quatro quadrantes da existência: o intencional, o 
comportamental, o cultural e o social, utilizando as técnicas e metodologias que, em sua maior parte, 
já foram desenvolvidas por especialistas em cada um desses quadrantes. Para os quadrantes do Lado 
Direito: as ciências individuais e sociais – behaviorismo, medidas empírico-analíticas, pesquisas 
monológicas, análises estatísticas e a extensa variedade de ciências sistêmicas e evolucionárias 
(incluindo teorias do caos e da complexidade); para os quadrantes do Lado Esquerdo: as metodologias 
hermenêuticas, introspectivas, fenomenológicas, intersubjetivas, dialógicas, interpretativas e 
genealógicas. Vejam, por exemplo, A Brief History of Everything e O Olho do Espírito[ambos de 
Ken Wilber] para uma elucidação de várias dessas sugestões. 
 
“Essa é a parte ‘todos os quadrantes’. Se vocês se sentem confortáveis com ela, podem decidir 
adicionar a parte ‘todo os níveis’. Isto corresponde simplesmente a adicionar um aspecto genealógico 
ou orgânico-desenvolvimentista aos quadrantes. É evidente que vocês não precisam fazer isso, certo? 
Vocês podem usar o relativismo pluralista e a hermenêutica local para suas dimensões interpretativas 
– vocês podem considerar ‘todos os quadrantes’ sem incluir ‘todos os níveis’. Mas sentimos que uma 
quantidade substancial de provas justifica a adição de um componente de desenvolvimento aos 
quadrantes – acreditamos, na verdade, que todos os quadrantes evoluem (ou ‘tetraevoluem’ juntos 
em interação mútua), e que o reconhecimento desses padrões orgânicos acrescenta considerável 
riqueza às interpretações historiográficas. 
 
“Passar de ‘todos os quadrantes’ para ‘todos os quadrantes, todos os níveis’ é geralmente a parte mais 
difícil para muitas pessoas, e tentamos ser bem cuidadosos ao decidir quando sugerir essa mudança. 
Quase ninguém tem problemas com ‘todos os quadrantes’; na verdade, a maioria das pessoas percebe 
imediatamente sua importância e passa logo a usá-los. Mas com níveis ou ondas é mais difícil – e, 
falando francamente, é o verde que geralmente resiste ao conceito de níveis, ao passo que o amarelo 
intuitivamente o inclui desde o início. (Observem que a pesquisa sugere que a compreensão intuitiva 
da hierárquica Espiral do Desenvolvimento é uma das características definidoras do amarelo e da 
segunda camada em geral.) 
 
“Com base em pesquisas atuais, certamente parece que alguns níveis de desenvolvimento são 
universais. Por exemplo, na linha de desenvolvimento cognitivo, até onde podemos dizer, as crianças 
em toda parte desenvolvem imagens, depois símbolos e palavras, depois conceitos, depois regras. 
Nós não conhecemos nenhuma exceção a esta sequência geral (ela é transcultural e universal). Esta 
sequência surge em uma ordem que não pode ser alterada por condicionamento social ou 
circunstâncias ambientais (porque cada nível sênior inclui como componentes os elementos do júnior; 
é por isso que não se consegue pular estágios – assim como não se pode ir de átomos para células 
sem passar por moléculas). 
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“O mesmo acontece com a linha de desenvolvimento moral. Os bebês começam seu desenvolvimento 
moral em um tipo de estágio pré-convencional, o que significa que eles ainda não foram socializados 
em sua cultura específica. Isso não significa que os bebês não demonstrem nenhuma capacidade 
moral, apenas que ainda não lhes foi dada a forma e estrutura da cultura local. Quando isso começa a 
acontecer, as crianças passam do pré-convencional para o convencional: elas se tornam socializadas 
e convencionalizadas, em geral adquirindo um tipo de ética conformista ou ligada ao grupo. Se elas 
continuam seu crescimento (e nem todas o fazem), podem ir além de algumas normas e costumes de 
sua cultura e se tornarem pós-convencionais – elas podem normatizar as normas, refletir sobre a ética 
de sua cultura e decidir se ela é digna ou não de ser seguida. 
 
“Assim, quando dizemos que existem universais para as linhas de desenvolvimento cognitivo e moral, 
por exemplo, referimo-nos a essas sequências e ondas muito genéricas, como as que acabei de 
descrever. Não nos referimos necessariamente aos detalhes específicos dados por pesquisadores como 
Piaget e Kohlberg (há, de fato, alguns problemas com suas formulações, embora a continuação das 
pesquisas indique claramente que grande parte do trabalho deles ainda é válida). Creio ser da maior 
importância para a ‘boa genealogia’ que consideremos a abordagem mais flexível e genérica possível 
para os níveis e ondas de desenvolvimento. Quando se está tentando fazer julgamentos universais – 
e não há outra opção senão fazer julgamentos universais (como vimos, até mesmo os pluralistas que 
são contra os universais fazem numerosas afirmações de verdade universais e simplesmente tentam 
ocultá-las) – os padrões para fazê-los tornam-se extraordinariamente rigorosos, porque os potenciais 
custos de erros de julgamento são muito elevados. 
 
“É por isso que nós, no Centro Integral, recomendamos: (1) continuar a pesquisa sobre modelos 
técnicos detalhados e específicos de desenvolvimento, como os oferecidos por Clare Graves, Jane 
Loevinger, Susanne Cook-Greuter, Jenny Wade, Robert Kegan, William Torbert, James Mark 
Baldwin, Jan Sinnott, Carol Gilligan, Patricia Arlin, Cheryl Armon, entre outros. Porém, (2) quando 
vocês estiverem fazendo historiografia ou oferecendo visões gerais universais de qualquer tipo, usem 
o esquema de desenvolvimento mais genérico que conseguirem – como egocêntrico para etnocêntrico 
para mundicêntrico, ou impulsivo para conformista para autônomo, ou pré-convencional para 
convencional para pós-convencional e assim por diante. (Claro, vocês podem usar os modelos de 
estágio mais detalhados para uma cultura particular, mas se e somente se uma quantidade razoável de 
genealogia orgânica conduzida nessa cultura lhes permitir fazê-lo.) Além disso, se vocês se 
lembrarem de que uma pessoa, em qualquer estágio de consciência, pode ter um estado alterado ou 
experiência de pico de qualquer um dos domínios espirituais transpessoais, não há evidência 
verossímil que negue que alguns aspectos da consciência se desenvolvem em uma sequência 
genealógica. 
 
“Ora, essa sequência simples – digamos, pré-convencional a convencional a pós-convencional – é 
suficiente para levá-los de ‘todos os quadrantes’ para ‘todos os quadrantes, todos os níveis’, porque 
agora vocês podem usar essa genealogia para perceber que cada uma das ondas básicas tem uma visão 
de mundo muito diferente, com valores diferentes, necessidades diferentes, percepções diferentes, 
impulsos diferentes etc. Isso lhes dá algo que a mera hermenêutica e o pluralismo não conseguem: 
uma escala de profundidade. E é suficiente para resgatar sua abordagem completa das 
autocontradições do relativismo pluralista. 
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“Uma vez que comecem a usar os níveis de desenvolvimento – e isso, acreditamos, ajudará na 
mudança de seu centro de gravidade de verde para amarelo – vocês ficarão mais abertos a pesquisas 
específicas, sugerindo quais escalas de desenvolvimento são universais e quais estão ligadas a 
culturas particulares. Algumas escalas são claramente universais, ou compartilhadas por todos os 
seres humanos – nós demos dois exemplos; outras são compartilhadas por todos os humanos em uma 
cultura particular; ainda outras, apenas em uma mesma subcultura. O livro Psicologia Integral 
contém tabelas com mais de 100 escalas de desenvolvimento de fontes pré-modernas, modernas e 
pós-modernas. Sentimos que a similaridade geral entre muitos desses mapas sugere uma corrente 
universal de desenvolvimento suficientemente boa – um grande Rio da Vida, por assim dizer – e que 
os vários modelos de desenvolvimento são apenas retratos aproximados deste grande Rio. Todos os 
modelos de desenvolvimento são limitados porque nenhum deles consegue captar o Rio em toda a 
sua acelerada e turbulenta glória. Mas muitos deles são úteis porque sugerem várias características 
do Rio que podem ser universalmente observadas. Exatamente quais detalhes dos modelos são 
universais depende, em última análise, da pesquisa genealógica real, e é por isso que não fazemos 
afirmações universais específicas, a menos que a pesquisa as corrobore. As duas genealogias 
universais (muito genéricas) que apresentei anteriormente – para o desenvolvimento cognitivo e 
moral – são deste tipo geral, e por isso nos sentimos justificados em usar essas escalas para tentar 
obter uma compreensão hermenêutica do Outro – qualquer Outro, pelo menos neste planeta! 
 
“Pessoalmente, acredito que as oito ondas principais esboçadas por Clare Graves parecem ser 
universais atualmente, e é por isso que frequentemente usamos os níveis de Graves (e a Dinâmica da 
Espiral) para uma hermenêutica genealógica. Tenham em mente que este ainda é apenas um mapa de 
desenvolvimento, e não nega a utilidade de dezenas, ou mesmo centenas, de outros modelos, cada 
um dos quais pode nos dizer algo importante sobre o grande Rio. Mas as evidências sugerem para 
mim – e para muitos outros estudiosos – que as ondas gerais descobertas por Graves se desdobraram 
tanto filogenética quanto ontogeneticamente. Enquanto criticarmos autoconscientemente essas 
concepções toda vez que as aplicarmos, estaremos justificados em seguir adiante com essa 
hermenêutica genealógica. 
 
“Alguns estudiosos acham que os oito níveis de Graves (ainda) não apresentam evidências suficientes 
para justificar seu uso em uma hermenêutica e historiografia universais suficientemente boas. Eles às 
vezes se sentem mais confortáveis com a genealogia mais simples de Jean Gebser: arcaico, mágico, 
mítico, racional, integral. Outros se sentem confortáveis apenas com as três ondas bem genéricas: 
pré-convencional, convencional, pós-convencional. Para dizer a verdade, todas essas escolhas são 
boas para mim. O ponto essencial é que somente a genealogia orgânica consegue superar o 
pluralismo; portanto, qualquer uma das opções apresentadas nos atende suficientemente bem na busca 
por uma historiografia mais integral, mais inclusiva, mais abrangente. 
 
“Uma vez que vocês se sintam confortáveis com os níveis, é fácil adicionar linhas (e assim ir de 
‘todos os quadrantes, todos os níveis’ para ‘todos os quadrantes, todos os níveis, todas as linhas’). Se 
vocês reconhecem ondas, a parte de correntes é fácil. O ponto fundamental é que não há uma simples 
escada de desenvolvimento monolítica e universal – uma escala única sob a qual todos os indivíduos 
e todas as culturas podem ser monologicamente julgados como sendo ‘superiores’ ou ‘inferiores’. 
Esta é exatamente a essência da má genealogia e envolve quase tudo que queremos evitar. Portanto, 
jovens, estudem muito bem essas abordagens ruins – isto é o que vocês NÃO querem ser quando 
crescer. 
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“A abordagem pós-moderna construtiva para a genealogia consiste na percepção de que existem 
numerosas correntes de desenvolvimento que se movem através das ondas gerais de desenvolvimento 
de uma forma relativamente independente. Até agora, parece haver pelo menos duas dúzias de linhas 
de desenvolvimento para as quais temos algum tipo de evidência empírica [ver O Olho do Espírito e 
Psicologia Integral]. Assim, um indivíduo pode estar em um nível razoavelmente alto de 
desenvolvimento em algumas linhas, médio em outras e baixo em outras mais – tudo ao mesmo 
tempo. Portanto, o desenvolvimento global é uma questão extremamente individual e idiossincrática, 
e há pouco nele que seja linear. 
 
“Agora, adicionemos o conceito de ‘todos os estados’ e vocês poderão perceber como é verdadeira a 
afirmação de que o desenvolvimento global não é linear. Uma pessoa em qualquer nível/onda/estágio 
de desenvolvimento pode vivenciar um estado alterado ou uma experiência de pico. Essas 
experiências de pico não só acontecem com a maioria das pessoas em algum momento, como também 
são motivadores cruciais de muitos eventos históricos importantes. Embora vocês possam considerá-
las como ‘meras alucinações’ ou vislumbres de ‘domínios mais elevados’ (ou ambos), provavelmente 
não conseguirão entender muito bem a história sem elas. De Joana d'Arc a Rasputin, de Moisés a 
Martin Luther King Jr., estados alterados foram motivadores básicos da humanidade. 
 
“Por fim, e muito rapidamente, ‘todos os tipos’. Algumas tipologias são verticais e, portanto, 
envolvem um tipo de escala de desenvolvimento. Se assim for, nós as incluímos na parte ‘todos os 
níveis’. Mas muitas tipologias são ‘horizontais’ e envolvem simplesmente classificações úteis dos 
tipos de caracteres, orientação de gênero, estilos, inclinações e assim por diante, que estão disponíveis 
para homens e mulheres. Como sempre, precisamos ter muito cuidado para que elas não sejam usadas 
para etiquetar as pessoas. Ao mesmo tempo, uma boa tipologia pode ser extremamente útil para se 
obter vários tipos de autocompreensão. Imaginem os muitos bons usos que provêm da classificação 
de Myers-Briggs, baseada nos 4 tipos principais de Jung (pensamento, sentimento, sensação, 
intuição). Mais recentemente, muitas pessoas descobriram que o Eneagrama é uma tipologia muito 
útil. Na sua forma horizontal, ele consiste de 9 tipos que podem estar presentes em qualquer um dos 
principais estágios de desenvolvimento, de modo que, por exemplo, você pode ser cognitivo amarelo 
5, moral laranja 9 e assim por diante. [Ver Uma Teoria de Tudo para mais informações.] 
 
“Uma das tipologias mais importantes agora em uso é a de Carol Gilligan que, além de delinear 3 
estágios gerais na hierarquia do desenvolvimento feminino, sugere que homens e mulheres progridem 
através dos estágios hierárquicos de desenvolvimento com um estilo ou voz diferente: os homens 
tendem a ser mais agentes, usando uma lógica de direitos e justiça enquanto as mulheres tendem a 
ser mais relacionais, usando uma lógica de cuidado e responsabilidade. Francamente, embora as 
evidências sustentem claramente seus 3 estágios hierárquicos, pesquisas apoiando sua afirmação 
sobre a tipologia masculino-feminino em cada estágio (autônomo versus relacional) são muito 
irregulares (a pesquisa mais recente mostra que, no que se refere ao discurso moral, os homens usam 
os termos de cuidado e responsabilidade com a mesma frequência, ou até mais, do que as mulheres – 
praticamente o oposto das conclusões de Gilligan); mas outras pesquisas são mais positivas. De 
qualquer forma, como o nosso lema é ‘Siga as Evidências!’, sempre tentamos deixar que as pesquisas 
decidam essas questões. Enquanto isso, o que fazemos é garantir que o nosso modelo possa acomodar 
as pesquisas. Se elas sustentam as afirmações de Gilligan a esse respeito, incluímos a tipologia de 
Gilligan como sendo aplicável a praticamente todos os principais estágios de desenvolvimento: isto 
é, na média, os homens tendem a se desenvolver através dos níveis hierárquicos ou ondas de 
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consciência usando um pouco mais de respostas morais de ação, e as mulheres, em média, 
desenvolvem-se através dos mesmos níveis hierárquicos usando mais respostas de comunhão. Como 
de costume, as variações intragêneros são maiores que as variações intergêneros; portanto, há bastante 
variabilidade. Mas muitos teorizadores – de Deborah Tannen a Lesa Powell a Belencki et al. – 
encontraram evidências sugestivas de que homens e mulheres de fato falam com uma voz diferente, 
ainda que se desenvolvam através dos mesmos níveis básicos e neutros em gênero. Acompanhar essas 
vozes diferentes pela história seria uma boa ideia, vocês não acham? 
 
“Muito bem, meninos e meninas, esse é o panorama geral: um rápido resumo de um modelo integral 
para a historiografia que é ‘todos os quadrantes, todos os níveis, todas as linhas, todos os estados, 
todos os tipos’. Vocês conseguiram captá-lo, não é mesmo?” 
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Apêndice 
 

A Espiral do Desenvolvimento 
 

(Excertos do livro Psicologia Integral de Ken Wilber) 
 
 
 
Clare Graves foi um dos primeiros (juntamente com James Mark Baldwin, John Dewey e Abraham 
Maslow) a considerar um esquema desenvolvimentista e mostrar sua extraordinária aplicabilidade em 
uma ampla gama de atividades, em negócios, no governo, em educação. 
 
 
O trabalho de Graves foi retomado e ampliado significativamente por Don Beck. Spiral Dynamics, 
escrito com seu colega Christopher Cowan (eles fundaram o National Values Center), é uma magistral 
aplicação de princípios desenvolvimentistas em geral (e de princípios de Graves em particular) para 
um vasto leque de problemas socioculturais. Longe de serem analistas de escritório, Beck e Cowan 
participaram das discussões que culminaram com o fim do apartheid na África do Sul (e depois 
prosseguiram, usando os mesmos princípios, montando a estratégia de “corações e mentes” da equipe 
de rugby sul-africana, que venceu a Copa do Mundo de 1995). Os princípios da Espiral do 
Desenvolvimento foram aplicados frutiferamente para reorganizar negócios, revitalizar comunidades, 
reformar sistemas educacionais e apagar o estopim de tensões internas em cidades. 
 
A situação na África do Sul é um excelente exemplo de como o conceito de níveis de desenvolvimento 
(cada um com sua própria visão de mundo, valores e necessidades) pode realmente reduzir, e mesmo 
suavizar, tensões sociais, e não as exacerbar. A Espiral do Desenvolvimento vê o desenvolvimento 
humano segundo oito níveis de consciência ou estruturas profundas: instintivo (urobórico), 
animista/tribal (tifônico-mágico), deuses de poder (mágico-mítico), absolutista/religioso (mítico), 
individualista/conquistador (racional-egoico), relativista (visão-lógica inferior), 
sistemático/integrativo (visão-lógica média) e global/holístico (visão-lógica superior).11 Não são 
níveis rígidos, mas ondas fluidas que se sobrepõem e se interconectam, resultando em uma teia ou 
espiral dinâmica do desdobramento da consciência. 
 
A abordagem liberal típica para dissolver tensões sociais é tratar igualmente todos os valores e depois 
tentar forçar um nivelamento ou redistribuição de recursos (dinheiro, direitos, mercadorias, terras), ao 
mesmo tempo em que deixa os valores intocados. A abordagem conservadora típica é considerar seus 
valores particulares e tentar impingi-los a todo mundo. A abordagem desenvolvimentista é reconhecer 
que há muitos valores e visões-de-mundo diferentes; que uns são mais complexos que outros; que 
muitos problemas de um estágio de desenvolvimento só podem ser minorados pela evolução para um 
nível mais elevado; e que somente reconhecendo e facilitando essa evolução poderá alcançar-se, 
finalmente, a justiça social. Mais ainda, reconhecendo que todas as pessoas possuem todos esses níveis 
potencialmente disponíveis, as linhas de tensão social são redesenhadas: não em termos de cor da pele, 
classe econômica ou ideologia política, mas sim no tipo de visão de mundo no qual a pessoa, grupo de 
pessoas, clã, tribo, negócio, governo, sistema educacional ou nação está operando. Como ressaltado 
por Beck, “o foco não é em tipos de pessoas, mas em tipos nas pessoas”. Isto tira a cor da pele do jogo 
e focaliza alguns dos verdadeiros fatores subjacentes (valores e visões-de-mundo) que geram as 

 
11 Os termos entre parênteses são usados por Wilber. Ver, por exemplo, Éden: Queda ou Ascensão? e O Projeto 
Atman. (N.T.) 
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tensões sociais; foi exatamente essa abordagem que ajudou a desmantelar o apartheid na África do 
Sul. 
 
 
Beck e Cowan usam vários nomes e cores12 para se referir a esses diferentes oito níveis do ser. Mas 
estes não são simplesmente fases que passam, no desdobramento do eu; são capacidades e estratégias 
de atuação permanentemente disponíveis que, uma vez emersas, são ativadas conforme as condições 
de vida apropriadas (e.g., instintos de sobrevivência podem ser ativados em situações de perigo; 
capacidades de ligação são ativadas em relacionamentos humanos íntimos, e assim por diante).  
 
Os seis primeiros níveis são “níveis de subsistência” marcados pelo “pensamento de primeira 
camada”.13 A partir daí, ocorre uma guinada revolucionária na consciência: a emergência dos “níveis 
do ser” e do “pensamento de segunda camada”.14 A seguir, uma breve descrição das oito ondas, a 
percentagem da população mundial em cada onda e a percentagem de poder social que cada uma 
detém.15 
 

Níveis de Subsistência (Pensamento de Primeira Camada) 
 
1. Bege: Arcaico-Instintivo16 
 

Nível básico de sobrevivência; alimento, água, aquecimento, sexo e segurança são prioritários. Usa 
hábitos e instintos apenas para sobreviver. A individualidade está no início do despertar e quase 
não se sustenta. Reúnem-se em bandos de sobrevivência para perpetuar a vida. 
 
Onde é encontrado: primeiras sociedades humanas, recém-nascidos, pessoas senis, pessoas em 
estágio avançado do mal de Alzheimer, moradores de rua mentalmente doentes, massas famintas, 
pessoas com traumas de guerra. 
 
0,1% da população mundial adulta. 0% de poder.17 
 
 
 

 
12 As cores foram escolhidas de acordo com características pertinentes aos níveis. À medida que forem 
aparecendo, será informada a razão de sua escolha. (N.T.) 
 
13 No pensamento de primeira camada, cada nível acha que é o único verdadeiro, que os demais níveis devem 
ser combatidos e seus seguidores, convencidos das suas “verdades superiores” (proselitismo). (N.T.) 
 
14 O pensamento de segunda camada reconhece e respeita todos os níveis da Espiral. “A Diretriz Fundamental 
é a saúde da Espiral completa e não o tratamento preferencial para algum nível específico.” (N.T.) 
 
15 Em notas de rodapé serão apresentados paralelos entre os níveis de Beck e Cowan e as fases de 
desenvolvimento do ser humano descritas pelo místico cristão contemporâneo Jim Marion no livro Putting on 
the mind of Christ. Jim Marion (J.M.) segue a estrutura básica da obra de Ken Wilber. (N.T.) 
 
16 A cor bege lembra as savanas africanas. (N.T.) 
 
17 A consciência arcaica dos bebês se desenvolve através de dois marcos espirituais essenciais: primeiro, a 
diferenciação entre o seu próprio corpo e o da mãe; segundo, a posterior diferenciação entre as suas emoções e 
as da mãe. Princípios espirituais críticos podem ser inferidos dessas duas passagens, princípios que serão 
aplicados ao longo de todo o caminho espiritual. Por exemplo, cada nível de consciência será menos egocêntrico 
que o anterior e cada novo nível permitirá que a mente da pessoa fique mais livre da matéria. (J.M.) 
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2. Púrpura: Mágico-Animista18 
 

O pensamento é animista; espíritos mágicos, bons e maus, fervilham pela Terra trazendo bênçãos, 
maldições e encantamentos que determinam os acontecimentos. Reúnem-se em tribos étnicas. Os 
espíritos existem nos antepassados e aglutinam a tribo. Parentesco e linhagem estabelecem os 
vínculos políticos. Aparenta ser “holístico”, mas na verdade é atomístico: “Há um nome para cada 
curva do rio, mas nenhum nome para o rio.” 
 
Onde é encontrado: crença em maldições do tipo vodu, juramentos de sangue, ressentimentos 
antigos, feitiços de boa-sorte, rituais de família, superstições e crenças étnicas mágicas. Forte em 
comunidades do terceiro-mundo, gangues, equipes esportivas e “tribos” corporativas. 
 
10% da população mundial. 1% de poder.19 

 
3. Vermelho: Deuses de Poder20 
 

Primeira emergência do eu distinto da tribo; poderoso, impulsivo, egocêntrico, heroico. Espíritos 
mágico-míticos, dragões, feras e gente poderosa. Deuses e deusas arquetípicos, seres poderosos, 
forças com que se pode contar, tanto boas quanto más. Senhores feudais protegem os servos em 
troca de obediência e trabalho. A base dos impérios feudais – poder e glória. O mundo é uma selva 
cheia de ameaças e de predadores. Conquista, engana e domina; aproveita ao máximo, sem 
desculpa ou remorso. 
 
Onde é encontrado: “Terrible twos”21, juventude rebelde, mentalidades borderline, reinos feudais, 
heróis épicos, vilões de James Bond, líderes de gangues, soldados mercenários, narcisismo new-
age, astros de rock pesado, Átila o Huno, Lord of the Flies22. 
 
20% da população mundial. 5% de poder. 

 
4. Azul: Regra Conformista23 
 

A vida tem significado, direção e propósito, com eventos determinados por um todo-poderoso 
Outro ou Ordem. Esta Ordem justa impõe um código de conduta baseado em princípios absolutos 
e invariáveis de “certo” e “errado”. A violação do código ou das regras apresenta severas, e talvez 

 
18 Púrpura é a cor dos chefes tribais e dos monarcas. (N.T.) 
 
19 A consciência mágica é o nível de consciência da criança entre dois e sete anos. O pensamento mágico típico 
desse nível inclui o mundo “politeísta” de deuses, demônios, fadas e outras criaturas que habitam seu mundo 
interior. Nesta fase, ela normalmente não é capaz de distinguir entre o conteúdo da sua mente e o mundo exterior. 
A criança ainda é egocêntrica e acredita que o mundo gira em torno dela. (J.M.) 
 
20 Vermelho lembra as emoções de sangue quente e o “fogo nos seus olhos”. (N.T.) 
 
21 “Os Terríveis Dois” – expressão cunhada por Margareth Mahler para “os dois anos da criança”, quando ela 
começa a formar sua personalidade. (N.T.) 
 
22 O Senhor das Moscas. Provocante romance de William Golding escrito em 1954. O livro descreve em detalhe 
as horripilantes explorações de um bando de crianças que passam por uma impressionante transição da 
civilização para a barbárie. Apresenta uma visão pessimista, pretendendo demonstrar que o homem está 
inerentemente ligado à sociedade e, fora dela, muito provavelmente retornaria à selvageria. (N.T.) 
 
23 A cor azul representa o céu, o paraíso, o crente. (N.T.) 
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permanentes, repercussões. A obediência ao código gera recompensas para os fiéis. Base das 
nações antigas. Hierarquias sociais rígidas; paternalista; um, e apenas um, modo correto de pensar 
sobre tudo. Lei e ordem; impulsividade controlada através da culpa; crença concreto-literal e 
fundamentalista; obediência à regra da Ordem. Frequentemente, a Ordem ou Missão é “religiosa” 
[no sentido da associação-mítica; Graves e Beck referem-se a isto como o nível 
“santo/absolutista”], mas pode ser secular ou ateia.  
 
Onde é encontrado: América Puritana, China Confucionista, Inglaterra Dickensiana, disciplina de 
Singapura, códigos de cavalheirismo e de honra, boas-ações caridosas, Fundamentalismo Islâmico, 
Escoteiros e Bandeirantes, “maioria moralista”, patriotismo. 
 
40% da população mundial. 30% de poder.24 
 

5. Laranja: Realização Científica25 
 

Neste nível, o eu “liberta-se” da “mentalidade de rebanho” do nível azul e procura a verdade e o 
significado em termos individualistas – hipotético-dedutivos, experimentais, objetivos, 
mecanicistas, operacionais – “científicos” no sentido típico. O mundo é uma máquina racional bem 
lubrificada com leis naturais que podem ser aprendidas, controladas e manipuladas visando a 
interesses próprios. Altamente orientado para a conquista de objetivos; na América, especialmente 
para ganhos materiais. As leis da ciência regulam a política, a economia e os acontecimentos 
humanos. O mundo é um tabuleiro de xadrez no qual partidas são jogadas e os vencedores 
conquistam superioridade e privilégios em detrimento dos perdedores. Alianças de mercado; 
manipulação dos recursos naturais visando a ganhos estratégicos. Base dos estados corporativos. 

 
Onde é encontrado: O Iluminismo, Atlas Shrugged26 de Ayn Rand, Wall Street, a Riviera, classe 
média emergente em todo o mundo, indústria de cosméticos, caça de troféus, colonialismo, a 
Guerra Fria, indústria da moda, materialismo, autointeresse liberal. 

 
30% da população mundial. 50% de poder.27 

 
24 Jim Marion colapsa os níveis vermelho e azul no nível da consciência mítica: “A consciência mítica é o nível 
de consciência da criança dos sete anos até a adolescência; é o primeiro dos níveis mentais. É a emersão da 
mente ou ego na consciência da criança. Neste nível, ela acredita que ‘Deus no Céu’, tanto quanto seus pais, 
pode realizar qualquer tipo de milagre para atender a seus anseios. É um nível conformista, de lei e ordem no 
qual tudo no mundo provinciano da criança é visto como o ‘verdadeiro’ e o ‘melhor’. A criança aprende a 
definir-se através de regras e papéis convencionais e sente-se valorizada por seguir essas ‘leis’ e comportar-se 
adequadamente. Até pouco tempo, o nível mítico de consciência era o nível dominante em todas as religiões 
‘universais’, inclusive no Cristianismo.” (N.T.) 
 
25 A cor laranja representa a energia radiante do aço em uma fornalha industrial. (N.T.) 
 
26 A Revolta de Atlas. Romance publicado em 1957. Trata da impressionante história de um homem que diz que 
pararia o motor do mundo – e o faz. De acordo com pesquisa conjunta da Biblioteca do Congresso e do Clube 
do Livro, foi considerado o mais influente livro nos EUA, após a Bíblia. (N.T.) 
 
27 A consciência racional, o segundo nível mental, é a consciência dominante da época atual e o nível de 
consciência mais ou menos alcançado pelo adulto médio da sociedade contemporânea. No mundo de hoje, a 
passagem da consciência mítica para a racional é a principal tarefa espiritual da adolescência. Os adolescentes 
encontram sérias dificuldades quando suas denominações cristãs não compreendem essa passagem e, às vezes, 
tentam mantê-los no nível mítico de compreensão. Há diversos caminhos para auxiliar os jovens a navegar por 
essa passagem espiritual; por exemplo, ensinando-lhes uma técnica de meditação científica e dando-lhes 
orientações para prece. (J.M.) 
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6. Verde: O Eu Sensível28 
 

Comunitário, vínculo humano, sensibilidade ecológica, operação em rede. O espírito humano deve 
livrar-se da ganância, dos dogmas, das divergências; sentimentos e cuidados substituem a fria 
racionalidade; acalentar a Terra, Gaia, a vida. Contra hierarquias; estabelece ligações laterais. Eu 
permeável, eu relacional, inter-relacionamento de grupos. Ênfase no diálogo e nos 
relacionamentos. Base das comunidades coletivas (isto é, afiliações, baseadas em sentimentos 
comuns, escolhidas livremente). Decide através da reconciliação e do consenso (lado negativo: 
“processamento” interminável e incapacidade de chegar a decisões). Renova a espiritualidade, cria 
harmonia, enriquece o potencial humano. Fortemente igualitário, anti-hierárquico, valores 
pluralistas, construção social da realidade, diversidade, multiculturalismo, sistemas relativos de 
valores; esta visão de mundo é frequentemente denominada de relativismo pluralista. Pensamento 
subjetivo, não-linear; mostra um alto grau de calor humano, sensibilidade e cuidado pela Terra e 
por todos os seus habitantes. 

 
Onde é encontrado: ecologia profunda, pós-modernismo, idealismo holandês, aconselhamento 
rogeriano, sistema de saúde canadense, psicologia humanística, teologia da libertação, Conselho 
Mundial de Igrejas, Greenpeace, direitos dos animais, ecofeminismo, pós-colonialismo, 
Foucault/Derrida, o politicamente correto, movimentos de diversidade, assuntos de direitos 
humanos, ecopsicologia. 

 
10% da população mundial. 15% de poder. 

 
Níveis do Ser (Pensamento de Segunda Camada) 

 
7. Amarelo: Integrativo29 
 

A vida é um caleidoscópio de hierarquias naturais (holarquias30), sistemas e formas. Flexibilidade, 
espontaneidade e funcionalidade têm a máxima prioridade. Diferenças e pluralidades podem ser 
integradas em fluxos naturais interdependentes. Igualdade é complementada por graus naturais de 
excelência, quando apropriado. Conhecimento e competência devem substituir posição, poder, 
status ou grupo. A ordem mundial prevalecente é resultado de diferentes níveis de realidade e dos 
inevitáveis padrões de movimento para cima e para baixo na Espiral do Desenvolvimento. Boa 
autoridade facilita a emergência de entidades através dos níveis de crescente complexidade 
(hierarquia nidiforme). 

 
 

 
 
28 O verde representa as florestas, a consciência ecológica, a política dos verdes. (N.T.) 
 
29 Amarelo representa a energia solar e as tecnologias alternativas. (N.T.) 
 
30 Holarquia é uma hierarquia de hólons (hierarquia natural de crescimento, diferentemente de uma hierarquia 
humana de poder). Hólons são totalidades em um nível e partes em um nível superior. Como exemplo, 
consideremos a holarquia do corpo humano: ele é formado por sistemas, que são formados por órgãos, que são 
formados por tecidos, que são formados por células, que são formadas por moléculas, que são formadas por 
átomos, que são formados por partículas subatômicas, que são formadas por quarks, e assim por diante. Uma 
das características básicas de uma holarquia é que cada nível superior transcende, mas inclui os níveis inferiores. 
Assim, uma holarquia sinaliza a direção da evolução: moléculas contêm átomos, porém átomos não contêm 
moléculas. (N.T.) 
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8. Turquesa: Holístico31 
 

Sistema holístico universal, hólons/ondas de energias integrativas; une sentimento e conhecimento 
[centauro]; múltiplos níveis interconectados em um sistema consciente. Ordem universal, mas em 
um modo vivo e consciente, não baseado em regras externas (azul) ou ligações de grupo (verde). 
É possível uma “grande unificação” em teoria e na prática. Algumas vezes envolve a emergência 
de uma nova espiritualidade como uma teia de toda a existência. O pensamento turquesa usa a 
Espiral completa; vê múltiplos níveis de interação; detecta harmônicos, as forças místicas e os 
estados de fluxos que permeiam todas as organizações. ... A Diretriz Fundamental é a saúde da 
Espiral completa e não o tratamento preferencial para algum nível específico. 
 
Pensamento de segunda camada: 1% da população mundial. 5% de poder.32 
 
Onde é encontrado: com apenas 1% da população no pensamento de segunda camada (e somente 
0,1% no nível turquesa), a consciência de segunda camada é relativamente rara, sendo, atualmente, 
a “ponta de lança” da evolução coletiva da humanidade. Como exemplos, Beck e Cowan 
mencionam itens como a noosfera de Teilhard de Chardin e o crescimento da psicologia 
transpessoal, com aumentos na frequência definitivamente ocorrendo – e até mesmo níveis mais 
elevados em futuro próximo...33 

 
 

 
31 Turquesa é a cor dos oceanos e da Terra, quando vistos do espaço. (N.T.) 
 
32 Aqui, mais uma vez, Jim Marion colapsa os níveis verde, amarelo e turquesa (na classificação de Ken Wilber: 
visão-lógica inferior, visão-lógica média e visão-lógica superior, respectivamente): “A consciência visão-lógica 
é o mais alto dos três níveis mentais de consciência. É encontrado em grandes artistas, escritores, financistas 
internacionais, cientistas e filósofos. As principais características da visão-lógica são a identificação do eu com 
a mente abstrata e a capacidade de pensar através de muitas perspectivas diferentes. A consciência visão-lógica 
é global no interesse e preocupação por outras pessoas. É capaz de abraçar problemas globais que nenhuma 
nação ou sociedade tem capacidade para resolver. Por outro lado, a visão-lógica também apresenta seu lado 
negativo na forma de considerável angústia interior. Cada vez mais, as lideranças de muitos campos estão se 
movendo para este nível. Entretanto, este movimento social é visto como ameaçador e sofre a oposição de 
muitos cristãos (fundamentalistas de todas as denominações) cuja consciência ainda se mantém no nível mítico 
[vermelho e azul].” (N.T.) 
 
33 Beck e Cowan param no último nível pessoal. Entretanto, aceitam o fato de que haja níveis transpessoais 
(pensamento de terceira camada). (N.T.) 


