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Por conveniência, dividi meu trabalho em quatro fases. A Fase 1 foi a 
romântica (um modelo de "bondade recapturada"), que postulava um 
espectro de consciência que variava do subconsciente ao autoconsciente e 
ao superconsciente (ou do id ao ego a Deus), com os estágios superiores 
vistos como um retorno a, e a recaptura de, potenciais originais, mas 
perdidos. A Fase 2 foi mais especificamente evolucionária ou 
desenvolvimental (um modelo de "crescimento para a bondade"), com o 
espectro de consciência se desdobrando em estágios ou níveis de 
desenvolvimento. A Fase 3 acrescentou numerosas linhas de 
desenvolvimento a esses níveis – isto é, várias linhas de desenvolvimento 
diferentes (como cognitiva, conativa, afetiva, moral, psicológica, espiritual, 
etc.) desdobrando-se de uma maneira relativamente independente através 
dos níveis básicos do espectro geral de consciência. A Fase 4 adicionou o 
conceito dos quatro quadrantes – as dimensões subjetiva (intencional), 
objetiva (comportamental), intersubjetiva (cultural) e interobjetiva (social) 
de cada um desses níveis e linhas, com o resultado sendo, ou pelo menos 
tentando ser, uma filosofia abrangente ou integral.1 

As obras dessas fases formam um todo bastante coerente. Não se 
trata de que um período tenha sido rejeitado e substituído por seu 
sucessor; as obras de cada período permanecem, em minha opinião, 
amplamente válidas, e as obras seguintes simplesmente adicionam novo 
material, não apagando o antigo. Cada fase era relativamente verdadeira, 
mas parcial, e grande parte de sua parcialidade foi corrigida por acréscimos 
subsequentes (pelo menos, eu acredito). Mesmo as obras da Fase 1, 

 
1 Posteriormente, por volta do ano 2000, Wilber iniciou sua Fase 5, denominada Pós-
Metafísica Integral, cujo primeiro livro foi Integral Spirituality [Espiritualidade Integral], 
2006. Uma observação quanto às obras do Wilber citadas no texto: mantive o título em 
Inglês e, quando já traduzidas, coloquei o título em Português entre colchetes na 
primeira citação. (N.T.) 
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descartados seus romantismos ocasionais, contribuem como úteis pedras 
fundamentais para esse edifício particular. 

O material neste volume é de uma Fase 2 plenamente desenvolvida.2 
Uma das principais tarefas da Fase 2 foi explorar as implicações de uma 
visão desenvolvimental e evolucionária da psicologia, religião, filosofia e da 
condição humana em geral; e, além disso, tentar expor certas falácias que 
resultam de uma falha em levar em consideração uma visão 
suficientemente desenvolvimental. Como tal, as obras neste volume ainda 
são, em minha opinião, algumas das mais importantes que fiz. 

Nenhum desses textos recebeu tanta atenção ou causou tanta 
polêmica quanto a "A Falácia Pré/Trans"; portanto, talvez eu deva começar 
meu comentário por ele. Eu descobri a falácia pré/trans avaliando meus 
próprios erros. Isto é, analisando por que o ponto de vista romântico parece 
inicialmente fazer tanto sentido – e por que quase todo mundo parece 
começar seu estudo da espiritualidade com uma visão romântica – e, 
mesmo assim, não conseguir lidar com os dados e evidências reais do 
desenvolvimento filogenético e ontogenético. A visão romântica genérica é 
bem direta: bebês e humanos primitivos começam imersos em união 
inconsciente com o mundo em geral (e com o Eu puro) – tranquilamente 
inseridos em um tipo de paraíso primordial (seja um literal Éden terreno, 
uma sabedoria ecológica de caça e coleta ou uma fusão infantil "com a mãe 
e o mundo em bem-aventurança"). Por meio do desenvolvimento 
subsequente, esse paraíso primordial é necessariamente perdido, à medida 
que o ego racional emerge desse Fundamento primordial, rompe e 
fragmenta esse estado "não dissociado" e cria um mundo de pecado, 
sofrimento, catástrofe ecológica, brutalidade patriarcal e malevolência 
geral. Mas o eu (e a humanidade) pode abandonar sua postura 
excessivamente analítica, divisora e fragmentada, retornando à (e 
recapturando a) totalidade da imersão original (mas em uma forma madura 
e consciente, ou em um nível mais elevado). A totalidade original, agora 
combinada a capacidades analíticas, resultará em um renovado céu-na-
terra, ecologicamente correto e equilibrado, e dará ensejo a uma liberada 
consciência não dissociada, que é espiritual no sentido mais profundo e 
genuíno. 

 
2 Este Volume 3 contém os livros A Sociable God [Um Deus Social], 1983 e Eye to Eye, 
1983.  
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Como expliquei na Introdução do Volume 2,3 comecei a escrever The 
Atman Project [O Projeto Atman] e Up from Eden [Éden: Queda ou 
Ascensão?] para provar a concepção romântica. No mínimo, não se pode 
dizer que não entendo essa visão, ou que nunca tive qualquer simpatia por 
ela. Eu fui, na Fase 1, seu fã mais fervoroso. Porém, quanto mais eu tentava 
fazer com que a orientação romântica explicasse a evidência real, mais 
tristemente ela falhava. Durante um longo período de angústia intelectual, 
abandonei lentamente uma postura estritamente romântica (embora 
mantendo algumas de suas verdades mais duradouras) e passei a adotar a 
única visão que me parecia ser capaz de lidar, imparcialmente, com a 
grande preponderância de evidências – e essa visão era um modelo 
desenvolvimental ou evolucionário. 

Ao rastrear meu inicial abraço ardoroso do Romantismo, fui capaz de 
reconstruir o que acredito serem os erros intelectuais que me levaram a 
esse abraço – e todos eles se resumem à "falácia pré/trans". A falácia 
pré/trans simplesmente diz: em qualquer sequência desenvolvimental 
reconhecida, onde o desenvolvimento ocorre de pré-x a x a trans-x, os 
estágios pré-x e os estágios trans-x, já que ambos são estados não x, tendem 
a ser confundidos e igualados simplesmente porque, à primeira vista, 
parecem ser muito semelhantes. Pré-racional e transracional são não 
racionais; pré-convencional e pós-convencional são não convencionais; pré-
pessoal e transpessoal são não pessoais, e assim por diante. E uma vez que 
confundamos pré e trans, uma de duas lamentáveis coisas tende a 
acontecer: ou reduzimos os estados transracionais, espirituais e 
superconscientes a uma fusão oceânica pré-racional, infantil (como fez 
Freud); ou elevamos os estados infantis e pré-racionais à glória 
transcendental, transracional e transpessoal (como os Românticos 
costumam fazer). Reduzimos trans a pré ou elevamos pré a trans. O 
reducionismo é bem compreendido; o elevacionismo é a grande província 
dos Românticos. 

Os Românticos e eu na Fase 1. A esmagadora preponderância de 
evidências aponta para o fato de que os primitivos hominídeos (bem como 
os bebês) não existiam em um céu transracional, mas em um sono pré-
racional. O despertar do ego racional e autoconsciente desse sono pré-
racional e pré-reflexivo realmente envolveu um doloroso despertar para os 

 
3 Cuja tradução é encontrada em www.ariraynsford.com.br. (N.T.) 
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horrores do mundo manifesto, mas esse despertar não foi uma queda de 
um estado superconsciente prévio, mas o crescimento a partir de uma 
imersão subconsciente. A imersão subconsciente já é decaída – ela já existe 
no mundo manifesto da fome, dor, finitude e mortalidade – ela 
simplesmente não tem consciência para registrar completamente esses 
fatos dolorosos. Da mesma forma, o ego racional, longe de ser o ápice da 
alienação ontológica, está, na verdade, a meio caminho do crescimento 
para o despertar superconsciente. (O ego não está realmente no inferno 
mais profundo, apenas parece estar, do mesmo modo que uma queimadura 
por frio realmente não dói até que a parte afetada comece a aquecer.) 

Mas os Românticos, percebendo corretamente que o Espírito está 
além da mera racionalidade, e percebendo corretamente que o ego racional 
está fora da, e até mesmo resiste à, consciência espiritual não dual, 
cometeram a clássica falácia pré/trans elevacionista: eles assumiram que o 
sono pré-histórico no paraíso seria o todo primordial do qual a humanidade 
decaiu, e ao qual a humanidade deve retornar a fim de adentrar um céu 
transracional. E essa visão profundamente regressiva dos potenciais 
humanos definiria o cenário com todas as desvantagens, até mesmo 
horrores, bem conhecidos do Romantismo: uma obsessão com o eu e os 
sentimentos próprios (regredindo de mundicêntrico a sociocêntrico a 
egocêntrico) e uma amoralidade hedonística (regredindo de compaixão 
pós-convencional a cuidado convencional a impulso pré-convencional) – 
que os Românticos afirmam estar "além da razão", quando, na verdade, a 
maioria está, simplesmente, aquém dela. 

Tudo isso tornou-se óbvio para mim enquanto corrigia meus próprios 
erros; e levou-me ao conceito da falácia pré/trans. A ideia em si foi 
inicialmente apresentada em The Atman Project, o primeiro importante 
pronunciamento da Fase 2; e foi trabalhada em detalhes no ensaio "A 
Falácia Pré/Trans", incluído no livro Eye to Eye (que consta deste volume). 

Nos quase vinte anos desde sua publicação,4 dois tipos de crítica têm 
sido constantemente dirigidos à falácia pré/trans. Os Reducionistas a 
atacam agressivamente por aventar a existência de estados transracionais 
e transpessoais (eles ainda continuam muito ocupados reduzindo todos os 
estágios trans a insurreições furtivas de tolices infantis e pré-racionais). E 
os Elevacionistas a atacam com indignação, muitas vezes de forma mordaz, 

 
4 Esta Introdução foi escrita em 1999. (N.T.) 
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por ela afirmar que bebês e crianças (e humanos primitivos) são apenas pré-
racionais, sem acesso a qualquer tipo de estado espiritual ou transpessoal. 
Ambos os ataques são exatamente o que se espera que ocorra caso a falácia 
pré/trans seja verdadeira; além disso, os dois lados apresentam minha visão 
com muito mais rigidez do que ela jamais foi. 

Primeiramente, com relação aos Reducionistas, não acho que todos, 
ou mesmo a maioria, dos estados que se dizem transpessoais ou espirituais 
o sejam de fato. Falando como uma autoridade no assunto, posso afirmar 
que a capacidade humana de autoilusão é por demais imensa para aceitar 
todas essas afirmações pelo valor de face. Uma atitude altamente crítica, 
ocasionalmente cética e, às vezes, até polêmica, deve ser nossa 
companheira constante no caminho para qualquer tipo de verdade. A 
mercadoria que mais falta nos círculos espirituais parece ser um ceticismo 
saudável, possivelmente porque se confunde com falta de fé, uma postura 
que, embora compreensível, é profundamente equivocada. No entanto, 
com relação aos Reducionistas, eu – baseado em uma quantidade colossal 
de evidências transculturais – me recuso a descartar todos os estados 
transpessoais, transracionais e místicos, como se fossem apenas irrupções 
irritantes de um lodo infantil primordial. 

Com os Elevacionistas, posso concordar, até certo ponto, que vários 
tipos de estados espirituais ou transpessoais estão disponíveis para bebês 
(e humanos primitivos), e nunca neguei isso. Abordarei primeiro os bebês 
e, em seguida, os estágios iniciais da evolução humana. 

Em particular, vejo dois tipos principais de acesso espiritual em 
bebês. Um, que chamei de "trilhando nuvens de glória", refere-se à 
consciência psíquica (ou alma) mais profunda que o indivíduo traz para esta 
vida e que está, portanto, presente, de alguma forma, desde a concepção 
(você tem todo o direito de interpretar isto como reencarnação ou 
simplesmente como potenciais mais profundos presentes desde o início). 
Hazrat Inayat Khan provavelmente expressou esse fato da melhor forma: 
"O choro de um bebê muitas vezes é a expressão de seu anseio pelos céus 
angelicais [através dos quais acaba de passar para o nascimento terreno – 
o que os tibetanos chamam de bardo do renascimento]; o sorriso de um 
bebê é uma narrativa de suas memórias do céu e das esferas superiores." 
Observe que esses potenciais não fazem parte do estágio infantil 
propriamente dito – são impressões remanescentes de outras esferas mais 
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elevadas. (E, portanto, o que é recapturado na iluminação não é a estrutura 
infantil em si, mas as esferas superiores reais! A noção romântica de que o 
eu infantil propriamente dito é um paraíso primordial continua 
profundamente equivocada.) 

Em segundo lugar, o bebê também tem acesso ao que chamo de três 
estados principais de consciência: denso (vigília), sutil (sonho e psíquico 
mais profundo) e causal (sono profundo, Testemunha pura, Eu primordial). 
O eu inicial (pré-natal, perinatal, neonatal, primeira infância e segunda 
infância) tem vários tipos de acesso a todos esses estados espirituais 
(porque ele fica acordado, sonha e dorme profundamente). Mas o mesmo 
se dá com o adulto. Em outras palavras, o estado infantil, nesse sentido, 
não tem acesso a algo espiritual que é perdido ou negado ao adulto. 
(Novamente, a visão estritamente romântica é significativamente errônea.) 

Então, o eu infantil tem acesso a algum tipo de "consciência 
espiritual" que é realmente perdida no desenvolvimento subsequente, mas 
pode ser recuperada em estados superiores de despertar espiritual? Em um 
sentido limitado, sim: o "trilhando nuvens de glória" (seja em suas formas 
pré-natal, perinatal, neonatal ou posteriores). Mas, repetindo, esse 
"trilhando nuvens" é, basicamente, um contato ou impressão persistente 
de níveis mais elevados, transpessoais e transracionais; não são potenciais 
que, estruturalmente, fazem parte do eu infantil, de modo que, ao entrar 
em contato com esses níveis superiores no desenvolvimento subsequente, 
não é uma regressão à infância que ocorre, mas uma progressão para, e 
redescoberta de, níveis mais elevados propriamente ditos. O eu fetal e 
infantil não vive em perfeito nirvana,5 além de qualquer sofrimento, dor e 
decadência; ele vive imerso em samsara, com sua fome, dor, prazer 
passageiro, gritos e sorrisos ocasionais – mas carrega consigo, enterrado 
em seu peito, os níveis mais elevados de sua própria evolução potencial (e 
os estados superiores de consciência sutil e causal), que pode contatar e 
trazer à consciência plena de forma permanente somente quando seu 
desenvolvimento passa de pré-racional para racional para transracional. 

 
5 Os Elevacionistas costumam usar, como contraexemplo para refutar essa afirmação, a 
existência de tulkus ou budas reencarnados: seres totalmente iluminados que 
permanecem conscientes em todos os estágios do bardo, infância e adolescência. Bem, 
é claro, um ser totalmente iluminado é uma exceção à regra, mas esse é um exemplo 
trivial, porque seres totalmente iluminados são uma exceção a todas as regras. 
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É óbvio que qualquer um dos potenciais pré-racionais inferiores (por 
exemplo, várias protoemoções, prana, impulsos emocional-sexuais) podem 
ser reprimidos durante o desenvolvimento da primeira infância e, se isso 
ocorrer, então, como tenho sustentado fortemente o tempo todo, uma 
terapia bem-sucedida geralmente envolve regressão a serviço do ego (a fim 
de entrar em contato e reintegrar essas facetas perdidas ou reprimidas). 
Além disso, se essa repressão for grave, ela pode retardar ou mesmo 
mutilar completamente o desenvolvimento superior para estados 
transpessoais e superconscientes. Nesse caso, é necessário ocorrer um 
retorno em espiral às estruturas iniciais: uma regressão a serviço do ego 
(para reparar o trauma pré-racional inicial) e, em seguida, uma progressão 
para transcendência do ego (tendo reparado o dano pré-racional, o eu pode 
passar, mais facilmente, da adaptação racional para a transracional). 
Portanto, mais uma vez, mesmo nessa espiral de retorno e transcendência 
o que está sendo contatado não é um estado superior, mas um estado 
inferior gravemente danificado e necessitado de recuperação. Novamente, 
a visão romântica está consideravelmente errada. 

Finalmente, a falácia pré/trans diz que, em qualquer sequência de 
desenvolvimento reconhecida, pré e trans são frequentemente 
confundidos. Não diz que a infância nada mais é do que pré. Como acabei 
de explicar, existem tipos de acesso transitórios a estados espirituais, 
mesmo no eu infantil. Em vez disso, a falácia pré/trans visa chamar a 
atenção para os tipos massivos de confusão que ocorrem mesmo em 
sequências de desenvolvimento totalmente reconhecidas. Por exemplo, 
pesquisadores, de Piaget a Kohlberg a Gilligan, concordam que o 
julgamento moral vai dos modos pré-convencional ao convencional ao pós-
convencional. A falácia pré/trans simplesmente diz que, dada esta 
sequência reconhecida, o pré-convencional e o pós-convencional são 
frequentemente confundidos, simplesmente porque ambos são não 
convencionais. E basta olharmos o movimento geral da Nova Era para 
encontrar evidências abundantes de que impulso pré-convencional está 
sendo confundido com liberação pós-convencional; autoabsorção pré-
racional confundida com liberdade pós-racional; hedonismo pré-verbal 
confundido com sabedoria transverbal. Infelizmente, é quase sempre a 
orientação romântica, com seu elevacionismo sincero, mas confuso, que 
incentiva essa situação, com obsessão do eu elevada a realização do Eu, 
divino egoísmo exaltado como divina libertação e narcisismo desenfreado 
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alardeado como liberdade transcendental. Mas a importante pepita de 
verdade contida na intuição romântica é que, de fato, decaímos de uma 
união com o Espírito (uma união encontrada, não nos resíduos de um 
passado infantil, mas nas profundezas do presente atemporal), e podemos 
recuperar essa união espiritual – mas somente se crescermos em 
transcendência do ego, e não simplesmente recapturarmos um eu infantil. 
(Para uma ampla discussão sobre espiritualidade infantil, ver Integral 
Psychology [Psicologia Integral].) 

O que dizer, então, dos primeiros estágios do desenvolvimento 
humano? E não apenas do estágio primitivo de talvez um milhão de anos 
atrás, mas também dos estágios iniciais de caça e coleta tribal e da 
horticultura em aldeias? Devemos arrogantemente declará-los 
"inferiores"? E devemos realmente afirmar que eles não tinham acesso à 
espiritualidade transracional e transpessoal? Os teorizadores românticos 
arrepiam-se com o pensamento de que alguém classifique, 
insensivelmente, épocas inteiras como "inferiores" ou "carentes de 
espiritualidade genuína". E com razão. E eu nunca, nem mesmo 
remotamente, fiz isso. 

Entretanto, para começar, observemos que os Românticos, que ficam 
tão indignados com essas duas afirmações ("inferioridade" e "carência de 
espiritualidade verdadeira"), fazem exatamente essas afirmações – não 
sobre tribos coletoras, mas sobre você e eu. A afirmação antropológica 
romântica genérica é que a consciência tribal original (durante o período 
que Gebser chama de "mágico") era "não dissociada", um tipo de harmonia 
e integridade do eu, da cultura e da natureza. Os teorizadores românticos 
concordam que essa estrutura mágica era pré-reflexiva e pré-racional (no 
sentido do pensamento operacional pré-formal como um princípio 
organizador central social; a sociedade era, em vez disso, organizada em 
torno da consciência pré-reflexiva não dissociada). Eles afirmam que, longe 
de ser um desenvolvimento "inferior", essa consciência pré-reflexiva era 
equilibrada, holística, ecologicamente correta e profundamente espiritual. 
Mas, eles continuam, com o eventual aumento da racionalidade egoica 
(através de vários estágios), esse estágio não dissociado foi brutalmente 
reprimido, fragmentado e destruído e, em seu lugar, ficou um pesadelo 
chamado modernidade, que é marcado, em primeiro lugar, por consciência 
dissociada, que carrega alienação, fragmentação e espiritualidade 
superficial (se é que há alguma). Em outras palavras, em seu lugar estamos 
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você e eu: nós, modernos, com algumas exceções, somos julgados como 
vivendo com uma consciência dissociada, um estado inferior, fragmentado, 
sem uma espiritualidade genuína. Essa visão romântica, portanto, condena 
literalmente centenas de milhões de pessoas modernas como tendo uma 
consciência inferior e sem uma espiritualidade profunda. Portanto, a 
primeira coisa que devemos notar é que as acusações de "inferioridade" e 
"carência de espiritualidade" brotam dos lábios desses Românticos com 
uma facilidade e frequência alarmantes. Os Românticos adotaram um 
sistema de classificação e julgamento de valores muito severo e nos faria 
bem suavizar esses golpes brutais. 

Creio que minha visão da estrutura mágica tribal primitiva é mais 
matizada. Mas, primeiro, devo enfatizar que estou falando sobre o modo 
original, pré-histórico, tribal, de caça e coleta de talvez 200.000 a 20.000 
anos atrás (um caso semelhante pode ser apresentado para o modo 
hortícola de 10.000 a 3.000 anos atrás). Os povos indígenas 
contemporâneos são pessoas que vivem hoje; eles foram submetidos a seu 
próprio desenvolvimento por centenas de milhares de anos, e sua relação 
exata com as tribos pré-históricas está longe de ser clara; além disso, eles 
geralmente estão inextricavelmente misturados com outras culturas e 
modos. Não, estou me referindo à estrutura do modo original, pré-
histórico, mágico, de caça e coleta, na medida em que conseguimos 
reconstruí-lo. 

Para começar, qualquer sociedade é um conjunto de indivíduos que 
se encontram em níveis de desenvolvimento muito diferentes. Ao mesmo 
tempo, como indiquei em Up from Eden, qualquer cultura tem algo como 
um "centro de gravidade", ou um modo médio de consciência, em torno do 
qual se organizam as realidades cotidianas convencionais. Os Românticos 
concordam que o modo médio das tribos originais era "mágico" (no sentido 
não pejorativo de pré-reflexivo e não dissociado) e o modo médio da 
modernidade é egoico-racional (o que, usualmente, é dito pejorativamente, 
mas que não afeta nosso ponto central sobre o modo médio). Sugeri ainda 
que, além do modo médio, existe o modo mais avançado, o modo exibido 
por aquelas almas que eram as mais desenvolvidas em qualquer domínio 
particular. Durante os tempos mágicos, de caça e coleta, esse modo, 
definitivamente, parece ter incluído os xamãs, que, eu argumentei 
vigorosamente, foram os primeiros grandes exploradores dos domínios 
espirituais genuinamente transpessoais. No mínimo, essas almas 
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vivenciaram diretamente a dimensão psíquica mais profunda do potencial 
humano, evidenciada em um misticismo da natureza extraordinariamente 
sofisticado, viagens a domínios superiores e inferiores, capacidades 
psíquicas reais e – novamente, no mínimo – uma consciência unitiva com o 
reino completo da natureza. Em Up from Eden, passo um capítulo inteiro 
exaltando esses feitos notáveis, autênticos e profundamente espirituais. 

Ao mesmo tempo, estudiosos do estado xamânico indicam que, 
embora possa ter havido exceções, a viagem xamânica típica não incluía, 
por exemplo, longos períodos de absorção no domínio puramente informe 
(cessação causal). Em outras palavras, por critérios que são aceitáveis até 
mesmo pelos defensores do Xamanismo, a viagem xamânica não incluía o 
domínio causal. E, portanto, no mínimo, a espiritualidade xamânica não foi 
um caminho que atravessou o domínio transpessoal inteiro. 

Se, por outro lado, realiza-se (como Up from Eden faz) uma análise 
histórica sobre a sucessão ou emergência de estágios espirituais acessados 
pelas formas típicas de consciência mais avançada em cada época geral (da 
mágica a mítica a mental), normalmente encontra-se uma sucessão de 
estágios transpessoais que vão do xamânico (psíquico) ao santo (sutil) e ao 
sábio (causal), cada um dos quais tem acesso a seus predecessores, mas 
não vice-versa – uma verdadeira marca registrada de uma holarquia de 
desenvolvimento. 

Portanto, o modo avançado da era de caça e coleta, com certeza, 
esteve ativo em domínios profundos de desenvolvimento espiritual 
autêntico, mesmo que não possamos afirmar que o Xamanismo em si 
exauriu todo o terreno. Voltando, então, ao modo médio: o que dizer da 
natureza real da consciência pré-reflexiva, não dissociada, ou da "estrutura 
mágica" do modo médio de consciência de caça e coleta? Ele foi um todo 
verdadeiramente integrado, holístico e harmonioso? 

A estrutura mágica, sem dúvida, foi um modo de consciência 
extraordinário; no mínimo, ela habitou os primeiros homens e mulheres 
que evoluíram além dos grandes macacos e hominídeos e, embora algumas 
pessoas insistam em ver isso como um insulto aos macacos, foi um avanço 
evolutivo colossal perante qualquer escala de julgamento. De qualquer 
modo, a questão é se ela realmente integrou o eu, a cultura e a natureza, 
ou se ainda não os havia diferenciado totalmente, em primeiro lugar. Ao 
chamar essa estrutura mágica de "não dissociada", os Românticos 
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contornam a pergunta por completo, evitando o problema. O grande e 
glorioso prefixo "não" sempre se apresenta como um alarme de uma falácia 
pré/trans implorando para ser cometida. Pois a verdadeira questão não é 
se essa estrutura era "não diferenciada", mas sim se essa estrutura era pré-
diferenciada ou era verdadeiramente transdiferenciada? "Não dissociada" 
pode ser aplicado facilmente a ambas (que é, basicamente, como o 
Romantismo oculta sua falácia pré/trans). 

Abordando a questão dessa forma mais precisa, a resposta é óbvia. A 
estrutura mágica era amplamente pré-diferenciada. Sobre isso, estudiosos 
de um largo espectro de abordagens estão de pleno acordo. Jean Houston, 
seguindo Gerald Heard, chama esse período de pré-individual e 
protoindividual (isto é, do arcaico ao mágico). Duane Elgin refere-se a ele 
como consciência contraída e (proto)consciência desperta. Jürgen 
Habermas e seus colegas, que realizaram extensas revisões de pesquisas, 
chamam-no de pré-convencional e pré-diferenciado. Robert Bellah, 
traçando a evolução religiosa, chama-o de primitivo e arcaico (sistemas de 
ação pré-diferenciados). Erich Neumann chamou-o de pleromático, 
urobórico e pré-individuado. Isso não significa estúpido, confuso ou imbecil; 
significa que vários domínios subjetivos, objetivos e intersubjetivos não 
foram abordados em termos totalmente diferenciados. Alguns veem isso 
como uma coisa boa, outros, como um problema; mas há um acordo geral 
sobre a natureza real da estrutura propriamente dita. 

A conclusão comum: na estrutura mágica, o eu, a cultura e a natureza 
ainda estavam fundidos entre si. Eles não estavam integrados, pois ainda 
não haviam se separado, diferenciado e cristalizado uns dos outros. Essa 
pré-diferenciação é o que dá à estrutura mágica seu, hum, charme mágico, 
e a torna um ímã equivocado para aqueles que realmente desejam uma 
integração transdiferenciada para o mundo moderno. Mas a situação real 
do modo de caça e coleta, embora suas muitas maravilhas, foi algo menos 
do que um paraíso integrado. Como o eu, o nós e o isto ainda estavam 
insuficientemente diferenciados, os avanços em cada domínio eram 
prejudicados. A expectativa de vida média era de menos de três décadas; 
os sistemas políticos focalizavam as linhagens de parentesco vinculadas ao 
corpo; a escravidão era esporádica, mas de forma alguma inexistente; a 
guerra já havia começado; e a exploração sexual, certamente, não era algo 
inédito. É, em seus contornos completos, uma consciência que nenhum 
Romântico que eu conheço gostaria de habitar. 
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O fato de que o mágico conseguiu se transformar no mítico, e que o 
mítico conseguiu se transformar no mental, é um desenvolvimento que, 
idealmente, levaria a realizações extraordinárias em cada modo a frente, 
baseando-se em seus pontos fortes, reduzindo sua parcialidade, e 
construindo juntos um futuro mais abrangente, inclusivo e pleno. 
Idealmente, é claro, nunca foi o caso, e a evolução cultural frequentemente 
foi a história de brutalidades, repressões, opressões e, pior, à medida que 
a evolução humana prosseguia, ocasionalmente embrutecia seu caminho 
para o amanhã. Up from Eden é uma crônica de avanços inegáveis e de 
violências ainda mais inegáveis. 

Mas o ponto geral da evolução filogenética, bem como da 
ontogenética, é que, sempre que a sabedoria de um estágio anterior é 
esquecida, resulta uma patologia.  

Em A Brief History of Everything [Uma Breve História do Universo], 
esbocei as principais "lições" que cada era da humanidade conseguiu 
aprender, e o ponto aqui é que a grande lição do período de caça e coleta 
foi: o Espírito está entrelaçado com o corpo terreno, que é nosso sangue, 
nossos ossos, nosso fundamento, nosso apoio. Nós, do Ocidente moderno, 
esquecemos essa lição e, portanto, caímos nas garras de uma patologia 
global que pode muito bem nos matar a todos. 

O fato de os Românticos desejarem que lembremos essa lição 
incrivelmente importante é essencial para eles e, nesse aspecto específico, 
sou um Romântico convicto. Mas quando vão muito além disso e injetam, 
dubiamente, características na estrutura mágica – quando se referem à 
integração transdiferenciada para o que a maioria dos estudiosos vê como 
estruturas pré-diferenciadas; quando dizem que a viagem xamânica foi um 
caminho completo através do transpessoal; quando afirmam que a 
estrutura mental propriamente dita é intrinsecamente patológica; e 
quando condenam milhões e milhões de pessoas por estarem vivendo em 
um estado inferior em comparação com a indissociação mágica – então, 
talvez, não queiramos segui-los.6  

 
6 E o que dizer da afirmação conclusiva de certos Românticos sofisticados? – isto é, 
mesmo que a estrutura mágica seja uma estrutura de consciência menos desenvolvida 
(pré-diferenciada e não transdiferenciada), de qualquer modo, uma estrutura 
verdadeiramente integral resultaria se a totalidade natural da estrutura mágica fosse 
combinada com a estrutura racional da modernidade. Concordo que seria uma 
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Além de "The Pre/Trans Fallacy", Eye to Eye contém nove ensaios 
importantes que exploram as implicações de um modelo de amplo espectro 
de crescimento e desenvolvimento humanos. O espectro geral de 
consciência, conforme delineado em The Atman Project, contém quase 
duas dúzias de níveis básicos (que são simplesmente uma elaboração do 
Grande Ninho do Ser, matéria, corpo, mente, alma e espírito). Eu 
geralmente os condenso em nove ou dez níveis principais e, às vezes, uso 
ainda menos níveis, como os cinco tradicionais que acabei de mencionar 
(que são, essencialmente, os mesmos cinco que o Vedanta usa) e, outras 
vezes, apenas três: corpo, mente e espírito (ou denso, sutil e causal). O 
ensaio "Eye to Eye", que abre o livro de mesmo nome, usa simplesmente 
três (o olho da carne, o olho da mente e o olho da contemplação) e sugere 
como mesmo esse esquema simples pode lançar considerável luz sobre 
muitos dilemas filosóficos e psicológicos recalcitrantes.  

"The Problem of Proof" leva essa discussão adiante e apresenta o que 
equivale a um empirismo de amplo espectro: experiência sensorial, 
experiência mental e experiência espiritual, todas igualmente experienciais 
e, portanto, podendo ser cuidadosamente validadas usando evidências que 
estão aberta à confirmação ou rejeição por uma comunidade adequada. 

"A Mandalic Map of Consciousness" apresenta um resumo do 
espectro geral de consciência, e "Development, Meditation, and the 
Unsconscious" descreve cinco tipos principais de "o" inconsciente e ressalta 
porque essas distinções são cruciais para a compreensão de tudo, da 
natureza do desenvolvimento à forma e conteúdo da meditação. Em minha 
opinião, esse esboço de cinco tipos diferentes de processos inconscientes é 
uma contribuição importante. Uma das principais conclusões é que a 

 
integração bem-vinda, mas seria simplesmente uma integração do pré-racional e do 
racional; não seria profundamente transracional. Ou melhor, essa integração (de todas 
as estruturas prévias) é exatamente o que se supõe que a estrutura integral-
aperspectiva (centáurica) realiza (de acordo com Gebser, eu mesmo e outros). E mais, a 
estrutura mágica não é a única estrutura, além da racional, que deve ser incluída na 
integração: existem os domínios inteiros do mítico-hortícola e do mítico-racional-
agrário, que os Românticos tribalistas em geral desprezam. Finalmente, mesmo se 
considerarmos o modo mais avançado (Xamanismo), esta é, como vimos, uma 
abordagem parcial e limitada do transpessoal completo. De qualquer ângulo, a estrutura 
de caça e coleta simplesmente não consegue realizar as façanhas hercúleas que os 
Românticos exigem dela, embora continue sendo um modo muito importante, mas 
muito limitado. 
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meditação não é, primariamente, uma forma de mergulhar de volta ou 
desvelar impulsos pré-racionais, mas sim uma forma de levar o 
desenvolvimento ou a evolução a estados transracionais e 
superconscientes. 

Os dois ensaios seguintes ("Physics, Mysticism, and the New 
Holographic Paradigm" e "Reflections on the New Age Paradigm") são 
tentativas de ressaltar o que acredito serem falácias contidas nessas 
abordagens populares, falácias que, uma vez mais, eu entendo bem por que 
cometi a maioria delas. Ao tentar compreender outros teorizadores, creio 
ser de suma importância começar entrando em um estado de intensa 
ressonância simpática com o que eles estão tentando dizer. Sempre 
procuro assumir a posição do outro até sentir que posso argumentar com 
sucesso no debate. Então, e só então, dou um passo atrás e a examino 
minuciosamente. Se ela falhar de alguma forma relevante, conforme algum 
conhecimento que eu consiga reunir, então tento criticá-la de uma posição 
de simpatia prévia. Mesmo nas ocasionais peças polêmicas que escrevi, 
raramente critiquei implacavelmente alguma visão que eu mesmo não 
tenha abraçado antes; e, como um ex-fumante arrependido, 
ocasionalmente sou intolerante com minhas condenações. Assim, muitos 
críticos presumem que eu simplesmente tinha um preconceito cego contra 
essas ideias e não tinha a menor compaixão por sua existência, ao passo 
que essas críticas, na verdade, surgiram de um desejo urgente de 
compartilhar erros que eu mesmo havia cometido. Esses dois ensaios são 
exemplos cabais disso. Eu defendo todas as conclusões de ambos, e só 
espero que eles possam ajudar a conter uma certa maré regressiva e 
elevacionista que continua a dominar, como sempre, os estudos espirituais. 

"Legitimacy, Authenticity, and Authority in the New Religions" surgiu 
de uma série de seminários sobre as novas religiões, tratando de modos 
pelos quais podemos ser capazes de discriminar entre seitas perigosas 
(como Jonestown e Synanon) e movimentos mais benéficos (como o Zen ou 
a Cabala). Esse texto foi escrito ao mesmo tempo que escrevi A Sociable 
God (incluído neste volume) e sugere por que e como uma visão 
desenvolvimental pode ajudar a julgar um envolvimento religioso autêntico 
versus um não autêntico. "Structure, Stage, and Self" marcou a primeira 
declaração formal da teorização da Fase 3; irei abordá-la em um momento. 
E "The Ultimate State of Consciousness" voltou, mais uma vez, ao 
monotema de todos os meus escritos: a Verdade Sempre Já. Ele não é 
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incomum para mim, uma vez que dediquei a maior parte de um livro à 
importância do desenvolvimento, para concluir com o tema daquilo que 
nunca pode ser alcançado pelo desenvolvimento ou evolução: a primordial 
Essência do Ser, uma Essência que, sendo a Condição de todas as condições 
e a Natureza de todas as naturezas, está sempre presente e, portanto, não 
pode ser alcançada ou obtida, da mesma forma que não podemos obter 
nossos pés. 

Creio que A Sociable God é um livro interessante por várias razões. 
Para começar, eu o escrevi em um único fim de semana febril. Numa sexta-
feira à tarde, prometi a alguém que teria algo em breve e, na segunda de 
manhã, coloquei o manuscrito no correio. O livro tem um estilo muito 
sóbrio, abstrato, espartano, enormemente conciso e cristalino, por razões 
talvez óbvias. Ele proveio de um espaço intelectual muito intenso e 
transmitiu ideias que ainda acredito serem profundamente importantes. 
Ele descreve o espectro geral de consciência, focando principalmente 
visões de mundo (arcaica, mágica, mítica, mental, psíquica, sutil, causal, não 
dual). Em seguida, apresenta nove formas diferentes de usar a palavra 
"religião" e ressalta que, no mínimo, precisamos distinguir entre 
legitimidade horizontal (ou quão bem uma determinada religião fornece 
significado, integração e valor em um nível particular) e autenticidade 
vertical (ou quão bem uma determinada religião promove a transformação 
para níveis mais elevados). A maioria dos estudiosos de religião, ao 
confundir essas duas escalas, vê a perda ou interrupção de envolvimento 
com um nível inferior altamente legítimo, e confunde isso com uma perda 
de sensibilidade espiritual por completo, quando, na verdade, ela é, 
frequentemente, parte de um movimento mais amplo para uma postura 
mais autêntica. O exemplo clássico é a perda da hegemonia de uma religião 
mítico-associativa com o surgimento da modernidade, que, na verdade, não 
foi a perda de uma espiritualidade transracional e sua substituição pelo 
demônio da racionalidade, mas foi, sobretudo, o crescimento de modos 
pré-racionais para modos racionais, a caminho do transacional. Nessa visão 
evolucionária mais ampla, a negação racional de Deus continha mais 
Espírito do que a afirmação mítica de Deus, pela simples razão de que 
apresentava mais profundidade desenvolvimental. Era mais autêntica, 
mesmo que, ocasionalmente, menos legítima – era uma versão doentia de 
um nível mais elevado, em comparação com a prévia versão sadia do nível 
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inferior, de forma que, ao tentarmos corrigir os males da modernidade, não 
nos esqueçamos do potencial superior contido nela. 

O critério de profundidade – e a escala de avaliação usada em A 
Sociable God (como em todas as minhas obras) – é a inclusão holística: 
quanto do Kosmos uma determinada estrutura consegue conter 
internamente? Objetivamente, quantos tipos de hólons um sistema auto-
organizador específico contém em sua própria composição? 
Subjetivamente, quanto amor (Ágape) está contido em uma estrutura? Um 
quark é envolvido por um átomo; um átomo é envolvido por uma molécula; 
uma molécula, por uma célula; uma célula, por um organismo. Em cada 
caso, o hólon ganha mais profundidade, porque envolve amorosamente 
mais do Kosmos em sua própria constituição. O mesmo ocorre com os 
hólons humanos: quando minha identidade e simpatia se expandem de 
mim para minha família; de minha família para amigos, comunidades e até 
nações; das nações para toda a humanidade; e da humanidade para todos 
os seres sencientes, sem exceção: o que eu fiz?, senão abraçar mais e mais 
almas em minha própria alma, e aumentar assim minha profundidade, 
lançando-me cada vez mais para fora de mim e para o Kosmos em geral, até 
que o que chamo de meu "eu" e o que chamo de "Kosmos" sejam um e o 
mesmo Fato inegável; e o Amor que move o sol e outras estrelas agora 
também me move; e todos nós somos abraçados por uma compaixão gentil 
que não conhece outros, nem estranhos, que recusa a fragmentação e não 
consegue lembrar os muitos nomes do sofrimento. 

Essa escala – de egocêntrico a etnocêntrico a mundicêntrico a 
kosmocêntrico – é uma escala de inclusão holística, e é a usada em A 
Sociable God para avaliar a autenticidade de vários engajamentos culturais 
e religiosos. Cada inclusão mais elevada não significa que a individualidade 
seja cada vez mais obliterada, mas sim, cada vez mais ampliada. Uma 
pessoa que estende simpatia e cuidado de seu próprio ego para sua família, 
e de sua família para sua comunidade, não se empobrece, mas se 
enriquece. Da mesma forma, expandir a identidade e simpatia de uma tribo 
para uma nação multitribal, e de uma nação para toda a humanidade, e da 
humanidade para todos os seres sencientes, é simplesmente encontrar um 
Eu mais profundo por meio de abraços mais amplos. A consciência kósmica 
não é a obliteração da individualidade, mas sua realização consumada, 
quando, então, podemos falar de Eu ou não eu, não importa qual: seu Eu é 
o Eu do Kosmos inteiro, atemporal e, portanto, eterno, adimensional e, 
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portanto, infinito, impelido apenas por um Amor radiante que desafia data 
ou duração. 

Essa holarquia, ou ninho de avaliações cada vez mais holísticas, tem 
sido fundamental em todos os trabalhos que já fiz, começando por The 
Spectrum of Consciousness [O Espectro da Consciência]; e é claro que foi 
também a espinha dorsal de A Sociable God, que foi escrito no início dos 
anos 1980 – isto é, logo no início da agressiva colonização de todos os 
estudos culturais pelos pós-modernistas radicais. Levaria muito tempo – 
quase duas décadas, na verdade – antes que alguém pudesse pronunciar a 
palavra "hierarquia" e não ser linchado na academia "liberal"; antes que 
alguém pudesse murmurar a frase "é melhor do que" e não ser submetido 
a julgamento perante o tribunal pós-moderno e rotulado publicamente 
como traidor da causa. Pois o cerne do pós-modernismo radical era a noção 
de que todos os valores são culturalmente relativos; todas as realidades são 
socialmente construídas; toda verdade é uma preferência subjetiva em face 
de um mundo essencialmente sem verdades. Infelizmente, todas essas 
afirmações são consideradas verdadeiras para todos os povos e todos as 
culturas, sem exceção. Em outras palavras, os pós-modernistas radicais 
eram culpados exatamente pelos terríveis pecados dos quais acusavam 
todo mundo: eles proclamaram uma longa lista de verdades universais, mas 
com o embaraço adicional de que suas verdades universais eram 
autocontraditórias. Eles afirmavam ser universalmente verdadeiro que não 
existem verdades universais, que é uma invariante cultural que não existem 
invariantes culturais, que é objetivamente verdadeiro que não existem 
verdades objetivas de qualquer espécie. Eles afirmavam, de fato, que sua 
posição era superior em um mundo onde nada deveria ser superior. Os 
críticos acabariam identificando essa duplicidade e dando a ela um nome 
técnico: "a contradição performativa"; mas outros simplesmente a 
chamariam por seu nome mais simples: hipocrisia. 

E agora, duas décadas depois,7 à medida que os estudos culturais 
despertam de uma ressaca colossal – uma geração inteira de eruditos, em 
geral perdida em contradições performativas – em narcisismo e niilismo 
como um tag team8 pós-moderno infernal – estamos em posição de 

 
7 Ver Nota 4. (N.T.) 
8 Tag team é um time de dois lutadores que entram no ringue alternadamente. Um 
lutador só pode entrar no ringue após a saída do outro. (N.T.) 



18 
 

continuar exatamente de onde as hierarquias holísticas e julgamentos de 
valor pararam: com meios de determinar como fazer julgamentos sensatos, 
compassivos e cuidadosos com base em graus de profundidade, em graus 
de amor, em graus de inclusão e abraço holístico. Isto é, continuar de onde 
vários tratados, inclusive A Sociable God, pararam. 

A Sociable God e Up from Eden são os livros da Fase 2 que exploram 
particularmente as visões de mundo culturais. Mais tarde (na Fase 4), eu 
viria a chamar isso de Quadrante Inferior Esquerdo (o espectro de 
consciência coletiva ou cultural, a moral, as visões de mundo, etc.). The 
Atman Project já havia tentado delinear o Quadrante Superior Esquerdo (o 
espectro de consciência individual). O que Up from Eden e A Sociable God 
fizeram posteriormente, creio eu, foi unir esses dois quadrantes e mostrar 
de maneira convincente que o individual e o cultural estão 
inextricavelmente ligados por padrões de troca relacional. Ou seja, o ser 
humano é um indivíduo composto, composto de matéria, corpo, mente, 
alma e espírito (usando os cinco níveis simples). Cada nível do indivíduo 
composto é, na verdade, um sistema de trocas mútuas com elementos do 
mesmo nível de desenvolvimento no mundo exterior: matéria com matéria 
(consumo de alimentos físicos), corpo com corpo (procriação sexual), 
mente com mente (comunicação simbólica), e assim por diante. Em outras 
palavras, em cada nível, o mundo subjetivo está embutido em vastas redes 
de relações intersubjetivas ou culturais, e vice-versa, não como uma 
reflexão tardia ou uma escolha voluntária, mas como um inescapável fato 
pré-dado. Como eu diria mais tarde, ação é sempre ação-em-comunhão. 

É comum olhar para a evolução social em termos dos vários modos 
de produção tecnoeconômicos, passando do estágio de caça e coleta para 
hortícola, agrário, industrial e informacional (o que eu chamaria de 
Quadrante Inferior Direito, ou sistemas sociais). Complementando essa 
análise com um foco nas visões de mundo (que passam correlativamente 
do arcaico ao mágico, mítico, mental e global),9 A Sociable God foi capaz de 

 
9 Foi Sex, Ecology, Spirituality [Sexo, Ecologia, Espiritualidade] que primeiro estabeleceu 
especificamente as correlações entre o Quadrante Inferior Esquerdo (arcaico, mágico, 
mítico, racional, visão-lógica) e o Quadrante Inferior Direito (caça e coleta, hortícola, 
agrário, industrial, informacional) e, além disso, correlacionou esses quadrantes aos 
outros dois. A Sociable God não discutiu especificamente o Quadrante Inferior Direito, 
e Up from Eden tendeu a tratar os Quadrantes Inferior Esquerdo e Inferior Direito como 
uma dimensão única. Essas várias distinções e correlações seriam feitas na Fase 4. Mas 
A Sociable God e Up from Eden lançaram as fundações, correlacionando os Quadrantes 
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fazer uma série de previsões que se sustentaram muito bem. Uma foi que 
o colapso da religião civil (conforme discutido por Robert Bellah) deixaria a 
cultura americana aberta a várias tendências, incluindo um recuo e até 
mesmo o ressurgimento de religiões fundamentalistas, bem como uma 
regressão a agendas narcisistas da Nova Era e intensa autoabsorção. Não é 
difícil encontrar evidências corroborativas para ambas na cultura de hoje. 
Mas outra predição, mais arriscada, envolvia o fato de que, além do nível 
racional-egoico, encontra-se o primeiro estágio da transracionalidade, ou 
seja, o nível psíquico, que sustenta um misticismo da natureza, xamânico, 
pan-enênico ["tudo em um"]10. A predição era que os temas populares, 
mais difundidos, de uma orientação espiritual emergente envolveriam, 
portanto, o xamânico, o pan-enênico, o misticismo da natureza e o culto a 
Gaia, com foco na consciência ecológica e na unidade do domínio denso. 
Mais do que eu imaginava, isso aconteceu. Por um lado, é bastante salutar, 
chegando bem a tempo, espera-se, para ajudar a deter uma certa 
catástrofe ecológica forjada, não pela modernidade em si, mas pela típica 
ganância humana, uma ganância – com certeza presente desde o tempo de 
caça e coleta arcaico, mas que, na época, não tinha meios para se expressar 
globalmente – que finalmente encontrou uma forma de se suicidar em 
escala global, sequestrando os frutos da modernidade. 

Infelizmente, com essa ressurgência do misticismo da natureza, 
também veio a desconfiança padrão, correlata, de todos os estados 
místicos mais elevados, incluindo o misticismo da divindade e o misticismo 
informe. Esses são, como sempre, mal interpretados pelos entusiastas pan-
enênicos como sendo "de outro mundo" e, portanto, supostamente 
antiterra, anti-Gaia e antiecológico, quando, na verdade, eles transcendem 
e incluem todas essas preocupações. Mas os místicos da natureza armam-
se com palavras raivosas para as almas que buscam ocasiões ainda mais 
profundas e elevadas, e acredito que levará décadas até que essa fúria 
específica seja aplacada.11 

 
Superior Esquerdo e Inferior Esquerdo em termos de uma análise específica de níveis de 
organização estrutural e troca relacional. 
10 Panenhenic em Inglês. Termo usado por Robert Charles Zaehner em sua obra 
Mysticism, Sacred and Profane: An Inquiry Into Some Varieties of Praeternatural 
Experience, que corresponde ao misticismo da natureza de Wilber. (N.T.) 
11 Para uma elucidação da nova Religião Civil Centrada na Pessoa, com sua perspectiva 
pan-enênica, ver entrada de 23 de setembro de One Taste [no Apêndice a esta 
Introdução]. 
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A Sociable God também foi pioneiro, em minha opinião, ao introduzir 
um modelo psicológico de estruturas, estados e domínios. Uma pessoa em 
quase qualquer estágio ou estrutura de desenvolvimento (como mágica, 
mítica, racional) pode ter uma experiência de pico temporária de qualquer 
um dos domínios transpessoais (psíquico, sutil, causal), e isso nos dá uma 
grade de nove ou mais tipos de experiências espirituais. Descrevi esses 
diferentes tipos de estados alterados ou experiências espirituais (e.g., uma 
experiência de pico mágica, mítica ou racional de um domínio psíquico, sutil 
ou causal) e indiquei por que essas distinções são cruciais para a 
compreensão de religião e de experiência religiosa. Esse modelo 
"tridimensional" foi, na época, uma integração inédita de pesquisas sobre 
estruturas psicológicas (e.g., Piaget, Kohlberg, Gebser) e estados de 
consciência (e.g., Tart), e permaneceu como um aspecto central de todas 
as fases subsequentes do meu trabalho (Fases 2, 3 e 4). Uma conclusão 
crucial foi que o desenvolvimento mais elevado envolve não apenas estados 
alterados, mas características permanentes – isto é, a necessidade de 
converter experiências de pico temporárias em estruturas transpessoais 
permanentes. (Ver Integral Psychology para uma discussão aprofundada 
deste modelo.) 

Ao final desse período, comecei não tanto a questionar o modelo 
evolucionário, mas a avaliar seus pontos fortes e fracos. Em particular, 
estudos em psicologia do desenvolvimento já estavam começando a sugerir 
que o desenvolvimento não prossegue de uma forma linear e monolítica 
por meio de uma série de estágios discretos, como se fosse uma escada. Ao 
contrário, o desenvolvimento geral parece consistir em várias linhas ou 
correntes de desenvolvimento diferentes (como cognitiva, moral, afetiva, 
psicológica e espiritual) que progridem de uma forma relativamente 
independente através dos níveis ou ondas do espectro de consciência 
básico (matéria, corpo, mente, alma e espírito). Se simplificarmos o 
espectro de consciência indo de ondas pré-convencionais a convencionais, 
a pós-convencionais, a pós-pós-convencionais, e se usarmos afetos ou 
sentimentos como um exemplo de uma corrente particular, então temos 
afetos pré-convencionais (e.g., raiva narcisista, gratificação de impulsos), 
afetos convencionais (pertencimento, cuidado, preocupação), afetos pós-
convencionais (amor universal, altruísmo global) e afetos pós-pós-
convencionais (compaixão transpessoal, bem-aventurança amorosa, 
ananda). O mesmo ocorre com a cognição, a moral, as necessidades, a 



21 
 

autoidentidade, o desenvolvimento psicológico e o desenvolvimento 
espiritual (considerado uma linha separada), entre muitos outros. 

Cada uma dessas linhas ou correntes de desenvolvimento atravessa 
os mesmos níveis ou ondas básicas, mas o faz de uma forma relativamente 
independente, de modo que, por exemplo, uma pessoa pode estar, ao 
mesmo tempo, em um nível muito elevado de desenvolvimento cognitivo, 
em um nível médio de desenvolvimento interpessoal e em um nível baixo 
de desenvolvimento moral. Isso mostra como o desenvolvimento global 
pode ser verdadeiramente desigual e não linear. Uma grande quantidade 
de pesquisas demonstra que as próprias linhas de desenvolvimento 
individuais se desdobram de forma sequencial – uma verdade importante 
descoberta pelos estudos desenvolvimentais. Mas, como há pelo menos 
duas dúzias de linhas de desenvolvimento diferentes, o crescimento global 
em si não mostra tal desenvolvimento sequencial; ao invés, é uma questão 
radicalmente desigual e individual. Além disso, a qualquer momento, um 
determinado indivíduo pode apresentar grande crescimento em uma 
corrente (digamos, a psicológica), enquanto mostra pouco ou nenhum 
crescimento em outras (digamos, a espiritual). Nada disso poderia ser 
explicado por um modelo da Fase 2, mas passou a fazer sentido de acordo 
com a Fase 3. 

Embora eu tenha abandonado a visão estritamente linear ou "de 
escada" do desenvolvimento em 1981, sou criticado até hoje por 
apresentar uma visão rigidamente linear, onde, alega-se, o 
desenvolvimento psicológico deve estar totalmente completo antes de o 
desenvolvimento espiritual poder começar. Nunca sustentei uma visão tão 
rígida, mesmo na Fase 1, e, certamente, abandonei qualquer coisa 
remotamente parecida com isso quase duas décadas atrás.12 Portanto, 
nunca sei como responder a essas acusações, a não ser indicar que são 
falsas. Tenho uma certa culpa nisso, já que às vezes continuo a falar 
simplesmente de "níveis de desenvolvimento" como uma simplificação 
introdutória (como fiz em A Brief History of Everything); mas, ainda assim, 
seria de se esperar que particularmente estudiosos considerassem minha 
obra como um todo e descrevessem corretamente minha visão real. 

De qualquer modo, apresentei pela primeira vez esse modelo de Fase 
3 em "Ontogenetic Development: Two Fundamental Patterns" (Journal of 

 
12 Ver Nota 4. (N.T.) 
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Transpersonal Psychology, 1981) e que apareceu em Eye to Eye como 
"Structure, Stage, and Self" (incluído neste volume). Os "dois padrões" no 
título original referiam-se à diferença entre as estruturas básicas 
duradouras (os principais níveis ou ondas no espectro de consciência) e as 
linhas ou correntes transicionais, que seguem seu caminho através dos 
níveis básicos. Esse entendimento estava implícito até mesmo em The 
Atman Project, onde, em várias ocasiões, afirmei que "embora eu tenha 
colocado lado a lado itens como desenvolvimento cognitivo, 
desenvolvimento moral e desenvolvimento do ego, não pretendo de forma 
alguma igualá-los. ... Loevinger, por exemplo, pensa que o desenvolvimento 
do ego é independente do desenvolvimento psicossexual. Kohlberg 
mostrou que o desenvolvimento intelectual [cognitivo] é necessário, mas 
não suficiente para o desenvolvimento moral. E assim vai, com todos os 
tipos de várias linhas de desenvolvimento correndo paralela, independente 
e/ou correlatamente com todos os tipos de outras linhas de 
desenvolvimento." Isto foi escrito em 1978, durante a Fase 2; mas em 1981, 
com a Fase 3, explicitei muito bem todas essas distinções e comecei a 
apresentar cuidadosamente essas diferentes linhas como correntes 
relativamente independentes que são, enquanto continuava a enfatizar a 
natureza universal das ondas gerais no espectro de consciência global. 

Essa mudança para a Fase 3 invalidou muito pouco das proposições 
reais da Fase 2; ela simplesmente as colocou em um contexto mais amplo. 
A falácia pré/trans, por exemplo, ainda se aplicava a qualquer sequência de 
desenvolvimento, mas agora era entendido que existem muitas dessas 
sequências, de modo que uma pessoa poderia ser pré-convencional em 
uma linha, convencional em outra e pós-convencional em outra. A falácia 
pré/trans continuava válida, mas era preciso ter certeza de que seria 
aplicada a uma única linha de desenvolvimento de cada vez. Isso não 
mudou nenhuma das conclusões da Fase 2, apenas abriu-as para 
elaborações ainda mais ricas. 

Do início da Fase 1 ao final da Fase 2 – dos 23 até cerca de 31 anos – 
eu morei em vários pequenos apartamentos em Lincoln, Nebraska; estava 
casado e feliz com Amy Wagner; abandonei a pós-graduação em bioquímica 
e trabalhei como lavador de pratos no Red Rooster Restaurant; meditava 
diariamente (com retiros frequentes); e lia/escrevia em uma velocidade 
assustadora. Os últimos dois anos desse período caracterizaram-se por uma 
grande explosão de atividade – The Atman Project, Up from Eden e A 
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Sociable God foram concluídos, além de muitos dos ensaios seminais de Eye 
to Eye. No final desse período, Amy e eu nos separamos amigavelmente 
após dez anos quase sempre felizes (simplesmente crescemos em direções 
diferentes), e eu estava a caminho de Boston para tentar salvar uma revista 
integrativa que Jack Crittenden e eu tínhamos cofundado. A Fase 2 acabou, 
a Fase 3 estava prestes a começar. 

Mas eu sempre olharia para trás e consideraria os anos de Lincoln 
como os da minha verdadeira educação em todas as coisas mais 
importantes. 
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APÊNDICE 

EXCERTOS DO LIVRO ONE TASTE DE KEN WILBER 
 

 

Terça-feira, 23 de setembro de 1997 

A NOVA RELIGIÃO CENTRADA NA PESSOA 

Recentemente, surgiram dois relatórios sociológicos que causaram 
grande comoção. Um é "The Rise of Integral Culture" ["A Ascensão da 
Cultura Integral", em tradução livre] de Paul Ray, o outro é "Report on 
Grassroots Spirituality" ["Relatório sobre Espiritualidade Popular", em 
tradução livre] de Robert Forman. Juntos, eles pretendem mostrar uma 
extraordinária revolução cultural agora em andamento, centrada 
principalmente nos baby boomers. A conclusão de Paul Ray é que uma 
cultura superior e mais transformadora – que ele chama de "Cultura 
Integral", vivenciada pelo que ele chama de "Criativos Culturais" – está 
agora em ascensão, e que pode muito bem ser uma das transformações 
culturais mais significativas dos últimos mil anos. Em muitos aspectos, esses 
relatórios não são muito diferentes dos primeiros manifestos dos boomers, 
A Conspiração Aquariana de Marylin Ferguson, The Making of a Counter 
Culture de Theodore Roszak, O Ponto de Mutação de Fritjof Capra e The 
Greening of America de Charles Reich. O que os diferencia é uma tentativa 
de coleta de dados e metodologia sociológica: eles são apresentados como 
uma espécie de conclusão social científica, embora preliminar. E o ponto 
essencial de ambos é que a revolução que ocorre atualmente é uma 
revolução profundamente espiritual. De acordo com Paul Ray, os Criativos 
Culturais compreendem 24% da população americana ou impressionantes 
44 milhões de pessoas. 

Ao mesmo tempo, parece óbvio que 44 milhões de baby boomers, 
principalmente de classe média e classe média alta, não estão passando por 
uma profunda realização espiritual transformadora, embora pelo menos 
metade deles pareça afirmar que sim. O que está acontecendo aqui? 

O que temos, penso eu, é um fenômeno cultural verdadeiramente 
fascinante, que envolve não principalmente um novo modo de 
espiritualidade transformativa, mas o surgimento de um modo 
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relativamente novo de espiritualidade translativa. Não uma nova 
autenticidade – ou forma de buscar uma transcendência real do eu – mas 
uma nova legitimidade – ou forma de dar sentido ao eu. Não um novo e 
profundo crescimento de consciência, mas uma nova maneira de se sentir 
bem no estágio atual. Eis um pouco de história: 

No final dos anos 1950, vários estudiosos sérios (incluindo Talcott 
Parsons, Edward Shils e Robert Bellah) propuseram o conceito de religião 
civil. A ideia era que muitos americanos haviam transferido o senso do 
sagrado da religião institucional (religião da Igreja) para certos aspectos de 
sua própria sociedade civil. O resultado – uma religião civil – tendeu a ver 
certas características americanas e eventos históricos como sagrados, 
divinos ou divinamente inspirados. A imigração para a América foi um novo 
Êxodo e os americanos foram o novo Povo Escolhido, destinados a 
transmitir uma epifania espiritual para o resto do mundo. 

Essa religião civil era claramente translativa, não transformativa; não 
transcendia o eu, mas conectava o eu a uma sensação de algo maior. Assim, 
proporcionou a muitos americanos um senso de significado e legitimidade 
para suas vidas. Significado, porque eles estavam ligados a algo maior do 
que eles; legitimidade, porque suas vidas foram sancionadas por algo que 
consideravam sagrado. E isto é, na verdade, o que qualquer espiritualidade 
translativa faz pelo indivíduo. Correlatamente, para a sociedade em geral, 
a legitimação é um ingrediente crucial do significado cultural e da coesão 
social. E o que esses estudiosos enfatizaram foi que a religião civil, agora, 
estava realizando muitas dessas tarefas cruciais (expressão emocional e 
coesão social) que as Igrejas não estavam. Desse modo, muitas instituições 
civis e seculares imbuíram-se de um senso do sagrado, que as Igrejas não 
estavam oferecendo adequadamente, mas sempre com a compreensão de 
que essa sacralidade fazia parte de uma missão especial que esses 
americanos estavam assumindo. 

No entanto, no final dos anos 1960, a religião secular e civil – 
juntamente com muitas outras instituições americanas – passou por uma 
crise de legitimação. Em A Sociable God, discuti longamente essa crise de 
legitimação e concluí que três resultados gerais eram prováveis. À medida 
que a legitimidade convencional se fragmentava, os indivíduos (e a própria 
sociedade) poderiam: (1) aproveitar a oportunidade para crescer em 
direções mais pós-convencionais, inclusive, para alguns, para modos 
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genuinamente transpessoais, transracionais e espirituais; (2) regredir aos 
modos pré-convencionais e egocêntricos; ou (3) encontrar uma nova 
religião civil, ou sistema de crenças legitimador comparável, que levasse em 
conta as translações comuns do eu separado e as chamasse de sagradas. 

Tudo indica que, em quase todas as formas, a Cultura Integral 
descrita por Ray é a nova religião civil. Há poucas evidências de que os 
modos pós-pós-convencionais operem em muitos dos Criativos Culturais; e 
embora haja uma boa dose de narcisismo regressivo, na maioria das vezes 
esses indivíduos parecem estar aproximadamente no mesmo nível geral de 
desenvolvimento de seus pais. O que vemos é uma forma nova e inovadora 
de legitimidade e espiritualidade translativas, que opera não para 
transcender o eu separado, mas para dar-lhe significado, consolo, sanção e 
promessa. 

Em grande parte impulsionada pelos boomers, esta nova religião – 
que chamarei de Religião Civil Centrada na Pessoa – tem todas as 
características da agenda pós-estruturalista pós-moderna geral que ainda 
domina a academia boomerítica. Isto é, com algumas exceções, é: anti-
hierárquica, anti-institucional, antiautoridade, anticiência, antirraciona-
lidade e profundamente subjetivista [ver a entrada de 23 de novembro de 
One Taste, neste Apêndice, para uma discussão dessas tendências]. Ela está 
em nítido contraste com grande parte da antiga religião civil. Entretanto, 
como na velha religião civil, os novos crentes não acham que a Igreja esteja 
proporcionando sacralidade suficiente (a "espiritualidade popular", de 
acordo com Forman, acredita em QCEI: Qualquer Coisa Exceto a Igreja). E 
também, como na velha religião civil, eles geralmente acreditam que são a 
vanguarda de uma nova realização espiritual ou, pelo menos, de um novo 
paradigma; e muitos vão além e acreditam que ela salvará ou transformará 
o mundo, curará o planeta, curará a América, etc. 

Na minha opinião, os conteúdos específicos da nova Religião Civil 
Centrada na Pessoa podem ser atribuídos a várias influências. Em primeiro 
lugar está o Romantismo – uma ênfase na sensação em vez da razão, na 
ligação sentimental com os outros e na sacralidade da natureza em 
oposição à cultura (o maior subconjunto dos Criativos Culturais, de acordo 
com Ray, são os Criativos Culturais Verdes). A segunda influência são as 
terapias de autoexperiência que se tornaram populares nos anos 1960 (os 
Criativos Culturais, de acordo com Ray, são os principais consumidores de 
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workshops experienciais). A terceira é a religião da Nova Era (que é, de 
acordo com Ray, um dos principais ingredientes da religião da Cultura 
Integral, embora muitos se oponham ao nome). A quarta é qualquer coisa 
holística (ou, como diz Ray, "tudo holístico" – embora, 
autocontraditoriamente, os detalhes reais desse holismo nunca sejam 
explicados, uma vez que isso seria "muito controlador" – é um holismo com 
poucas especificidades, embora, às vezes, dependa da teoria de sistemas 
flatland). A quinta é o globalismo, ou a intenção de ver seus valores 
compartilhados pelo resto do mundo. A sexta é o feminismo e a 
espiritualidade feminina (60% dos Criativos Culturais são mulheres). 

A ênfase na espiritualidade feminina é interessante, creio eu, e é a 
chave para grande parte da Religião Civil Centrada na Pessoa, tanto positiva 
quanto negativamente. Grande parte da espiritualidade feminina é 
explicada na pesquisa de Deborah Tannen e Carol Gilligan, que mostrou que 
as mulheres tendem a enfatizar a comunhão, o relacionamento e o cuidado, 
enquanto os homens tendem a enfatizar a ação, os direitos e a justiça. As 
primeiras tendem a ser heterárquicas (o que significa que nenhuma posição 
é privilegiada e todas as perspectivas estão conectadas ou unidas); os 
últimos tendem a ser hierárquicos (o que significa que perspectivas mais 
amplas e profundas são classificadas). Assim, a espiritualidade feminina 
tem assumido uma postura anti-hierárquica muito forte e, de fato, tende a 
se definir veementemente dessa forma. 

Infelizmente, o que é aqui ignorado são as descobertas reais de 
Gilligan: que as mulheres (como os homens) passam por três principais 
estágios hierárquicos (palavra dela) de crescimento, que ela chama de 
egoísta (egocêntrico ou pré-convencional), cuidado (sociocêntrico ou 
convencional) e cuidado universal (mundicêntrico ou pós-convencional). 
Tanto homens quanto mulheres se desenvolvem através dessa mesma 
hierarquia, mas os homens o fazem com ênfase na ação e as mulheres na 
comunhão. (E lembre-se, hierarquia significa, na verdade, holarquia, 
porque cada estágio superior transcende, mas inclui – ou envolve e aninha 
– seus juniores: um desenvolvimento que é envolvimento; e isto é 
verdadeiro para homens e mulheres.) 

O fato de que a maioria da espiritualidade feminina, dos Criativos 
Culturais e da espiritualidade popular nega, agressivamente, uma 
hierarquia de desenvolvimento é, provavelmente, uma das principais 



28 
 

razões pelas quais tão poucos desses movimentos parecem ser 
genuinamente transformadores. Transformação significa crescimento 
hierárquico, mas se você, de cara, nega a holarquia, não terá bússola, 
nenhuma forma de encontrar seu rumo, de encontrar autenticidade e 
transformação e, portanto, terá de se contentar, ao invés, com legitimidade 
e translação. E é isso que a nova Religião Civil Centrada na Pessoa (RCCP) 
faz. Essa postura anti-hierárquica é, muito provavelmente, o que faz com 
que RCCP seja um movimento amplamente translativo, não transformativo. 

Como Roger Walsh, analisando movimentos como a Cultura Integral, 
concluiu: "Esses movimentos são geralmente antitéticos em relação a 
hierarquias. No entanto, a realidade é que o desenvolvimento espiritual 
ocorre por meio de níveis e algumas pessoas são mais desenvolvidas do que 
outras. O não reconhecimento disso pode levar a problemas como 
indisposição para realizar discernimentos essenciais, falta de pensamento 
crítico e um pseudoigualitarismo. Para ser franco, a questão central é: até 
que ponto a Cultura Integral ou a espiritualidade popular estão realmente 
promovendo amadurecimento espiritual, e até que ponto estão 
simplesmente fazendo as pessoas se sentirem bem. Muito do que passa por 
espiritualidade atualmente parece consistir meramente em sentimentos 
intensos."13 (O "Paradigma 415"14 é uma das versões mais proeminentes da 
RCCP.) 

Ainda assim, há muitas coisas boas que podem ser ditas sobre a 
Religião Civil Centrada na Pessoa como uma espiritualidade translativa e 
legítima. É a primeira religião translativa a levar a sério as preocupações 
ecológicas. Abrange muitos grupos anteriormente marginalizados, 
incluindo principalmente mulheres (no entanto, é uma religião 

 
13 Robert Forman é um teorizador talentoso e um editor excelente; sua pesquisa não 
concorda, necessariamente, com o conteúdo de seus respondentes, mas simplesmente 
os relata. No excelente livro de Forman, The Problem of Pure Consciousness, ele 
apresenta a hipótese de que o estado de absorção informe (ou cessação não manifesta) 
é quase um universal da espiritualidade mística profunda. Eu concordo. Assim, talvez 
em sua próxima rodada de pesquisa, Robert possa perguntar incisivamente a todos os 
seus respondentes: "Você já teve uma experiência direta e prolongada de pura cessação 
informe? Em caso afirmativo, descreva-a." Isso daria a Robert uma ideia melhor da 
porcentagem da espiritualidade popular que está acessando essa dimensão profunda e, 
por subtração, a porcentagem que está envolvida em espiritualidade meramente 
translativa (como a Religião Civil Centrada na Pessoa). 
14 415 é o DDD da Área da Baía de San Francisco, California, considerada por Ken Wilber 
o epicentro da RCCP. (N.T.) 



29 
 

predominantemente branca, de classe média e média alta). Apresenta um 
otimismo social cauteloso, mas contagiante. Valoriza muito a educação, o 
cultivo da vizinhança e, especialmente, o diálogo e a discussão em 
pequenos grupos ("civil" significa associações que estão entre a família e o 
estado; a RCCP valoriza pequenas associações cívicas, mas ainda focadas na 
pessoa, daí o título). Tudo isso é bastante positivo, creio eu, pelo menos no 
sentido translativo. E, claro, qualquer pessoa em praticamente qualquer 
estágio de crescimento pode ter uma experiência de pico – uma experiência 
espiritual autêntica temporária – e isso certamente inclui membros da 
Religião Civil Centrada na Pessoa; assim, elas não ficam sem acesso a 
vislumbres genuínos do Divino (mas o mesmo vale para todas as pessoas; 
portanto, nesse aspecto, não há nada que diferencie a RCCP). 

Incluído nessa mistura, está um intenso consumismo; um amor pelo 
turismo (especialmente se rotulado de eco ou espiritual); um interesse 
obsessivo em preparação e consumo de alimentos; a maior taxa de 
participantes em workshops sensório-experienciais. São pessoas 
consumidoras de cervejas artesanais e mais propensas a ter, pelo menos, 
cinco sabores de vinagre. Elas geralmente desprezam a televisão (o que, 
definitivamente, me deixa de fora da nova Cultura Integral; por outro lado, 
eu sempre pensei que se seus autores assistissem mais TV, eles nunca 
escreveriam livros como A Conspiração Aquariana ou The Greening of 
America, porque veriam o que realmente está acontecendo lá fora). 

Na minha opinião, 24% da população não está engajada em 
espiritualidade transpessoal profundamente transformadora. Cerca de 1% 
está – o que representa vários milhões de pessoas! – mas que não chega 
nem perto dos números reivindicados pela Conspiração Aquariana ou pela 
Cultura Integral. Afora esse 1%, o restante da população busca sua 
legitimidade por meio de: (1) religião mítica (bíblica) tradicional, que ainda 
representa uma imensa força na nossa cultura; (2) republicanismo 
tradicional ou humanismo cívico, intimamente aliado, na América, à religião 
mítica bíblica; (3) ciência secular, a religião das elites educacionais; (4) 
liberalismo político, intimamente aliado à ciência; (5) movimentos 
regressivos da Nova Era; e (6) Religião Civil Centrada na Pessoa. 

Independentemente do que possamos pensar sobre os Criativos 
Culturais, há um item sobre eles (ou seja, sobre minha geração) que aprecio 
especialmente: fomos a primeira geração a levar a sério, em escala bem 
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ampla, a noção de liberação espiritual transformadora e autêntica. 
Trouxemos o misticismo oriental para o Ocidente de uma forma sem 
precedentes; insistimos para que o Cristianismo e o Judaísmo voltassem a 
suas raízes místicas (em tudo, dos Gnósticos a Eckhart, de Luria a Cabala); 
buscamos experiência espiritual direta, não mero dogma. Fomos uma 
geração quase definida por Estar Aqui Agora. Tínhamos tudo isso, pelo 
menos como uma ideia de possibilidades maiores. Iríamos, no melhor e 
mais genuíno sentido, subverter e transgredir todas as convenções e, assim, 
encontrar uma liberdade com a qual gerações anteriores só puderam 
sonhar. 

Infelizmente, tudo isso permaneceu, praticamente, apenas como 
uma ideia. Uma coisa era tomar café, fumar cigarros e falar sem parar sobre 
o Zen isso e o Zen aquilo, o Tao isso e o Tao aquilo. Outra bem diferente era 
praticar o Zen de verdade, passar pelo menos seis anos em uma prática 
extenuante de meditação, a fim de realmente transgredir o mundo e 
subverter o samsara. E assim, nas décadas seguintes, realmente 
abandonamos, não o convencionalismo, mas a verdadeira transgressão, a 
verdadeira prática transformativa e, com a ajuda da Religião Civil Centrada 
na Pessoa, reentramos no mercado, não a partir da décima Figura Zen do 
Pastoreio do Boi, mas a partir da primeira. Na verdade, tornamo-nos 
yuppies e conduzimos nossa auto-obsessão com uma fúria capitalista; ou 
confinamos nossos impulsos espirituais apenas ao domínio denso, 
transformando a pobre Gaia no único Deus que conseguimos encontrar. Em 
geral, adotamos o Romantismo – uma obsessão horizontal com o eu – e 
abandonamos o Idealismo genuíno – uma transcendência vertical do eu. E 
com a ajuda da RCCP, conseguimos racionalizar a charada e continuar com 
o negócio sujo de cuidar dessa auto-obsessão por longos dias e solitárias 
noites. 

Mas o que eu mais aprecio é o fato de que, desses 24% da população, 
que pelo menos ainda têm a ideia de que a verdadeira transcendência é 
possível, provém a maior parte do 1% da população que está realmente 
transcendendo, empenhada não apenas na espiritualidade translativa ou 
em experiências de pico ocasionais, mas na prática autêntica, com 
experiências de platô e de realização permanente. O fato é que 1% de uma 
população – vários milhões de pessoas – realmente praticar a 
transcendência autêntica e o abraço compassivo é extremamente raro em 
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qualquer cultura, e pode acabar se tornando em um dos verdadeiros 
presentes que minha geração lega ao mundo. 

Ao mesmo tempo, isto define uma importante agenda educacional: 
como podemos alcançar e educar as pessoas quanto à diferença entre 
meras crenças translativas e genuínas práticas transformativas? Como 
podemos ajudar a transformar esse 1% em 5%, 10%, 20% ? Como diz Jack 
Crittenden, isto é um elitismo, mas um elitismo ao qual todos estão 
convidados. 

 

 

Domingo, 23 de novembro de 1997 

Acabei de ler mais um livro que desmonta os relativistas, 
construtivistas e pós-modernistas radicais; por isso, decretei hoje meu 
feriado nacional pessoal. 

O livro é A Última Palavra de Thomas Nagel e, em conjunto com 
tantos outros livros (já vi mais de uma dúzia), realmente dá a entender que 
o reinado de quase duas décadas dos narcisistas e niilistas (relativistas e 
construtivistas) finalmente chegou ao fim. Existem algumas verdades muito 
importantes no pós-modernismo – as quais me esforço para defender e 
abraçar, e continuarei a fazê-lo – mas os extremistas as exageram na 
tentativa de negar quaisquer verdades universais, quaisquer realidades 
transcendentais e qualquer fundamento humano comum, e eles o fazem 
em um tom que é frequentemente perverso, mal-humorado e mesquinho. 

Os relativistas e construtivistas radicais – que sustentam, por 
exemplo, que toda realidade é socialmente construída e, portanto, relativa 
de cultura para cultura – já tiveram seus princípios decisivamente 
esvaziados por gente como Jürgen Habermas e Karl Otto-Apel (que 
mostram a autocontradição performativa oculta no próprio cerne das 
afirmações dos construtivistas), John Searle (que demonstrou que as 
realidades socialmente construídas devem repousar sobre verdades 
objetivas ou a construção nunca se sustentará), Peter Berger (que 
relativizou os relativizadores, frustrando assim suas próprias afirmações), 
Charles Taylor (que mostrou que a não aceitação de classificações pelos 
relativistas era em si uma classificação), entre outros. Ninguém levou esses 
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extremistas a sério por muitos anos – exceto os boomers e seus "novos 
paradigmas", que "subverteram" os velhos paradigmas e os substituíram 
por outros, o que é possível porque todas as realidades são "socialmente 
construídas" e, portanto, passíveis de serem "desconstruídas". Todas essas 
noções, por mais bem-intencionadas que sejam, são profundamente 
confusas, e Thomas Nagel é simplesmente o último de uma longa linhagem 
de teorizadores a demonstrar por quê. 

Bem significativa é a crítica do livro de Nagel por Colin McGinn 
publicada na revista The New Republic15. Como um bastião do liberalismo, 
a revista frequentemente defende a extrema diversidade, o construtivismo 
e o relativismo, que são partes integrantes do narcisismo e niilismo da pós-
modernidade. O fato de The New Republic ter se manifestando tão 
enfaticamente a favor da posição de Nagel é muito animador. 

McGinn começa resumindo a concepção pós-modernista radical de 
racionalidade. "De acordo com esta concepção, a razão humana é 
inerentemente local, relacionada à cultura, enraizada nos fatos variáveis da 
natureza e história humanas, uma questão de 'práticas' e 'formas de vida' 
divergentes e de 'quadros de referência' e 'esquemas conceituais'. Não 
existem normas de raciocínio que transcendam o que é aceito por uma 
sociedade ou época, nem justificativas objetivas para crenças que todos 
devem respeitar sob pena de mau funcionamento cognitivo. Para ser válido 
basta assumir que é válido, e pessoas diferentes podem ter padrões de 
aceitação legitimamente diversos. No final, as únicas justificativas para a 
crença apresentam a forma 'justificado para mim'." (Observe o narcisismo 
ou intenso subjetivismo.) 

McGinn continua: "Nessa visão, a objetividade, se é que existe, é uma 
função das relações sociais; uma questão de consenso social, não de admitir 
verdades e princípios que prevaleçam, independentemente de a sociedade 
os reconhecer ou não. As normas de raciocínio são, em última análise, como 
as tendências da moda." 

Nagel ressalta, e McGinn concorda, que todas essas afirmações são 
autocontraditórias. Este é o caminho também percorrido por Habermas e, 
na verdade, apresentei extensivamente o mesmo argumento na Introdução 
de O Olho do Espírito (anteriormente em Sexo, Ecologia, Espiritualidade e, 

 
15 Colin McGinn, "Reason the Need," The New Republic, 4 de agosto de 1997. 



33 
 

novamente, no capítulo 9 de A União da Alma e dos Sentidos [ver a entrada 
de 9 de julho de One Taste, neste Apêndice, para um breve exemplo disto]). 
Mas deixemos Nagel cravar o problema. McGinn: "O subjetivista sustenta 
que a razão nada mais é do que uma manifestação de contingências locais 
e relativas, e que seus resultados não têm autoridade além do domínio 
paroquial; ao tentar ir além do local, a razão se excede e produz afirmações 
vazias. Isto é claramente uma teoria sobre a natureza da razão: ela pretende 
nos dizer o que é a razão e qual é seu lugar no mundo. Mas a questão é que 
essa teoria é oferecida como a verdade sobre a razão, como algo que deve 
comandar a anuência de todos os seres racionais. Não é oferecida como 
meramente verdadeira para seu proponente ou sua comunidade de fala. 
Não, pretende ser uma explicação não relativamente verdadeira da 
natureza da razão em si. Ao propô-la, portanto, o próprio subjetivista 
emprega princípios de raciocínio e compromissos com a verdade que são 
considerados como tendo mais do que validade relativa." 

McGinn, então, chega à mesma conclusão inescapável de Nagel: 
"Mas isso é pressupor exatamente o que o subjetivista afirma colocar em 
questão. Há um dilema aqui: ou anunciar a narrativa desmistificadora da 
razão como a verdade objetiva, ou apresentá-la como um mero exemplo de 
sua própria concepção oficial de verdade. No primeiro caso, o subjetivista 
se contradiz, reivindicando para seu enunciado um status que, segundo ele, 
nenhum enunciado pode ter; no segundo caso, a afirmação é meramente 
verdadeira para ele e não tem autoridade sobre as crenças de ninguém. Se 
a afirmação do subjetivista for verdadeira, podemos ignorá-la; se não for, é 
falsa. Em ambos os casos, não é uma presunção que possamos levar a sério. 
E, assim, o subjetivismo é refutado." 

McGinn afirma que o argumento de Nagel "é absolutamente 
decisivo. Nagel aplica seu argumento antissubjetivista geral em várias 
áreas, incluindo linguagem, lógica, aritmética e ética. Em cada uma dessas 
áreas, ele argumenta de forma convincente que o conteúdo dos 
julgamentos envolvidos não pode ser interpretado de forma subjetivista, 
mas deve ser tomado como proporcionando razões objetivas com força 
prescritiva universal." 

Minha opinião, claro, é que existem tanto características profundas 
universais quanto características superficiais relativas – unitas multiplex, 
pluralismo universal. As características profundas são em geral 
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semelhantes onde quer que as encontremos, enquanto as características 
superficiais são locais, culturalmente construídas e relativas, normalmente 
diferindo de cultura para cultura. Mas ao fazer das características 
superficiais culturalmente relativas a história completa, os pós-modernistas 
radicais destroem a compreensão humana e espiritual, que sempre inclui 
um componente universal/transcendental. "O caso que Nagel apresenta 
deve incomodar todos aqueles que foram enganados, ou ameaçados, pelo 
relativismo lânguido que é tão desenfreado na cultura intelectual 
contemporânea. Richard Rorty é objeto de palavras críticas severas de 
Nagel, e elas são amplamente merecidas." 

McGinn diz que "o argumento de Nagel não é apenas correto, é 
também urgente". Por que urgente? Porque é necessário combater o 
narcisismo desenfreado que está no cerne do jogo relativista/ 
construtivista, que reivindica para si uma verdade que nega a todos, ou, no 
mínimo, ancora toda verdade em preferências egocêntricas e subjetivistas. 
"Declarações de primeira-pessoa" são a única "verdade" reconhecida. 
Nessa visão insana, diz Nagel, "nada está certo e, em vez disso, todos 
expressamos nossos pontos de vista pessoais ou culturais. O resultado real 
tem sido um crescimento da já extrema preguiça intelectual da cultura 
contemporânea e o colapso da discussão séria nas camadas mais baixas das 
humanidades e das ciências sociais, junto com uma recusa em levar a sério 
qualquer coisa que não seja declarações de primeira-pessoa e muito menos 
os argumentos objetivos de outros." Narcisismo e fragmentação 
substituíram verdade e comunicação, e isto é chamado de estudos 
culturais. 

McGinn chega bem perto do cerne da questão. "A Última Palavra é 
um livro que deve ser lido e ponderado nesta era de ouro do subjetivismo 
[egocentrismo, narcisismo]. Quanto à razão de tais tendências existirem e 
serem tão prevalecentes hoje ..., tenho uma opinião." E sua opinião é que 
verdades universais, em oposição a visões subjetivistas, "colidem com um 
ideal popular e mal orientado de liberdade." A verdade universal "restringe 
nosso pensamento. Devemos obedecer a seus mandamentos. No entanto, 
as pessoas não querem ser restringidas; elas querem sentir que podem 
escolher suas crenças, como mercadorias em um supermercado. Elas 
querem ser capazes de seguir seus impulsos e não serem refreadas por 
demandas impessoais [muito menos transpessoais]. [Isto] parece uma 
violação do direito inalienável de fazer o que quisermos." 
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Em linguagem clara, verdades universais inibem o narcisismo; elas 
restringem o ego; elas nos forçam a ver nossos desejos subjetivistas, a 
enfrentar uma realidade não apenas de nossa própria criação. Torna-se 
cada vez mais óbvio que o construtivismo social extremo é o grande refúgio 
do subjetivismo/narcisismo (daí por que eles são tão populares entre a 
minha geração; se os boomers têm uma única reputação, ela é a 
autoabsorção). Não desejando que nada viole suas prioridades 
egocêntricas – o "ideal equivocado de liberdade" – é necessário tornar os 
fatos plásticos. Feministas não gostam da vantagem relativa que os homens 
apresentam em força física e mobilidade; então, simplesmente alegam que 
toda biologia é socialmente construída. New-agers não gostam de 
restrições convencionais, então afirmam que elas são socialmente 
construídas. Ecologistas profundos, ecofeministas, retrorromânticos, 
partidários do novo paradigma, todos recorrem ao construtivismo social 
como um prelúdio para negar quaisquer realidades das quais não gostem e 
as substituem por outras de sua própria escolha subjetiva. 

Assim, muitos críticos notam severamente que estudos culturais 
baseados em narcisismo e impulsionados por boomers apresentam as 
seguintes características: construtivismo social (de forma que eu possa 
desconstruir o que quiser), relativismo (sem verdades universais para me 
restringir), igualização de ciência e poesia (sem fatos objetivos para 
atrapalhar), contextualismo radical (sem verdades universais exceto a 
minha), toda interpretação é baseada na resposta do leitor (eu crio o 
significado), sem metanarrativas ou quadros gerais (exceto meu próprio 
quadro geral sobre o porquê todos os outros quadros gerais são inválidos), 
anti-hierarquia (porque não há nada mais elevado do que eu). Isso seria 
ridículo se essas não fossem as exatas características da maioria dos 
estudos culturais acadêmicos na América – e algumas das características 
centrais da Religião Civil Centrada na Pessoa (outra razão pela qual a RCCP 
raramente é transformadora; ela se sustenta, em parte, em uma série de 
autocontradições infelizes, embutidas no anti-hierarquismo, relativismo e 
subjetivismo, e, portanto, não consegue obter tração para a transformação 
[Como já visto na entrada de 23 de setembro de One Taste [neste 
Apêndice]). 

Do mesmo modo que SUNY Press é o provedor de grande parte do 
pós-modernismo radical neste país, Blackwell o é na Grã-Bretanha. Assim, 
fiquei fascinado ao ver que seu mais recente A Dictionary of Cultural and 
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Critical Theory, que seria de se esperar que estivesse repleto de posturas 
pós-estruturalistas pós-modernas, na verdade contém um ataque do tipo 
Nagel à maioria das teorias pós-modernas do construtivismo e relativismo. 
"Portanto, supostamente, conclui-se que toda conversa sobre verdade, seja 
nas ciências naturais ou nas ciências humanas mais propensas à teorização, 
resume-se a uma escolha do tipo certo de metáfora (ou da estratégia 
retórica ótima) para invocar assentimento de outros envolvidos na mesma 
empreitada comunal. Os cientistas, compreensivelmente, consideram este 
um relato implausível de como os avanços ocorrem por meio da aplicação 
conjunta da teoria e da pesquisa empírica. Daí o recente surgimento de 
abordagens causal-realistas ou anticonvencionalistas [universais e 
antissubjetivistas] que oferecem uma compreensão muito melhor de nosso 
conhecimento sobre o desenvolvimento de conhecimento. Afinal de 
contas, parece haver muito pouco a dizer sobre uma filosofia da ciência 
que, efetivamente não deixa nada a ser explicado ao reduzir "ciência" a 
apenas mais uma espécie de jogo de linguagem preferencial, de retórica, 
de discurso, de esquema conceitual ou o que seja. O atual renascimento 
das ontologias realistas indica uma ruptura com essa linha de pensamento 
mal direcionada – como ela agora aparenta ser." 

Embora, obviamente, eu esteja de acordo com esses ataques 
decisivos ao pós-modernismo radical (de Habermas, Otto-Apel, Ernst 
Gellner, Charles Taylor, Nagel, McGinn, entre outros), sempre adoto uma 
abordagem ligeiramente diferente. Esses críticos tendem, simplesmente, a 
demolir totalmente os pós-modernistas radicais e não lhes proporcionar 
um centímetro de terreno para se firmarem. Minha abordagem tem sido 
que existem algumas verdades importantes, mas parciais, no pós-
modernismo, e o que precisa ser atacado são as versões extremistas que 
consideram o relativismo, o construtivismo e o contextualismo as únicas 
verdades existentes – ponto em que todas se tornam contraditórias e 
indignas de respeito. Enterrados na agenda pós-moderna, há vários 
impulsos nobres, creio eu, mas, para salvá-los, eles devem ser colocados 
em um contexto mais amplo, que tanto limita suas afirmações quanto 
complementa seus objetivos. 

Os impulsos nobres são aqueles de liberdade, tolerância, abraço 
aperspectivo e libertação de convenções desnecessárias ou injustas. A 
agenda liberal/pós-moderna tem valorizado diferenças culturais e múltiplas 
perspectivas, incluindo culturas e grupos antes marginalizados (mulheres, 
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minorias, gays, etc.). Essa postura – o pluralismo universal – é uma 
conquista de desenvolvimento muito elevado, surgindo apenas no nível de 
crescimento pós-convencional, mundicêntrico. A postura liberal/pós-
moderna, no que tem de melhor, é gerada a partir desse alto nível de 
evolução de consciência. 

Porém, em seu zelo para "transgredir" e "subverter" os níveis 
convencionais em favor da liberdade pós-convencional, os liberais/pós-
modernistas radicais acabaram defendendo toda e qualquer postura 
(diversidade e multiculturalismo extremos), incluindo muitos pontos de 
vista que são francamente etnocêntricos e egocêntricos (já que todos 
devem ser igualmente valorizados). Isso permitiu, e muitas vezes 
encorajou, tendências regressivas, um retorno do mundicêntrico ao 
etnocêntrico e egocêntrico – até um subjetivismo e narcisismo 
desenfreados que, na verdade, passaram a ancorar toda a agenda (neste 
aspecto, completamente equivocada). Impulsos nobres terrivelmente 
distorcidos – é o melhor que pode ser dito sobre o pós-modernismo liberal. 
A notável visão do pluralismo universal foi arruinada, a parte universal foi 
completamente abandonada ou negada, e o pluralismo galopante, 
impulsionado pelo narcisismo desenfreado, chegou para tornar o dia triste. 

Os recentes ataques foram dirigidos contra esse pluralismo vulgar, 
que, na verdade, dissolve e destrói a própria postura liberal, arruína a 
demanda por evolução para os níveis mundicêntricos pós-convencionais, os 
quais podem sustentar e proteger a visão liberal sozinhos. Habermas, Nagel 
e outros simplesmente ressaltam que a pretensão do pluralismo tem, de 
fato, um componente universal e, a menos que esse componente universal 
seja reconhecido e incluído, a agenda liberal/pós-moderna inteira se 
autodestrói. Eu concordo plenamente. Mas não esqueçamos os nobres 
impulsos ocultos nessa agenda, e não esqueçamos que esses impulsos 
podem ser resgatados, e a visão liberal/pós-moderna original pode ser 
alcançada, se aposentarmos o pluralismo e voltarmos ao pluralismo 
universal e unitas multiplex: características profundas universais, 
características superficiais locais. Essas características universais são 
acessadas por empatia e compaixão. E a própria visão liberal/pós-moderna 
só pode ser protegida se incluir em sua agenda um incentivo cultural para 
que os indivíduos façam o possível para crescer e evoluir do egocêntrico ao 
sociocêntrico até o mundicêntrico, aí permanecendo abertos às glórias 
espirituais universais. 
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Liberdade – o cerne dos valores liberais – não é encontrada em 
domínios egocêntricos ou etnocêntricos. A real liberdade, a verdadeira 
liberdade, reside na vasta expansão da consciência mundicêntrica, que se 
abre para a expansão infinita do Espírito puro e do Eu primordial, um Eu 
comum a todos os seres sencientes e, portanto, um domínio no qual a 
Liberdade irradia em todas as direções. É por isso que devemos nos mover 
a partir de um modo pós-liberal, não pré-liberal. Assim, é a ironia das ironias 
que o pós-modernismo liberal, em busca de liberdade para todos, tenha 
defendido modos de intensa falta de liberdade: o egocêntrico não é livre, 
pois é escravo de seus impulsos; o etnocêntrico não é livre, pois é escravo 
da cor de sua pele; somente na consciência mundicêntrica, que estabelece 
uma individualidade madura no contexto de todos os indivíduos e se 
movimenta facilmente nesse espaço amplamente expandido, começa a 
despontar uma liberdade real, uma liberdade que se abre para o puro 
Espírito em um abraço eterno do Todo. Que o liberalismo continue a mover-
se na direção original, de crescimento e evolução progressivos, e cesse a 
defesa autocontraditória e estúpida de qualquer impulso subjetivista que 
venha na esteira. 

É o lodo estreito, equivocado, narcisista e relativista que está sendo 
destruído com tanta eficácia por esses críticos, e com razão. Não se engane: 
se o pós-modernismo estiver certo, não existe e não pode existir o Espírito. 
Se o Espírito é algo, ele é universal. Se o Espírito é algo, ele abrange tudo. 
Se o Espírito é algo, é a Essência da manifestação em toda parte, 
igualitariamente, radiantemente. Porém, se não há nada universal – e essa 
é a afirmação dos pós-modernistas radicais – então, não há nada 
genuinamente espiritual em qualquer parte do universo, nem pode haver. 
Assim, ao mesmo tempo que me mantenho aberto aos nobres impulsos da 
visão original – a do pluralismo universal e de unitas multiplex – junto-me 
ao ataque contra aqueles que se esqueceram de unitas e oferecem 
somente multiplex. 
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Quarta-feira, 9 de julho de 1997 

Sam16 e sua filha, Sara, chegaram. É sempre maravilhoso ver uma 
menina que você conheceu por toda a vida de repente desabrochar como 
uma jovem mulher. Sara está agora com dezoito anos e é simplesmente 
linda. Ela é brilhante, com um intelecto perspicaz e penetrante, e quer se 
formar em filosofia. 

"Sara queria conversar com você sobre qual faculdade fazer." 

"Sim", confirmou ela, "se aqui, no Sarah Lawrence College ou na 
Brown University, talvez no Canadá ou em outro lugar." 

"O problema da educação em humanidades nos Estados Unidos é 
que minha geração a tornou um jogo bem imprevisível, tenho vergonha de 
dizer. O pós-modernismo radical é o clima atual, e o problema com o pós-
modernismo radical é que ele é, de muitas formas, impulsionado por 
niilismo e narcisismo. Em outras palavras, ele não acredita em nada além 
de si mesmo. Muitos tratados contemporâneos de humanidades são 
simplesmente de boomers tentando demonstrar sua superioridade moral 
ao condenar todas as obras de arte, ciência, literatura e filosofia prévias. 
Portanto, os estudos culturais em geral transformaram-se, basicamente, 
em terapia de autoestima para os boomers, uma maneira de se 
promoverem às custas de todos os que os precederam." 

Palavras duras, mas me lembrei de um artigo recente em língua 
franca: The Review of Academic Life, do professor Frank Lentricchia, onde 
ele expõe a epidemia de niilismo e narcisismo que agora desfilam como 
estudos culturais literários em universidades americanas. Ela "provém da 
sensação de que o indivíduo é moralmente superior aos escritores que 
supostamente está descrevendo. Essa postura de superioridade", diz 
Lentricchia, trata tudo o que veio antes como "uma cloaca que os críticos 
literários exporão para benefício da humanidade". Em seguida, ele crava: 
"A mensagem fundamental é hipócrita e assume a seguinte forma: 'T. S. 
Eliot é homófobo e eu não. Portanto, sou uma pessoa melhor do que Eliot.' 
Ao que a resposta adequada é: 'mas T. S. Eliot sabia realmente escrever e 
você, não'." Não é à toa que Lentricchia conclui sua pesquisa sobre o estado 
atual das humanidades na América assim: "Fica muito claro que é 

 
16 Sam Bercholz, fundador da Shambhala Publications, editora da maior parte dos livros 
de Ken Wilber. (N.T.) 
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impossível exagerar a heroica inflação do ego da crítica acadêmica literária 
e cultural." Uau!  

"Há pontos positivos nos movimentos pós-modernos?", Sara 
perguntou. 

"Oh, com certeza! Estou criticando os extremistas. O pós-
modernismo em geral introduziu o que considero três verdades muito 
importantes: construtivismo, contextualismo e pluralismo. O 
construtivismo diz que o mundo que percebemos não é simplesmente dado 
a nós, é parcialmente construído por nós. Muitas – não todas – das coisas 
que pensávamos serem dados universais são, na verdade, construídas 
social e historicamente e, portanto, variam de cultura para cultura. O 
contextualismo indica que o significado depende do contexto. Por exemplo, 
o 'cravo na lapela' e o 'cravo na comida' – a palavra 'cravo' significa algo 
completamente diferente em cada expressão – o contexto determina o 
significado. Isto confere à interpretação (também chamada de 
hermenêutica) um lugar central em nossa compreensão do mundo, porque 
não apenas percebemos o mundo, como também o interpretamos. E o 
pluralismo significa que, precisamente porque o significado e a 
interpretação dependem do contexto – e sempre há múltiplos contextos – 
não devemos privilegiar um único contexto em nossa busca por 
compreensão. (Isto também é conhecido como integral-aperspectivo, 
visão-lógica, lógica de rede.) 

"Portanto, essas três verdades são o cerne dos vários movimentos 
pós-modernos, e eu as apoio vigorosamente. Nesse sentido, sou, sem 
dúvida, um pós-modernista. O problema é que, como acontece com 
qualquer movimento, você pode pegar essas verdades e expandi-las 
desproporcionalmente, a ponto de elas se tornarem contraditórias e 
autodestrutivas. Desse modo, os pós-modernistas radicais não dizem 
apenas que algumas verdades são socialmente construídas e relativas, eles 
afirmam que todas são, não existindo nada como verdade universal. Porém, 
eles afirmam que sua verdade é de fato universal. Assim, eles se isentam 
das acusações que fazem a todo mundo – e, novamente, percebemos o 
narcisismo subjacente ao seu niilismo." 

"Entendo", disse Sara, "então não é tanto o pós-modernismo quanto 
o pós-modernismo radical que devemos evitar." 
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"Na minha opinião, sim. Infelizmente, os extremistas, hoje, têm um 
poder dominante nos departamentos de humanidades da maioria das 
universidades americanas." Outra lembrança é um artigo recente, este de 
Richard A. Posner em The New Republic: "A esquerda pós-moderna é 
definida por sua oposição aos valores, crenças e cultura do 'Ocidente', o 
'Ocidente' sendo concebido como o domínio de homens brancos 
heterossexuais não deficientes de origem europeia e seus 'imitadores' da 
Ásia oriental e ocidental, como os japoneses (os 'arianos honorários' de 
Hitler) e os judeus. A esquerda pós-moderna é radicalmente 
multiculturalista, mas é mais que isso, pois o "Ocidente" que ela denigre 
não é historicamente específico; abrange o liberalismo, o capitalismo, o 
individualismo, o Iluminismo, a lógica, a ciência, os valores associados à 
tradição judaico-cristã, o conceito de mérito pessoal e a possibilidade de 
conhecimento objetivo." Em outras palavras, uma rejeição niilista de tudo, 
exceto seu próprio valor: niilismo, narcisismo. E a melancólica conclusão: 
"A esquerda pós-moderna está muito bem estabelecida nas universidades 
americanas". 

"Então, onde se pode obter uma boa educação em ciências 
humanas?" Sara perguntou, naturalmente preocupada. 

"Bem, um bom professor pode transformar quase qualquer 
universidade em uma experiência que vale a pena. Há muitos nos Estados 
Unidos; procure pesquisar." 

"Já pensei em várias universidades no Canadá, como a Victoria 
University." 

Sam entrou na conversa. "Sempre existe Cambridge e Oxford." "O 
que você acha, Sara?" 

"Irei a Londres este ano; talvez eu as visite." 

"A grande vantagem de um lugar como Oxford ou Cambridge é que 
você pode participar do projeto e criação do seu próprio currículo, para 
transformá-lo em uma educação multicultural genuína, estudando o 
melhor do Ocidente e do Oriente, do Norte e do Sul, sem ficar refém de 
agendas ideológicas massivas e das tolices do pós-modernismo radical. 
Estamos avançando lentamente nessa direção nos Estados Unidos, mas 
enquanto isso..." 

 


