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Na esteira de meus livros mais recentes, Up from Eden [Éden: Queda ou 
Ascensão?] e A Sociable God [Um Deus Social],† foram feitas algumas críticas. Dick 
Anthony reuniu-as, acrescentou as suas próprias e apresentou-as em um artigo de 
circulação privada. Esta é a minha resposta.1 

 

PARTE I: PROGRESSO E EVOLUÇÃO 

 

O Conceito de Progresso 

Raramente, ou nunca, uso o termo "progresso"; uso os termos 
"desenvolvimento" e "evolução". Há uma grande diferença: "progresso" tende a 
implicar que o desenvolvimento é, necessariamente e em todos os sentidos, algo 
positivo ou benéfico, uma ideia que rejeito completamente. Por outro lado, 
"evolução" ou "desenvolvimento" implicam que, no curso da emergência ou 
crescimento de vários fenômenos, há de fato uma diferenciação e crescimento 
discernível em certas estruturas e funções, mas esse crescimento pode ser usado 
tanto para o bem quanto para o mal. Eu acredito em evolução ou desenvolvimento 
biológico, psicológico, sociológico e religioso; mas não os equiparo 
automaticamente a "progresso" ou "iluminação". Como tentei demonstrar em Up 
from Eden: "Tendemos a ser muito simplistas sobre nossa ascensão a partir dos 
macacos, imaginando cada novo passo evolutivo como um maravilhoso salto à 
frente que traz novos potenciais, nova inteligência e novas habilidades. Em certo 
sentido, é verdade, mas é igualmente verdade que cada novo passo evolutivo traz 
novas responsabilidades, novos terrores, novas ansiedades e novas culpas. ... Em 
suma, há um preço a ser pago por cada aumento de consciência, e somente essa 
perspectiva, creio eu, pode colocar a história evolucionária da humanidade no 
contexto adequado. A maioria dos relatos da evolução da humanidade erra para 
um lado ou outro dessa equação. Ou enfatiza o aspecto do crescimento, vendo a 
evolução humana como nada além do que uma série de grandes avanços e grandes 
saltos adiante, ignorando assim o fato de que ela não é uma série despreocupada 
de promoções de doçura e luz, mas um doloroso processo de crescimento. Ou segue 
na direção oposta: vendo a agonia e o desespero da humanidade, olha-se para trás, 
com nostalgia, para aquele Éden de inocência perdida, anterior à autoconsciência, 
onde a humanidade dormia com as feras em abençoada ignorância. Essa visão 

 
† 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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tende a considerar cada passo evolucionário que se distancia do Éden como um 
crime. Com evidências muito persuasivas, mostra-se que guerra, fome, exploração, 
escravidão, opressão, culpa e pobreza passaram a existir em grande parte com o 
surgimento da civilização, da cultura e da crescente 'evolução' do ser humano. O 
homem primordial, em geral, sofreu poucos desses problemas – portanto, se o 
homem moderno e civilizado é um produto da evolução, por favor, dê-nos menos 
dela. ... O que afirmo é que, basicamente, ambas as visões estão corretas." 

Em outras palavras, eu definitivamente acredito em desenvolvimento ou 
evolução, mas não os igualo automaticamente ao chamado "progresso", pois há 
aspectos "bons" e "maus" em qualquer sequência desenvolvimental. No 
desenvolvimento psicológico individual, por exemplo, uma criança de três anos 
ainda não possui a capacidade de raciocínio mais elevado ou formal (pensamento 
abstrato-conceitual). Quando essa capacidade surge (normalmente na 
adolescência), ela pode ser usada para envolver-nos em filosofia, sociologia, ciência 
abstrata e assim por diante (alguns dos "bons" aspectos do desenvolvimento 
cognitivo mais elevado); mas também pode ser usada para tramar vingança, para 
oprimir maldosamente outras pessoas, para abrigar desígnios intrincados ou 
conceitualmente malignos (alguns dos aspectos potencialmente "maus" do 
desenvolvimento superior, não encontrados nos estágios inferiores). Além disso, as 
faculdades de desenvolvimento superior – neste exemplo, o raciocínio – podem ser 
usadas para negar ou reprimir os aspectos apropriados, necessários e úteis de 
funções que já surgiram em estágios de desenvolvimento anteriores – como a 
expressão livre ou espontânea de impulsos pré-racionais e de sensações corporais 
(que a criança de três anos certamente possui). 

O que eu critico é o seguinte: considerar em qualquer sequência 
desenvolvimental apenas os aspectos potencialmente "maus" do desenvolvimento 
crescente e, em seguida, usá-los para condenar totalmente a ideia de 
desenvolvimento ou abraçar algum tipo de noção pseudorromântica de um "Éden 
perdido", uma noção de que toda evolução é, de alguma forma, necessariamente 
decadente. Esta visão, que na minha opinião é um jogo teórico bastante fácil e 
barato de jogar, resulta da comparação somente dos aspectos "bons" de um estágio 
inferior com os aspectos potencialmente "maus" de um estágio superior para, 
então, condenar sumariamente a ideia de evolução como um todo. 

Até este ponto, discuti "evolução" em termos um tanto vagos; agora tentarei 
ser mais preciso. Para começar, parece haver quatro posturas teóricas gerais em 
relação à "evolução humana" (seja psicológica, sociológica, histórica ou religiosa): 



4 
 

1. Teorias de decadência (e.g., Klagess) – a evolução humana é vista como 
sendo, na maior parte, um movimento devolucionário, com cada "avanço" 
realmente envolvendo um enfraquecimento ou perda de faculdades vitais e sua 
reposição por substitutos pouco racionalizados. 

2. Teorias de progresso (e.g., Comte) – a evolução humana (antropológica) é 
um avanço progressivo marcado quase inteiramente por ganhos e benefícios 
positivos que tornam os estágios e realizações anteriores amplamente inúteis; os 
estágios prévios são "primitivos", em um sentido pejorativo, ou são julgados, não 
tanto por seus próprios méritos, mas como tentativas "protocientíficas" ou 
"grosseiras" de esforços racional-tecnológicos. 

3. Teorias estáticas (e.g., Lévi-Strauss) – essas teorias tendem a negar que 
ocorra uma evolução social qualitativa profunda; ou seja, as estruturas cognitivo-
emocionais profundas dos seres humanos são vistas como sendo aproximadamente 
as mesmas em todos os lugares, e mais ou menos desde os primeiros tempos 
(estruturalismo tradicional e etnometodologia tradicional, por exemplo). As formas 
de pensamento e relações "primitivas" são vistas como diferentes, mas tão ricas e 
complexas quanto as formas de pensamento modernas. Embora mudanças 
culturais e antropológicas sejam obviamente admitidas, a noção de estágios de 
desenvolvimento onticamente "superiores" ou "inferiores" é considerada 
amplamente sem sentido, e as tentativas de "avaliar" ou "classificar" estruturas 
psicossociais são geralmente acusadas de "viés etnocêntrico". 

4. Teorias evolucionárias (e.g., Habermas) – o desenvolvimento humano 
(cultural) é visto como um processo de evolução psicossocial, geralmente 
governado por uma lógica desenvolvimental e normalmente (nem sempre) mostra 
diferenciação crescente, complexidade de organização crescente, modos de 
adaptação qualitativamente diferentes etc. De acordo com essas teorias, é possível 
falar sobre (e definir) estágios de desenvolvimento "superiores" e "inferiores", mas 
cada um deles é visto como um evento necessário, útil ou específico do estágio; 
estágios mais elevados são "superiores" apenas como abstração, de modo que uma 
equalização automática de evolução com progresso é descartada desde o início. 

Essas teorias, embora muitas vezes adotadas individual ou exclusivamente, 
não são necessariamente incompatíveis em todos os aspectos. Em alguns casos, sou 
um teorizador da evolução, mas também acredito que certos períodos e certos 
aspectos do desenvolvimento evolucionário mostram um progresso genuíno; 
outros períodos, creio, mostram decadência, declínio ou regressão explícita. Além 
disso, acredito que, uma vez que tenham emergido e se solidificado, as estruturas 
profundas de um determinado estágio/nível de desenvolvimento psicossocial são 
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mais ou menos universais e transculturais (e "estáticas" ou sincrônicas nesse 
sentido), embora essas estruturas profundas surjam apenas no curso do 
desenvolvimento ou evolução histórica e, portanto, sejam muito moldadas por 
essas correntes temporais (são um tipo de memória ou hábito evolucionário). 
Assim, essas quatro visões não são radicalmente distintas ou necessariamente 
incompatíveis; eu incorporei aspectos de todas elas em minha visão geral. 

Dick Anthony, no entanto, ao atacar minha visão como de "puro progresso", 
agrupa todas as "teorias de progresso" a todas as "teorias evolucionárias" e, na 
tarefa bastante fácil de descartar as teorias ingênuas de progresso, ele parece 
condenar igualmente todas as teorias evolucionárias. Não conheço nenhum 
pesquisador contemporâneo que acredite em simples teorias de progresso. Essas 
teorias estiveram em voga na época de Comte, Tylor e Frazer, mas as duas guerras 
mundiais, a ameaça do holocausto nuclear, desastres ecológicos iminentes etc., há 
muito puseram fim a essas noções otimistas de progresso autêntico. 

Mas isso condena todas as teorias de evolução social? Dick Anthony parece 
pensar que sim. Essas teorias, afirma ele com segurança, "passaram por tempos 
difíceis recentemente. A maioria das teorias sociais contemporâneas se opõe a 
elas". E muito do meu trabalho, portanto, sendo de natureza evolucionária, "não 
seria aceito pela maioria dos pensadores sociais contemporâneos e estudiosos de 
religião. ..." 

Embora seja verdade que uma postura autocontraditória de igualitarismo e 
não classificação radicais esteja varrendo muitos departamentos acadêmicos 
(autocontraditória porque afirma ser a postura correta ou melhor, quando 
nenhuma postura é supostamente correta ou melhor em primeiro lugar; ela 
classifica a não classificação como melhor do que a classificação), alguns dos mais 
proeminentes teorizadores sociais e religiosos contemporâneos mantêm-se 
corajosamente evolucionários perante a pressão niveladora. Com o intuito de 
clarificar minha posição, comentarei alguns dos exemplos mais notáveis. 

 

Robert Bellah 

O artigo de Bellah "Evolução Religiosa" é um delineamento clássico de cinco 
estágios de evolução religiosa: primitivo, arcaico, histórico, moderno inicial e 
moderno. Em Up from Eden, delineei aproximadamente sete principais estágios de 
estrutura de evolução da consciência (até hoje): arcaico, mágico, mítico inicial, 
mítico tardio, racional inicial, racional intermediário e racional tardio; esses estágios 
são muito parecidos com os de Bellah, embora, naturalmente, difiramos em 
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detalhes e ênfase, já que desenvolvemos nossos esquemas independentemente. 
Bellah não é um relativista cultural (nem eu); no entanto, ele rejeita a tentativa de 
deduzir valores desse processo evolucionário sociorreligioso ("Não sou um 
relativista e acho que julgamentos de valor podem ser razoavelmente feitos entre 
religiões, sociedades ou personalidades. Mas o eixo desses julgamentos não é 
fornecido pela evolução social e se o progresso for usado em um sentido 
essencialmente ético, então eu, pelo menos, não falarei de progresso religioso.") 
Em vez disso, Bellah define evolução "em qualquer nível sistêmico, como um 
processo de crescente diferenciação e complexidade da organização que dota o 
organismo, sistema social ou qualquer que seja a unidade em questão com maior 
capacidade de se adaptar ao seu ambiente, de modo que esteja, em algum sentido, 
mais autônomo em relação ao ambiente do que estavam seus ancestrais menos 
complexos. ... Em cada estágio, a liberdade da personalidade e da sociedade 
aumenta em relação às condições ambientais. ... Esse esquema de evolução 
religiosa implica, em quase todos os pontos, uma teoria geral de evolução social. 
..." 

O fato de que a liberdade, a autonomia e a capacidade adaptativa aumentam 
em cada estágio de desenvolvimento me parece duvidoso, como se alguns valores 
estivessem de fato embutidos na evolução (tanto quanto acredito). Mas gostaria 
apenas de enfatizar que, de acordo com Bellah, "uma vez que ficou claro por muito 
tempo que os níveis de complexidade social e cultural são mais bem compreendidos 
em uma estrutura evolucionária, parece inevitável que a religião também deva ser 
considerada em tal estrutura". 

 

Jürgen Habermas 

Em minha opinião, atualmente o sociólogo mais sofisticado é Jürgen 
Habermas, e ele apresentou, entre muitas outras coisas, uma "teoria da evolução 
social" bastante poderosa. Meus escritos sociológicos foram profundamente 
influenciados por Habermas e, embora eu esteja longe de ser um habermasiano 
estrito, gostaria de mencionar brevemente alguns de seus pontos mais 
convincentes e como os reformulei ou reconstruí em minhas obras. 

Habermas é geralmente considerado o principal teorizador da escola 
sociológica da "Teoria Crítica". "Crítica", como Bleicher indica, "deve ser entendida 
aqui, principalmente, como a avaliação de estados de coisas existentes em vista dos 
padrões que derivam do conhecimento de algo melhor que já existe como um 
potencial ou uma tendência no presente". Embora Habermas seja profundamente 
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reconhecido à hermenêutica, ele acredita, contra a hermenêutica tradicional, que 
existem padrões externos, universais ou "quase transcendentais" pelos quais o nível 
de evolução social e troca comunicativa podem ser julgados ou "avaliados". Parte 
desses critérios "quase transcendentais" (ou "contornos narrativos") envolve 
estruturas cognitivas evolucionárias ou desenvolvimentais, semelhantes (mas não 
idênticas) às propostas por Piaget na psicologia do desenvolvimento cognitivo. "O 
estímulo que me encorajou a investigar estruturas normativas do ponto de vista da 
lógica do desenvolvimento", escreve ele, "também veio do estruturalismo genético 
[evolucionário] de Piaget, ou seja, de uma concepção que superou o tradicional 
front estruturalista contra o evolucionismo [isto é, seu tradicional compromisso 
"estático" ou sincrônico] e assimilou temas da teoria do conhecimento de Kant a 
Peirce." 

Habermas argumenta – corretamente, creio eu – que nem a hermenêutica 
nem o funcionalismo podem operar efetivamente sem uma teoria de evolução 
social (contrariando muitas de suas expectativas). "O que se exige é um nível de 
análise em que a conexão entre as estruturas normativas e os problemas de direção 
se torne palpável. Encontro esse nível em uma análise historicamente orientada dos 
sistemas sociais, que nos permite determinar, para um dado caso, a faixa de 
tolerância dentro da qual os valores da finalidade do sistema podem variar sem que 
sua existência contínua seja gravemente ameaçada. Obviamente, faixas de variação 
para mudança estrutural somente podem ser introduzidas no âmbito da estrutura 
de uma teoria de evolução social." Além disso, "caracterizações da sociedade 
contemporânea como industrial, pós-industrial, tecnológica, científica, capitalista, 
capitalista tardia, monopolista de estado, capitalista de estado, moderna, pós-
moderna etc. surgem de diversos modelos de desenvolvimento que conectam a 
formação social presente com as anteriores". 

Como Thomas McCarthy ressalta, a "versão de Habermas de uma teoria de 
evolução social – baseada em uma distinção entre padrões estruturais, mecanismos 
de aprendizagem empíricos e condições de contorno contingentes – não requer 
unilinearidade, nem necessidade, nem continuidade, nem irreversibilidade da 
história". Isso, claro, afasta-a de qualquer versão de teorias de progresso. 

Observe, no entanto, que "há uma característica das concepções filosóficas 
tradicionais da história que ... é mantida na teoria de evolução social de Habermas: 
a teleologia. O próprio termo evolução implica uma concepção de processos 
cumulativos nos quais pode ser percebida uma direção. Mesmo que não se 
concorde com a necessidade e irreversibilidade dos processos evolucionários, 
qualquer conversa sobre direcionalidade ou ordenação hierárquica parece 
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pressupor critérios de progresso histórico". Em meu sistema, esse telos é espiritual 
(ou uma pulsão em direção ao crescimento da autenticidade do Ser); para 
Habermas, o telos é a troca comunicativa irrestrita (que, em minha opinião, é 
simplesmente a forma que a autenticidade assume nos níveis intermediários de 
evolução [níveis 9-10, p. 15 deste ensaio]; Habermas está correto ao postular a 
necessidade de telos, mas sua versão de telos, creio eu, não é suficientemente 
radical para sustentar a quantidade de trabalho que ele espera ser realizado; em 
outras palavras, Habermas colocou suas visões teleológicas em níveis muito baixos 
– colocou-as, na verdade, na racionalidade, não na espiritualidade). Mas o único 
ponto que gostaria de enfatizar é que nem a visão de Habermas (nem a minha) de 
telos e níveis de desenvolvimento implica em teorias de progresso automático. 
Como apenas um exemplo, Habermas ressalta que  

o grau de exploração e repressão de forma alguma está inversamente 
relacionado com níveis de desenvolvimento. A integração social que é alcançada 
por meio de relações de parentesco, e garantida (em casos de conflito), por 
meio de instituições jurídicas pré-convencionais situa-se, de uma perspectiva 
lógico-desenvolvimental, em um estágio inferior ao da integração social que é 
alcançada por meio de relações de dominação, e garantidas (em casos de 
conflito), por meio de instituições jurídicas convencionais. Ao mesmo tempo, 
apesar desse progresso, a exploração e a repressão, que são necessariamente 
praticadas nas sociedades de classe políticas, devem ser vistas como um 
retrocesso em comparação às desigualdades sociais menos consideráveis que 
são permitidas nos sistemas de parentesco. 

Assim, há uma "dialética do progresso" – embora cada novo e mais elevado 
nível de evolução psicossocial ou de aprendizagem liberte-se dos problemas ou 
conflitos definidores da formação social anterior, ele também introduz novos 
problemas que, na verdade, podem ser de maior intensidade. Como diz Habermas: 
"A dialética do progresso manifesta-se pelo fato de que, com a conquista de novas 
capacidades de resolução de problemas, novas situações problemáticas vêm à 
consciência [compare com Up from Eden: "há um preço a ser pago por cada 
aumento de consciência"]. Assim, podemos tentar interpretar a evolução social em 
torno dos problemas que são inicialmente provocados por conquistas 
evolucionárias." 

Habermas traça (reconstrói) a evolução social por meio de vários estágios de 
desenvolvimento diferentes. Não precisamos nos preocupar com a natureza exata 
desses estágios; uma vez que ele indicou as correlações gerais de seu modelo com 
as de Loevinger, Piaget e Kohlberg, como eu também fiz; basta dizer que a 
concordância substancial de nossos modelos é bem aparente (com a importante 
exceção que eu adicionei vários níveis superiores ou espiritual-contemplativos, não 



9 
 
reconhecidos por Habermas, e fundamentei o telos nesses níveis, não nos níveis 
racional-comunicativos ou intermediários). Devo também salientar que as visões de 
Habermas não dependem, em última instância, das de Loevinger, Piaget, Kohlberg, 
entre outros; simplesmente suas análises (e as minhas) encontraram convergências 
interessantes com esses teorizadores (cuja validade examinarei 
independentemente em uma seção posterior). 

É importante observar cuidadosamente as justificativas teóricas para essa 
abordagem desenvolvimental-evolucionária, pois é isso que está em jogo nesta 
discussão. Embora Habermas tenha escrito extensivamente sobre este tópico, o 
melhor breve resumo é fornecido por Thomas McCarthy e vale a pena ser citado: 

A ideia principal é que a evolução social pode ser compreendida como 
um processo de aprendizagem, não no sentido da psicologia comportamental – 
que, na visão de Habermas, não é suficientemente complexa para captar mais 
do que mecanismos de aprendizagem periféricos –, mas no sentido da 
psicologia do desenvolvimento cognitivo. Central nesta abordagem é a noção 
de uma lógica desenvolvimental que incorpora uma distinção entre níveis de 
aprendizagem formalmente caracterizados e os processos de aprendizagem 
que são possíveis em cada nível. Com base nessas ideias, Habermas constrói 
princípios organizacionais da sociedade como inovações socioestruturais que 
institucionalizam níveis lógico-desenvolvimentais de aprendizagem; eles 
estabelecem as condições estruturais para os processos de aprendizagem 
técnicos e práticos em estágios de desenvolvimento particulares. Princípios de 
organização [estruturas profundas] circunscrevem faixas de possibilidade 
[estruturas superficiais] no âmbito das quais sistemas institucionais podem 
variar, forças produtivas podem ser desenvolvidas e utilizadas, a complexidade 
do sistema e a capacidade de direcionamento podem ser aumentadas. As 
corporificações concretas desses princípios abstratos são os "núcleos 
institucionais" que funcionam como relações de produção e determinam a 
forma dominante de integração social (por exemplo, as relações de parentesco 
nas sociedades primitivas, a ordem política nas sociedades tradicionais, o 
sistema econômico nas sociedades capitalistas liberais). A evolução social pode 
ser pensada como um processo de aprendizagem bidimensional (cognitivo-
técnico e moral/prático), cujos estágios podem ser descritos estruturalmente e 
ordenados de acordo com uma lógica desenvolvimental. 

Embora deva ser cuidadosamente qualificada, tal lógica desenvolvimental, 
em resumo, especifica: 

Uma sequência irreversível de estágios de desenvolvimento distintos e 
cada vez mais complexos, em que nenhum estágio pode ser pulado e cada 
estágio superior implica ou pressupõe os estágios anteriores. (Isso não exclui 
regressões, sobreposições, desenvolvimentos suspensos etc.). Os estágios são 
conjuntos construídos que diferem qualitativamente uns dos outros; o esquema 
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de fase específico pode ser ordenado em uma sequência invariável e 
hierarquicamente estruturada; nenhuma fase posterior pode ser atingida sem 
passar pelas anteriores e sem que os elementos das fases anteriores sejam 
preservados, transformados e reintegrados nela. Em suma, a abordagem lógico-
desenvolvimental requer a especificação de uma hierarquia de todos 
estruturados em que os estágios de desenvolvimento posteriores, mais 
complexos e mais abrangentes, pressupõem e se baseiam nos anteriores. 

Eu engajei em um projeto semelhante muito antes de conhecer o trabalho de 
Habermas; na verdade, Up from Eden foi concebido e completado apenas com o 
mais superficial conhecimento e referência a Habermas (A Sociable God, por outro 
lado, dedica um capítulo inteiro a ele). Mas é revelador que, embora tenhamos 
começado a partir de direções e disciplinas bem diferentes, e com fontes e 
orientações bastante diversas, tenhamos chegado a uma tese central 
essencialmente compatível: a uma lógica desenvolvimental, ao conceito "quase-
universal" de estágios de estrutura hierárquicos, à "dialética do progresso" (como 
uma "dialética do sofrimento"), a esquemas de fase específicos etc. 

Há, é claro, apenas uma forma de tal teoria estrutural-desenvolvimental da 
evolução social ser bem-sucedida – a saber, apresentar uma distinção cuidadosa 
entre as estruturas profundas ou "quase universais" de um nível de 
desenvolvimento e as estruturas superficiais, contingentes ou variáveis desse 
estágio. Embora Habermas raramente use esses termos, nem sua ideia sobre o 
tema seja precisamente igual a minha, ele reconheceu claramente o problema e 
respondeu a ele – "a ideia sendo [como continua McCarthy] que os universais da 
evolução social e os princípios ordenadores de uma lógica desenvolvimental devem 
ser formulados em um nível suficientemente abstrato para evitar a especificidade 
social e histórica. No âmbito de tal estrutura geral, é possível levar em conta essa 
especificidade em termos de mecanismos empíricos particulares, condições iniciais 
e de contorno, e assim por diante. Em outras palavras, Habermas propõe a 
combinação de um nível de análise genético-estrutural com um nível de análise 
histórico-empírico, a fim de atender às condições de adequação lógico-
desenvolvimentais e empíricas." 

Para esse fim, Habermas utiliza o conceito de uma "formação social" e a 
hipótese de que qualquer formação social dada é determinada por um princípio 
fundamental de organização (ou seja, estrutura profunda ou princípio básico 
limitante e definidor). Como ele explica: 

Por princípio de organização, entendo aquelas inovações que se tornam 
possíveis por meio de processos de aprendizagem que podem ser reconstruídos 
em uma lógica desenvolvimental e que institucionalizam um novo nível social 
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de aprendizagem. O princípio organizacional de uma sociedade circunscreve 
faixas de possibilidade; em particular, determina dentro de quais estruturas as 
mudanças no sistema de instituições são possíveis; em que medida as 
capacidades produtivas disponíveis podem ser socialmente utilizadas ou o 
desenvolvimento ou novas forças produtivas podem ser estimulados; e, 
portanto, também em que graus a complexidade do sistema e o desempenho 
da direção podem ser aumentados. Um princípio de organização consiste em 
regulações abstratas que, no âmbito da formação social por ele determinada, 
permite vários modos de produção funcionalmente equivalentes.  

A essas estruturas profundas, ou princípios básicos de organização, são 
acrescentadas, por contingências históricas (ou por outras contingências 
determinantes não universais), as estruturas superficiais particulares que dão à 
formação social sua condição final e reconhecível. Como assinala McCarthy, 
"Habermas enfatiza que os padrões hierárquicos e racionalmente reconstrutores 
de estruturas de racionalidade cada vez mais abrangentes descrevem apenas o 
'espaço lógico' no qual ocorre a formação estrutural. Entretanto, se, e quando, 
novas estruturas serão formadas vai depender de circunstâncias contingentes. Se 
essa distinção for feita, não é preciso imputar necessidade e irreversibilidade ao 
curso da história. ... Com base no que foi concluído nessa área, [Habermas] deseja 
agora distinguir entre os componentes universais e particulares na presciência dos 
membros adultos da sociedade. Os primeiros  pertencem às estruturas universais 
de competência cognitiva, linguística e interativa adquiridas nos processos de 
socialização em geral; os últimos pertencem às visões e padrões cotidianos de 
racionalidade específicos dos modos de vida considerados. A investigação social 
envolve a reconstrução explícita de ambos os componentes; esta presciência 
reconstruída pode ser usada (junto com suposições sobre mecanismos empíricos) 
no esclarecimento de processos sociais." 

E, finalmente, para concluir este resumo, McCarthy levanta os seguintes 
pontos bem centrais e pertinentes: 

O programa de pesquisa que está propondo, afirma Habermas, 
apresenta vantagens distintas sobre abordagens evolucionárias concorrentes. 
Por um lado, ele não restringe a atenção à análise sincrônica de estruturas 
existentes como abordagens puramente estruturalistas tendem a fazer, mas 
requer também uma investigação dos processos de formação de estruturas. Por 
outro lado, ele concentra a atenção – como o neoevolucionismo funcionalista 
(defendido por Parsons, Lenski e Luhmann, por exemplo) não faz – nos 
mecanismos que produzem diversidade tanto nos níveis individuais quanto nos 
sociais. Uma especificação de problemas de sistemas e de possíveis soluções 
funcionalmente equivalentes não explica por si só como um sistema social 
adquire realmente a capacidade de resolver esses problemas. O recurso aos 
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processos de aprendizagem visa justamente explicar por que alguns sistemas 
expandem sua capacidade de resolução de problemas, enquanto outros falham 
diante de problemas semelhantes. Além disso, os critérios direcionais de 
progresso tipicamente invocados por neoevolucionistas (por exemplo, aumento 
na complexidade do sistema ou capacidade de direção por meio de 
diferenciação, especificação funcional, integração e assim por diante) são 
inadequados [como discutirei em conexão com "mundos superiores" ou "todos 
desenvolvimentais"]. Mesmo no nível da evolução biológica, um aumento na 
complexidade da organização corporal ou modo de vida pode ser um beco sem 
saída evolucionário. O que é necessário aqui é uma determinação da "lógica 
interna" de uma série de mudanças morfológicas ou uma expansão do potencial 
de reação [na minha visão, autonomia relativa e comunhão funcional]. 

Esse ponto de vista desenvolvimental-estrutural-evolucionário permite que 
Habermas complemente (não substitua) a hermenêutica histórica com uma 
abordagem mais crítico-normativa. Acho isso muito importante: "Considerar o 
desenvolvimento cognitivo no nível social como um processo de aprendizagem é 
essencial para a crítica do conhecimento, já que ele nos fornece padrões que não 
são apenas relativos à linguagem ou à cultura. Após adotar uma série de insights 
hermenêuticos fundamentais, Habermas conseguiu distanciar-se do que 
considerava o caráter inerentemente situacional e relativista de uma abordagem 
puramente hermenêutica, desenvolvendo ainda mais o lado teórico da teoria 
crítica. A construção de um quadro interpretativo geral tornou possível perseguir 
uma história 'teórica ou sistematicamente generalizada' e, assim, mitigar o caráter 
radicalmente situacional de uma abordagem puramente hermenêutica. Nessa 
medida, a 'situação inicial' à qual a interpretação hermenêutica está vinculada seria 
teoricamente fundamentada e, portanto, menos radicalmente dependente do 
contexto. E ele poderia localizar diferentes expressões culturais (como visões de 
mundo e sistemas morais e jurídicos), em um ou outro nível de desenvolvimento 
estruturalmente definido." E esse, claro, é o programa em que eu já havia me 
engajado em Up from Eden. 

 

Neoevolucionistas 

Dois de meus teorizadores sociais favoritos são Niklas Luhmann – sem dúvida 
o maior teorizador de sistemas sociais do mundo – e Gerhard Lenski. O trabalho 
deles foi mencionado acima, em relação às críticas de Habermas (que compartilho) 
das limitações da teoria de sistemas e do funcionalismo como teorias completas ou 
bem formuladas. Ao mesmo tempo, isso não significa descartar as contribuições 
importantes desses campos – e desses dois teorizadores em particular. Minha 
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opinião é que qualquer teoria que não leve em conta o trabalho deles, e inclua seus 
pontos essenciais, fica seriamente restringida em seu escopo. 

Voltarei ao conceito de evolução psicossocial e discutirei teorizadores como 
Huston Smith, James Fowler, Jean Gebser e Carol Gilligan. Mas, para fazer 
comparações frutíferas com meu sistema, primeiro precisamos de um breve 
resumo dele. 

 

A Abordagem de Espectro 

 1. Estruturas Básicas 

A maneira mais simples de resumir meu trabalho em sociologia é dizer que, 
assim como a psicologia do desenvolvimento cognitivo informou parcialmente a 
sociologia de Habermas, a psicologia do desenvolvimento transpessoal informou 
parcialmente a minha sociologia. Isso explica as muitas semelhanças – e também as 
diferenças importantes – em nossos pontos de vista. Em seção anterior, esbocei as 
semelhanças; agora tocarei nas diferenças básicas, muitas das quais surgem porque 
o modelo psicológico de Habermas é, na minha opinião, limitado em sua natureza, 
escopo e alcance. Em particular, visto que a psicologia transpessoal oferece uma 
abordagem especificamente não reducionista para a psicologia da religião, ela 
oferece, por analogia, a oportunidade para uma abordagem genuinamente não 
reducionista da sociologia da religião, uma abordagem que tentei adotar em A 
Sociable God. 

No modelo transpessoal de desenvolvimento psicológico que propus, as 
estruturas ou formações da psique são divididas em dois tipos gerais: as estruturas 
básicas e as estruturas transitórias (o que também chamo de "níveis" e "linhas"). As 
estruturas básicas são aquelas estruturas que, uma vez que emergem no 
desenvolvimento, tendem a permanecer existindo como unidades ou subunidades 
relativamente autônomas no curso do desenvolvimento subsequente (são "hólons" 
no sentido de Leibniz/Koestler). Por outro lado, as estruturas transitórias são 
estruturas temporárias específicas de fase que tendem a ser mais ou menos 
inteiramente substituídas por fases subsequentes no seu desenvolvimento. Onde 
estruturas básicas específicas tendem a ser subsumidas, incluídas ou subordinadas 
no desenvolvimento subsequente, estruturas transitórias particulares tendem a ser 
negadas, dissolvidas ou substituídas pelo desenvolvimento subsequente (darei 
alguns exemplos abaixo). Negociando esses desenvolvimentos estruturais está o 
sistema do eu, que é o lócus de identificação, volição, defesa, organização e 
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"metabolismo" ("digestão" da experiência em cada nível de desenvolvimento 
estrutural). 

Aqui, muito resumidamente, estão algumas das postuladas estruturas básicas 
da existência. (Para as estruturas mais elevadas, em vez de dar uma descrição ou 
explicação, cujo detalhamento não caberia nesta apresentação, eu simplesmente 
listei, como apenas um exemplo, os correspondentes níveis de desenvolvimento 
superconsciente de Aurobindo): 

1. Matéria – substrato físico não senciente (de reprodução não biológica) 

2. Sensação – "irritabilidade" protoplásmica ou reatividade "biológica" 

3. Percepção – registro zoológico de sensações 

4. Emoção – impulso emocional-sexual (libidinal) e instinto 

5. Imagem – representação pictórica 

6. Símbolo – denotação não pictórica 

7. Conceito – conotação não pictórica 

8. Regra – operação concreta 

9. Metarregra – operação formal 

10. Visão – "mente superior" (Aurobindo) 

11. Psíquico – "mente iluminada" 

12. Sutil – "mente intuitiva" 

13. Causal – "sobremente" 

14. Absoluto – "supermente/satchitananda" 

Essas estruturas básicas são concebidas não apenas como estruturas e 
princípios organizadores de crescimento psicossocial, mas também como 
dimensões ontológicas fundamentais da existência – elas são, na verdade, uma 
versão moderna e atualizada do Grande Ninho do Ser: matéria, corpo, mente, alma-
sutil, espírito-causal. 

É muito difícil, em uma breve apresentação, dar muita robustez à minha 
hipótese (e à minha conclusão) de que essas estruturas básicas são algumas das 
estruturas centrais ou "quase universais" de ser e de consciência. Eu desenvolvi esta 
tese em cerca de meia dúzia de livros, baseando-me em várias disciplinas e 
fundamentado na philosophia perennis, tanto em suas formas antigas quanto 



15 
 
modernas (por exemplo, Platão a Whitehead, Shankara a Nicolai Hartmann, Plotino 
a Aurobindo), e o leitor ou leitora pode consultá-los se desejar. Direi apenas que a 
conclusão dessa pesquisa é que as estruturas profundas dessas estruturas básicas 
são essencialmente semelhantes, onde quer que apareçam no desenvolvimento e 
na evolução humana (e onde quer que façam parte de formações psicológicas, 
sociológicas, religiosas etc.). Estou plenamente consciente e sou bastante simpático 
à tradição hermenêutica geral, que enfatiza a dificuldade (ou mesmo a 
impossibilidade) de escapar de "preconceitos" tradicionais ou ligados à cultura em 
quaisquer tipos de fundamentos "transculturais"; no entanto, e por causa disso, 
tentei resumir as estruturas profundas de uma forma que seja realmente profunda, 
ou seja, "livre de especificidade cultural". Assim, por exemplo, uma "imagem" (nível 
5) é uma imagem, quer apareça na China, Índia ou México; suas estruturas 
superficiais, no entanto, (conteúdos, modos de expressão etc.) variam 
consideravelmente de cultura para cultura (e, portanto, não apenas são ligadas à 
cultura, como só podem ser reveladas hermeneuticamente). 

Minha hipótese, então, é que as estruturas profundas das estruturas básicas 
são, em grande parte, invariantes transculturais ou "quase universais", significando 
que são estruturas ou padrões relativamente duradouros e imutáveis, 
essencialmente semelhantes onde quer que apareçam. Não creio que seja 
necessário postulá-los como Formas platônicas eternamente fixas, objetos eternos 
whiteheadianos ou essências husserlianas; mesmo as “leis da física” podem ser 
meros "hábitos" físicos relativamente imutáveis, como Peirce, Sheldrake e outros 
sustentam. Esse caráter relativamente imutável e basicamente semelhante é o que 
quero dizer com "quase universal"; toda a sequência de estruturas básicas, a meu 
ver, é mais como um padrão de hábito vivo do que um mecanismo fixo. Mas mesmo 
que se discuta se as estruturas profundas das estruturas básicas são eternamente 
fixas ou relativamente imutáveis, isto é incidental à minha tese central de que elas 
são essencialmente semelhantes onde quer que apareçam e, portanto, constituem, 
entre outras coisas, a espinha dorsal transcultural ou quase invariante da evolução 
psicossocial. 

As estruturas profundas das estruturas básicas são determinadas e reveladas 
por uma lógica desenvolvimental. Entretanto, as estruturas superficiais das 
estruturas básicas geralmente variam de cultura para cultura, de tradição para 
tradição, de sociedade para sociedade e, portanto, são determinadas e reveladas 
por circunstâncias e contingências histórico-hermenêuticas. Uma vez que a 
evolução psicossocial (na verdade, a evolução em geral) é sempre uma combinação 
de características profundas e superficiais, isso enfraquece a tentativa meramente 
idealista de deduzir, por necessidade lógica, todo o desenvolvimento evolucionário, 
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porque, mesmo que as estruturas profundas sejam invariantes em termos de 
desenvolvimento, as estruturas superficiais são historicamente contingentes (isso 
não quer dizer que o desenvolvimento das estruturas superficiais não siga regras ou 
padrões, apenas que esses padrões parecem ser, em toda parte, amplamente 
específicos da cultura e, portanto, teoricamente não dedutíveis). Também fica 
prejudicada a tentativa meramente materialista (e funcionalista) de explicar o 
desenvolvimento histórico com base na mudança das formações de estruturas 
superficiais, uma vez que nenhum padrão de estrutura superficial variável 
conseguiria apresentar ou definir completamente o próximo nível de organização 
mais elevado ou emergente.  

Quando se trata de afirmações crítico-normativas sobre descobertas 
psicossociais, há, portanto, pelo menos duas dimensões de julgamento envolvidas 
– uma é vertical e envolve estruturas profundas; a outra é horizontal e envolve 
estruturas superficiais. Em relação às estruturas profundas, podemos falar de 
superiores ou inferiores, mais evoluídas ou menos evoluídas, de acordo com os 
preceitos da lógica desenvolvimental. Entretanto, no âmbito de qualquer estrutura 
profunda básica considerada, existem vários formatos ou arranjos de estruturas 
superficiais possíveis e igualmente funcionais, não se podendo considerar nenhum 
deles superior ou inferior em face de uma lógica desenvolvimental, uma vez que 
cada arranjo possível está no mesmo nível ôntico. A questão aqui não é se um 
arranjo é superior ou inferior a outro, mas sim como qualquer arranjo específico 
funciona "horizontalmente". Ele está bem ou mal integrado? Oferece um 
significado legítimo? Qual é esse significado? Ele consegue manter um padrão, uma 
regulação de tensão etc.? Em suma, quais são suas funções e significados 
latentes/manifestos e quão bem eles são servidos por esse arranjo, sistema ou 
conjunto particular de estruturas psicossociais? 

Refiro-me à dimensão vertical como "autenticidade"; à dimensão horizontal 
como "legitimidade". E sugeri que o estruturalismo desenvolvimental (ou evolução 
psicossocial) pode ser mais bem atribuído à autenticidade; que a hermenêutica 
pode ser mais bem atribuída à legitimidade manifesta e/ou individual; e que o 
funcionalismo pode ser mais bem atribuído à legitimidade latente e/ou coletiva. 
Essas não são, de forma alguma, distinções simples, mas dão uma indicação de uma 
das maneiras pelas quais tentei reunir o estruturalismo desenvolvimental, a 
hermenêutica e o funcionalismo em um sistema relativamente coerente. 
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 2. Estruturas Transitórias 

Permita-me concluir este breve relato mencionando as estruturas 
transitórias. Essas estruturas, lembre-se, são aquelas que não são incluídas e 
subsumidas no desenvolvimento subsequente, mas sim tendem a ser negadas, 
dissolvidas ou substituídas por ele. Tomemos, por exemplo, os trabalhos de Piaget 
e Kohlberg (ignorando, por enquanto, o status de verdade de suas teorias). As 
estruturas cognitivas de Piaget são, em sua maior parte, estruturas básicas (as 
correlações bem gerais são: sensório-motor é nível 2/3, pré-operacional pré-
conceitual é 5/6, pré-operacional conceitual é 7, operacional concreto é 8 e 
operacional formal é 9). Uma vez que esses níveis passam a existir, eles continuam 
existindo durante o desenvolvimento subsequente; na verdade, cada nível torna-
se, no sistema de Piaget, o operando ou "objeto" do nível imediatamente superior. 
Assim, uma pessoa, digamos, no nível básico 8, tem acesso e uso simultâneo aos 
níveis 1 a 7; eles ainda estão presentes e todos (idealmente) executando suas 
tarefas e funções necessárias e apropriadas. 

Os estágios morais de Kohlberg, entretanto, são em grande parte estruturas 
de substituição específicas de fase [estruturas transitórias]: alguém, digamos, no 
estágio moral 3 não age, simultânea e igualmente, a partir do estágio 1. O estágio 3 
substituiu o estágio 2, que substituiu o estágio 1, e assim por diante. Embora as 
estruturas morais transitórias dependam das, ou "repousem sobre", as estruturas 
cognitivas básicas (como Piaget e Kohlberg ressaltam), elas se referem a tipos 
bastante diferentes de estruturas (ou seja, básicas e transitórias). 

Permita-me apresentar uma metáfora simples que costumo usar para 
explicar essa distinção. As estruturas básicas são como os degraus da escada da 
existência; o sistema do eu é o escalador da escada; e as diferentes perspectivas, 
ações e visões da realidade que são construídas em cada degrau são as estruturas 
transitórias. À medida que o sistema do eu evolui ou se desenvolve, digamos, do 
nível 4 para o 5, a visão mais limitada do nível 4 é substituída pela visão mais ampla 
do nível 5, mas o nível 4 continua existindo como uma estrutura básica necessária 
ou de suporte para o desenvolvimento subsequente. 

Sugiro que as estruturas transitórias incluem, entre outras: afetos, moral 
(e.g., Kohlberg/Gilligan), necessidades (e.g., Maslow), autoidentidade (e.g., 
Loevinger), defesas (e.g., hierarquia psicanalítica de defesas), competência 
interpessoal (e.g., Selman) e tipos de visões de mundo (e.g., Gebser). Em geral, elas 
são chamadas de linhas de desenvolvimento. Assim, através das 14 ou mais 
estruturas básicas ou níveis básicos do espectro da consciência (ou Grande Ninho 
do Ser), passam pelo menos uma dúzia de diferentes linhas de desenvolvimento. 
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Essas linhas evoluem de forma relativamente independente ao longo do espectro, 
de modo que uma pessoa, digamos, pode estar em um nível muito elevado de 
desenvolvimento cognitivo, em um nível médio de desenvolvimento interpessoal e 
em um nível baixo de desenvolvimento emocional. Isso ressalta o quão desigual e 
não linear pode ser o desenvolvimento geral. Embora as linhas de desenvolvimento 
ou de evolução individual quase sempre sigam uma sequência de desdobramentos 
específica – elas seguem os níveis disponíveis do espectro da consciência (e.g., do 
pré-convencional ao convencional ao pós-convencional) – o desenvolvimento 
global, ou a "soma total" das várias linhas, não segue uma sequência definida. Esta 
é mais uma razão por que uma visão de desenvolvimento não pode ser equiparada 
a uma visão de progresso. O desenvolvimento geral certamente não é uma questão 
"linear", uma acusação frequentemente levantada nesta abordagem que só pode 
ser sustentada por ignorância das sutilezas envolvidas. 

Visto que as visões de mundo são frequentemente associadas a "religião" no 
sentido mais amplo, darei uma breve explicação desse aspecto na minha hipótese. 
A ideia em si é simples: hermeneuticamente falando, como seria o mundo de cada 
um dos degraus básicos da existência? (Ou, se for preferível, que tipo de visão de 
mundo psicossocial seria cocriada pelo eu e pelo outro, considerada como matéria-
prima uma estrutura básica particular?) Acredito que um relatório analítico 
bastante preciso (em termos de estruturas profundas) seja possível; por 
conveniência, geralmente agrupo essas visões de mundo em cerca de meia dúzia 
de conjuntos facilmente reconhecíveis, referindo-me aos níveis mais baixos, vaga e 
coletivamente, como nível "arcaico". 

 

Estruturas 
Básicas 

Visão de Mundo 
Correspondente 

Física (1), sensação (2), percepção (3), 
emoção (4), imagem (5) Arcaica 

Imagem (5), símbolo (6), conceito (7) Mágica 
Conceito (7), regra (8) Mítica 
Metarregra (9) Mental (racional) 
Visão-lógica (10) Existencial (centáurica) 
Psíquico (11) Iogue (xamânica, panenteísta) 
Sutil (12) Santo 
Causal (13) Sábio 
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Com referência às cinco primeiras visões de mundo, como expliquei em Up 
from Eden, eu, independentemente, deparei-me com visões de mundo 
essencialmente idênticas às do notável Jean Gebser e, em deferência a seu trabalho 
pioneiro, geralmente uso sua terminologia. Porém, o estágio mais elevado de 
Gebser, "integral-aperspectivo" (meu estágio "visão-lógica" centáurico), é, na 
verdade, somente o começo de pelo menos três ou quatro estágios superiores de 
desenvolvimento genuinamente espirituais (psíquico, sutil, causal, não dual), os 
quais Gebser, desajeitadamente, colapsa no integral. Excetuando isto, concordo 
substancialmente com os estudos desse homem notável. 

Selecionar um único termo para representar uma visão de mundo inteira é 
sempre uma proposição arriscada, e alguns críticos reagiram, de forma 
compreensível, à minha escolha (e a de Gebser) de termos para as várias visões de 
mundo. Portanto, permita-me dizer que ao que me refiro como "mágico", "mítico", 
"santo" e assim por diante, é cuidadosamente explicado em Eye to Eye e Up from 
Eden; você é livre para usar quaisquer termos que desejar para exemplificar essas 
visões de mundo; os que escolhi simplesmente parecem captar melhor o "sabor" 
de cada nível. Mas não afirmo nada tão ingênuo como qualquer coisa que é 
simplesmente chamada de "mito" automaticamente pertence ao "nível mítico", ou 
que todas as formas da chamada "racionalidade" devem ser atribuídas, 
imediatamente, ao "nível racional". Voltarei a uma explicação dessas visões de 
mundo em uma seção subsequente. 

 3. Evolução Psicossocial 

Em The Atman Project [O Projeto Atman], Eye to Eye e "The Developmental 
Spectrum and Psychopathology"2, eu rastreei a evolução dessas (e outras) 
estruturas básicas e transitórias no desenvolvimento psicológico atual; em Up from 
Eden e em A Sociable God eu rastreei desenvolvimentos (estruturas profundas) 
semelhantes em formações antropológicas e sociais. Quanto à teoria da evolução 
social delineada nesses livros, os pontos centrais são os seguintes.‡ 

O substrato material da existência, como a dimensão ôntica "mais baixa", é a 
tela na qual a evolução social (na verdade, a evolução em geral) é escrita. À medida 
que cada estrutura básica ou nível ôntico mais elevado emerge – começando pelas 
sensações – o substrato material no local da emergência complexifica-se em certas 
formas características (com sensações: macromoléculas de proteína e ácidos 

 
‡ [O restante desta seção, embora não use esses termos, é um argumento inicial para a 
importância de incluir todos os quatro quadrantes na análise histórica e, especialmente, o 
Quadrante Inferior Direito, ou instituições sociais materiais.] 
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nucleicos; com percepções: redes neuronais rudimentares; com impulsos-emoções: 
redes vertebrais com hastes cerebrais e assim por diante). Essas complexificações 
materiais são, por assim dizer, o registro e o suporte dos níveis de desenvolvimento 
interiores mais elevados. 

Com o advento dos níveis de desenvolvimento mais especificamente 
humanoides (imagens e símbolos, ou níveis 5 e 6), essas complexificações materiais 
assumem uma forma externa conhecida como instituições. Isso significa 
especificamente que, nas formações e interações sociais, devemos examinar não 
apenas as formas dos níveis mais elevados, conforme elas se apresentam 
imediatamente na atividade cotidiana (pensamentos, sentimentos, ideias, 
emoções, atos de fala etc.), mas também como se inserem ou se institucionalizam 
em complexificações materiais (uma imagem em uma pintura, uma emoção em um 
poema, uma ideia em um texto, uma operação em uma usina siderúrgica, uma 
lógica formal em um circuito de computador etc.). Na arqueologia, isso é muito 
importante, claro, porque tudo que nos resta são complexificações materiais ou 
resquícios institucionalizados nos quais devemos tentar ler, hermeneuticamente, a 
natureza e o tipo de níveis interiores mais elevados – emoções, imagens, símbolos, 
conceitos, regras etc., bem como suas visões de mundo (mágica, mítica, racional e 
assim por diante) – que informaram e moldaram o artefato materializado particular. 
Um sistema inter-relacionado de padrões psicossociais, à medida que está inserido 
em complexificações físicas reconhecíveis, eu chamo de institucionalização 
material. 

Eis meu ponto: conforme cada dimensão sênior emerge, ela repousa sobre – 
mas não é causada por – sua dimensão júnior e, portanto, uma distorção em uma 
dimensão inferior predispõe (mas não obriga) a dimensão superior a reproduzi-la 
no seu próprio domínio e em suas próprias estruturas superficiais. Um domínio 
superior distorcido, por sua vez, pode informar e inserir (causalmente) suas 
próprias distorções em um nível inferior, diretamente de cima para baixo, em 
complexificações materializadas, alienadas e alienantes, que institucionalizam 
essas ilegitimidades (que, por sua vez, predispõem desenvolvimentalmente a 
consciência subsequente a reproduzir as distorções, e assim por diante). Na 
evolução social, então, precisamos rastrear, entre outras coisas: (1) os níveis 
interiores mais elevados de interação psicossocial, (2) suas institucionalizações 
materiais e (3) a interação entre ambos. 

Assim, por exemplo, sugiro (estou colocando tudo de forma muito simplista) 
que a caça é uma institucionalização material de aspectos do nível de consciência 
imagem-símbolo (com sua visão de mundo "mágica"); a agricultura é uma 



21 
 
institucionalização material de aspectos do nível conceito-regra (com sua visão de 
mundo "mítica"); o complexo industrial é uma institucionalização material de 
aspectos do nível operacional formal (com sua visão de mundo "racional") e assim 
por diante – com a condição de que as influências da base exterior e da consciência 
interior sejam mútuas. Desse modo, indivíduos nascidos, digamos, em uma 
sociedade industrial, já repousam, desde o nascimento, sobre uma base material 
que (1) predispõe sua consciência a elevar-se ao nível que informa a base; (2) 
inclina-os a reproduzir, ao longo do caminho, distorções ou ilegitimidades 
institucionalizadas na base. 

Esta, creio eu, é a relação adequada entre a "base" (material) e a 
"superestrutura" ("tudo o mais"). Não é, como no Marxismo ortodoxo, em que a 
base determina a superestrutura. Em vez disso, os desenvolvimentos horizontais 
(estrutura superficial) na base predispõem (mas não causam) desenvolvimentos 
horizontais na superestrutura a reproduzir arranjos análogos (legítimos ou 
ilegítimos) em suas próprias estruturas superficiais; e predispõem o 
desenvolvimento vertical (estrutura profunda) a elevar-se além do nível médio que 
informou a base em primeiro lugar. 

O Marxismo ortodoxo delineia cinco desenvolvimentos social-materiais: 
primitivo, antigo, feudal, capitalista, socialista. Creio que a sequência estrutural 
dessa (ou de qualquer outra classificação) é, como disse, parcialmente dependente 
de circunstâncias histórico-contingentes que só podem ser reconstruídas após o 
fato, não rigidamente previstas ou deduzidas antes dele. A "dedução" marxista dos 
cinco ou mais estágios de desenvolvimento dos modos de produção materiais 
parece bastante precisa, não porque eles seguem uma lei invariante-universal dos 
estágios de desdobramento material (materialismo dialético), mas porque os 
estágios verticais invariantes (após o fato) universais da evolução psicossocial – com 
suas necessidades, funções e visões de mundo associadas (e.g., arcaica, mágica, 
mítica, racional, humanística) – abandonaram seus modos materialmente 
institucionalizados nas formas físico-econômicas que os Marxistas chamam de 
primitiva, antiga, feudal, capitalista, socialista (falando de forma bem genérica). 

Assim, para qualquer teoria de evolução psicossocial, creio que os 
desenvolvimentos da base material são muito significativos, não porque 
representam o nível mais alto ou mais importante, mas precisamente porque 
representam o nível mais baixo – o fim ou ponto de parada para todos os processos 
de institucionalização descendente, e o ponto de partida para todos os 
desenvolvimentos ontogenéticos ascendentes – a tela ampla na qual são 
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graficamente gravados todos os textos de desenvolvimentos de nível superior, 
envolvidos e estruturalmente inseridos nas complexificações materiais da base. 

Para a evolução psicossocial genuína, isso tem outra implicação muito 
importante. As principais transformações sociais – mudanças em "épocas" ou 
"eras" (quaisquer que sejam) – nunca foram causadas ou produzidas inicialmente 
por um novo modo de produção ou por uma nova complexificação material. "As 
grandes invenções técnicas não produziram, apenas acompanharam, novas 
épocas." Isto é, um indivíduo, ou um pequeno grupo de indivíduos, concebia uma 
ideia (uma imagem, símbolo, conceito, regra particular etc.) que, realizada ou não, 
poderia ser potencialmente importante coletivamente; essa ideia começava a 
circular em seu próprio nível, no qual efetuava o prenúncio de uma potencial 
transformação; finalmente, outro indivíduo ou pequeno grupo (ocasionalmente o 
mesmo que o original) concebiam uma maneira prática de incorporar ou 
institucionalizar materialmente a ideia inédita, tornando-a assim parte do nível 
mais baixo e, portanto, mais comunitariamente acessível; a ideia em si (legítima ou 
ilegítima) tornava-se um componente institucionalizado da base; e, portanto, todos 
os humanos nascidos subsequentemente na vizinhança da base, quer eles 
entendessem ou não, ou até mesmo desejassem entender a ideia original, tinham 
seu próprio desenvolvimento ontogenético automaticamente (não 
voluntariamente) baseado, em parte, nessa ideia materializada, que, então, atuava 
para: (1) mover a consciência para o nível básico no qual a ideia original emergiu e 
(2) reproduzir o arranjo superficial (legítimo ou ilegítimo) incorporado na ideia 
original. 

Assim, por exemplo, quando a agricultura foi inventada, ela surgiu primeiro 
como uma ideia concebida (a ideia foi deliberadamente planejada, ou surgiu em 
resposta a contradições e limitações acumuladas do estágio produtivo anterior, ou 
sua descoberta foi puramente acidental – de qualquer modo, teve de ser 
reconhecida antes de ser implementada); essa ideia foi posteriormente incorporada 
ou materialmente institucionalizada na forma do arado, de bois domesticados, de 
propriedade da terra, de irrigação e assim por diante. Indivíduos que, por razões de 
desenvolvimento ou outras, nunca poderiam ter concebido a ideia original, eram 
assim privilegiados (ou, no caso de arranjos alienadores, escravizados) por ideias 
que, necessariamente, nunca compreenderiam ou iniciariam voluntariamente. 

Dessa forma, complexificações materiais da base desempenham um papel 
primordial, não em produzir inicialmente as transformações, mas em transmitir e 
incorporar energias transformativas – ideias, conceitos, regras, visões etc. – talvez 
nunca claramente compreendidas pelas massas que são subsequentemente 
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transformadas. Exatamente desse modo, por exemplo, os computadores são hoje 
a institucionalização material de certos aspectos da mente operacional formal – 
portadores da "terceira onda" de transformação cultural, mudando, 
irrevogavelmente, a vida de milhões de pessoas que não conseguem compreender 
as ideias que instruem essa base. É claro que podemos interpretar isto para melhor 
ou para pior, dependendo de nossas próprias esperanças e medos teóricos; meu 
ponto mais simples é que qualquer teoria de evolução psicossocial deve prestar um 
tipo peculiar de atenção às complexificações e institucionalizações materiais do 
desenvolvimento geral, não porque sejam em si mesmas onticamente superiores 
ou privilegiadas, mas por causa de todas as repercussões paradoxais que resultam 
delas por serem o modelo mais baixo e, portanto, mais facilmente acessível de toda 
a evolução de nível superior. 

Uma observação adicional: a maioria dos escritores da "Nova Era", 
profetizando uma grande transformação global que se aproxima, centraliza seus 
trabalhos quase exclusivamente na superestrutura – novas ideias, visões, insights 
psíquico-sutis, novos paradigmas etc. Suas análises tornam-se tão "aéreas" que 
parecem esquecer inteiramente que, na evolução do mundo manifesto, o domínio 
material é uma estrutura básica, não uma estrutura transitória (até mesmo os 
Budas precisam comer). A "Era de Aquário" ainda terá se se apoiar em uma 
complexificação material característica ou em um conjunto de institucionalizações 
materiais – esperançosamente mais sadias do que as racionalizadas, agora 
dominantes. Mas até que os membros da Nova Era comecem a examinar como suas 
visões serão institucionalizadas na base e como essas institucionalizações podem 
ser mais bem efetuadas, a Nova Era continuará sendo poeira ao vento. 

 

Huston Smith 

Finalmente, em defesa da evolução psicossocial, podemos recorrer a algumas 
das "autoridades religiosas" modernas, que Dick Anthony afirma rejeitarem meu 
desenvolvimentismo geral. Certas autoridades certamente fariam isso, 
particularmente os estruturalistas estáticos (Eliade, Campbell), mas seus pontos de 
vista estão longe de ser consensuais e eles próprios não conseguem resistir a muito 
escrutínio. 

Começo com um "caso difícil" – difícil porque ele encerrou o capítulo mais 
profético de seu livro mais importante com o anúncio bastante inequívoco de que 
"a onda do futuro será um retorno ao passado. 'Há apenas a luta para recuperar o 
que foi perdido. ...' 'Eu canto as canções dos tempos antigos com adoração.'" Este 
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não é um bom presságio para uma postura evolucionária. Estou falando, é claro, de 
Huston Smith, autor de The Religions of Man e, indiscutivelmente, o mais 
respeitado erudito religioso ainda vivo. 

Mas, na verdade, recentemente, houve uma mudança sutil, ou pelo menos 
uma mudança de ênfase, no pensamento de Smith. Como muitos estudiosos 
religiosos, confrontados com o desenvolvimento de facto a partir de implicações 
míticas a racionais, Smith originalmente flertou com uma visão de decadência da 
evolução humana. ("Afinal, os mitos narram degeneração mais do que evolução, e 
sabemos com certeza que formas humanas posteriores não são necessariamente 
mais avançadas: o Homem de Steinheim precedeu o Neandertal, mas 
[supostamente] foi mais 'evoluído'." Quando pressionado por evidências reais de 
devolução geral, a resposta de Smith é atipicamente anêmica: "Se for perguntado: 
'Onde, então, estão os restos desses "gigantes que caminharam sobre a terra 
naqueles dias"?' pode-se responder que, em seus primórdios, quando estava 
próximo do espírito proveniente, o homem era tão etéreo a ponto de deixar menos 
rastros na forma de restos ossificados.") O mesmo livro (Forgotten Truth) continha 
uma crítica contundente das visões de Teilhard de Chardin, ostensivamente porque 
elas confundiam ciência e religião, mas também, suspeita-se, porque as visões de 
Teilhard de Chardin são evolucionárias, não devolucionárias. 

Assim, foi com considerável integridade que, cerca de cinco anos depois, 
Smith fez seu discurso em Georgetown: "Uma nota de rodapé sobre Teilhard de 
Chardin". Embora ainda lamentando a confusão de Teilhard de Chardin sobre as 
declarações científicas e religiosas, Smith reconheceu que "se eu fosse reescrever 
Forgotten Truth, omitiria as ... contundentes [seções] sobre The Phenomenon of 
Man de Teilhard de Chardin. ... Portanto, aproveito a ocasião para expressar meu 
pesar por, ao aludir a Teilhard no passado, estar tão ocupado com os problemas 
que ele me suscitou [confusão entre ciência e religião] que não tive a perspicácia 
de ver como sua visão pode ser lida construtivamente." 

Mas mesmo em Forgotten Truth, essa "visão construtiva [evolucionária]" 
aparece em vários lugares. Eu aproveito a oportunidade para apresentar algumas 
citações porque, lembre-se de que Huston é, originalmente, um "teorizador da 
decadência" refletindo, a partir de uma visão religiosa, sobre a natureza da 
evolução em geral. Então, o que ele vê nela? E de uma postura "acadêmica 
religiosa"? 

A história da natureza mostra [e ele aqui cita Personal Knowledge de 
Michael Polanyi] "uma direção cumulativa de mudanças tendendo a níveis mais 
elevados de organização. ... Em cada estágio sucessivo desse processo épico, 
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vemos surgir algumas novas operações não especificáveis em termos do nível 
anterior". 

Nessa ideia de emergência evolucionária, Smith conclui, Polaniy "está em 
terreno seguro. ... Longe de negar a progressão da vida, a tradição [as grandes 
tradições religiosas do mundo] fornece uma razão para ela: o microcosmo espelha 
o macrocosmo, a terra espelha o céu. Mas os espelhos invertem a imagem. A 
consequência aqui é que aquilo que é o primeiro na ordem ontológica aparece por 
último na ordem temporal" (itálicos meus). Em outras palavras, quanto mais 
elevado o domínio, mais tarde ele se manifesta na evolução. Em suma, Smith 
conclui: "a sequência evolucionária não é negada". 

Huston nunca foi consistente nessa questão. Ele parece acreditar que a 
evolução (ou a sequência evolucionária) ocorreu por quinze bilhões de anos até os 
humanos, quando, então, imediatamente parou de se desdobrar. Todas as 
produções da natureza evoluem, todas as produções humanas, não. Estranho 
dualismo. Mas concluamos com o fato de que, ocasionalmente, Huston afirma: a 
sequência evolucionária não é negada. 

 

James Fowler 

James Fowler é o principal investigador empírico da "fé religiosa" – sua 
natureza, dinâmica e desenvolvimento. Sem entrar em detalhes, podemos 
simplesmente observar que a pesquisa de Fowler o levou à conclusão de que a fé 
se desenvolve ou evolui em sete estágios principais: (1) indiferenciado, (2) 
projetivo-mágico, (3) mítico-literal, (4) sintético-convencional, (5) individual-
reflexivo, (6) conjuntivo e (7) universalizador. Como o professor Joel Funk 
demonstrou, esses estágios correspondem muito de perto aos meus (ou melhor, 
correspondem às estruturas transitórias e visões de mundo correlacionadas a cada 
estrutura básica): o estágio 1 de Fowler ao arcaico; o estágio 2 ao mágico; o estágio 
3 à associação mítica inicial; o estágio 4 à associação mítica final; o estágio 5 ao 
formal-reflexivo; o estágio 6 à visão integrativa. O estágio mais elevado de Fowler 
é simplesmente o começo dos quatro estágios superiores do meu esquema; fora 
isso, o ajuste entre nossos modelos é bastante próximo. Os dados de pesquisa de 
Fowler são enormes; o fato de ele achar necessário adotar um desenvolvimentismo 
evolucionário é, em minha opinião, muito significativo. 
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Aurobindo 

Trazer Aurobindo para a discussão neste ponto pode parecer quase 
redundante; todo mundo sabe que ele é um evolucionista. Mas gostaria de 
mencionar alguns pontos não irrelevantes em relação ao seu trabalho. Quando 
comecei a escrever neste campo, eu era na verdade um devolucionista. Era minha 
opinião firme (seguindo Eliade, Norman O. Brown, Campbell, entre outros) que a 
melhor interpretação possível de todas as evidências existentes apontava para uma 
visão de devolução (ou, na melhor das hipóteses, uma situação estática ou 
sincrônica). Na verdade, comecei a pesquisa para o livro Up from Eden com a 
intenção de tentar mostrar que uma perspectiva devolucionista era pelo menos tão 
verossímil quanto uma evolucionária. Todos aqueles "mitos de devolução", de uma 
"idade de ouro", simplesmente não podiam, eu acreditava, ser radicalmente 
ignorados. Posteriormente, descobri o que acredito ser a melhor explicação para a 
existência desses mitos concretos (não simbólicos): eles incorporam o doloroso 
movimento "para cima" da subconsciência para a autoconsciência, não um 
movimento decadente "para baixo" da superconsciência para a autoconsciência. A 
transição para essa perspectiva evolucionária foi um período muito difícil para mim. 
E a gota d'água que fez transbordar o copo teórico foi Aurobindo. 

Eu não me considero um estrito seguidor de Aurobindo, mas acho que o que 
ele conquistou é impressionante e, em muitos aspectos, incomparável. O motivo 
por que considero o caso de Aurobindo particularmente esclarecedor, e as razões 
pelas quais dou à sua obra o que pode parecer um peso desproporcional, são três: 
(1) ele foi, segundo todos os relatos, um sábio altamente iluminado; (2) ele era 
profundamente treinado nas escolas de pensamento oriental e ocidental; (3) ele foi 
um dos primeiros sábios modernos a examinar cuidadosamente as evidências 
evolucionárias e antropológicas oferecidas pela ciência ocidental e compará-las 
com as ideias e pensamentos tradicionais da sabedoria oriental. Assim, suas 
conclusões não eram fáceis de serem descartadas casualmente por mim: "Uma 
evolução da consciência é o motivo central da existência terrestre. O trabalho 
evolucionário da Natureza apresenta um processo duplo: uma evolução das formas 
materiais [a "base"] e uma evolução da alma [a "superestrutura"]." Aurobindo, creio 
eu, concordaria em princípio com praticamente tudo o que escrevi acima sobre a 
relação entre a base material e as estruturas de consciência mais elevadas. Seu 
ponto central é o seguinte: "A evolução espiritual obedece à lógica de um 
desdobramento sucessivo; consegue dar um novo e importante passo decisivo 
somente quando o passo importante anterior foi suficientemente conquistado: 
mesmo que certas eras menores possam ser engolidas ou puladas por uma 
ascensão rápida e brusca, a consciência deve voltar para se assegurar de que o 
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terreno percorrido está firmemente anexado à nova condição. É verdade que a 
conquista do espírito supõe a execução, em uma ou algumas vidas, de um processo 
que no curso normal da Natureza envolveria um procedimento lento e incerto de 
séculos ou mesmo de milênios. Mas essa é uma questão de velocidade com que as 
etapas são percorridas; uma velocidade maior ou concentrada não elimina os 
degraus em si nem a necessidade de sua contínua superação." 

Escrevi extensivamente sobre as correlações dos estágios de evolução da 
consciência de Aurobindo com minhas próprias estruturas básicas postuladas; não 
repetirei aqui meus argumentos e explicações; simplesmente listarei essas 
correlações. 

 

Estruturas Básicas Estágios de Aurobindo 
1. Matéria Subconsciência física 
2. Sensação Sensação 
3. Percepção Percepção 
4. Emoção Vital-emocional 
5. Imagem 

Mente volitiva (mente conceitual 
inferior) 6. Símbolo 

7. Conceito 

8. Regra Mente sensorial (mente baseada 
no concreto) 

9. Metarregra Mente racional (não baseada no 
concreto) 

10. Visão-lógica Mente superior (rede/visão de 
conjunto) 

11. Psíquico Mente iluminada 
12. Sutil Mente intuitiva 
13. Causal Sobremente 
14. Absoluto Supermente / Satchitananda 

 

Da Free John 

Da Free John é um adepto ocidental iluminado; ele também possui uma 
mente filosófica perspicaz e prolífica. O ponto central de seu ensino é a ideia de que 
existem pelo menos sete principais "estágios de vida" universais; esses estágios são 
estruturais potenciais inerentes à condição humana, essencialmente semelhantes 
onde quer que apareçam; eles geralmente se desdobram em uma sequência de 
desenvolvimento (com todos os tipos de espirais e regressões possíveis). Como sua 
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própria comunidade frequentemente reconhece, o modelo que apresento é 
totalmente compatível com o de Da Free John. 

 

Objeções à Teoria da Evolução 

Bellah, Habermas, Luhmann, Lenski, Aurobindo, Gebser, Fowler, entre outros 
– afirmar, então, que o conceito de desenvolvimento evolucionário é totalmente 
rejeitado é simplesmente absurdo, embora muitas alternativas incoerentes e 
autocontraditórias estejam prosperando como pulgas. Em vez disso, acho que os 
aspectos mais ingênuos das teorias de progresso foram, nos últimos tempos, 
substituídos por teorias mais realistas e precisas de evolução psicossocial, que 
incluem uma "dialética do sofrimento", bem como uma "dialética do avanço". 

Alguns estudiosos, é claro, ainda são muito cautelosos com teorias 
evolucionárias de qualquer tipo; creio que as razões para isso incluem os seguintes 
pontos: 

1. Teorias pseudoevolucionárias envolvendo "superioridade genética" ou 
"raças de elite" foram usadas para justificar os atos mais afrontosamente bárbaros 
(Nazismo, Ku Klux Klan etc.). 

2. Uma postura racional humanista-secular tende a ser radicalmente 
igualitária; qualquer sugestão de desenvolvimento "superior" ou "inferior" é mal 
interpretada como um julgamento condenatório e contra-atacada com alarme. 

3. A rica variedade de estruturas superficiais em diferentes culturas tende a 
obscurecer as possíveis semelhanças em estruturas profundas; o problema foi 
simplesmente que, a princípio, os estudiosos não olharam suficientemente a fundo 
para essas estruturas profundas. Várias combinações de estruturas superficiais 
foram confundidas com estruturas profundas quase universais; quando essas 
combinações se mostraram culturalmente específicas, toda a ideia de estruturas 
profundas quase universais foi descartada – muito prematuramente, na minha 
opinião – e diversas formas de hermenêutica assumiram um papel central, 
avocando-se uma importância desproporcional às suas contribuições 
inegavelmente relevantes, mas, de certo modo, limitadas. 

4. Na psicologia, na qual o desenvolvimentismo domina a maioria dos 
campos, com exceção do behaviorismo, sequências de estágios de 
desenvolvimento são bastante fáceis de demonstrar. Entretanto, em sistemas 
sociais – e, portanto, na própria sociologia – o desenvolvimentismo (ou evolução 
social) é uma tarefa muito mais complexa e difícil (tanto teórica quanto 



29 
 
praticamente). Em um sistema social, a qualquer momento, os indivíduos que 
compõem o sistema podem estar em algum estágio de desenvolvimento 
parcialmente circunscrito e diferente, e, desse modo, o sistema social como um 
todo não pode ser definido como estando em um estágio monolítico de evolução 
social determinado, discreto, óbvio, nem o comportamento do sistema pode ser 
reduzido ou derivado da soma de seus componentes individuais ou vetores 
pessoais. Em vez disso, podemos, na melhor das hipóteses, introduzir conceitos 
sociológicos como: 

A. Nível médio de adaptação esperado – o nível de desenvolvimento 
psicossocial individual alcançado pelo maior número de pessoas em um 
determinado sistema social (mais precisamente, podemos distinguir entre 
média esperada e mediana esperada; embora não seja pertinente discutir 
isto aqui, acredito que ambas carregam um significado importante e 
especificável). 

B. Nível médio de adaptação de direção  – o nível de tomada de decisão moral 
evidenciado consistentemente por órgãos de governo ou direção em um 
sistema ou subsistema social. 

C. Nível de adaptação superconsciente mais elevado esperado – o nível mais 
elevado de realização transcendental consistentemente alcançado pelos 
adeptos mais desenvolvidos de um determinado sistema social. 

D. Nível médio de visão de mundo comum ou mais definida coletivamente – o 
nível a partir do qual são derivadas as visões de mundo mais culturalmente 
legítimas e legitimadoras, independentemente do nível de quem as aceita. 

E assim por diante, literalmente por meio de dúzias de variáveis semelhantes. 
Esses conceitos não são, é claro, tão precisos quanto seus equivalentes em 
psicologia, mas estão longe de serem inúteis por causa disso. Em Up from Eden, por 
exemplo, tracei a evolução histórica dos modos de interação psicossocial e religiosa 
por meio de "expectativa média" e "expectativa mais elevada", com alguns 
resultados muito esclarecedores, creio eu. Meu ponto é simplesmente que a 
notória complexidade dos sistemas sociais tende a fazer as análises 
desenvolvimentais parecerem impossíveis, ao passo que tudo o que realmente faço 
é torná-las estatísticas (como em grande parte das ciências modernas; na verdade, 
em geral penso que os teorizadores de estágios na psicologia, como Loevinger ou 
Kohlberg, não devem tratar o eu individual como uma entidade única monolítica, 
localizada em um estágio ou outro, mas sim como um sistema social em miniatura 
com inúmeras personae, muitas das quais existem em diferentes níveis de 
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desenvolvimento moral-cognitivo, com o ego ou eu central sendo o nível de 
consciência médio esperado para tal comunidade em miniatura; isso eliminaria 
imediatamente muitos dos problemas da concepção de estágio, como a notória 
tendência do eu de dar respostas totalmente distantes do estágio em que "ele" 
supostamente está; essas respostas, por exemplo, representam simplesmente o 
partido de oposição no comitê de direção do ego). 

5. Como o intervalo de tempo entre transformações sociais profundas (ou 
mudança em estruturas profundas) é geralmente medido em séculos ou milênios, 
é muito difícil para os sociólogos realmente observar uma transformação 
ocorrendo, o que torna muito fácil esquecer que a ideia da evolução social tem 
importância em uma escala maior e não em uma menor. A sociologia em pequena 
escala, portanto, tende a ignorar o desenvolvimentismo. (Na mesma linha, sempre 
acho irônico que um biólogo jamais viu o surgimento ou evolução de uma espécie 
e, ainda assim, nenhum deles duvida que isso ocorreu e está ocorrendo.) De acordo 
com a maioria dos relatos, não houve mais do que três ou quatro transformações 
profundas na história da humanidade (que eu equacionaria, grosso modo, com a 
transição das visões de mundo médias esperadas: arcaica, mágica, mítica, mental, 
juntamente com suas institucionalizações materiais características). Assim, muitos 
sociólogos, compreensivelmente, assumem que tais "especulações" sobre a 
evolução social não afetam, de forma alguma, suas atuais atividades observacionais 
e teóricas. Entretanto, concordo com Habermas que mesmo as teorias sociológicas 
explicitamente não evolucionárias, implicitamente assumem uma teoria 
desenvolvimental (moderna, pós-moderna, industrial, pós-industrial etc.), e essas 
teorias devem ser explicitadas e estar sujeitas a discussão. 

6. A simples confusão de todas as ingênuas "teorias do progresso" com todas 
as "teorias de evolução psicossocial" fez com que as últimas, automaticamente, 
parecessem monolíticas, lineares, elitistas, racistas, fascistas etc. etc. 

7. Diz-se que todas as teorias evolucionárias "marginalizam" várias minorias. 
(Mas isso, é claro, não significa que essas teorias estejam erradas, apenas que não 
gostamos delas – o que implica que podemos alterar a atividade marginalizante ao 
mesmo tempo que ainda reconhecemos de forma realista a evolução e o 
desenvolvimento. Na verdade, a única coisa que faz cessar de fato a atividade 
marginalizante é o desenvolvimento interior e a evolução da consciência, desde 
domínios pré-convencionais até convencionais e pós-convencionais do pluralismo 
universal. A evolução é a única cura para a marginalização, e aqueles que lutam 
contra ela institucionalizam a marginalização.) 
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Por algumas ou todas essas razões, diversos estudiosos evitam as teorias da 
evolução psicossocial e se concentram em questões funcionais e hermenêuticas. 
Minha abordagem tem sido tentar introduzir questões de desenvolvimento, não 
excluindo questões funcionais e hermenêuticas, mas considerando todas 
concomitantemente. Creio que essa postura de equilíbrio seja essencial. 

 

PARTE II: RAZÃO, MITO E RELIGIÃO: LEGÍTIMO VERSUS AUTÊNTICO 

 

Na crítica original de Dick Anthony, depois de me repreender por meu 
desenvolvimentismo, ele metralha uma série de cerca de uma dúzia de críticas de 
uma frase. É difícil saber como responder a elas; é como debater com um Henny 
Youngman§ sociológico. Responderei explicitamente à maioria delas aqui e deixarei 
outras para uma discussão subsequente. Dick Anthony atribui as seguintes crenças 
a mim, as quais ele critica ou rejeita: 

1. "Wilber é epistemologicamente objetivista." Se por "objetivista" Dick 
Anthony quer dizer "empírico-analítico", isso não é verdade; eu delineei pelo menos 
cinco modos principais de conhecimento e somente um é empírico-analítico (o mais 
central é o fenomenológico-hermenêutico, e o mais importante é o gnóstico). Se 
por "objetivista" ele quer dizer que acredito em afirmações de conhecimento 
radicalmente livres da cultura, isto também não é verdade, como expliquei acima 
(toda estrutura profunda tem componentes de estruturas superficiais que são 
histórica, hermenêutica ou culturalmente delimitados; eu acredito que as 
estruturas profundas, uma vez solidificadas, são quase universais, e que a negação 
dos universais requer pelo menos um universal; na parte III deste ensaio, abordo 
especificamente a questão da racionalidade "livre da cultura"). Se por "objetivista" 
Dick Anthony quer dizer "não subjetivista", acredito que afirmações de verdade 
válidas são potencialmente independentes de sujeitos particulares, embora não 
necessariamente de sujeitos. 

2. "Existem comunidades objetivamente identificáveis de psicotécnicos 
avançados em espiritualidade que estão no comando da base de conhecimento que 
fundamenta, epistemologicamente, teorias transpessoais." "Objetivamente 
identificáveis" e "psicotécnicos" são, presumivelmente, pejorativos; deixando isso 
de lado, e tendo em mente a maneira como uso "objetivo", a afirmação está 
essencialmente correta. 

 
§ Violinista e comediante norte-americano, famoso por suas frases curtas e incisivas. (N.T.) 
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3. "O medo da morte (em vez de, por exemplo, o medo do pecado, ou seja, 
de incorporar valores negativos) é o motivo humano primordial." Não tenho ideia 
de onde Dick Anthony tirou esse comentário. Postulei motivações (ou dinâmicas) 
para cada uma das estruturas básicas; postulei motivações (ou dinâmicas) para cada 
uma das estruturas transitórias; e postulei motivações (ou dinâmicas) para o 
sistema do eu. Para este último, sugeri quatro motivações, uma das quais é o medo 
da morte. Mas "morte" é definida como a perda de algum valor, identificação ou 
apego do sistema do eu em qualquer ponto de sua história. Se virtude ("bondade") 
é parte de como o sistema do eu, em algum ponto, constrói sua própria identidade, 
então a perda dessa virtude (ou "pecado") é a que aludo como "morte" nesse caso. 
Existem tantas "mortes" potenciais quanto autoidentificações potenciais (e, 
portanto, "morte" para um homem pode ser "perda de autonomia", enquanto 
"morte" para uma mulher pode ser "perda de relacionamento"). 

4. "A razão supera a emoção em termos de desenvolvimento." Esse é um 
ponto sobre o qual Dick Anthony, consistentemente, interpretou mal e simplificou 
minha posição. Em primeiro lugar, postulei que cada nível básico de consciência 
tem, entre outras coisas, um modo específico de espaço, tempo, cognição 
(conhecimento), conação ("motivação") e afeto (ou "sentimento" em geral). Em The 
Atman Project, esbocei esses cinco modos para cada um de uma dúzia ou mais de 
importantes níveis de desenvolvimento da consciência. Assim, o nível às vezes 
chamado de "emocional-sexual" (prana, libido, bioenergia, élan vital etc.), tem 
afetos particulares e característicos, mas o mesmo ocorre com o nível de imagem, 
o nível de símbolo, o nível de conceito, o nível de regra, e assim por diante, todo o 
Caminho acima até ananda ou "bem-aventurança transcendental" do domínio 
causal. Em outras palavras, cada nível tem seus próprios sentimentos, afetos ou 
emoções (no sentido amplo), com um nível – o prânico – sendo chamado de 
impulsivo ou emocional (no sentido restrito), simplesmente porque esse nível (nível 
4) é o primeiro em que sensações e percepções simples dão lugar a emoções mais 
expandidas (mas ainda primitivas em termos de desenvolvimento) per se (que 
Silvano Arieti chama de "protoemoções", como raiva, prazer e tensão rudimentar 
ou fisiológica, todas relacionadas, mais ou menos, a impulsos emocional-libidinais). 
Os sentimentos afetivos (ou emoções no sentido amplo) do nível mental-racional 
foram apresentados em The Atman Project como "afetos conceituais, emoções 
dialógicas, especialmente culpa, desejo, orgulho, amor, ódio". Os sentimentos 
afetivos dos níveis transpessoais incluem amor universal, compaixão, bem-
aventurança e assim por diante. 

Em suma, existem sentimentos mais elevados e menos elevados que 
correspondem a cognições mais elevadas e menos elevadas.  
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5. "Devolução e evolução são as únicas alternativas com respeito à análise da 
história cultural e religiosa. Ele [Wilber] ignora a classe das teorias culturais 
sincrônicas [dadas, imutáveis]. As teorias estruturalistas em sua maioria (e.g., de 
Saussure, Lévi-Strauss, Chomsky, entre outros) são sincrônicas em vez de 
diacrônicas [desenvolvimentais] como é a de Wilber." Essa não é a minha opinião, 
como já vimos. Acredito que várias estruturas profundas, uma vez que emergem e 
se estabelecem como hábitos, são amplamente sincrônicas em toda parte (creio 
que certas invariantes funcionais – de translação, transformação e sistema do eu – 
também são amplamente sincrônicas). No entanto, acredito que os estruturalistas 
estáticos mencionados por Dick Anthony, ao enfatizar exclusivamente algumas 
dessas características sincrônicas, negligenciam as características diacrônicas 
igualmente importantes: a emergência desenvolvimental, a contingente natureza 
histórica das estruturas superficiais, a função transcendente que em todos os 
lugares surpreende e perturba sincronicidades estáticas etc. Meu modelo é uma 
forte integração tanto do sincrônico estático quanto do diacrônico 
desenvolvimental. 

6. "As sociedades podem ser integradas com sucesso somente pela 
racionalidade." Minha opinião era (e é) que a consciência operacional formal 
(racional) é tão capaz, ou mais capaz, de integrar sociedades quanto a consciência 
operacional concreta (mítico-literal). Nem Dick Anthony nem eu acreditamos que 
qualquer integração final ou genuinamente estável da sociedade possa ocorrer sem 
(ou até) a descensão da consciência espiritual supramental, transcendental ou 
autêntica, uma situação que eu acredito que nunca existiu coletivamente no 
passado, mas que pode existir no futuro à medida que, e se, a evolução psicossocial 
continuar além de suas trocas meramente míticas e racionais. 

Talvez eu deva dizer uma ou duas palavras sobre o uso dos termos "mito" e 
"mítico". "Mito", obviamente, tem vários significados: 

a. Mais comumente, é usado em contraste com "realidade", significando 
"qualquer história fictícia; qualquer pessoa ou coisa imaginária 
mencionada como se existisse"(Webster's). 

b. Também é comumente usado significando "uma história tradicional de 
autoria desconhecida, servindo para explicar algum fenômeno da natureza, 
a origem do homem etc.: os mitos geralmente envolvem as façanhas de 
deuses e heróis" (Webster's). 

c. "Mito" também pode ser usado em um contexto mais amplo, significando 
qualquer padrão ou sistema de imagens, símbolos, conceitos, regras etc. 
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que confere ou contém significado (não confirmável além de si mesmo) 
para todos aqueles que compartilham esse padrão ou sistema (e são, 
portanto, ligados e identificáveis, em parte, por esse compartilhamento). 
Chamemos isto de "Mito", com M maiúsculo; neste sentido, a religião pode 
ser Mito, mas também o é a ciência, a filosofia e a lógica (no sentido de que 
suas próprias suposições básicas não podem ser provadas ou 
demonstradas, mas podem, no entanto, ser usadas para construir e trazer 
significado para certos padrões de troca social). Nesse sentido, também, 
um psicólogo pode falar da patologia individual como uma falha em 
encontrar ou criar um Mito pessoal adequado (e.g., teoria de constructos), 
e os sociólogos podem falar do poder dos Mitos coletivos para estabilizar 
ou desestabilizar um sistema de ação social. Em todos esses casos, "Mito" 
está se referindo, em parte, ao poder legitimador (como eu o defini) de 
uma visão de mundo individual ou coletiva particular. Nesse uso, existem 
Mitos arcaicos, Mitos mágicos, Mitos míticos, Mitos racionais, Mitos 
psíquicos e assim por diante. 

d. Além dos significados acima da palavra "mito" – os quais podemos usar, 
desde que especifiquemos o que está implícito – eu adiciono uma definição 
desenvolvimental do termo. Mito, neste sentido específico, refere-se ao 
tipo de visão de mundo que se desenvolve quando as capacidades 
cognitivas de conceitos e regras são adicionadas às de imagens e símbolos, 
mas antes das metarregras. 

Esta tese é desenvolvida extensivamente em Eye to Eye e Up from Eden. 
Fazendo um breve resumo (restrito, por ora, a uma descrição abstrata do 
desenvolvimento ontogenético atual): o surgimento de imagens (em cerca de 
meses) e símbolos (por volta de um ano e meio) transforma o arcaico 
indiferenciado, ou estado de fusão sujeito-objeto, no estado mágico ou 
protodiferenciado, no qual o mundo subjetivo começa a ser diferenciado do mundo 
objetivo. Essa diferenciação, entretanto, está longe de ser clara ou completa; 
"interno" e "externo" permanecem parcialmente fundidos e confundidos: as 
imagens são misturadas animisticamente com os objetos que representam (e, 
portanto, manipular a imagem afeta magicamente o objeto); membros de uma 
classe são intercambiáveis com outros membros (deslocamento) e classes inteiras 
são confundidas com membros individuais (condensação); em suma, o "paratáxico" 
de Sullivan, o "paleológico" de Arieti, o "pré-operacional" de Piaget, o "processo 
primário" de Freud etc. – tudo isso resulta quando imagens e símbolos, ainda não 
sob a restrição de conceitos e regras, agem de acordo com seus próprios 
dispositivos de fase específicos, que, por conveniência, eu chamo de "mágico". 
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Com o surgimento de conceitos e regras (ou operações concretas), a visão de 
mundo mágica é gradualmente transformada na visão de mundo mítica. A 
diferenciação entre interno e externo é quase completa, e as formas de 
pensamento podem, assim, começar a operar concretamente no mundo. Porém, 
uma vez que o pensamento ainda não consegue operar sobre o próprio 
pensamento (metarregra ou formal-reflexivo), formas de pensamento tendem a ser 
fisicalizadas ou concretizadas; deuses, deusas, heróis, espíritos ou forças concretos 
operam no mundo (da mesma forma como os pensamentos concretos operam no 
meio ambiente); o "sobrenaturalismo concreto" descreve bem esse estágio (cf. 
Fowler). A condensação e o deslocamento do estágio anterior transformam-se em 
metáfora e metonímia concreto-linguística (Lacan); o animismo mágico é 
transformado em sobrenaturalismo concreto; e a manipulação subjetiva mágica é 
transformada em intervencionismo sobrenatural concreto. E a tudo isso, em 
resumo, eu me refiro como uma visão de mundo mítica (na verdade, ela parece ter 
vários subestágios diferentes, mas não precisamos nos preocupar com isso aqui). 

O surgimento de metarregras ou do pensamento operacional formal – a 
capacidade do pensamento de operar sobre o pensamento – transforma a visão de 
mundo mítica em uma visão de mundo racional. Consequentemente – ampliando o 
contexto – a mitologia é transformada em filosofia, a religião mítica é transformada 
em teologia racional, a ciência concretista é transformada em ciência hipotético-
dedutiva, a associação monolítica (convencional) é transformada em 
intersubjetivismo pluralista (pós-convencional) – ou seja, os Mitos racionais 
substituem os Mitos míticos. E minha afirmação específica em relação à integração 
social ou poder legitimador é que os Mitos racionais, e todas as outras coisas 
consideradas iguais, são tão eficazes ou mesmo mais eficazes a esse respeito do que 
os Mitos míticos, simplesmente por causa do maior grau de diferenciação-
integração oferecido pela sua própria estrutura. 

7. "A religião civil pode, na melhor das hipóteses, ser 'legítima'. 
Possivelmente, não poderia ser 'autêntica'." Poderia ser se o nível médio esperado 
de adaptação estrutural de "civilidade" se elevasse de níveis mítico-racionais para 
níveis psíquicos-sutis, o que nunca aconteceu na sociedade americana, não está 
acontecendo agora e provavelmente não acontecerá por algum tempo ainda. Até 
então, a religião civil é, na melhor das hipóteses, legítima, não autêntica. Não 
acredito que a religião civil, em qualquer de suas formas (profética ou celebratória) 
descritas por Bellah, seja ou jamais tenha sido autêntica (como eu defino esses 
termos); ela goza de vários e, em geral, muito elevados graus de legitimidade. 
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Mas talvez eu deva repetir as definições de legitimidade e autenticidade, uma 
vez que muitos leitores reagem a esses termos com conotações diferentes das 
minhas.  

Legitimidade é uma escala ou medida "horizontal" de poder e significado 
integrativo conferido ou carregado por uma determinada matriz de estruturas 
superficiais no âmbito de uma estrutura profunda particular, avaliado em relação à 
quantidade de significado integrativo de outras matrizes de estruturas superficiais 
comparáveis (ou, teoricamente, em relação ao potencial total que poderia ser 
sustentado por aquela estrutura profunda particular). Em suma, legitimidade é uma 
variável hermenêutico-funcional. 

Autenticidade, por outro lado, é uma escala "vertical" ou desenvolvimental, 
medida em relação aos níveis que precederam ou sucederam, em termos de 
desenvolvimento e por uma lógica desenvolvimental, qualquer estágio dado. Nesse 
sentido, o mágico é mais autêntico do que o arcaico, o mítico é mais autêntico do 
que o mágico, o racional é mais autêntico do que o mítico, o sutil e o causal são 
mais autênticos do que o racional, e assim por diante. Ao chamar esta escala de 
"autenticidade", eu certamente pretendo indicar um valor evolucionário que é a 
Essência e o Telos da própria lógica do desenvolvimento, a saber, o Espírito 
transcendental ou a Consciência Absoluta como Tal – Brahman-Atman, 
Dharmakaya, Divindade, Keter – de modo que cada estágio evolucionário mais 
elevado é crescentemente mais autêntico, já que requer (como diria Bradley) cada 
vez menos suplementação para se transformar no Absoluto. 

À medida que eu rastreava a lógica desenvolvimental do arcaico para o 
mágico, para o mítico, para o racional, para o humanístico, para o psíquico, para o 
sutil até o causal, deparei-me com uma grande ironia, que pode ser apresentada da 
seguinte forma: se você descrever essas várias visões de mundo para a pessoa 
média e pedir para escolher uma que soe mais "religiosa", ela costuma responder: 
a "mítica" – Zeus guiando Ulisses, Jeová punindo os egípcios, Moisés dividindo o 
Mar Vermelho, Indra matando Vritra – essas são "coisas realmente religiosas". Essa 
escolha é reforçada pelo fato de que as descrições e práticas dos estágios de 
desenvolvimento transcendentais ou superconscientes nem sempre parecem 
"religiosas"; pode não haver menção a deus(es), deusa(s), intervenções 
sobrenaturais ou algo assim; ao contrário, frequentemente soam como algum tipo 
de psicologia exótica ou mais elevada – há abundantes referências ao Eu Superior, 
concentração mental, níveis de insight, aprofundamento da consciência e assim por 
diante, mas nenhuma referência "realmente religiosa" a divindades, destinos, 
demônios etc. O Budismo Theravada, por exemplo, faz tão pouca menção a esses 
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termos, a ponto de alguns estudiosos afirmarem que ele não é uma religião; e pode-
se pesquisar em vão no Zen por qualquer menção a Deus, Criador etc. (O Zen fala 
simplesmente que a descoberta do Eu Verdadeiro de um eu é não eu). Ora, eu 
acredito que esses sistemas são, inquestionavelmente, religiões; estou 
simplesmente sugerindo que uma das razões pelas quais algumas pessoas negam 
que o Budismo seja uma religião é porque ele tem tão poucos Mitos míticos, os 
quais, ingenuamente, tendemos a associar com "realmente religiosos". 

Além disso, muitos sábios superconscientes atacam com desdém todos os 
termos e crenças "mítico-religiosos" como sendo, não transracionais ou 
genuinamente transcendentais, mas pré-racionais, magia infantil e mito: "Tal é a 
raiz da religião convencional, em que a dependência na ação parental é projetada 
em todas as relações com o Infinito, na qual instalamos a Divindade do culto de 
nossa infância, o Pai arquetípico e imortal, e passamos nossos dias, 
alternadamente, suplicando pela satisfação de nossas necessidades e recusando 
encarar, como adolescentes, as dúvidas e consolações das próprias realizações 
funcionais. Aqueles que ainda estão seriamente oprimidos por sua dependência 
infantil olham para o Mestre Espiritual e para o Divino como um 'Outro' ou Pai 
independente e objetivo, uma Fonte que também é um Agente perfeito. Tais 
indivíduos devem ser despertados da ilusão egoica em sua própria abordagem, uma 
vez que isso impedirá sua Realização da Verdade [Espírito Absoluto, Condição, Eu]." 
(Da Free John). 

Eis meu ponto: uma vez que Mitos míticos, instintiva ou ingenuamente, 
parecem ser "realmente religiosos" para muitas pessoas, então: quando a 
racionalidade progressiva começou seu ataque às estruturas míticas prévias (ou 
"realmente religiosas"); quando Nietzsche proclamou que Deus-Pai está morto; 
quando escolhas de tendência institucional "religiosa" cada vez mais deram lugar a 
escolhas racionais "seculares"; quando, em suma, Mitos míticos começaram a ser 
substituídos por Mitos racionais, muitos estudiosos de orientação espiritual ficaram 
alarmados, porque todo o movimento parecia "antiespiritual" – a morte de Deus! o 
declínio da Religião! oh meu Deus! (sem resposta).  

E eu digo que isso é irônico, porque todo o movimento dos Mitos míticos para 
os Mitos racionais é parte do movimento evolucionário em direção ao espírito, não 
para longe dele. Em outras palavras (e usando esses termos apenas como os defini), 
há mais espírito (e, portanto, religião mais autêntica) na razão secular do que na 
religião mítica (razão pela qual, acredito, Einstein falou que, na época dele, as únicas 
pessoas verdadeiramente religiosas eram os cientistas). 
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Mas, é claro, o alardeado "declínio da religião" em geral (dimensão religiosa 
no sentido de Durkheim), que foi previsto pelos primeiros positivistas e temido 
pelos teólogos, simplesmente não aconteceu, porque tanto a previsão quanto o 
medo surgiram em parte dessa identificação reflexa e ingênua da religião com a 
religião mítica, que declinou em sua legitimação do poder sob o ataque da 
racionalidade e dos Mitos racionais (como disse Bellah: "As concepções mágicas e 
religiosas de estratos analfabetos ou semialfabetizados, que costumavam constituir 
a maior parte da vida religiosa em qualquer sociedade, estão cada vez mais sob 
escrutínio consciente e avaliação crítica... Isso ocasionou a erosão de numerosas 
crenças e práticas, algumas anteriormente consideradas essenciais pela 
ortodoxia..."). 

Porém, o fim da religião mítica não significa o fim da religião em si. Essa 
identificação ingênua não apenas ignora a dimensão religiosa da própria 
racionalidade, mas é cega para as ligações ainda mais autênticas que vão além da 
razão: a religião visionária de uma humanidade universal (centáurica pós-
convencional); a religião psíquica da iluminação ióguica e da conexão cósmica 
(misticismo da natureza pan-enênico**); a religião santa da genuína união 
transcendental com o Divino (misticismo da divindade); e a religião sábia de 
identidade radical com o próprio Divino (misticismo informe). Mas se tais esforços 
mais elevados sempre foram, no passado, a esfera de ação de uns poucos indivíduos 
seletos e isolados (alguns xamãs, alguns santos, alguns sábios), hoje eles estão 
lentamente se tornando o domínio de um número maior de indivíduos, à medida 
que o modo médio de evolução cultural começa a atingir os níveis mais elevados 
vislumbrados no passado apenas por aqueles indivíduos de vanguarda (o grão de 
verdade pateticamente exagerado na ideia de uma "Nova Era"). 

A racionalidade propriamente dita, mais autêntica em termos de 
desenvolvimento do que a magia ou o mito, é, no entanto, consideravelmente 
menos autêntica do que, digamos, adaptações sutis ou causais, ou compromissos 
genuinamente transcendentais, transracionais e transpessoais. E é por isso que, 
voltando ao nosso ponto original, acredito que a religião civil – que é, na minha 
opinião, uma combinação de Mitos míticos, elaborações racionais, acréscimos a 
esses Mitos, e uma dose extremamente menor de insights psíquicos e sutis – 
simplesmente não é um compromisso religioso muito autêntico, embora, repito, 
em geral seja extremamente legítimo. 

 
** Panenhenic em Inglês. Termo usado por Robert Charles Zaehner em sua obra Mysticism, Sacred 
and Profane: An Inquiry Into Some Varieties of Praeternatural Experience, significando "tudo em 
um". (N.T.) 
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Percebo que Bellah refinou sua posição, mas seu artigo "Religião Civil na 
América" fornece a maior parte das informações necessárias. "O Deus da religião 
civil ... também está do lado austero, muito mais relacionado à ordem, à lei e ao 
direito do que à salvação e ao amor. ... Ele está ativamente interessado e envolvido 
na história, com uma atenção especial pela América. [Citando Jefferson:] 'Eu 
precisarei, também, do favor daquele Ser em cujas mãos estamos, que guiou nossos 
pais, como na antiga Israel, de sua terra natal e os instalou em um país que mana 
todas as necessidades e confortos da vida'." 

Tudo isso – o Pai vigilante, a ênfase na moralidade meramente convencional 
da lei e da ordem como um princípio cósmico ou universal, o intervencionismo 
sobrenatural concretista, o intento rogatório – é suficiente para revelar que se trata 
de um nível de associação mítica ou, na melhor das hipóteses, mítico-racional, de 
sistema de crenças. Não há nada radical ou experiencialmente transcendental ou 
transpessoal nesse sistema – nem em nenhuma das citações ou explicações que 
Bellah apresenta – e, portanto, embora eu entenda o que ele quer dizer, 
simplesmente nunca concordei com sua conclusão de que "a religião civil, no que 
tem de melhor, é uma apreensão genuína da realidade religiosa transcendente e 
universal". 

Bellah dá como principal exemplo da "religião civil no que tem de melhor" 
Abraham Lincoln. Lincoln foi um indivíduo extraordinário (e meu presidente 
favorito), mas não há nenhuma evidência de que ele atingiu, digamos, um nível sutil 
ou causal de adaptação estrutural. Ao invés, devo dizer que ele foi um exemplo de 
adaptação racional-humanística, impregnado pelo universalismo humanista da 
visão-lógica e expressando sua religião em modos humanísticos, às vezes 
racionalistas e, ocasionalmente, míticos (embora isso de forma alguma exclua 
indicações de experiências não permanentes de modos elevados ou genuinamente 
transcendentais, como tento explicar em A Sociable God). Assim, se Bellah quer 
dizer que a religião civil no seu melhor é (ou foi) uma vaga indicação ou intuição de 
realidades religiosas psíquicas ou sutis expressas em formas mítico-racionais que, 
por si mesmas, não têm poder de se transformar em uma experiência ou apreensão 
genuína da realidade psíquico-sutil propriamente dita, eu até concordo; mas essa é 
precisamente minha definição de uma religião legítima, não autêntica, que serve à 
integração-translação, não à transformação-transcendência. 

Por outro lado, acho que a discussão de Bellah sobre religião civil é 
extremamente importante justamente porque mostra a dimensão da legitimidade 
("horizontalmente religiosa") de cada nível de desenvolvimento, por mais "secular" 
que possa parecer. Acontece que, em minha opinião, Bellah tende a confundir ou 



40 
 
fundir legitimidade e autenticidade; isto é, ele não diferencia adequadamente a 
dimensão religiosa horizontal (que busca integrar significativamente uma visão de 
mundo) da dimensão religiosa vertical (que busca transformá-la radicalmente). 
Portanto, ele considera qualquer visão de mundo integradora ou legitimadora 
(observe: qualquer domínio de significado e motivação é uma visão de mundo 
coerente e unificada, independentemente de quão pequeno ou grande, elevado ou 
baixo, o mundo assim unificado possa ser) como "universal", "genuinamente 
transcendental" etc. – uma confusão entre legitimidade e autenticidade. 

Isso é confirmado, creio eu, pela própria definição de religião de Bellah: "o 
mecanismo mais geral para integrar significado e motivação em sistemas de ação". 
Essa, em minha opinião, é uma definição da função legitimadora de um sistema 
religioso; por outro lado, seu grau de autenticidade pode ser definido como "o 
mecanismo mais geral para destruir e ressuscitar, ou transformar radicalmente, o 
significado e a motivação em sistemas de ação". 

Suspeito que Bellah esteja ciente dessas distinções; estou simplesmente 
sugerindo que ele não as enfatiza suficientemente. Devido, talvez, a esse viés 
hermenêutico-funcional, ele tende a julgar os sistemas religiosos 
predominantemente em termos de seu sucesso em legitimação ou integração – em 
suas próprias palavras, em quão bem eles "congregam a coerência da experiência 
completa". Mas o que é ignorado é o fato de que o que constitui a "a experiência 
completa" varia drasticamente de nível para nível de desenvolvimento, e integrar a 
experiência completa em um nível (legitimidade) é muito diferente de passar para 
um nível totalmente distinto (autenticidade). Em suma, Bellah faria bem em levar 
mais a sério seu próprio trabalho sobre níveis de evolução religiosa. 

Permita-me dar um exemplo para dizer a mesma coisa de um ângulo 
ligeiramente diferente. Uma visão de mundo mágica completamente integrativa-
significativa-coerente é tão legítima, para seus propósitos, quanto qualquer visão 
de mundo mítica integrativa-significativa-coerente, ou racional, ou sutil etc.; pode 
até ser mais legítima ("funcionar melhor"). Mas ainda não é muito autêntica (como 
defini o termo), porque, mesmo que integre significativamente todos os elementos 
de seu mundo, ainda haverá, acima de seu mundo, elementos mais elevados 
("mundos superiores", se você preferir) – sujeitos, objetos, cognições, sentimentos, 
motivações etc. mais desenvolvidos – que simplesmente, em termos 
desenvolvimentais, não podem ser vistos no, ou por meio do, nível em questão; 
portanto, ele precisa de mais suplementação do que seus níveis seniores para 
alcançar o Absoluto e, assim, é – independentemente de como você o conceba ou 
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os termos que use – menos autêntico, embora, em seu próprio nível, seja bastante 
legítimo. 

 

PARTE III: RACIONALIDADE E RACIONALIZAÇÃO 

 

A Ética Protestante e a "Racionalização" 

Dick Anthony se baseia nas caracterizações de Weber da Ética Protestante, 
uma ética da qual ele gosta muito, ao que parece. Nessa interpretação, a Ética 
Protestante original implica que "(1) o status espiritual e o status mundano não têm 
relação entre si; (2) a história não é progressiva – a história mundana é dominada 
pela ilusão ou pelo pecado original, toda ela igualmente 'decaída'; (3) Deus 
determina a salvação ou não do homem e a vontade do homem não é efetiva; (4) é 
mais espiritual sacrificar o individual para fins coletivos". Dick Anthony (seguindo 
Weber) acredita que essa Ética Protestante eventualmente foi pervertida e 
degenerou – por um processo de enfraquecimento ou "racionalização" – na Ética 
do Sucesso: "(1) maior estatura espiritual originará maior poder e status mundanos; 
(2) a ideia de Progresso; (3) a crença em autonomia e livre arbítrio; (4) o 
individualismo utilitarista". Isso, acredita ele, é uma "perversão ou degradação da 
espiritualidade protestante". 

A situação, creio eu, não é tão simples, porque a Ética Protestante foi, em 
parte e desde o início, uma estrutura repressiva/dissociativa, que tendeu a separar 
dimensões superiores e inferiores da existência em uma fuga maniqueísta da 
matéria e da vida. A Ética Protestante, de fato, confundia a repressão da vida 
terrena com a transcendência da vida terrena. Mentalidade mítica em fuga da vida 
e do corpo – eis uma parte central da Ética Protestante, quaisquer que tenham sido 
suas autênticas contribuições. 

Na minha opinião, a Ética do Sucesso foi, em parte, uma tentativa de retificar 
os insucessos desenvolvimentais embutidos na Ética Protestante. O estatismo 
mítico foi substituído pelo progresso (reconhecidamente ingênuo); a moralidade 
convencional-coletiva (e frequentemente de rebanho) abriu-se, pelo menos em 
alguns lugares, à ideia de autonomia e volição individuais (por mais ingênua que 
também possa ter sido); o determinismo rígido deu lugar à iniciativa criativa. Não 
sou grande fã da Ética do Sucesso (e de seu consequencialismo espiritual); só não 
acho que ela foi meramente a garotinha suja que Dick Anthony nos faz acreditar. 
Na verdade, creio que o caso contrário pode ser apresentado com pelo menos igual 
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vigor: a Ética do Sucesso, afora suas vulgaridades e banalidades (que foram muitas), 
fez parte do primeiro grande ataque dos Mitos racional-industriais aos Mitos 
feudal-míticos. Como eu diria, uma visão de mundo legítima (com todas as suas 
perfeições relativas) estava no doloroso processo de ser substituída por uma visão 
de mundo potencialmente mais autêntica, mas inicialmente menos legítima (com 
todas as suas imperfeições relativas). Dick Anthony, romanticamente, concentra-se 
na erupção de repentinas ilegitimidades e filhos bastardos, e grita "devolução"; eu 
me concentro nas potenciais autenticidades e nos pais genuínos, e vislumbro uma 
possível "evolução" também. 

Na minha opinião, as dificuldades de Dick Anthony derivam diretamente de 
algumas das inadequações do (de outra forma admirável) sistema weberiano. 
Weber escreveu, em parte, na grande tradição dos Românticos alemães e, como 
tal, desejava incorporar os elementos não racionais da existência em uma teoria de 
ação social. Ele tentou fazer isso com os conceitos de significado e carisma. Até aí 
tudo bem. O problema remonta à própria tradição romântica alemã, que, de Novalis 
a Schleiermacher, dividiu a experiência em dois grandes domínios – o racional e o 
não racional – e, em seguida, enfatizou o não racional como a porta para a genuína 
experiência transcendental e religiosa. Essa dicotomia entre o racional e o não 
racional é, como tentei repetidamente demonstrar, a grande desgraça dos 
teorizadores  espirituais, simplesmente porque, do lado não racional, ela falha em 
distinguir consistentemente entre experiências pré-racionais e experiências 
transracionais. Pré-racional e transracional são indiscriminadamente agrupados em 
um grande domínio não racional chamado de "experiencial" (a porta de entrada 
para a "experiência religiosa genuína") e, então, cada movimento da 
"racionalidade" aparece como um movimento para baixo ou para longe da pureza 
"experiencial" ou "espiritual"; isso se aplica apenas quando a experiência em 
questão é transracional; quando é pré-racional, o movimento em direção à razão é 
progressivo, não decadente. Em outras palavras, há uma imensa diferença entre 
"racionalização" (uma definição do que pode ser um movimento descendente do 
espírito transracional para as meras formas de razão) e "racionalidade" (um 
movimento ascendente, via razão, da experiência e impulsividade pré-racionais). 
Weber não faz essa distinção de maneira consistente e, portanto, nunca tem 
certeza de qual caminho é para cima e qual caminho é para baixo. Quando o pré-
racional e o transracional são agrupados como não racionais, então não há 
exatamente nada a fazer com a racionalidade, exceto considerá-la a pior posição, 
ao passo que, em pelo menos metade dos casos, ela é uma nítida melhoria em 
relação a suas antecessoras, não importando quanto a razão reconhecidamente 
parcial e incompleta (mesmo no seu melhor) sempre será. 
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Racionalidade "Livre da Cultura" 

De acordo com Dick Anthony, eu acredito em uma racionalidade 
radicalmente livre da cultura e, além disso, eu a coloco, como um estágio separado, 
entre a religião (mítica) e o misticismo (transpessoal). E ele conclui: "Eu não sei o 
que dizer sobre isso; é algo que me confunde. Parece ser o aspecto mais 
problemático do sistema do Wilber. 'Racionalidade' é notoriamente difícil de definir 
em qualquer sentido livre da cultura." Não vá tão rápido, meu amigo. Aqueles que 
negam toda e qualquer racionalidade livre da cultura afirmam que seus argumentos 
são verdadeiros para toda e qualquer cultura – isto é, eles próprios usam a 
racionalidade livre da cultura para negar sua existência. Já que eles estão de fato 
usando uma racionalidade livre da cultura, deixe-me explicar como e por que eu 
também a uso. 

Em primeiro lugar, algumas observações sobre os "estágios" em si, que, em 
minha opinião, a maioria dos desenvolvimentistas acharia bastante moderadas, 
considerando o peso que atribuo à própria ideia geral. Por exemplo, não acredito 
que seja necessário, talvez nem mesmo possível, saber ou determinar com precisão 
o número real e os tipos de estágios de estrutura que podem existir. Não creio, 
entretanto, que isso diminua nem um pouco os poderes descritivos ou explicativos 
do modelo de estágio. Por exemplo, Arieti apresenta as estruturas básicas como 
(aproximadamente): estados fisiológicos, sensações, percepções, protoemoções, 
imagens, endoceitos, símbolos e conceitos. Observe que sua série, até onde vai, é 
bem semelhante à minha, com exceção dos endoceitos (ou "conhecimento 
percebido pré-conceitual"). Eu acredito na existência de endoceitos (eles são a 
pedra angular do "significado percebido" de Gendlin, mas eles não existem, como 
Gendlin pensa, no nível centáurico, mas sim no tifônico, como mostra Arieti; em 
outras palavras, eles são diferenciação pré-mente/corpo, não diferenciação pós-
mente/corpo), e acredito (como Arieti) que são estruturas básicas quase universais, 
mas raramente listo os endoceitos, a menos que sejam imediatamente relevantes 
para a discussão. 

Mas há uma questão mais séria envolvida aqui, a saber, quantas estruturas 
básicas existem de fato? Não quantas desejo incluir, mas quantas eu poderia incluir 
com razoável certeza? Por exemplo, o nível que chamo simplesmente de "o sutil" 
na verdade contém, de acordo com algumas tradições, de três a dez subníveis 
distintos. A questão então se torna: esses subníveis são realmente estruturas 
profundas quase universais ou meras estruturas superficiais ligadas à tradição? 
Neste ponto, sinto que simplesmente não temos informações suficientes para 
decidir e, portanto, nossas decisões sobre esses tipos de questões (como dividir ou 
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subdividir níveis) são um tanto arbitrárias, mas isso não torna os níveis inúteis: a 
afirmação do modelo de estágio é simplesmente que, em qualquer sequência de 
desenvolvimento, certas classes de comportamento emergem de forma estável 
somente após outras classes, e se eventualmente forem encontradas outras 
subclasses no âmbito de algumas classes discretas, então nós simplesmente 
enriquecemos nossa compreensão da sequência, não a negamos. Assim, por 
exemplo, Jane Loevinger, inicialmente, postulou quatro estágios de 
desenvolvimento do ego; pesquisas subsequentemente refinadas levaram-na a 
concluir que existem pelo menos dez estágios. 

No momento em que escrevo este ensaio, pessoalmente acredito que se 
possa postular razoavelmente cerca de duas dúzias de estruturas básicas ou níveis 
de desenvolvimento de consciência (através dos quais uma dúzia ou mais de linhas 
de desenvolvimento diferentes se movem de forma relativamente independente – 
tais como as linhas de cognição, motivação, moral, afetos, criatividade, estética, 
senso do eu e assim por diante. Aqui, no entanto, estou me concentrando nos níveis 
básicos ou nas estruturas básicas). Na maioria dos meus escritos, geralmente 
agrupo os níveis básicos em sete a dez dos mais importantes, simplesmente para 
facilitar a apresentação (neste ensaio estou usando quatorze). Mas meu ponto é 
que não é teoricamente pouco consistente assumir uma postura casual em relação 
ao "número real" de estágios; mesmo se, por exemplo, alguém descobrisse uma 
estrutura cognitiva básica entre símbolos e conceitos, isso não alteraria o fato de 
que os símbolos surgem antes dos conceitos e os conceitos surgem depois dos 
símbolos – e são esses "antes" e "depois" relativos que constituem uma das 
afirmações centrais das teorias de desenvolvimento. Se a relação antes e depois da 
classe r e da classe z pode ser demonstrada como sendo transculturalmente 
invariante, então estamos (momentaneamente) fundamentados para suspeitar 
que, em algum nível de análise, existem estruturas profundas quase universais 
envolvidas, independentemente de quantas classes possam ou não ser 
subsequentemente descobertas entre elas. 

A questão premente, então, é: como podemos ter certeza de que uma 
determinada estrutura básica realmente apresenta uma estrutura profunda quase 
universal e que não é simplesmente um conjunto particular de estruturas 
superficiais delimitadas por uma cultura? Tradicionalmente, os 
desenvolvimentistas têm usado vários critérios para estabelecer se um 
determinado conjunto tem, em sua base, uma estrutura profunda quase universal. 
O mais comum é que "os estágios podem ser vistos como existindo em algum 
sentido objetivo, na medida em que os comportamentos associados a eles surgem 
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em uma ordem que não pode ser alterada por fatores ambientais".†† E eu afirmo 
que as estruturas básicas que apresento satisfazem esse critério. Não importa a 
argumentação que se use, não se consegue fazer com que regras surjam antes de 
sensações. 

O fato de várias classes de fenômenos emergirem em uma ordem que não 
pode ser alterada por fatores ambientais é o mesmo que dizer que essas classes 
possuem uma estrutura invariante (quase universal), ou então sua sequência 
certamente poderia ser alterada por fatores contingenciais. Em outras palavras, 
sequência invariante significa que estruturas de classe quase universais estão 
envolvidas em algum nível, ou a sequência não seria (e não poderia) ser invariante; 
oscilação na estrutura significaria oscilação na sequência (o que é precisamente 
uma definição de estrutura superficial). 

Ora, praticamente todos os desenvolvimentistas reconhecem que "as 
decisões sobre como repartir o fluxo de mudança comportamental são baseadas 
em critérios externos, tais como economia e elegância; portanto, há diversos 
modelos diferentes que podem ser postulados, os quais seriam descrições 
igualmente válidas de mudança no organismo". Isso não atenua a possível natureza 
quase universal dos diferentes estágios de estrutura; simplesmente diz que, se você 
repartir o fluxo de um ângulo específico, sempre verá os mesmos fenômenos 
básicos, na mesma ordem, onde quer que o fluxo apareça. 

Da mesma forma, os pesquisadores geralmente concordam que não há linhas 
de demarcação precisas entre os estágios; a situação se parece mais com um arco-
íris, com cada cor se superpondo a outras, o que, entretanto, não nos impede de 
reconhecer que o laranja é diferente do azul. 

E, finalmente, a maioria dos desenvolvimentistas reconhece que a tarefa de 
definição de estágio é um processo pelo qual "selecionamos certos momentos no 
curso da mudança dinâmica, tiramos 'instantâneos' do sistema nesses momentos e 
usamos esses instantâneos como descrições do sistema em um estágio de 
desenvolvimento específico". Obviamente, diferentes séries de instantâneos são 
possíveis e cada série geralmente nos diz algo importante; mas se os instantâneos 
efetivamente "captam" uma estrutura profunda, a ordem entre os fenômenos 
nesses instantâneos será invariante, e vice-versa: temos um "estágio". 

Parte da tarefa do desenvolvimentista, então, é descrever ou definir, em 
algum grau possível, a natureza desses estágios. Alguns desenvolvimentistas usam 
análise fatorial (Royce), outros usam matemática (Piaget), alguns usam 

 
†† Ver a Introdução de Transformations of Consciousness para as fontes das citações desta seção. 
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processamento de informações (Klahr e Wallace), outros usam métodos mais 
literários ou verbalmente descritivos (Erikson). Na minha divisão particular do fluxo 
de desenvolvimento, quase sempre prefiro o método literário-descritivo (embora 
muitas vezes tenha sido levado a postular um estágio específico de pesquisadores 
que usam outros métodos), simplesmente porque grande parte das outras 
abordagens geralmente está ligada a algumas esquematizações do estado da arte 
que, após sua utilidade inicial, tendem a se tornarem obsoletas com bastante 
rapidez. 

Quanto ao estágio em questão – o da "racionalidade" – deixe-me explicar 
como e por que comecei a postulá-lo, e exatamente o que quero dizer com ele. 

Quando entrei pela primeira vez neste campo, fiquei particularmente 
impressionado com o fato de que, como Huston Smith demonstrou, todas as 
grandes tradições do mundo afirmavam que havia pelo menos quatro ou cinco 
dimensões hierárquicas ou níveis de existência: física, emocional, mental, sutil 
("alma") e espírito, com cada domínio sênior, por assim dizer, incluindo, mas 
transcendendo seus juniores. A partir de um olhar mais atento, tanto para os 
sistemas religiosos mais sofisticados quanto para a riqueza de dados psicológicos 
ocidentais, logo se tornou óbvio que cada um desses domínios gerais poderia, na 
verdade, ser amplamente subdividido e ainda apresentar um significado quase 
universal. 

Pareceu-me, a princípio, que a esfera mental poderia ser dividida em imagens 
(representação pictórica; uma imagem mental de uma árvore se parece mais ou 
menos com uma árvore real), símbolos (representação não pictórica; a palavra-
símbolo "Rover" não se parece com o cachorro real) e conceitos (um símbolo que 
representa uma classe de objetos – "cachorro" significa todos os cães, não apenas 
Rover) – e, portanto, para mim, "racional" (como o nível mental "mais elevado") 
significava "conceitual"; além da mente "conceitual-racional" estava o início das 
dimensões transmentais ou sutis da existência. 

No entanto, um estudo aprofundado da psicologia do desenvolvimento 
(particularmente Piaget, mas não apenas) convenceu-me de que conceitos não 
eram os construtos mentais mais elevados (e que, na verdade, os conceitos, quando 
deixados por sua própria conta, produzem visões de mundo bastante primitivas ou 
"irracionais"). Além dos conceitos, existem regras ou operações; um conceito pode 
formar classes, mas as operações podem combinar classes, dividi-las, multiplicá-las 
e assim por diante. E as metarregras podem operar sobre as regras. Concluí, 
portanto, que o domínio mental consistia em pelo menos cinco estruturas 
principais: imagens, símbolos, conceitos, regras (operações concretas ou operações 
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mentais ligadas a fenômenos concretos) e metarregras ou pensamento formal-
reflexivo (pensamento operando sobre o pensamento). Fiquei surpreso ao descobrir 
que as descrições de Aurobindo desses dois últimos estágios eram muito 
semelhantes às minhas (uma das coisas que originalmente me desanimaram em 
Aurobindo foi que ele parecia apresentar muitos estágios – mente dos sentidos, 
mente da vontade, mente pensante, mente racional etc. Achei que ele estava 
inventando tudo à medida que avançava; só recentemente comecei a apreciar a 
sofisticação extraordinária do que ele estava fazendo; não tenho ideia de onde ele 
conseguiu essa precisão – certamente não foi de psicólogos ocidentais, a maioria 
dos quais, durante a época de Aurobindo, fazia distinções não mais complicadas do 
que processos mentais "primários" e "secundários"). 

Ora, seja lá o que for a que o nível 9 se refere – supondo que esteja lá – eu o 
chamo por vários nomes: formal-racional, formal-reflexivo, metarregra (ou 
operações sobre operações), razão, racionalidade perspectiva ou simplesmente 
racionalidade. Piaget o chama de pensamento operacional formal, e ele o definiu 
tecnicamente como uma rede matemática que gera as dezesseis proposições 
binárias da lógica formal. Não estou convencido de que essa matematicidade 
específica seja a melhor maneira de repartir e definir o fluxo de desenvolvimento 
nesse ponto. Como Annette Karmiloff-Smith (uma piagetiana de Genebra) admitiu: 
"em todos os eventos, uma distinção deve ser feita entre, por um lado, a ideia de 
que existem certas mudanças qualitativas fundamentais que podem ser descritas 
como 'estágios' e, por outro lado, a formalização matemática particular escolhida 
para representá-los. A formalização de Piaget (uma adaptação do sistema Bourbaki) 
reflete simplesmente o estado da arte na década de 1950. Desde então, Piaget e 
seus colegas consideraram outras formalizações". Prefiro a descrição-definição 
literária (que Piaget também usou) de "pensamento operando sobre o 
pensamento" (da mesma forma como prefiro, para o estágio operacional concreto, 
"pensamento operando sobre o ambiente", e para o pré-operacional, "pensamento 
representando o ambiente"). A descrição matemática de Piaget do pensamento 
operando sobre o pensamento pode não ser uma descrição universal desse estágio, 
mas uma descrição ligada à cultura em sua forma mais comum na Europa civilizada.3 
Mas, independentemente de como definimos esses três estágios particulares, a 
evidência é esmagadora de que eles existem, embora exatamente o que 
representem seja descrito de forma diferente por diferentes pesquisadores. 

Seria de se esperar, estruturalmente, que o pensamento operando sobre o 
pensamento envolvesse várias características ou classes de comportamento 
relacionadas, que o pensamento operando sobre o ambiente acharia difícil ou 
impossível de executar: o pensamento operando sobre o pensamento seria 
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altamente reflexivo; teria a capacidade de introspecção continuada; e seria capaz 
de conceber possibilidades hipotético-dedutivas. Acredito que a grande maioria dos 
dados de pesquisa apoiam essas afirmações e sustentam a existência desse estágio 
geral. Na verdade, os detratores de Piaget quase nunca atacaram suas descrições 
literárias desse estágio ou sua existência; eles atacaram (com alguma razão) suas 
definições matemáticas particulares, sua afirmação de que seus estágios são 
explicativos ao invés de descritivos, sua afirmação de que o operacional formal é o 
estágio mais elevado, sua concepção "muito rigorosa" ou "discreta" de um estágio 
e sua visão da dinâmica particular do desenvolvimento. Mesmo assim, seus críticos 
mais ponderados – como Brainerd – concluíram que "os estágios de Piaget são 
perfeitamente aceitáveis como descrições de comportamento". 

Desse modo, com essas qualificações particulares em mente, e com o 
entendimento de que minha definição deste estágio não é estritamente piagetiana, 
acredito que seja razoável concluir, com base nas evidências disponíveis, que o 
pensamento operando sobre o pensamento (da forma que possa ser concebido) é 
uma estrutura profunda quase universal, essencialmente semelhante, quer apareça 
na América, na Índia, no Japão ou na Malásia, cujas formas específicas, entretanto, 
são amplamente ligadas à cultura e historicamente contingentes. Também concluo 
que o pensamento operando sobre o pensamento não emerge no desenvolvimento 
ontogenético atual, se é que emerge, até por volta da adolescência; que, 
historicamente, não surgiu de maneira significativa antes do primeiro milênio a.C.; 
que se tornou, finalmente, uma estrutura central e dominante na chamada era 
industrial ou moderna; e que está agora em processo de ceder lugar a seu(s) 
sucessor(es). 

Existem outras razões mais filosóficas para se acreditar que o pensamento 
operando sobre o pensamento é um fenômeno de estágio genuíno e significativo. A 
ideia geral da evolução da consciência envolve a noção de que cada estrutura de 
desenvolvimento básica transcende, mas inclui sua predecessora. Até Piaget 
percebeu o significado mais amplo do que estava fazendo: "Essas estruturas globais 
são integrativas e não intercambiáveis. Cada uma resulta da precedente, 
integrando-a como uma estrutura subordinada, e se prepara para uma estrutura 
subsequente, na qual, mais cedo ou mais tarde, será integrada." O que é o todo de 
um estágio torna-se parte do próximo; o sujeito de um estágio torna-se objeto do 
próximo – e assim por diante. À medida que cada estágio de consciência transcende 
seu predecessor, ele consegue, por essa razão, apreendê-lo, estar ciente dele, 
operar sobre ele. Foi pelo pensamento, no sentido mais amplo, que homens e 
mulheres conseguiram transcender e, assim, operar sobre o ambiente físico 
imediato e sobre os ditames imediatos do corpo físico (controle de impulso, volição, 
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técnicas etc.). Pensamento operando sobre o pensamento simplesmente 
representa o ponto em que a consciência finalmente começa a transcender o 
próprio pensamento e, portanto, consegue operar sobre ele. Representa o ponto 
em que, por assim dizer, o domínio mental inteiro começa a se tornar, não apenas 
um sujeito de consciência, mas um objeto de consciência. É o início da 
transcendência da mente, a caminho do desenvolvimento supramental. 

Creio que essa perspectiva ajuda a explicar, entre muitas outras coisas, as 
profundas mudanças na filosofia moderna. A filosofia tradicional tendia, 
simplesmente, a presumir que o pensamento e a linguagem eram ferramentas 
transparentes para captar a realidade; isto é, pensamento e linguagem eram 
questões não problemáticas. Uma das maiores mudanças na filosofia moderna 
envolveu a linguagem tornando-se objeto de reflexão filosófica sustentada; o 
pensamento operando sobre o pensamento tornou-se cada vez mais consciente da 
estrutura de sua própria existência. Os resultados: análise linguística, 
hermenêutica, estruturalismo e semiótica, os quais, eu afirmo, são consistentes 
com os fenômenos cuja emersão seria esperada neste estágio da evolução. 

 

Kohlberg e Gilligan 

Quanto aos estágios de Kohlberg, Dick Anthony apresenta todas as objeções 
já bem conhecidas; neste caso, porém, concordo com parte delas. O maior 
problema com alguns aspectos das descrições de Kohlberg das "estruturas 
profundas" morais é simplesmente que, na minha opinião, ele não se aprofundou 
suficientemente. Em outras palavras, alguns aspectos de suas estruturas profundas 
parecem ser arranjos de estruturas superficiais influenciados pela subcultura 
(embora isso não justifique, como veremos, descartar todo o seu esquema geral). 
Carol Gilligan, em particular, escreveu uma crítica instigante e verossímil do sistema 
de Kohlberg, acusando-o, na verdade, de sexismo. 

Uma vez que Dick Anthony aposta muito no relato de Gilligan, é importante 
perceber o que, de fato, Gilligan tentou realizar. Ela não contestou a noção de que 
as estruturas morais transitórias repousam em estruturas cognitivas básicas; ela 
não contestou a tradição piagetiana geral; e, o mais importante, ela não contestou 
o esquema básico de Kohlberg de estágios de desenvolvimento moral: pré-
convencional, convencional e pós-convencional. Na verdade, Gilligan simplesmente 
apresenta seus três estágios hierárquicos de desenvolvimento moral nas mulheres, 
e estes são explicitamente declarados como sendo os correlatos femininos das 
descobertas mais orientadas para o masculino de Kohlberg. Ela conclui que "a 
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sequência do julgamento moral das mulheres procede de uma preocupação inicial 
com a sobrevivência [pré-convencional] para um foco na bondade [convencional] 
e, finalmente, para uma compreensão reflexiva [pensamento operando sobre 
pensamento] do cuidado como guia mais adequado para a resolução de conflitos 
nas relações humanas". Ela resume esses estágios como egoísmo, cuidado e 
cuidado universal. 

Gilligan refere-se consistentemente ao seu estágio mais elevado como 
"metaética pós-convencional"; ela o define como sendo capaz de submeter os 
padrões morais convencionais a considerações reflexivas. Sua principal conclusão é 
simplesmente que, enquanto os homens progridem nos três estágios principais de 
desenvolvimento moral em termos de direitos e justiça, as mulheres se 
desenvolvem nos mesmos estágios em termos de cuidado e responsabilidade. Por 
exemplo, "no desenvolvimento de uma compreensão ética pós-convencional, as 
mulheres costumam perceber a violência inerente à desigualdade, enquanto os 
homens costumam perceber as limitações de uma concepção de justiça cega para 
as diferenças na vida humana". 

Esses três estágios hierárquicos gerais também são praticamente idênticos 
aos postulados pelos estudos morais (relativamente desconhecidos) de Piaget, que 
Gilligan cita com aprovação ("Piaget descreve uma progressão de três estágios 
através dos quais a restrição se transforma em cooperação e a cooperação, em 
generosidade.") Além disso, todos esses pesquisadores – Piaget, Kohlberg e Gilligan 
– concordam que esses três estágios morais gerais repousam sobre as três 
estruturas básicas que chamamos de pensamento representando o ambiente, 
pensamento operando sobre o ambiente e pensamento operando sobre o 
pensamento. (No entanto, nenhum desses pesquisadores inclui os estágios morais 
superiores dos níveis superconscientes, 10-14, que aparentemente progridem, 
usando a versão budista, através dos seguintes estágios: da moralidade do arhat à 
moralidade do bodhisattva, à "sabedoria maluca" do siddha ou adepto liberto; 
tento delinear esses estágios em System, Self and Structure.4) 

O serviço que Gilligan prestou é simplesmente sugerir (e demonstrar 
parcialmente) que certas linhas de desenvolvimento podem assumir diferentes 
formas em homens e mulheres e que, consequentemente, devemos nos proteger 
cuidadosamente contra a "estrutura profunda" sexista. Eu concordo inteiramente; 
mas longe de "jogar fora" os esquemas básicos ou conceitos gerais de Piaget ou 
Kohlberg, Gilligan oferece evidências substanciais de apoio a eles. 

Eu, como Dick Anthony, acho o trabalho de Gilligan bem motivador; sempre 
suspeitei – com base no fato de que no yoga kundalini, cada um dos sete estágios 
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de evolução da consciência tem componentes solares e lunares – que cada 
estrutura básica de desenvolvimento pode ter aspectos masculinos e femininos. O 
relato de Gilligan, até onde conheço, é a primeira demonstração clara e exata de 
como isso pode ocorrer. 

 

Freud 

A crítica de Dick Anthony a Freud é bem vívida e aleatória; não sei a quem ou 
a que ele se refere como "freudianos modernos". Sullivan? Kohut? Kernberg? 
Mahler? Arieti? Gedo? Masterson? – esses são os chamados “freudianos” que 
influenciaram meu próprio trabalho mais diretamente. Como os dados desses 
pesquisadores refletem "a falsa universalidade da natureza humana 
hiperindividualista ou antissocial" simplesmente não foi explicado, embora eu deva 
dizer que fiquei arrepiado ao pensar que um epíteto tão devastador pudesse recair 
sobre qualquer pessoa. 

Quanto à teoria psicanalítica moderna ser "hiperindividualista" ou 
"antissocial", tenho certeza de que Dick Anthony está ciente de que a teoria das 
relações objetais (também conhecida como teoria interpessoal) surgiu 
precisamente para enfatizar, como Fairbairn e Winnicott ressaltam, que o 
organismo busca, acima de tudo, não a descarga de impulso individual, mas 
estabelecer relacionamentos; sintomas psicológicos são sintomas de 
relacionamentos perturbados; e relacionamentos perturbados assumem formas 
bastante diversas em diferentes sociedades (como enfatizado por Homey, Sullivan, 
Fromm, entre outros). As ideias de Dick Anthony sobre "psiquiatria moderna" 
parecem estar congeladas na década de 1930, apesar (ou talvez por causa) de sua 
estada nos salões da academia freudiana. 

Minha crítica a "Freud" (isto é, à moderna teoria das relações objetais, ao ego 
psicanalítico, à psicologia do desenvolvimento e à psicologia do eu kohutiana) vai 
na direção oposta. Creio que como a psiquiatria moderna não reconhece as 
dimensões superiores, existenciais e transpessoais da consciência, mais cedo ou 
mais tarde – na teoria e, especialmente, na prática – neutraliza o crescimento mais 
elevado. Em vez de permitir que a consciência se torne transverbal e transmental, 
ela traduz mal (para baixo) os impulsos mais elevados e supramentais em 
dimensões obsessivamente verbais e racionais, evitando assim um crescimento 
superior efetivo. Em suma, acredito que a teoria psiquiátrica moderna não está 
tanto errada, mas muito limitada e parcial, e são esses aspectos, "corretos, mas 
parciais", que tento incorporar em meu modelo. 
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Kierkegaard 

De todas as pessoas que eu escolheria para liderar um ataque teórico a 
alguém, Kierkegaard seria a última. Sou um grande fã dele (particularmente por 
captar o conceito de "filosofia positiva" de Schelling e transformá-la nos primeiros 
passos importantes em direção a uma filosofia existencial). Cheguei a escrever um 
longo ensaio ("Kierkegaard's Passion"5) sobre as suas importantes contribuições. 
Mas ser indiciado por Kierkegaard é a coisa mais fácil do mundo de arranjar, porque 
ele pode ser usado para acusar qualquer pessoa que reconheça uma classe de 
eventos. Pior ainda, o próprio Kierkegaard condenou todos os veredictos sobre seu 
próprio pensamento, uma vez que todas essas tentativas, ele percebeu, refletem 
apenas a própria existência do crítico. Ele temeu e previu que seu trabalho cairia 
nas mãos dos professores e, aqui está ele, aconchegado nas mãos de Dick Anthony, 
sendo solenemente imposto a mim. 

Serei breve: a dificuldade central de Kierkegaard, na minha opinião, é que ele 
quer definir verdade apenas em termos do modo como ela é apreendida; e quer 
defini-la em termos do que é apreendido; essa inconsistência é elevada ao status 
exaltado de "paradoxo" e usada para limitar todo o seu sistema. 

Isso fica bem óbvio se olharmos para a posição de Kierkegaard em relação a 
emoção, razão e espírito. É verdade, como diz Dick Anthony, que Kierkegaard não 
quer colocar a razão acima da percepção sensorial. Mas é igualmente verdade que 
ele quer! É por isso que, em Stages on Life’s Way, ele claramente se refere a elas 
como estágios categorizados: estágio estético, estágio ético-racional e estágio 
religioso-espiritual. Aqui, é claro, Kierkegaard está muito perto de McDougall, 
Kohlberg, Gilligan, Piaget, entre outros. 

Kierkegaard sustenta ambas as posições porque – numa reação anti-
hegeliana cega – ele deseja sustentar que não pode haver critérios (objetivos) para 
fazer escolhas, e que o estágio ético é superior ao estético (precisamente porque 
no primeiro, mas não no segundo, o papel da escolha é conscientemente 
reconhecido – uma boa definição do estágio pós-convencional de Kohlberg e 
Gilligan). Esta é uma inconsistência gritante e grosseira, não um paradoxo de tremer 
a terra. 

E, de qualquer forma, voltando especificamente às acusações de Dick 
Anthony, para alguém que acabou de criticar os freudianos por 
"hiperindividualismo antissocial", Kierkegaard é o último nome a ser teoricamente 
seguido. As fantasias subjetivistas, antissociais e isolacionistas de Kierkegaard são 
supostamente "autênticas", "concretas" e "existenciais", enquanto os teorizadores 
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interpessoais refletem uma "falsa universalidade antissocial e hiperindividualizada 
da natureza humana". Esta é uma linha de ataque muito estranha. 

O que ouço Dick Anthony dizer, por meio de Kierkegaard, é que existe um 
perigo muito real de assumir qualquer sistema de pensamento e transformá-lo, de 
fato, em um ídolo objetivo. Quanto a isso, concordo inteiramente. Dick Anthony 
percebe que algumas pessoas pegam meu sistema e o transformam no início e fim 
de tudo, como se a Vacuidade pudesse ser radicalmente objetificada em formas 
mental-linguísticas. E, portanto, deixe-me deixar bem claro que não é assim que 
vejo meu trabalho. Não só sustento todo ele com status provisório, como "defino" 
especificamente o assim chamado estado "mais elevado" como Informe, Mistério, 
Desconhecido, Ignorância Divina etc., radicalmente além de qualquer fenômeno 
objetivo particular, incluindo quaisquer modelos mentais, que possam desfilar 
diante do Infinito sem forma. Todos esses modelos contêm, na melhor das 
hipóteses, o que os hindus e budistas chamam de "verdade relativa", em oposição 
à "verdade absoluta", e grande parte de meus escritos foi dedicada exatamente a 
esse ponto. Se certos indivíduos insistem em usar mal meu trabalho dessa maneira, 
tudo que posso fazer é condená-los e repetir as palavras do prefácio de The Atman 
Project: o modelo a seguir é de uso relativo, "no final das contas, uma mentira em 
face do Mistério que apenas é". 

 

"Consciência Normal" e "Razão Livre da Cultura" 

1. Quanto à minha "falha em diferenciar fé e crença", remeto Dick Anthony a 
Eden, Atman e Eye to Eye, nos quais a dialética vida/morte de cada estágio de 
desenvolvimento é altamente enfatizada, e ao capítulo de A Sociable God intitulado 
"Crença, Fé, Experiência e Adaptação", no qual essas distinções são feitas com 
precisão. 

2. "Ele [Wilber] e seus colegas teorizadores transcendem a cultura por meio 
da racionalidade." Ninguém transcende a cultura por meio da racionalidade; ao 
contrário, o pensamento operando sobre o pensamento consegue se tornar mais 
consciente do impacto de suas próprias configurações culturais e da natureza 
relativa de muitas de suas próprias perspectivas, justamente porque pode ser mais 
reflexivamente consciente da estrutura de suas próprias operações (alguns 
aspectos das quais, por comparação, podem ser vistas como quase universais). 
Dessa forma, a razão consegue começar a escapar de seu próprio provincianismo, 
mas isso é muito diferente de transcender a cultura em si. 
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Como Dick Anthony percebe, eu assumo uma postura culturalmente mais 
relativista do que, por exemplo, Kohlberg. Não acredito que a razão (ou a 
racionalidade) per se transcenda suas próprias manifestações ou preconceitos 
culturais. Eu acredito, antes, que a consciência no modo da razão transcende seus 
próprios estágios de desenvolvimento anteriores naquela cultura. Em outras 
palavras, o estágio pós-convencional de Kohlberg não transcende a cultura em si, 
ele meramente transcende o nível convencional da cultura; ele consegue, até certo 
ponto, operar ou refletir sobre suas próprias operações convencionais e, assim, 
transcender esse nível de sua própria inserção cultural; porém, com isso, não 
transcende totalmente a inserção cultural. Por exemplo, não transcende o novo 
nível mais sutil de interações culturais que constituem a comunidade pós-
convencional de troca intersubjetiva reflexiva. 

O próprio termo "pós-convencional" implica, corretamente, que a 
moralidade reflexiva transcende a inserção não reflexiva nas normas convencionais; 
implica, erroneamente, que o indivíduo pós-convencional está livre, acima da 
cultura, suspenso no ar, enquanto na verdade o indivíduo pós-convencional está 
agora inserido em uma nova e mais sutil cultura de troca comunicativa reflexiva, 
cujas estruturas superficiais moldam e são moldadas pelas interações culturais 
específicas desse nível de desenvolvimento psicossocial. Essas restrições das 
estruturas superficiais (ou culturais) podem ser atenuadas por uma interação 
hermenêutica com diferentes culturas ou arranjos culturais (que é um dos 
propósitos da hermenêutica), mas as restrições das estruturas profundas somente 
podem ser transcendidas por um desenvolvimento vertical adicional no âmbito da 
consciência em si. 

Assim, a meu ver, não é uma simples questão de "transcender a cultura" ou 
"não transcender a cultura". É, antes, uma questão complexa de transcender 
progressivamente vários níveis possíveis de interação cultural, com a 
transcendência "final" ou "absoluta" da cultura ocorrendo apenas na 
transcendência da manifestação propriamente dita. Cada nível superior é 
relativamente "mais livre" vis-à-vis seus próprios estágios prévios, mas, mesmo 
assim, não está livre das estruturas superficiais ou trocas relacionais que incluem a 
estrutura profunda de seu próprio nível de adaptação mais elevado e, portanto, não 
está livre da cultura desse nível [ou seja, cada nível tem todos os quatro 
quadrantes]. 

3. O próprio Dick Anthony acredita que "a consciência normal só pode ser 
vista em sua forma universal ou geral se você assumir um lugar fora dela para vê-
la, ou seja, transcendendo-a." Aqui, Dick Anthony parece assumir que existem 
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apenas dois estados de consciência: normal e perfeitamente transcendental. Mas 
se houver mais de uma dúzia de estágios de consciência, cada um dos quais 
transcendendo significativamente seus predecessores, então, importantes 
declarações gerais podem ser feitas por cada estágio em face de seu predecessor. 
Dick Anthony parece cair na ideia de que nenhum conhecimento generalizado é 
possível sem recorrer ao conhecimento absoluto (transcendental), caso em que 
seria impossível saber algo genuinamente até que soubéssemos tudo. Por que 
motivo Dick Anthony volta ao hegelianismo neste ponto é intrigante, para dizer o 
mínimo. 

Além disso, a posição de Dick Anthony confunde coletivo com transpessoal 
(uma confusão aperfeiçoada pelos junguianos). Podemos determinar, por 
investigação empírico-analítica mundana, que o corpo humano, em toda parte 
(universal ou coletivamente), possui dez dedos dos pés, mas isso não significa que, 
se eu experienciar meus dedos, terei uma experiência místico-transcendental. Da 
mesma forma, a simples afirmação de que certas estruturas profundas são quase 
universais não implica ou exige uma postura radicalmente transcendental. 

4. Dick Anthony define racionalidade genuína como "desapego". Eu entendo 
o que ele quer dizer aqui e, em certo sentido, concordo – somente dessa forma, 
como observado anteriormente. Eu vejo cada estágio de desenvolvimento como 
sendo uma minitranscendência (ou minidesapego) de seu(s) predecessor(es). A 
racionalidade (pensamento operando sobre o pensamento) é simplesmente o 
primeiro ponto importante no qual a mente começa a se tornar quase objetiva e, 
assim, a consciência tem um "sentimento" genérico que reconheceríamos como 
"não apego" (que eu prefiro a "desapego"; este tende a conotar antissentimento, 
distanciamento mórbido, alienação etc., que são marcas de racionalização, não de 
racionalidade). 

Quanto à minha falha em explorar em profundidade a distinção entre 
racionalidade e racionalização, Dick Anthony está certo. Apesar de estar 
razoavelmente seguro de que a distinção existe, e de que outros pesquisadores 
muitas vezes a negligenciaram, não desenvolvi o tópico. Portanto, começo da 
seguinte forma: a racionalização é o uso ilegítimo da racionalidade, assim como o 
emocionalismo ou sentimentalismo é o uso ilegítimo da emoção, a indulgência 
hedônica é o uso ilegítimo da sensação e assim por diante. Do ponto de vista 
psicológico, essas ilegitimidades (ou usos inadequados e não funcionais de 
potenciais estruturais) quase sempre surgem como mecanismos de defesa, 
maneiras de proteger o sistema do eu da desintegração (morte) por meio do 
excessivo uso compensatório de uma vantagem estrutural específica. 
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Parece, então, que a racionalização, como mecanismo de defesa (no sentido 
mais amplo), pode ser utilizada para: (1) defender (ou "racionalizar") repressões 
afetivo-sexuais ou inferiores; (2) elevar, reificar ou promover uma visão de mundo 
meramente racional como um dogma universalista (e.g., ciência em cientificismo); 
(3) diluir, reprimir ou "transformar para baixo" um insight espiritual transcendental 
em meras formas da mente racional. Em outras palavras, a "verdadeira 
racionalidade" pode ser usada para abordar os domínios pré-mental, mental e 
transmental; se for mal-usada defensivamente em qualquer uma dessas 
abordagens, degenera, respectivamente, nas três racionalizações que acabei de 
listar. 

Concordo inteiramente com Dick Anthony quando ele afirma que ambas as 
formas de razão (racionalidade e racionalização) desempenharam papéis cruciais 
no curso da civilização ocidental moderna, e que um relato verdadeiramente 
equilibrado rastrearia os efeitos (e, quando possível, as causas) de ambas as 
vertentes. Eu estaria particularmente interessado em rastrear as 
institucionalizações materiais de racionalizações degeneradas e seus efeitos 
subsequentes no rumo da consciência do modo médio. 

5. Quanto ao brilhante e deslumbrante livro de Rorty,‡‡ alguns comentários 
breves: desde o início, Rorty, em minha opinião, confunde a distinção entre 
conversação e investigação; isso o força a uma vaga teoria de coerência da verdade, 
que o obriga a ver não só toda a filosofia, mas todas as ciências naturais, como 
sendo apenas "o que podemos concordar nesses dias". Isso, é claro, se encaixa nos 
preconceitos de qualquer relativista, exceto que o projeto em si é, em última 
análise, autocontraditório. O próprio Rorty recua de suas implicações lógicas e cai 
em uma visão pragmatista diluída da verdade ("diluída" porque as teorias 
pragmatistas pressupõem algo no mundo exterior que rejeitará investigações 
impróprias e, para Rorty, não há investigações, somente conversações). Em minha 
epistemologia, tentei encontrar um equilíbrio entre as teorias de verdade da 
correspondência e da coerência; no mínimo, nunca constatei que qualquer um dos 
tipos de teoria por si só fosse suficiente, e isso certamente se aplica às construções 
de Rorty. 

 

Religião Transracional e sua Trivialização 

1. Dick Anthony afirma que nenhum modelo de estágios pode funcionar para 
a espiritualidade. Em resposta, vou simplesmente relatar os resultados da pesquisa 

 
‡‡ Wilber refere-se à obra Philosophy and the Mirror of Nature de Richard Rorty. (N.T.) 
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de Maliszewski, Twemlow, Brown e Engler, que, após comparações hermenêuticas 
entre os principais textos meditativos budistas, hindus e cristãos, concluíram: "A 
interessante visão global que surgiu como resultado dessas análises foi que, após 
uma inspeção cuidadosa dos textos clássicos, a sequência de experiências relatadas 
no âmbito das ... tradições não variou muito de um sistema de meditação para 
outro. ... As principais tradições que estudamos em seus idiomas originais 
apresentam um desdobramento de experiências de meditação em termos de um 
modelo de estágios. Os modelos são suficientemente semelhantes para sugerir uma 
sequência invariante comum subjacente de estágios [estrutura profunda], apesar 
das amplas diferenças culturais e linguísticas, bem como dos diversos estilos de 
prática [estrutura superficial]." Incluí cuidadosamente os estágios deste estudo em 
meu próprio modelo e os correlacionei com os de outras "autoridades 
desenvolvimentistas". A questão é que essa abordagem está longe de ser 
impossível, muito menos inútil ou trivial. Ao contrário, os modelos que não levam 
em consideração essa extensa pesquisa não são confiáveis. 

2. Aprecio o fato de Dick Anthony ressaltar como os estágios de 
desenvolvimento mais elevados podem ser difíceis e como sua consumação é rara. 
Mas não acredito que seja tão rara como Dick Anthony afirma. Em vez disso, creio 
que a maioria das tradições contemplativas – do Vedanta ao Zen ao Vajrayana – 
concorda que uma transformação bem rápida é possível (Zen, Siddha Yoga e 
Dzogchen Vajrayana afirmam que se você for atraído para a prática nesta vida, 
poderá alcançar a iluminação ainda nela). Dick Anthony, aparentemente, acredita 
que isso é impossível; eu não. 

3. "História como ilusão" – em nenhuma parte a importância do diálogo 
interdisciplinar é mais óbvia do que na ideia de que a história é, pura e 
simplesmente, uma "ilusão". Dick Anthony aborda a sociologia com o pressuposto 
religioso de que, segundo a filosofia perene, a história é uma ilusão (ou 
"completamente decaída"; esta é uma das razões pelas quais ele parece gostar da 
Ética Protestante e não gostar do conceito de evolução). Embora existam, de fato, 
muitos textos da filosofia perene que podem ser interpretados dessa forma, não 
acho que o caso seja resolvido tão facilmente. 

Em primeiro lugar, a ideia de que a "filosofia perene" é tudo que é perene 
está se tornando cada vez mais duvidosa; no mínimo, devemos distinguir entre a 
Verdade radical, informe e atemporal (que, nesse sentido, é perene ou eterna, mas 
sem forma ou expressão) e as meras formas da Verdade (que são temporais e 
históricas). E embora a Verdade informe seja atemporal, as formas de verdade são, 
creio eu, históricas e evolucionárias. As sucessivas formas da evolução são cada vez 
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mais capazes de perceber a Essência Informe em todos os níveis de evolução, de 
modo que a Divindade pode ser melhor concebida como a Meta da evolução (o 
telos de sua própria Autorrealização) e a sempre presente Essência da evolução (ou 
a Condição de todas as condições em evolução). 

Em qualquer caso, o Espírito ou Divindade, quando apreendido pela mente, 
é um paradoxo: tanto Essência quanto Meta, Fonte e Ápice, Alfa e Ômega. Do ponto 
de vista da Essência, a história é pura ilusão. Uma vez que Deus está igual e 
totalmente presente em cada momento do tempo, então a história não pode 
adicionar-se à, nem se subtrair da, onipresença de Deus. Do ponto de vista do Ápice 
ou Meta, no entanto, a história é o desdobramento de Deus em si mesmo, ou o 
movimento do subconsciente para o autoconsciente até o superconsciente; 
somente o último, o modo superconsciente, consegue captar diretamente uma 
unidade sempre presente com Deus-como-Essência e, portanto, somente ele, entre 
todos os modos, é a realização direta de Deus por Deus. Desse ponto de vista, a 
história é o desdobramento de Deus para Si Mesmo, desdobramento que nos 
aparece, através de um vidro embaçado, como evolução. Deste lado do paradoxo, 
a história não é mera ilusão, é a própria substância desse drama e o próprio meio 
de sua atuação. 

Assim, sustentar que a história é mera ilusão é assumir uma visão muito 
unívoca (não paradoxal) e dualista do Espírito; é apegar-se ao Uno atemporal e 
negar o Muito temporal; é esconder-se no Espírito-como-contemplado e não 
perceber o Espírito-em-ação; é ver apenas o Espírito transcendente e não também 
o Espírito imanente. Até Whitehead sustentou que Deus tem duas naturezas: 
primordial e consequente. E é por isso, creio eu, que tantos sábios modernos 
adotam a noção geral de evolução como uma forma mais adequada para a 
compreensão do Espírito-em-ação (Schelling, Hegel, Free John, Aurobindo, Teilhard 
de Chardin, Hazrat Inayat Khan, as afirmações "progressivas" de Meher Baba, entre 
outros.). À pergunta: "por que os antigos sábios não falaram de evolução?" esses 
sábios modernos responderiam: "porque, em tempos arcaicos, a evolução coletiva 
ainda não havia chegado a formas altamente autoconscientes – a evolução ainda 
não estava reflexivamente consciente de sua própria existência – e, portanto, a 
ideia geral de evolução não estava disponível como uma forma por meio da qual a 
realização superconsciente pudesse facilmente se expressar". 

4. "Palavras de um mestre perfeito têm significado, mas quando 
parafraseadas por outros, elas perdem esse significado." Dick Anthony sabe que 
concordo com isso; eu só não acho que elas perdem todo o significado. Porém, 
desconfio profundamente de quaisquer afirmações sobre os níveis transracionais; 
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eu me refiro a todas essas tentativas – incluindo a minha própria – como 
"mandálicas" (poético-paradoxais), na melhor das hipóteses; digo que o que esses 
estágios superiores significam só pode ser totalmente compreendido por uma 
transformação pessoal genuína. Mas isso não significa condenar como idolatria 
toda e qualquer discussão dos domínios mais elevados. Um cardápio torna-se um 
obstáculo somente quando se tenta comê-lo em vez da refeição. 

Acho que as discussões racionais de domínios transracionais – embora 
parciais, limitadas e restritivas – têm uma função útil, ainda que intermediária, pelo 
menos porque vivemos em uma sociedade "racionalizada" que, por si mesma, 
iniciará tal discussão independentemente de nossas declarações. Mas estar ciente 
das radicais limitações das formas mentais não significa deixar de usá-las, e se 
alguns de meus "seguidores" insistem em confundir meus "mapas mandálicos" com 
o próprio território, nada posso fazer, a não ser repetir todas as advertências para 
tais esforços "translativos" (em oposição aos transformativos). 

Em Eye to Eye e em A Sociable God também expressei esse protesto a meus 
colegas transpessoais, alguns dos quais estão tentando construir "mapas 
hermenêuticos" dos domínios transracionais com uma precisão unívoca que 
considero absurdamente impossível e egoísta; e embora eu obviamente simpatize 
com essas construções de "mapa mandálico", todas elas só podem ser, como diria 
o Zen, dedos apontando para a lua. Alguns de meus colegas, infelizmente, imaginam 
que apreenderam a paisagem lunar em si, e isso, tanto Dick Anthony quanto eu 
concordaríamos, é irracional. 

Acredito, no entanto, que algumas coisas sobre os domínios transracionais 
podem ser sugeridas com o uso habilidoso, mas controlado, da razão, assim como 
um pintor consegue, com o uso habilidoso de uma tela de duas dimensões, 
transmitir a sensação de uma perspectiva de três dimensões. É isso que tento fazer 
com meus esboços dos níveis de desenvolvimento superiores ou transracionais, e é 
aqui que os mapas hermenêutico-mandálicos são úteis. As fontes desses mapas não 
são minhas ideias personalistas; eles são compostos baseados nas tradições 
místicas – particularmente no Vajrayana, Zen e Budismo Theravadin; Vedanta; 
Shaivismo da Caxemira; Misticismo Cristão; Cabala; Sufismo; Neoconfucionismo; e 
em "indivíduos" como Plotino, Chih I, Free John, Aurobindo, Gurdjieff; e – devo 
lembrar Dick Anthony disso – Meher Baba (o gráfico I de sua obra God Speaks 
descreve sete planos de consciência, do denso ao mental, ao infinito, culminando 
na consciência de Deus, mais uma versão do Grande Ninho do Ser). Em minha 
prática espiritual, tive a sorte de vislumbrar alguns desses domínios e tive o cuidado 
de colocar em palavras apenas os aspectos gerais que não parecem, em minha 
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própria experiência, ser violentamente distorcidos por elas. Mas, de qualquer 
maneira, se discutir o transracional for pecado, então tanto Dick Anthony quanto 
eu vamos para o inferno, onde, tenho certeza, a discussão continuará interminável. 

 

NOTAS 

1. Daqui por diante, quando digo, por exemplo: "De acordo com Dick 
Anthony, minha apresentação falha de tal ou tal maneira", não é necessariamente 
uma crítica dele, mas apenas uma que ele está repetindo. Da mesma forma, quando 
critico "Dick Anthony", não são necessariamente suas opiniões que estou 
contestando. Tentarei indicar especificamente quando uma crítica for dele. 

2. Publicado no Journal of Transpersonal Psychology 16, nº 1 (1984), pp. 75-
118, e reimpresso como capítulos 3, 4 e 5 de Transformations of Consciousness 
[Transformações da Consciência]. 

3. Assim, nunca me senti confortável com a matemática da matriz de Piaget, 
usada para definir os estágios operacionais concretos. O que eu aprecio em Piaget 
é que, enquanto a maioria dos psicólogos (como Arieti) simplesmente descreveu o 
desenvolvimento cognitivo até os conceitos, a brilhante pesquisa de Piaget mostrou 
que o que foi vagamente chamado de "pensamento conceitual" na verdade se 
divide em pelo menos três tipos ou estágios diferentes – pré-operacional (preop), 
operacional concreto (opcon) e operacional formal (opform). (Preop é parte do 
opcon, mas é comum tratá-los como estágios separados.) Piaget definiu opcon e 
opform de uma maneira muito específica, usando formalismos matemáticos ou 
proposições binárias. Meu ponto é, quer concordemos ou não com suas definições 
matemáticas, o fato é que preop, opcon e opform são tipos de pensamento bastante 
diferentes, e uma descoberta profundamente importante. Minha preferência, 
como indicado, é pela definição da descrição literária desses tipos como, 
respectivamente: pensamento representando o ambiente, pensamento operando 
sobre o ambiente e pensamento operando sobre o pensamento. Isto não exclui os 
formalismos matemáticos de Piaget, mas também não está vinculado a eles. 

4. Ver Integral Psychology [Psicologia Integral]. 

5. Revision 6, nº 1 (Spring 1983), pp. 81-85. 

 


