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[Por favor, leia a Introdução de "A Desconstrução do World Trade Center"2 
ou muito do texto a seguir fará pouco sentido. Obrigado, KW.] 

 

Fuentes, no meio da explicação de "Quem Comeu o Capitão Cook?"3 (um 
significante pendente, aparentemente), fez um adendo ao adendo. Foi sobre 
alguma coisa. 

"Voltarei a esse modelo integral muito em breve e farei algumas observações 
conclusivas. Agora, um rápido, mas fascinante, esclarecimento técnico: na verdade, 
TODOS os principais modelos de desenvolvimento examinaram uma linha de 
desenvolvimento específica. Piaget estudou a linha cognitiva; Kohlberg, a linha 
moral; Loevinger, a linha de desenvolvimento do conceito de eu; Graves, a linha de 
desenvolvimento de valores; Maslow, a linha de desenvolvimento de necessidades; 
Gilligan, a linha moral nas mulheres; e assim por diante. Concluiu-se que cada uma 
dessas linhas de desenvolvimento se desdobra em estágios ou níveis. Às vezes, 
esses níveis são designados por números ou símbolos, às vezes por nomes, às vezes 
por ambos. Assim, podemos falar de nível moral 1, nível moral 2 etc.; e também 
podemos chamar esses níveis de 'pré-convencional', 'convencional' etc. Da mesma 
forma, podemos falar de nível 1 do eu, nível 2 do eu etc.; e também podemos 
chamá-los de 'impulsivo', 'conformista', e assim por diante. 

"Portanto, cada uma dessas linhas tem níveis. Mas são níveis de quê? O que 
eles 'medem'? O que significa a escala vertical a que realmente se referem? Embora 
ninguém tenha explicado isto em grandes detalhes, acreditamos que eles sejam 
simplesmente níveis de consciência. Parece haver um grande espectro de 
consciência, estendendo-se do subconsciente ao autoconsciente até o 

 
1 Este texto foi publicado como Adendo B do livro Boomerite – Um Romance que Tornará Você 
Livre, de Ken Wilber (N.T.) 

2 Publicado em www.ariraynsford.com.br. (N.T.) 
 
3 Adendo A do romance Boomerite de Ken Wilber, publicado em www.ariraynsford.com.br.(N.T.)  
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superconsciente, e as várias linhas de desenvolvimento parecem seguir seus 
caminhos através de faixas (ou ondas ou estágios) dele – e este grande espectro, 
mudando de metáfora, é, na verdade, o grande Rio da Vida que mencionamos 
anteriormente. 

"Em outras palavras, os níveis de consciência são de fato os níveis de 
desenvolvimento em cada uma das linhas de desenvolvimento – e o que está sendo 
desenvolvido em cada uma das linhas é a quantidade de consciência nela. Conforme 
a consciência (ou a percepção) aumenta em uma determinada linha de 
desenvolvimento, ela progride para um nível/onda/estrutura mais elevado do 
espectro geral. 

"É claro que nem toda a psique apresenta desenvolvimento – estados de 
consciência, por exemplo, geralmente não se desdobram em nenhuma sequência 
de desenvolvimento (é por isso que os teorizadores de estados tendem a negar 
quaisquer estágios, prejudicando seriamente seus modelos). Entretanto, para 
aqueles aspectos da psique que mostram desenvolvimento, o que está basicamente 
aumentando em desenvolvimento ou evolução é a quantidade de consciência na 
linha de desenvolvimento particular. Naturalmente, muitos fatores entram nesse 
desenvolvimento – e não apenas a quantidade de consciência – mas, no cômputo 
geral, as linhas de desenvolvimento progridem através das grandes ondas ou níveis 
de consciência deste vasto Espectro. 

"Ora, provavelmente seria melhor se nos referíssemos a esses níveis usando 
apenas números e não nomes – porque nomes geralmente carregam muita 
bagagem e nunca realmente captam a plenitude de um fenômeno – e 
simplesmente os chamássemos de nível 1, nível 2, nível 3 etc. Claro, o número real 
de níveis é arbitrário, do mesmo modo que dividimos a escala de temperatura de 
acordo com Celsius ou Fahrenheit; na primeira, existem 100 graus ou 'níveis' entre 
o congelamento e a ebulição; na segunda há 180 'níveis'. Em ambos os casos, a 
quantidade de calor é a mesma; basicamente, podemos dividir como quisermos. 

"Em um exemplo simples, digamos que existam 10 níveis de consciência. Nós, 
então, rastrearíamos o desenvolvimento de cada uma das linhas através desses 
níveis. Assim, uma pessoa poderia estar no nível 7 na linha cognitiva, no nível 5 na 
linha moral, no nível 4 na linha emocional, no nível 1 na linha espiritual, e assim por 
diante. Esta seria, provavelmente, a forma mais "limpa" de descrever o 
desenvolvimento de nível/linha. 

"O problema com números é que eles são fixos. Depois de escolhermos os 10 
níveis e todos começarmos a usá-los, surgem dificuldades reais quando se torna 
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óbvio que existe um nível importante entre, digamos, o 4 e o 5. Como nós o 
chamaríamos? Nível 4 1/4? E se outro for descoberto? Nível 4 1/2? Dada essa 
dificuldade, a maioria dos pesquisadores opta por nomes, já que podemos adicionar 
nomes sem desorganizar um esquema de numeração. Mas os nomes, infelizmente, 
também apresentam diversos problemas. 

“Ora, o que muitas vezes acaba acontecendo é que, como os níveis de 
consciência em geral não têm nomes amplamente reconhecidos, os pesquisadores 
usam os nomes dos níveis de uma das linhas de desenvolvimento para se referir aos 
níveis gerais de consciência. Eu e meus colegas somos forçados a fazer isso com 
frequência, o que causa uma verdadeira confusão. Por exemplo, como as pesquisas 
indicam consistentemente que o desenvolvimento cognitivo é necessário, mas não 
suficiente para a maioria das outras linhas de desenvolvimento, frequentemente 
usamos alguns dos nomes dos níveis da linha cognitiva para nos referirmos aos 10 
níveis básicos da consciência propriamente dita. Assim, às vezes indicamos os níveis 
básicos (ondas, estruturas) de consciência como sensório-motor, preop (pré-
operacional), opcon (operacional concreto), opform (operacional formal), visão-
lógica e assim por diante. Isso levou alguns críticos a imaginar que estamos 
apresentando um modelo predominantemente cognitivo, ou mesmo piagetiano – 
uma suposição que, embora compreensível, está, na verdade, a quilômetros de 
distância e perde completamente o ponto essencial do modelo integral (a linha 
piagetiana é uma das várias dezenas de linhas que incluímos, mas só podemos fazer 
isso por sermos extremamente não piagetianos; vejam uma discussão sobre o tema 
em Psicologia Integral, que ressalta que, embora muitas vezes usemos a linha 
cognitiva como uma aproximação dos níveis de consciência, não nos identificamos 
somente com ela em nenhuma circunstância). Além do mais – e isto é importante 
– frequentemente também aludimos aos 10 níveis básicos de consciência usando 
nomes tirados da linha de desenvolvimento moral: referimo-nos ao espectro geral 
da consciência como pré-convencional, convencional, pós-convencional e pós-pós-
convencional, por exemplo. E às vezes usamos os nomes da Spiral Dynamics – roxo, 
vermelho, azul, laranja etc. – para nos referirmos a esses níveis básicos, embora 
esses nomes na verdade se refiram à linha de desenvolvimento de valores. Outras 
vezes, usamos os termos de Aurobindo (mente inferior, mente superior, mente 
iluminada, sobremente, supermente etc.) ou os de Plotino – bem, vocês 
entenderam. 

"Porém, sustentamos, o território real, o Rio real, através do qual todas essas 
correntes de desenvolvimento fluem é simplesmente a consciência, que nós, por 
conveniência, dividimos em 5, 10, 15 ou mais níveis, dependendo das 
circunstâncias. Embora essas divisões sejam arbitrárias (por exemplo, Fahrenheit, 
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Celsius), o domínio real a que se referem (como calor... ou consciência) não é 
arbitrário, assim como, quando dizemos que um barco está a 7 quilômetros rio 
abaixo, a distância percorrida é real, mesmo que 'quilômetro' seja uma medida 
arbitrária. 

"Uma vez que a consciência em si é, em última análise, inqualificável, nenhum 
nome funciona muito bem para os níveis de consciência. Além disso, não podemos 
simplesmente medir um nível de consciência, porque a consciência não é uma linha 
que possa ser medida, mas sim a escala que é usada para medir todas as linhas. Não 
há tal coisa como um nível de consciência: um 'nível de consciência' não existe por 
si mesmo, porque é sempre um nível de alguma linha que está sendo medida: há 
um nível de desenvolvimento moral, um nível de desenvolvimento do eu e assim 
por diante, mas não uma coisa separada chamada nível de consciência que 
possamos ver e medir. A consciência sempre tem algum tipo de conteúdo, e esse 
conteúdo – moral, cognitivo, espiritual, psicossexual, linguístico, artístico etc. – é o 
que vemos e medimos. A escala de medição propriamente dita é que é a 
consciência, e não qualquer coisa que seja ou possa ser medida.4 

"Em suma, como eu já disse, às vezes usamos simplesmente números 
arbitrários e outras vezes usamos os nomes retirados de uma das linhas de 
desenvolvimento para nos referirmos aos níveis gerais de desenvolvimento. Nada 
disso é satisfatório, e uma das primeiras coisas que pretendemos fazer aqui no 
Centro Integral é realizar uma série de conferências para tentar esclarecer essas 
questões semânticas muito difíceis. Enquanto isso, contamos com a boa vontade 
de vocês para compreenderem os problemas que estamos comunicando aqui."5 

 

 
4 Em outras palavras, o conteúdo está nas linhas de desenvolvimento e não na escala comum que 
serve como medida para todas as linhas. (N.T.) 
 
5 Atualmente, Wilber usa, como escala de níveis de consciência, cores do espectro 
eletromagnético: infravermelho (carmesim), magenta, vermelho, âmbar, laranja, verde, teal 
(verde-água), turquesa, índigo, violeta, ultravioleta e luz clara. (N.T.) 
 


