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NOTA AO LEITOR 

Este volume contém o livro Psicologia Integral, que foi escrito 
especificamente para ele e está sendo publicado aqui pela primeira 
vez. Psicologia Integral é uma versão condensada de um texto em dois 
volumes, ainda não publicado, sobre estudos de psicologia, 
espiritualidade e consciência. Como tal, Psicologia Integral é, neste 
momento, a afirmação atualizada do meu modelo psicológico geral, e 
meus outros escritos na área devem ser coordenados com seus pontos 
de vista. Aqueles que estão lendo este volume em busca de ideias 
sobre psicologia/espiritualidade podem, portanto, ler primeiro 
Psicologia Integral e depois usar os outros textos aqui apresentados (e 
meus outros trabalhos) para preencher os detalhes da visão geral 
oferecida em Psicologia Integral. 

 

 

Todos os livros e ensaios deste volume* exploram as implicações de 
uma visão evolucionária do Kosmos, da matéria à mente ao espírito. Como 
seriam a psicologia, a sociologia, os estudos culturais, a filosofia e a 
espiritualidade se adotássemos uma abordagem evolucionária ou 
desenvolvimental? Que insights fundamentais poderíamos obter? Que 
dilemas recalcitrantes poderiam ser amenizados? Que problemas 
intratáveis poderiam começar a surgir? Apresso-me em acrescentar que a 
evolução ou o desenvolvimento de forma alguma cobrem a história 

 
* O volume 4 contém os livros Psicologia Integral [Integral Psychology], 2000 e 
Transformações da Consciência [Transformations of Consciousness], 1986, além de 
ensaios selecionados. Uma observação quanto às obras de Wilber citadas no texto: uso 
o título em português para as já traduzidas, colocando o título original entre colchetes 
na primeira citação. (N.T.) 
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completa do Kosmos;† é simplesmente uma parte muito importante dela, 
uma parte que, quando as obras a seguir foram originalmente escritas, 
estava sendo alarmantemente ignorada. 

Curiosamente, psicólogos conduziram recentemente uma 
significativa pesquisa sobre o desenvolvimento da própria ideia de 
desenvolvimento. Ou seja, usando testes extensivos de como os indivíduos 
imaginam o mundo ao seu redor (suas "visões de mundo"), os psicólogos 
foram capazes de determinar os estágios gerais através dos quais as visões 
de mundo se desenvolvem (incluindo diferentes culturas e subculturas). 
Como veremos mais adiante neste volume, há uma uniformidade notável 
nas descobertas gerais. Dando um exemplo agora, o trabalho de Deirdre 
Kramer sugere que as visões de mundo de homens e mulheres progridem 
através dos seguintes estágios: 

Pré-formismo – trata-se de uma simples falta de diferenciação. 

Formismo/mecanismo – as características são diferenciadas, mas não 
integradas; portanto, formas estáticas predominam e são relacionadas por 
generalizações mecanicistas brutas. 

Relativismo estático/contextualismo – envolve uma rejeição de 
formas estáticas e o início da relatividade e do contextualismo. Quando essa 
visão amadurece, sistemas completos entram em cena e o próximo estágio 
emerge. 

Sistemas estáticos – nesse estágio, relata Kramer, o indivíduo 
"constrói sistemas do eu, outro e relacionamentos interpessoais que 
englobam contradições aparentes em estruturas mais integradas e 
coerentes [que incluem] a integração de consistências e inconsistências em 
sistemas".1 Mas essas estruturas e sistemas ainda são estáticos: "Embora 
os conceitos possam apresentar holismo, eles geralmente são estáticos e 

 
† Wilber reapresenta esta palavra em seu livro Sexo, Ecologia, Espiritualidade [Sex, 
Ecology, Spirituality] com a seguinte observação: "Os Pitagóricos introduziram a palavra 
Kosmos que, normalmente, traduzimos como 'cosmos'. Mas o significado original de 
Kosmos era a natureza de padrões ou de processos de todos os domínios da existência, 
da matéria para a matemática para o divino, e não simplesmente o universo físico, que 
é o significado usual das palavras 'cosmos' e 'universo' hoje... O Kosmos contém o 
cosmos (ou fisiosfera), bio (ou biosfera), noo (ou noosfera) e teo (teosfera ou domínio 
divino)…" (N.T.) 
 



3 
 

não refletem a natureza dinâmica, mutável e ativamente construída de tais 
sistemas." Quando a natureza dinâmica dos sistemas é compreendida, o 
próximo estágio emerge. 

Relativismo/contextualismo dinâmico – esse estágio é marcado por 
"uma conscientização de que os sistemas sociocognitivos são cultural e 
historicamente limitados". Em outras palavras, essa é uma postura 
contextual/construtivista, com relativismo e pluralismo definindo todos as 
estruturas de referência. Essas estruturas são dinâmicas e estão 
constantemente sujeitas a alterações. "Em uma visão de mundo 
contextual/relativista, a mudança aleatória é básica para toda a realidade, 
e o conhecimento está embutido em seu contexto mais amplo, seja ele o 
contexto cultural/histórico, a estrutura cognitiva ou o contexto físico e 
psicológico imediato." Da mesma forma, "Os contextos social, histórico, 
moral e físico mais amplos influenciam como alguém irá abordar uma 
situação e agir. O aspecto de uma situação em que a pessoa se concentra 
irá influenciar sua interpretação ou compreensão dela. Cada pessoa, 
sociedade, grupo e situação são únicos (porque cada situação é única e a 
mudança é aleatória)." Porém, precisamente porque ainda não há maneira 
de inter-relacionar esses contextos pluralistas – uma vez que cada um 
permanece "incomensurável" em relação aos outros (ou dito de outra 
forma: uma vez que não existe uma "metanarrativa" que inter-relacione 
mutuamente todos os diferentes contextos) – essa visão de mundo é, em 
última análise, fragmentada e caótica: "A previsão é impossível, já que 
todas as pessoas e eventos são únicos e mudam continuamente de formas 
não sistemáticas. Consequentemente, a contradição reina desenfreada. 
Não há ordem para tal universo; qualquer ordem é imposta externamente 
ou por meio da estrutura cognitiva de alguém." Ou seja, a ordem é imposta 
por estruturas de poder ou ideologia (patriarcado, logocentrismo, 
antropocentrismo, androcentrismo, especismo, falocentrismo etc.). Já que 
vários contextos são apreendidos, mas as ricas redes de interconexões entre 
eles não o são, essa visão de mundo permanece desarticulada e 
fragmentada. No entanto, quando as relações entre múltiplos contextos 
são descobertas, a próxima visão de mundo começa a emergir. 

Dialeticismo dinâmico – aqui todos os contextos múltiplos são vistos 
como mutuamente interativos no espaço e no tempo, constituindo uma 
ordem orgânica que emerge do jogo imprevisível de suas partes. Cada todo 
é uma parte de outros todos indefinidamente, relacionados por tensão, 
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resolução e recorrência. "Em uma visão de mundo organicista/dialética, 
todos os fenômenos estão em movimento ou atividade contínua, 
caracterizados pela tensão em andamento entre os eventos, sua [limitação] 
e a resolução dessa [limitação] em estruturas momentâneas que logo 
começam a criar novas tensões, iniciando o ciclo mais uma vez. O todo 
dialético (ou seja, as estruturas momentâneas) é caracterizado pela 
emergência (ou seja, o todo redefine e transcende seus elementos 
constitutivos) e reciprocidade (ou seja, uma mudança em qualquer 
elemento de um sistema influencia e, por sua vez, é influenciada por uma 
mudança em outras partes do sistema). Assim, em um sistema dialético, 
todos os elementos estão inter-relacionados e são reflexos da mesma 
unidade essencial subjacente." 

O que separa particularmente essa visão de mundo (dialeticismo 
dinâmico/desenvolvimental) de sua predecessora (relativismo 
/contextualismo dinâmico) é a sua capacidade aumentada de manter 
múltiplos contextos em mente, tanto no espaço quanto no tempo: "Em um 
sistema dialético há uma relação entre contextos. Em um sistema 
contextualista não existe tal relação. ... Uma perspectiva contextual 
afirmaria que os sistemas de valores opostos de duas culturas ou duas 
gerações não estão relacionados" – porque eles são supostamente 
incomensuráveis e puramente relativísticos. Mas um crescimento de 
consciência posterior permite o reconhecimento de uma conexão mais 
profunda e mais ampla, o que revela, entre outras coisas, uma 
direcionalidade para as mudanças que foram consideradas aleatórias no 
nível de desenvolvimento precedente: "No nível dialético dinâmico, a 
previsão perfeita também é impossível, devido à qualidade emergente das 
estruturas em evolução. No entanto, há uma direção para tal mudança e 
uma relação entre sistemas contrastantes [pluralísticos e contextuais]." 
Essas direcionalidade e relação são dinâmicas, dialéticas, 
desenvolvimentais e evolucionárias. "A mudança ocorre por meio da 
evolução, onde os conflitos são resolvidos e redefinidos por soluções mais 
novas e abrangentes que geram novos conflitos e assim por diante. Pessoas, 
grupos e sociedade evoluem naturalmente por diferentes fases. A 
totalidade da organização transcende e dá sentido às partes." 

(Essa direcionalidade é exemplificada nas teorias de Hegel, 
Aurobindo, Whitehead, Teilhard de Chardin, Ilya Prigogine, Jürgen 
Habemas, Jean Gebser, Michael Murphy, entre outros, e inclui noções como 
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aumento da autonomia relativa, aumento da complexidade, aumento da 
diferenciação e integração e aumento da inclusão dialética: transcender e 
incluir, ou negar e preservar).2 

Kramer observa que no estágio prévio do relativismo dinâmico, "os 
sistemas são diferenciados em metassistemas de sistemas dinâmicos 
cultural e historicamente relativos que não podem ser explicados 
separadamente de seus contextos culturais ou históricos imediatos. 
Finalmente, no nível dialético dinâmico, esses contextos são reintegrados 
em uma estrutura mais abrangente, quando são vistos como surgindo em 
relação uns aos outros e evoluindo de forma sistemática." 

Assim, como Kramer resume a situação, o estágio de 
desenvolvimento de visão de mundo prévio envolve "a diferenciação de 
sistemas dinâmicos em contextos cultural e historicamente definidos", 
enquanto o estágio seguinte dá um passo adiante e integra essas 
diferenciações, resultando na "integração dialética de sistemas culturais e 
históricos em estruturas sociais em evolução". Portanto, esse estágio de 
desenvolvimento mais elevado é o que que tem consciência do 
desenvolvimento. Ou, como Julian Huxley costumava dizer, a evolução 
torna-se consciente de si mesma. 

Ora, eu mesmo não creio que "sistemas dialéticos dinâmicos" sejam 
o nível de desenvolvimento de visão de mundo mais elevado possível. 
Como é o caso em tais estudos – e justamente porque a evolução produz 
maior profundidade, menos amplitude (ou seja, há menos representantes 
nos níveis mais elevados) – exatamente o que constitui "o" nível mais 
elevado está aberto a pesquisas futuras. Em meu próprio sistema, por 
exemplo, o estágio de dialeticismo dinâmico – que é gerado pelo que 
chamo de visão-lógica – é simplesmente a abertura para estágios ainda 
mais elevados de desenvolvimento transracional e transpessoal. Ou seja, o 
dialeticismo dinâmico (ou visão-lógica madura) pode ser pensado como o 
mais elevado dos domínios mentais, ou a mais elevada filosofia capaz de 
ser apreendida pela mente comum, além da qual se encontram 
desenvolvimentos transmentais ou supramentais (psíquico, sutil , causal e 
não dual). 

No entanto, essa visão-lógica madura, com sua visão de mundo 
dinâmica/dialética/desenvolvimental, é o nível a partir do qual a maioria 
dos grandes sábios-filósofos modernos (como Hegel, Whitehead, Gebser e 
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Aurobindo) escreveram e continuam a escrever, embora muitas vezes 
expressem insights vivenciados em níveis ainda mais elevados, 
transpessoais, transmentais – e pela simples razão de que, para se 
comunicarem mentalmente, os domínios mentais precisam ser usados. 
Esses grandes sábios-filósofos falam dos mais elevados domínios mentais – 
a mente visão-lógica – mesmo quando tentam comunicar verdades e 
realidades transmentais ainda mais elevadas. 

Visão-lógica é, certamente, o nível a partir do qual tentei escrever a 
maioria de minhas obras, embora ainda esteja para ser comprovado o quão 
fui bem-sucedido. Mas ao tentar escrever fundamentado em uma visão 
lógica "madura" ou "elevada", minha principal inimiga quase sempre foi a 
visão de mundo da visão-lógica "inicial" ou "baixa", isto é, a visão de mundo 
do relativismo dinâmico e do pluralismo radical, também conhecida como 
pós-modernismo desconstrutivista.3 

Sempre considerei a visão-lógica (que Gebser chamou de mente 
integral-aperspectiva) como se desenvolvendo em dois ou três subestágios 
principais. O que melhor define a visão-lógica em qualquer estágio é 
simplesmente sua capacidade de pensamento sistêmico e, no mínimo, os 
sistemas devem primeiro ser diferenciados e, em seguida, integrados. A 
visão-lógica inicial ou baixa (junto com o pensamento operacional formal 
maduro) reconhece e diferencia os sistemas, e então – como sugerem os 
estudos de Kramer – a visão-lógica madura ou elevada integra esses 
sistemas, contextos e culturas díspares em estruturas de desenvolvimento 
dinâmicas/dialéticas com uma unidade ou mutualidade subjacente.4 

Como sugeri posteriormente (em Sexo, Ecologia, Espiritualidade e em 
A União da Alma e dos Sentidos [The Marriage of Sense and Soul], o 
Iluminismo ocidental (ou modernidade), usando sua capacidade 
operacional formal madura e sua capacidade de visão-lógica inicial, 
conseguiu diferenciar as importantes esferas de valor culturais da ciência, 
arte e moral, mas não conseguiu integrá-las. A pós-modernidade, cuja 
tarefa seria assumir essa integração e completá-la, começou de maneira 
bem promissora a diferenciar mais claramente as diversas esferas culturais 
pluralistas, porém, em seguida, prontamente abortou seu próprio 
desenvolvimento nesse ponto delicado, deixando o mundo sem ter como 
relacionar os muitos contextos culturais diferentes que o pós-modernismo 
havia desenterrado. Deixando o mundo, por assim dizer, em um estado 
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completamente fragmentado, caótico, fraturado, enquanto, em geral, 
afirmava em voz alta que suas desconstruções pós-modernas eram a única 
maneira de curar o planeta, curar a América, curar o mundo e assim por 
diante. Sob a aparência ostensivamente nobre do pluralismo, relativismo, 
paradigmas incomensuráveis e diversidade cultural, o pós-modernismo 
abriu o mundo para uma riqueza de múltiplas vozes, mas depois recuou, 
vendo-as degenerarem em uma Torre de Babel, cada voz afirmando ter sua 
validade, mas poucas realmente honrando os valores das outras. Cada uma 
ficou livre para seguir seu próprio caminho, todas seguindo vigorosamente 
caminhos diferentes. "Consequentemente, as contradições correm soltas. 
Não há ordem em tal universo..." Em última análise, isso não libertou as 
muitas vozes pluralistas, apenas as fez sair correndo, isoladas e alienadas, 
para os cantos mais longínquos de um mundo fragmentado, a fim de lá 
amamentarem-se solitariamente. 

Por essa razão, sempre me defini como um pós-modernista 
construtivista, opondo-me a um pós-modernismo meramente 
desconstrutivista5. Em A União da Alma e dos Sentidos, identifiquei três 
ideias especialmente importantes que tendem a definir a maioria das 
formas de pós-modernismo: contextualismo, construtivismo e pluralismo. 
Essas três ideias são marcas registradas da visão-lógica inicial ou da visão 
de mundo do relativismo dinâmico, o que significa que são aspectos muito 
importantes – mas bem limitados – de uma visão de mundo pós-iluminista 
e pós-moderna. Pois elas só se completam e se realizam na medida em que 
se interrelacionam mutuamente com seus próprios contextos mais amplos, 
produzindo não apenas aperspectivismo (múltiplos contextos), mas 
aperspectivismo integral ou os múltiplos contextos reunidos em um 
dialeticismo integrado e dinâmico (de uma visão-lógica madura). Assim, o 
pós-modernismo construtivista (como uso o termo) retoma os múltiplos 
contextos liberados pelo relativismo dinâmico e os integra em redes 
mutuamente inter-relacionadas (de dialeticismo dinâmico), em oposição ao 
pós-modernismo desconstrutivista radical, que simplesmente permanece 
preso a uma visão de mundo de ordem inferior, fragmentada e atolada em 
um pântano de diferenciações não relacionadas e contextos mutuamente 
suspeitosos, cada um sufocado em seu próprio mundo isolado. 

Nenhum desses detalhes estava totalmente claro para mim 
enquanto escrevia os ensaios e livros deste volume (exceto Psicologia 
Integral, uma obra mais recente). Tudo o que eu realmente sabia era que a 
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visão de mundo do dialeticismo dinâmico estava, em toda parte, sob ataque 
da visão de mundo do relativismo dinâmico, e que as promessas de um pós-
modernismo construtivista se transformavam rapidamente em um pós-
modernismo desconstrutivista, recalcitrante e radical. O relativismo 
cultural, como um ácido corrosivo que destrói o aço, estava destroçando 
rapidamente muitas verdades transculturais válidas duramente 
conquistadas e trazendo, em seu lugar, um importante reconhecimento de 
diversas relatividades culturais, mas todas reduzidas a escombros pelo 
narcisismo e niilismo. 

Evolução Sociocultural [Sociocultural Evolution]‡, incluído neste 
volume, talvez seja digno de nota porque foi a primeira de minhas muitas 
defesas do dialeticismo dinâmico contra o relativismo dinâmico, embora eu 
não tenha usado esses termos específicos nem tenha pensado 
exclusivamente nesse argumento de forma desenvolvimental. O que eu 
pensava era quão pernicioso o pós-modernismo radical havia se tornado. 
Esse curto livro foi escrito logo após Um Deus Social [A Sociable God] no 
mesmo estilo conciso e abstrato. À época, eu tinha acabado de conhecer 
Treya e eventos pessoais logo sobrepujaram a escrita profissional – tanto 
que esqueci que o havia escrito; eu o redescobri enquanto examinava 
escritos anteriores para Collected Works e é publicado aqui pela primeira 
vez. O que é tão surpreendente sobre esse texto é como ele reflete 
perfeitamente a luta entre o relativismo dinâmico e o dialeticismo 
dinâmico. Levaria quase duas décadas até que uma visão de mundo 
evolucionária/ desenvolvimental/dialética voltasse a se destacar nos 
estudos culturais. Enquanto isso, todas as peças deste volume foram 
escritas contra as crescentes correntes do pós-modernismo radical, 
antievolucionismo, contextualismo e relativismo. 

O volume abre com o ensaio "Uma Teoria de Desenvolvimento 
Unificada" ["A Unified Theory of Development"]§, que foi originalmente 
publicado no Journal of Humanistic Psychology como "Two Patterns of 
Transcendence". Foi talvez a expressão mais clara até então do meu modelo 
de "fase 3" de desenvolvimento e evolução6 (que, no contexto dos quatro 
quadrantes, é o modelo que ainda sustento); ou seja, a ideia de estruturas 

 
‡ Publicado em www.ariraynsford.com.br. (N.T.) 
 
§ Publicado em www.ariraynsford.com.br. (N.T.) 
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básicas relativamente universais (níveis ou ondas de desenvolvimento) 
através das quais numerosas linhas ou correntes de desenvolvimento 
diferentes fluem de maneira amplamente independente. As ondas básicas 
são simplesmente uma versão sofisticada do Grande Ninho do Ser: matéria, 
corpo, mente, alma, espírito, com cada ninho superior transcendendo e 
incluindo seu(s) predecessor(es). Através dos níveis (ou ninhos ou ondas) 
dessa Grande Holarquia, fluem pelo menos uma dezena de diferentes linhas 
de desenvolvimento (como cognição, afetos, moral, autoidentidade, 
necessidades etc.) de forma relativamente independente, de modo que 
uma pessoa pode estar em um nível muito elevado de desenvolvimento em 
algumas linhas, em um nível médio em outras e em um nível baixo em 
outras mais – tudo ao mesmo tempo. Portanto, o desenvolvimento geral 
não segue nenhum padrão definido ou sequência linear, embora muitas das 
linhas individuais sigam. 

Este modelo de fase 3 foi apresentado pela primeira vez em 
"Ontogenetic Development: Two Fundamental Patterns", no The Journal of 
Transpersonal Psychology, vol. 13, nº 1, 1981 (e foi incluído no volume 3 de 
Collected Works). Ele foi seguido por uma série em duas partes na mesma 
revista, "The Developmental Spectrum and Psychopathology: Part 1, Stages 
and Types of Pathology; Part 2, Treatment Modalities", que foi, 
posteriormente, incluída em Transformations of Consciousness: 
Conventional and Contemplative Perspectives on Development** (incluído 
neste volume), que coeditei com os psicólogos de Harvard Jack Engler e 
Daniel P. Brown (com contribuições de Mark Epstein, Jonathan Lieff e John 
Chirban). Tanto Engler quanto Brown fizeram pesquisas pioneiras – e ainda 
não superadas – sobre os estágios transculturais do caminho meditativo. O 
que eles descobriram – usando, devo ressaltar, uma perspectiva do 
dialeticismo dinâmico – foi o seguinte: "As principais tradições [espirituais] 
que estudamos em seus idiomas originais apresentam um desdobramento 
de experiências de meditação em termos de um modelo de estágios: por 
exemplo, o Mahamudra da Tradição Budista Tibetana Mahayana; o 
Visuddhimagga da Tradição Budista Pali Theravada; e os Yoga Sutras da 
Tradição Sânscrita Hindu [que foram posteriormente comparados com 
fontes chinesas e cristãs]. Os modelos são suficientemente semelhantes 
para sugerir uma sequência invariante comum subjacente de estágios, 

 
** Somente os ensaios de Ken Wilber foram publicados no Brasil no livro intitulado 
Transformações da Consciência: O Espectro do Desenvolvimento Humano. (N.T.) 
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apesar das vastas diferenças culturais e linguísticas, bem como dos estilos 
de prática. ... Os resultados sugerem fortemente que os estágios de 
meditação são, de fato, de aplicabilidade transcultural e universal (em uma 
análise profunda, não superficial)." No mesmo livro, incluímos um estudo 
aprofundado do teólogo John Chirban, de Harvard, sobre os estágios de 
desenvolvimento espiritual evidenciados por santos do Cristianismo 
Ortodoxo Oriental. Conclusão de Chirban: "Embora cada santo descreva sua 
experiência (em geral, de maneira única), surgem paralelos básicos quando 
se compara os estágios dos santos entre si. Essa semelhança confirma a 
catolicidade de sua experiência..." – e a catolicidade (ou aplicabilidade 
universal) das próprias ondas básicas de consciência, que se refletem de 
maneira similar nessas numerosas fontes transculturais. 

Dois dos artigos deste volume – "Morte, Renascimento e Meditação" 
["Death, Rebirth, and Meditation"] e "Estágios de Meditação" ["Stages of 
Meditation"]†† – exploram as ondas mais altas do Grande Ninho do Ser de 
acordo com Anuttaratantrayoga, ou "Tantra Yoga Supremo", que, ao lado 
do Dzogchen, é considerado o mais elevado dos ensinamentos do Buda. 
Esse Yoga possui uma compreensão insuperável da extraordinária inter-
relação entre estados conscientes e energias corporais. De acordo com esse 
ensinamento, para dominar a mente, deve-se dominar concomitantemente 
as energias sutis do corpo – chi, prana, rLung, ki – e esse Yoga é um sistema 
primoroso de aproveitamento dessas energias sutis em cada estágio de 
desenvolvimento, até, inclusive, o estado iluminado da Vacuidade da Luz 
Clara. 

Aqueles que sustentam que, quando se trata de consciência, o 
Budismo evita a Grande Cadeia do Ser e reconhece apenas os cinco 
skandhas – forma, sensação, percepção, impulso/imagem e consciência 
conceitual – não examinaram os ensinamentos do Tantra Yoga Supremo, 
que esclarecem que esses cinco níveis de consciência se aplicam apenas à 
"consciência densa", além da qual se encontram vários níveis do que é 
chamado "consciência sutil", e além deles, mais níveis de "consciência 
muito sutil [ou causal]" – em outras palavras, o Grande Ninho do Ser inteiro, 
o que também está de pleno acordo com a doutrina geral do Budismo 
Mahayana dos nove níveis/ondas de consciência: cinco sentidos, mente 
sensorial, mente superior, mente coletiva e mente de buda pura não dual. 

 
†† Ambos publicados em www.ariraynsford.com.br. (N.T.) 
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Esses ensinamentos do Tantra Yoga Supremo são cuidadosamente 
delineados nesses dois artigos, e creio que sua relevância para uma visão 
de espectro completo do crescimento e desenvolvimento humano é óbvia. 

Outro ponto importante fica bem claro à medida que se estuda (e 
pratica) esses textos de desenvolvimento mais elevado. Vários críticos, ao 
longo dos anos, repreenderam-me por sugerir que existem fortes 
semelhanças entre, por exemplo, o Dharmakaya Budista (e a Vacuidade) e 
o corpo causal do Vedanta (e nirguna Brahman). Contudo, de acordo com o 
Tantra Yoga Supremo, um tipo de Dharmakaya é experienciado no sono 
profundo sem sonhos (consciência informe); o Sambhogakaya, no estado 
de sonho; e o Nirmanakaya, no estado de vigília. E observe: de acordo com 
o Vedanta, o corpo causal é experienciado no sono profundo sem sonhos, 
o corpo sutil é experienciado no estado de sonho e o corpo denso no estado 
de vigília. Portanto, se você acredita que existem semelhanças no sono 
profundo sem sonhos entre os indivíduos, segue-se que existem algumas 
semelhanças profundas entre o Dharmakaya budista e o corpo causal 
hindu. (E da mesma forma, semelhanças entre o Sambhogakaya budista e 
o corpo sutil hindu, e o Nirmanakaya e o corpo denso.) 

É claro que existem muitas diferenças importantes entre esses 
conceitos budistas e hindus, e elas precisam ser rigorosamente respeitadas. 
Ainda assim – simultaneamente – parece haver semelhanças relevantes e 
profundas. Em todos os meus escritos, tento enfatizar ambas – certas 
semelhanças em características profundas, diferenças importantes em 
características superficiais – e sempre fico um pouco desgostoso quando 
acusado de defender apenas uma ou outra. 

A reunião de todas essas vertentes de desenvolvimento – 
convencionais e contemplativas, ortodoxas e meditativas, ocidentais e 
orientais – sugere que há de fato um espectro quase universal de 
consciência (em características profundas, não superficiais), através do qual 
os indivíduos se desenvolvem em seu próprio ritmo e a seu modo. Isso é o 
que Transformações da Consciência realizou, eu acredito. Comparar e 
contrastar vários mapas de desenvolvimento do mundo inteiro – e usar 
alguns deles para preencher lacunas de outros – resultou em um "modelo 
mestre" do desenvolvimento geral da consciência, um modelo mestre que 
é, na verdade, uma sofisticada e modernizada versão do Grande Ninho do 
Ser. 
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Naquela época, é claro, o Grande Ninho do Ser estava sob ataque 
brutal de hordas de relativistas dinâmicos (desde desconstrutivistas a 
feministas a ecologistas profundos). Dizia-se que o Grande Ninho era 
inerentemente (e aqui segue uma lista de palavrões) hierárquico, patriarcal, 
elitista, logocêntrico, eurocêntrico, falocêntrico, falologocêntrico, 
antiecológico, repressor e marginalizante. Nada disso é verdade. O Grande 
Ninho, como sempre ressaltei, não é uma hierarquia no sentido de uma 
hierarquia rígida de mão única, com as dimensões superiores rejeitando e 
reprimindo as inferiores (que é como sempre é retratado por seus críticos), 
mas sim é uma holarquia, onde cada dimensão superior transcende e inclui 
sua(s) predecessor(as), como na holarquia de átomos, moléculas, células, 
organismos7. As células não reprimem as moléculas, elas as abraçam. O 
mesmo acontece no Grande Ninho: cada dimensão sênior envolve, inclui e 
abraça todas as dimensões precedentes: o espírito transcende e inclui a 
alma, que transcende e inclui a mente, que transcende e inclui o corpo, que 
transcende e inclui a matéria – uma série de esferas concêntricas de abraço 
amoroso, com o espírito transcendendo tudo e abraçando tudo. Devemos 
condenar o uso indevido de alguns tipos de hierarquia que são utilizados 
para reprimir ou oprimir, não todas as hierarquias em si. Da mesma forma, 
devemos repelir as outras censuras impostas ao Grande Ninho pelo 
politicamente correto. Em uma nota de rodapé escrita à época, eu já 
tentava mitigar os ataques: "A alegação 'politicamente correta' é que a 
civilização moderna inteira está, atualmente, dominada por um 
pensamento eurocêntrico, logocêntrico e sexista, e, portanto, a única visão 
politicamente adequada ou correta é a que, em contraste, é radicalmente 
igualitária e pluralista [relativismo/contextualismo dinâmico], e nega que 
qualquer visão de mundo possa ser 'melhor' que outra. O problema com 
essa visão é que, embora afirme ser admiravelmente liberal – na medida 
em que nada pode ser considerado 'melhor' ou 'superior' – ela acaba sendo 
absolutamente reacionária: se nada é melhor, não há e nem pode haver 
agenda liberal, não pode haver ímpeto para melhorar um estado de coisas 
atual conforme um projeto de um estado de coisas 'melhor'. Falta-lhe 
totalmente uma visão coerente e integradora de possibilidades [como 
Kramer descobriria para o relativismo dinâmico]. Além disso, o pluralismo 
radical é em si uma noção eurocêntrica e logocêntrica. Por outro lado, a 
Filosofia Perene [e o Grande Ninho] emergiu primeiro no matriarcado e, 
portanto, não pode ser acusada de sexismo inerente; surgiu em povos 
analfabetos e, assim, não é logocêntrica; e floresceu primeiramente no que 
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hoje são países do segundo e terceiro mundo – dificilmente é eurocêntrica. 
E mais, oferece o que o pensamento politicamente correto não consegue: 
uma visão integradora que, ao mesmo tempo em que permite a cada 
expressão seu próprio espaço livre, aponta para um estado de coisas 
'melhor': a saber, a identidade suprema. Desse modo, tem uma genuína 
agenda inerentemente liberal: aumentar a liberdade tanto no nível 
individual quanto no coletivo8". 

Sempre senti, desde o meu primeiro livro até hoje, que começar os 
estudos com a Filosofia Perene é uma ideia sensata, generosa e sábia, se 
não por outra razão, porque o Grande Ninho não é um postulado metafísico 
ou filosofia abstrusa, mas, sim, representa cerca de cinco mil anos de 
codificações de experiências fenomenológicas diretas das dimensões 
superiores da consciência humana desveladas por meios consensualmente 
validados. Simplificando, o Grande Ninho é basicamente um resumo de 
experiências meditativas diretas, não é uma metafísica abstrata ou filosofia 
sem fundamento, e se estamos procurando pistas para desbloquear o 
potencial humano, seria tolo ignorar a Filosofia Perene, a primeira grande 
psicotecnologia do mundo para acessar estados de consciência mais 
elevados. Porém, claro, alguns diriam que, com o pós-modernismo radical, 
os tolos estavam em fúria e a Filosofia Perene foi uma das primeiras grandes 
baixas. 

Dito isso, devo também salientar que, além de ser um dos mais 
ferrenhos defensores da Filosofia Perene, tenho sido um de seus críticos 
mais severos. Observe que no parágrafo anterior eu disse que a Filosofia 
Perene é um bom lugar para começar – mas não é um bom lugar para parar. 
O fato é que, por mais rigorosos que fossem os teorizadores da Grande 
Cadeia ao mapear muito do desenvolvimento individual superior, eles não 
captaram as complexidades do contexto cultural; eles não entenderam que 
a Grande Cadeia evolui com o tempo; não conheciam as correlações dos 
estados de consciência com a neurofisiologia cerebral; não observaram a 
interdependência dos modos de produção e visões de mundo. Em suma, 
eles, em geral, não diferenciaram a Grande Cadeia nos quatro quadrantes 
(ver Psicologia Integral). Embora alguns dos teorizadores mais sofisticados 
da Grande Cadeia (Plotino, Asanga, Vasubandhu, Fa-tsang, Tsongkhapa) 
tivessem acesso a formas maduras de visão-lógica (eles estavam 
claramente operando com pensamento metassistemático, e também o 
transcendiam em contemplação), eles simplesmente careciam de dados, 
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das evidências empíricas, que preencheriam o conteúdo de sua visão-lógica 
com informações sobre diferentes culturas, contextos sociais radicalmente 
variados, a natureza da fisiologia cerebral e os registros antropológicos que 
mostram evidências de evolução filogenética – e, portanto, sua visão de 
mundo dialética dinâmica ficou amplamente confinada, ao longo do tempo, 
ao desdobramento de sistemas somente em indivíduos (todos eles 
conceberam um modelo de estágios de desenvolvimento para a meditação, 
um dialeticismo microevolucionário). Portanto, sua visão geral da Grande 
Cadeia estava, por padrão, mais próxima da natureza da visão de "sistemas 
estáticos" de Kramer, e é exatamente por isso que, em tempos recentes, a 
Grande Cadeia tradicional ficou exposta a críticas devastadoras (corretas 
até certo ponto) dos relativistas dinâmicos – críticas que eu certamente 
compartilho. Como argumentei vigorosamente em A União da Alma e dos 
Sentidos e em Psicologia Integral, a Grande Cadeia necessita, 
desesperadamente, ser modernizada e pós-modernizada: ela precisa 
reconhecer a importância do contexto cultural, das estruturas e contextos 
superficiais relativistas, das correlações com descobertas científicas 
modernas, da sensibilidade para minorias que a estrutura mítico-agrária 
marginalizou, das vozes pluralistas etc. 

Ao invés, o que eu objetei na torrente de ataques dos relativistas 
dinâmicos é que, em vez de tentar entender as contribuições duradouras 
da Filosofia Perene e dos teorizadores da Grande Cadeia, e então eliminar 
suas inadequações, parcialidades, falsidades e limitações – de modo a 
integrar suas verdades permanentes com as verdades emergentes da 
modernidade e pós-modernidade – os relativistas dinâmicos simplesmente 
destruíram a manifestação inteira, jogaram fora um enorme e precioso 
bebê com uma tonelada de água do banho e celebraram, 
presunçosamente, parabenizando-se por terem desconstruído o que era, 
de fato, a sabedoria coletiva de vários milênios dos melhores homens e 
mulheres que este planeta já conheceu. 

Por outro lado, minha abordagem da Filosofia Perene tem sido 
assumir e tentar preservar aquelas verdades permanentes que são tão 
significativas hoje como quando foram descobertas pela primeira vez, e 
integrá-las com as verdades emergentes da modernidade e pós-
modernidade. A ideia é assumir a visão de sistemas estáticos do Grande 
Ninho, processá-la por meio das diferenciações oferecidas pelo relativismo 
dinâmico (por exemplo, a diferenciação dos quatro quadrantes ou, 
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simplesmente, os contextos de arte, moral e ciência dos Três Grandes) e, 
em seguida, expor esses múltiplos contextos à integração oferecida pelo 
dialeticismo dinâmico (ou abraço desenvolvimental/integral). Isso, de fato, 
integra o melhor da pré-modernidade (o Grande Ninho), da modernidade 
(diferenciação dos Três Grandes) e da pós-modernidade (integração dos 
Três Grandes por meio da visão-lógica madura, o que deveria ter sido o 
objetivo real do pós-modernismo antes de perder o rumo, ao acentuar as 
diferenciações prévias ao mesmo tempo que celebra sua incapacidade de 
integrá-las). Todos esses temas, como veremos, formam o ponto de partida 
de Psicologia Integral. 

Portanto, sempre sou muito ambivalente quando um crítico me 
identifica como um "filósofo perenialista", uma vez que essa é, claramente, 
uma meia verdade na melhor das hipóteses. De fato, assim como passei 
muito tempo tentando salvar o essencial do Grande Ninho dos relativistas 
dinâmicos, também passei muito tempo tentando trazer o Grande Ninho 
para o mundo moderno e pós-moderno – contra os desejos dos filósofos 
perenialistas tradicionais, como Frithjof Schuon, René Guénon, Seyyed Nasr 
e Ananda Coomaraswamy. Pois todos esses teorizadores geralmente 
adotam uma visão de sistema estático da Grande Cadeia; eles imaginam 
que suas verdades estão incrustadas na mente de Deus de uma forma 
permanente e imutável (como se Deus fosse incapaz de ter uma nova ideia); 
eles negam ativamente versões da Grande Cadeia que são atualizadas por 
meio do relativismo dinâmico e do dialeticismo dinâmico; seus "arquétipos" 
não são padrões de hábitos que se desenvolvem e evoluem, mas gravações 
permanentes e concretas, marchetadas no mundo por um Deus 
rigorosamente sem imaginação. 

Quando essa concepção de sistema estático é levada para o próximo 
nível de desenvolvimento de visão de mundo, todas essas formas 
permanentes, inflexíveis e estáticas são desconstruídas (e com razão) pelo 
relativismo dinâmico – a caminho de sua reintegração pelo dialeticismo 
dinâmico em sistemas evolucionários de inclusão intercontextual (todos os 
níveis, todos os quadrantes). Os filósofos perenialistas tradicionais 
simplesmente se recusam, como ponto de honra, a aceitar seus sistemas 
interagindo mutuamente com o mundo moderno e pós-moderno, e veem 
nisso variações sobre o tema do Grande Satã: o mundo moderno rejeita a 
Grande Cadeia, portanto deve estar profundamente perturbado, quando, 
na verdade, muitos dos itens tradicionais que a modernidade rejeita 
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precisam, de fato, ser urgentemente rejeitados. Os filósofos perenialistas 
se retiraram desse diálogo mútuo e, ao invés, começaram a importunar o 
mundo para que voltasse àquela boa e antiga religião. Mas o Espírito-em-
ação, em uma de suas formas, como o mundo em desdobramento, 
simplesmente seguiu em frente, ao que parece.9 

O livro Transformações da Consciência tomou como ponto de 
referência uma verdade duradoura do Grande Ninho do Ser: o 
desdobramento de domínios da consciência cada vez mais ricos: da matéria 
ao corpo à mente à alma ao espírito. Meus capítulos concentraram-se em 
delinear um modelo de consciência de espectro completo, que consistia em 
três componentes principais: 1) as estruturas básicas ou níveis ou ondas de 
consciência – matéria, corpo vital (sensação, percepção, impulso), mente 
(imagem, símbolo, conceito, regra/papel, formal-reflexivo, visão-lógica), 
alma (psíquico, sutil) e espírito (causal, não dual); 2) as numerosas linhas ou 
correntes de desenvolvimento (como autoidentidade, autonecessidades e 
moral) que evoluem através dessas ondas principais; e 3) o eu (ou sistema 
do eu), que deve integrar as várias ondas e correntes. 

Focando o eu e sua jornada pelas ondas básicas do Grande Ninho, 
examinei os principais marcos de desenvolvimento do eu. Chamei cada 
marco de fulcro, no qual ocorre um processo 1-2-3 de fusão/imersão, 
diferenciação/transcendência e inclusão/integração. Ou seja, o 
crescimento do eu envolve uma identificação progressiva com uma onda 
particular do Grande Ninho, seguida por uma diferenciação (e 
transcendência) dessa onda, que é então incluída e integrada a partir da 
próxima onda mais elevada da Grande Holarquia10. A evolução do eu, 
portanto, ocorre como transcendência-e-inclusão, à medida que ondas 
mais profundas e mais elevadas do Grande Ninho do Ser desdobram-se, em 
cada caso, da matéria para o corpo para a mente para a alma para o espírito. 

É claro que o desenvolvimento não é tão sequencial quanto parece; 
e, dado o fato de que existem muitas linhas de desenvolvimento diferentes, 
todas movendo-se de forma relativamente independente através do 
Grande Ninho, o desenvolvimento geral do eu é muito desigual e não linear 
– o eu pode progredir nas linhas cognitiva, emocional, psicológica, espiritual 
e outras de forma bastante desigual; além disso, o desenvolvimento de 
uma linha não precisa ser concluído antes que o desenvolvimento de outra 
possa começar. Não há nada sequencial no desenvolvimento global. 
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Embora eu tenha esclarecido essa posição com bastante frequência 
a partir de 1981, a crítica mais comum ao meu trabalho é que ele é um 
modelo rigidamente linear, estágio por estágio – a chamada visão de 
"escada" do desenvolvimento. Claro, o fato de eu geralmente desenhar o 
espectro da consciência em forma de escada (como na figura II da página 
149 deste volume) não ajuda muito. Mas essa "escada" simplesmente 
representa as várias ondas através das quais as diferentes correntes de 
desenvolvimento podem progredir independentemente, em seu próprio 
ritmo, de sua própria forma, de modo que, como eu disse, o 
desenvolvimento global não segue nenhuma sequência linear. 

Os críticos, que deturparam minha posição, assumiram essa "escada" 
como a história total do desenvolvimento como concebido por mim, o que 
não apenas ignora as muitas correntes independentes, todas cascateando 
umas sobre as outras de maneira amplamente não linear, como também o 
importante papel desempenhado por estados alterados. Como deixei claro 
a partir de Um Deus Social (1983), uma pessoa em praticamente qualquer 
estágio de desenvolvimento pode ter vários tipos de experiências de pico e 
de outros estados alterados, incluindo experiências de pico espirituais dos 
domínios transpessoais, e essas também não seguem uma sequência 
definida. (Todos esses tópicos são discutidos longamente em Psicologia 
Integral.) 

O que parece confundir alguns críticos é que, embora o 
desenvolvimento global não seja linear ou sequencial, uma grande 
quantidade de evidências empíricas continua a demonstrar que muitas das 
linhas de desenvolvimento individual (como cognitiva, ego e moral) de fato 
se desdobram em uma sequência holárquica relativamente invariável (elas 
se desenvolvem através das ondas universais do Grande Ninho do Ser – no 
caso da linha moral, do pré-convencional para convencional para pós-
convencional para pós-pós-convencional. Essas evidências são 
apresentadas detalhadamente em Psicologia Integral e resumidas nas 
figuras 2 e 3 do livro, o qual discutiremos em breve). 

A preponderância de evidências sugere fortemente que essa 
sequencialidade também é verdadeira para a linha de desenvolvimento da 
autoidentidade, que Jane Loevinger investigou como "desenvolvimento do 
ego". Chamo esse senso imediato de autoidentidade de "eu proximal" 
porque é intimamente experienciado como um "eu" (em distinção ao eu 
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distal ou "me"). E, como comecei a explicar, cada vez que o eu proximal se 
move através de uma onda básica do Grande Ninho, passa por um fulcro de 
seu desenvolvimento: primeiro se identifica com a nova onda, depois se 
desidentifica e a transcende, depois inclui e integra essa onda a partir da 
próxima onda mais elevada e mais abrangente. Resumi o Grande Ninho 
como possuindo dez ondas ou níveis básicos de consciência (matriz 
primária, sensório-físico [ou sensório-motor], fantásmico-emocional, 
mente representacional, mente regra/papel [operacional concreto – 
opcon], formal-reflexivo [operacional formal – opform], centáurico [visão-
lógica], psíquico, sutil e causal) e, portanto, delineei os dez fulcros correlatos 
pelos quais o eu passa em uma evolução ou desenvolvimento completo 
através de todo o Grande Ninho (ver figura da página 149 deste volume). 

Cada vez que o eu sobe para uma nova e mais elevada esfera do 
Grande Ninho do Ser, pode fazê-lo de forma relativamente sadia – o que 
significa que diferencia e integra suavemente os elementos do nível prévio 
– ou de forma relativamente patológica – o que significa que falha em 
diferenciar (e, portanto, permanece em fusão/fixação/prisão) ou falha em 
integrar (o que resulta em repressão, alienação, fragmentação). Cada onda 
do Grande Ninho tem uma arquitetura qualitativamente diferente e, assim, 
cada fulcro (e patologia) também tem uma estrutura qualitativamente 
diferente. Desse modo, delineei dez níveis de patologia (patologia perinatal, 
psicoses, narcisista-limítrofe, psiconeuroses, patologia de script, neuroses 
de identidade, patologia existencial, desordens psíquicas, patologia sutil, 
patologia causal) e sugeri modalidades de tratamento correlatas que 
parecem abordar melhor essas diferentes ondas de patologia (terapias 
regressivas intensas, fisiológico/pacificação, técnicas de 
estruturação/construção, técnicas de revelação, análise de script, 
introspecção, terapia existencial, misticismo da natureza [o caminho dos 
iogues], misticismo da divindade [o caminho dos santos] e misticismo 
informe [o caminho dos sábios]). Tudo isso – as dez estruturas básicas, os 
fulcros correlatos do eu proximal, os tipos de patologia do eu que podem 
ser gerados se algo der errado em cada fulcro e as modalidades de 
tratamento que parecem mais adequadas a cada um – são apresentados na 
tabela a seguir11. 
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Fulcros/Estruturas Básicas Patologias Características Modalidades de Tratamento 
F-9 causal patologia causal misticismo informe 
F-8 sutil patologia sutil misticismo da divindade 
F-7 psíquico desordens psíquicas misticismo da natureza 
F-6 centáurico (visão-lógica) patologia existencial terapia existencial 
F-5 formal-reflexivo (opform) neuroses de identidade introspecção 
F-4 mente regra/papel (opcon) patologia de script análise de script/terapia cognitiva 
F-3 mente representacional psiconeuroses técnicas de revelação 
F-2 fantásmico-emocional narcisista-limítrofe técnicas de estruturação/construção 
F-1 sensório-físico psicoses fisiológico/pacificação 
F-0 matriz primária ou indiferenciada patologia perinatal terapias regressivas intensas 

 

Escusado dizer que tudo isso foi considerado apenas como a mais 
abrangente das generalizações, úteis na medida em que nos alertam para 
os contornos muito diferentes das várias ondas do Grande Ninho do Ser e 
dos fulcros correlatos da jornada do eu através dessas ondas. Com 
demasiada frequência, uma abordagem psicoterapêutica particular 
(psicanálise, gestalt, programação neurolinguística, respiração holotrópica, 
análise transacional, psiquiatria biológica etc.) é usada para todos os tipos 
de psicopatologias, muitas vezes com resultados desastrosos. Desse modo, 
a única coisa que aprendemos com a existência das múltiplas ondas do 
espectro da consciência é quantas dimensões diferentes de existência 
existem e como a sensibilidade a essas várias dimensões exige uma 
multiplicidade de modalidades de tratamento. 

Os dez níveis gerais de terapia que descrevi devem ser considerados 
apenas como sugestões; são diretrizes amplas sobre o que podemos 
esperar, com base em uma leitura cuidadosa das evidências compiladas por 
várias escolas de psicologia do desenvolvimento e de espiritualidade 
contemplativa (uma visão geral dessas evidências é apresentada em 
Psicologia Integral). Não é preciso dizer que há uma grande sobreposição 
entre essas terapias. Por exemplo, considero "patologia de script" e 
"terapia cognitiva" como sendo especialmente relevantes para o fulcro 4, 
que é onde o eu se identifica, pela primeira vez, com a mente regra/papel. 
Ou seja, o eu pode começar a assumir o papel de outros e aprender as 
regras de sua sociedade. Se algo der errado durante esse período geral de 
desenvolvimento (que normalmente abrange as idades de 6 a 12 anos), o 
resultado é uma "patologia de script", uma série de ideias e papéis 
distorcidos, falsos e injustos sobre si mesmo e os outros. A terapia cognitiva 
se destaca em erradicar esses scripts mal adaptados e substituí-los por 
ideias e autoconceitos mais precisos, benignos e, portanto, sadios. Porém, 
dizer que a terapia cognitiva se concentra nessa onda de desenvolvimento 
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da consciência não significa que ela não apresente benefícios para outras 
ondas, pois claramente o faz. A ideia, ao contrário, é que quanto mais nos 
afastamos dessa onda, menos relevante (mas nunca completamente inútil) 
a terapia cognitiva se torna. Os desenvolvimentos nos fulcros 0, 1 e 2 são 
principalmente pré-verbais e pré-conceituais, de modo que a 
reprogramação conceitual não aborda diretamente esses níveis; e os 
desenvolvimentos além do fulcro 6 são principalmente transmentais e 
transracionais, de modo que a reprogramação mental, por si só, é limitada 
em sua eficácia. Desse modo, não é que uma determinada terapia se 
aplique apenas a uma onda de desenvolvimento estrita, mas que, ao se 
concentrar em uma ou duas ondas, a maioria das formas de terapia perde 
cada vez mais sua eficácia quando aplicada a domínios mais distantes. 

Além disso, geralmente é verdade, como sugeri pela primeira vez em 
O Espectro da Consciência [The Spectrum of Consciousness], que terapias de 
um nível reconhecem e frequentemente usam terapias de níveis inferiores, 
mas relutam em reconhecer qualquer nível superior ao seu. Assim, a 
psicanálise clássica reconhece a importância dos impulsos instintivos e 
emocionais, mas minimiza a importância dos scripts cognitivos em si. Os 
terapeutas cognitivos enfatizam a importância desses scripts, mas 
minimizam ou ignoram a importância do organismo psicofísico total (ou 
centauro), que os terapeutas humanistas e existenciais enfatizam. E os 
terapeutas existenciais em geral negam veementemente a importância, ou 
mesmo a existência, de níveis transpessoais e transracionais. Ao atribuir a 
cada terapia um nível geral no espectro completo da consciência, também 
levei em consideração esses fatos particulares – a terapia de um nível 
geralmente reconhece, e até usa, todas as terapias de níveis inferiores, mas, 
raramente, de qualquer nível superior (cuja existência, na verdade, 
normalmente costumam patologizar). 

Transformações da Consciência concentrou-se quase exclusivamente 
no desenvolvimento interior dos indivíduos – ou seja, no que mais tarde eu 
chamaria de Quadrante Superior Esquerdo. Creio que suas conclusões 
ainda são bem sólidas para esse quadrante, porém, uma visão mais 
equilibrada também incluiria insights de todos os quatro quadrantes, 
mesmo ao tentar entender desenvolvimento e patologias individuais (como 
explicado em Psicologia Integral). Os eventos subjetivos na consciência 
individual estão sempre intimamente relacionados com eventos objetivos 
(como a fisiologia do cérebro), eventos intersubjetivos (como background 
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e contexto culturais) e eventos interobjetivos (como instituições sociais e a 
base tecnoeconômica). Como explicado detalhadamente em Sexo, 
Ecologia, Espiritualidade e A Brief History of Everything‡‡, os quatro 
quadrantes interagem mutuamente (eles estão emaranhados) e, portanto, 
cada um deles é necessário para entender qualquer outro. As conclusões 
de Transformações da Consciência ainda são válidas, bastando inserir uma 
visão de quatro quadrantes, que incluiria a compreensão do papel da 
neurofisiologia no desenvolvimento da consciência e da neurofarmacologia 
na psicopatologia (Quadrante Superior Direito), bem como o papel de 
múltiplos contextos culturais (Quadrante Inferior Esquerdo) e modos de 
produção social (Quadrante Inferior Direito) – os quais, como veremos, são 
enfatizados em Psicologia Integral. Ironicamente, agora que a psiquiatria 
biológica e a ciência cognitiva tentam reduzir a consciência interior a "istos" 
objetivos – reduzir o Quadrante Superior Esquerdo ao Quadrante Superior 
Direito – as conclusões de Transformações da Consciência precisam ser 
levadas em conta com muito mais seriedade para uma visão integral da 
consciência. 

Podemos supor que os grandes sábios atravessaram todas, ou 
certamente a maioria das ondas do Grande Ninho do Ser; porém, como isto 
é relativamente raro, para dizer o mínimo, poucos terapeutas teriam se 
deparado com todos os dez fulcros de desenvolvimento do eu. Muitos 
terapeutas me disseram, depois de ler Transformações da Consciência, que 
o que encontraram na terapia não se parecia em nada com esse mapa de 
dez níveis! Eu concordo plenamente. Na verdade, a maioria das formas de 
psicoterapia típica lida apenas com alguns níveis: principalmente fulcro 3 
(que envolve descobrir e integrar sentimentos reprimidos e elementos de 
sombra), fulcro 4 (que envolve necessidades de pertencimento e 
reprogramação cognitiva de scripts severos) e fulcros 5 e 6 (que envolvem 
autoestima e autorrealização). Em termos de "contatar sentimentos" e 
"desvelar a sombra", a maior parte do trabalho terapêutico ocorre no fulcro 
3, que é o ponto em que a mente conceitual emerge e diferencia-e-integra 
o corpo (tipicamente durante o período do complexo de Édipo/Electra, dos 
três aos seis anos). Terapias que se concentram nesse importante fulcro 
incluem, é claro, a Psicanálise e duas de suas ramificações mais populares e 

 
‡‡ Publicado no Brasil como Uma Breve História do Universo, com uma tradução que 
deixa a desejar. Há também uma edição portuguesa intitulada Uma Breve História de 
Tudo. (N.T.) 
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eficazes, a Gestalt-Terapia e a Análise Transacional (ambas também focam 
scripts cognitivos, que se adensam no fulcro 4, mas visam cavar mais fundo, 
no fulcro 3, e expor a psicodinâmica e os sentimentos reprimidos que 
frequentemente estão subjacentes à patologia de script). Desse modo, 
incluí neste volume o ensaio "A Working Synthesis of Transactional Analysis 
and Gestalt Therapy", que foi publicado em Psychotherapy: Theory, 
Research, and Practice (na verdade foi escrito na fase 1, com um estilo 
esquisito, mas mesmo assim geralmente válido, em minha opinião). Ele dá 
mais precisamente o sabor de um tipo de terapia real (focada no fulcro 3) 
do que minha visão geral abstrata apresentada em Transformações da 
Consciência12. 

"Guerras de Paradigmas"§§ é uma visão condensada dos níveis de 
desenvolvimento, suas visões de mundo correlatas e as patologias que 
podem ocorrer em cada um. Com uma concepção geral simplificada, esse 
texto não faz distinções específicas entre estruturas básicas, as visões de 
mundo correlatas, o eu e seus fulcros, e as patologias relacionadas, mas 
simplesmente discute todos como um desdobramento único através do 
Grande Ninho. Seu ponto simples é que cada nível de desenvolvimento tem 
uma diferente perspectiva do mundo – uma visão de mundo diversa, um 
paradigma distinto – e que, consequentemente, cada um de nós, durante o 
crescimento normal, já passou por pelo menos meia dezena de revoluções 
de paradigmas, do arcaico ao mágico ao mítico ao racional ao integrativo (a 
caminho para níveis completamente transmentais). 

"Two Humanistic Psychologies?" foi em parte uma resposta a Rollo 
May, que, junto com Albert Ellis e Kirk Schneider, havia na época iniciado 
um ataque conjunto à orientação transpessoal em geral (tornado 
deliciosamente inesquecível pela afirmação séria de Albert Ellis de que os 
transpessoalistas eram as pessoas mais propensas a iniciar um holocausto 
nuclear). Respondi aos três em várias publicações, das quais "Two 
Humanistic Psychologies?" abrange todos os pontos relevantes. Eu tinha 
acabado de me mudar de Cambridge para San Francisco e estava morando 
com Frances Vaughan e Roger Walsh. Rollo e eu nos tornamos amigos e 
passamos a realizar seminários juntos em sua requintada casa em Tiburon. 
Foi uma boa amizade, acredito, mas Rollo ficou cada vez mais exasperado 
com as diversas tendências esquisitas do movimento transpessoal – assim 

 
§§ Publicado em www.ariraynsford.com.br. (N.T.)  
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como eu e a maioria dos transpessoalistas sérios. Ele atacou todo o 
movimento, talvez compreensivelmente, e eu respondi (como também fiz 
com Schneider e Ellis). Este artigo ainda permanece, na minha opinião, 
como uma declaração sucinta das diferenças cruciais entre as visões de 
mundo humanista-existenciais e aquelas de natureza mais espiritual e 
transpessoal – além de ressaltar exatamente o que pode dar tão errado 
com todas elas. Rollo previu as catástrofes, mas desconsiderou 
completamente as verdades. 

Pouco antes de me mudar para San Francisco (em 1983), eu morava 
em Cambridge, Massachusetts, onde fui tentar ajudar a salvar ReVision 
Journal, que Jack Crittenden e eu fundamos quando ainda morava em 
Lincoln, Nebraska. (Jack – e a revista – estava em Cambridge, e foi por isso 
que me mudei para lá). Na época, a filosofia declarada de ReVision era a do 
dialeticismo dinâmico, conectada a todo o Grande Ninho do Espírito (desde 
então, ela se tornou um bastião do relativismo dinâmico, e é por isso que 
Jack e eu não estamos mais associados a ela). Compilei muitos dos artigos 
que publicamos em um livro, O Paradigma Holográfico e Outros Paradoxos 
[The Holographic Paradigm and Other Paradoxes], que publiquei logo antes 
de partir para São Francisco. Sua introdução está incluída neste volume. 
(Como editor, eu me encontrava na posição embaraçosa de ser 
praticamente o único colaborador que não acreditava que o paradigma 
holográfico fosse baseado em boa ciência ou bom misticismo, por razões 
que expliquei em Olho a Olho, e por razões que podem ser encontradas na 
"Introdução a Quantum Questions", incluída neste volume. Naturalmente, 
o livro tornou-se um best-seller internacional.) 

Cheguei feliz a San Francisco e me instalei na linda casa de Frances, 
onde um quarto no térreo foi graciosamente disponibilizado para mim. 
Minha mudança foi financiada por uma generosa doação da Foundation for 
Inner Peace e de Judith Skutch, editora de Um Curso em Milagres. Eu, 
particularmente, não era um fã dedicado do Curso, mas o achei profundo e 
comovente de várias formas, e fiquei feliz em adicionar minha experiência 
para elucidar seu significado do modo que pudesse. A comunidade do Curso 
– a maior parte vivia em Tiburon – incluía Judith Skutch e seu marido, Whit 
Whitson; Bill Thetford, o coescritor do Curso (Helen, a escritora principal, 
havia morrido recentemente), um dos homens mais gentis, belos, sábios e 
queridos que já conheci (ele também já faleceu); seu amigo Pat Hopkins; 
Bob Skutch, membro fundador da Foundation; e Frances e Roger, que viam 
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no Curso uma versão da Filosofia Perene que falava em termos que a 
maioria dos homens e mulheres modernos conseguiam ouvir. Quando 
publiquei Olho a Olho (incluído no volume 3), dediquei-o a todas essas 
pessoas "por fornecerem um lugar e meios para eu escrever, e por 
simplesmente serem as dádivas que são". 

Logo após eu ter organizado Olho a Olho, Um Deus Social chegou às 
livrarias, e seu dialeticismo dinâmico foi agressivamente atacado pelas 
ondas de relativistas dinâmicos que estavam em processo de saturar a 
academia. "Reply to Critics" foi escrito em resposta. Mas a essa altura eu já 
havia conhecido Terry Killam, ficado noivo após dez dias do primeiro 
encontro, e marcado nosso casamento para quatro meses depois. 
Alugamos uma antiga casa rústica de Sam Keen em Muir Beach, loucamente 
apaixonados, alheios ao mundo – o que não me impediu de completar mais 
dois livros nesse período: Quantum Questions: Mystical Writings of the 
World's Great Physicists (cuja introdução está incluída neste volume***) e 
Transformações da Consciência. 

Ao longo de Transformações da Consciência (e em vários dos 
trabalhos incluídos neste volume), há referência frequente a um livro em 
andamento intitulado System, Self, and Structure no qual venho 
trabalhando (e principalmente não trabalhando) há quinze anos. Destinado 
a ser um texto abrangente de psicologia integral, sua escrita foi 
repetidamente interrompida por eventos dramáticos da vida, tanto que 
sempre me perguntei se realmente queria escrevê-lo (afinal, consegui 
escrever tudo o que realmente desejava). Uma parte central dessa obra, em 
dois volumes, é uma discussão detalhada de quase duzentos diferentes 
teorizadores, desde psicólogos do desenvolvimento a antropólogos 
culturais até sábios contemplativos. Incluído nela estão dezenas de tabelas, 
delineando cerca de cem dos desenvolvimentalistas que discuto. 

Para este volume de Collected Works, pensei em incluir essas tabelas, 
que são bem notáveis – e cheguei à conclusão de que a única maneira de 
fazê-lo seria com comentários extensos. Decidi, então, simplesmente 
escrever uma versão condensada de System, Self, and Structure; ela está 

 
*** "Introdução ao livro Quantum Questions", publicada em www.ariraynsford.com.br. 
(N.T.)  
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sendo publicada neste volume pela primeira vez, sob o título de Psicologia 
Integral, juntamente com muitas das tabelas. 

Essas tabelas são especialmente importantes por apresentar as 
correlações mais precisas do meu sistema com os de outros teorizadores. 
Por exemplo, em livros desde Transformações da Consciência a A Brief 
History of Everything, como simplificação, correlaciono o pensamento 
operacional concreto com a moralidade convencional e o operacional 
formal com a pós-convencional. Correlações mais precisas reconhecem que 
os níveis convencionais de moralidade também são construídos pelo 
pensamento operacional formal, e que alguns níveis pós-convencionais são 
construídos pelo pensamento pós-formal. Essas correlações mais precisas 
são fornecidas cuidadosamente nas tabelas e devem ser consideradas 
como minha posição atual. 

Ao mesmo tempo, devo dizer que adoto, e sempre adotei, uma 
abordagem bastante vaga para correlações exatas entre diferentes 
sistemas. Não acredito que haja uma imagem correta única do 
desenvolvimento humano, da qual esses vários pesquisadores estejam 
dando vislumbres parciais. O desenvolvimento é mais parecido com o rio 
Mississippi, com literalmente milhares de correntes reais e diferentes, 
todas fluindo em direção ao oceano de One Taste, e diferentes tipos de 
ferramentas de pesquisa (dos testes morais de Kohlberg ao teste de 
completamento de frases de Loevinger aos testes de interpretação de 
papéis de Selman ao teste de Perfis de Experiência Meditativa) se conectam 
ao Mississippi em um ponto diferente e nos proporcionam variadas leituras. 
Existem tantos níveis e linhas de desenvolvimento quantos são os diversos 
testes lançados no Rio. Não há razão para supor que esses inúmeros testes 
– existem centenas deles em todo o mundo – simplesmente se alinhem 
perfeitamente um ao lado do outro, de modo que consigamos perceber que 
são idênticos. Ao contrário, todos eles medem correntes bastante 
diferentes nessa grande Corrente de samsara; algumas correntes são 
bastante próximas umas das outras (desenvolvimento moral e ideias de 
vida boa, por exemplo); outras estão muito distantes (desenvolvimento 
cognitivo e desenvolvimento psicossexual). Mas todas estão 
fundamentadas nas correntes bem reais de um Rio muito genuíno. Além 
disso – e aqui está a afirmação geral do dialeticismo dinâmico – o próprio 
Rio tem uma série de ondas principais que são universais, através das quais 
fluem todas essas correntes independentes. E, portanto, podemos – até 
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certo ponto – alinhar essas várias correntes ou linhas de desenvolvimento 
em correspondência com as ondas gerais pelas quais elas estão se movendo 
em um determinado momento. As ondas básicas (ou estruturas básicas) são 
listadas em cada uma das tabelas e, em seguida, as várias linhas e correntes 
de desenvolvimento são apresentadas ao lado delas. A maioria dessas 
correlações são precisas, acredito, na faixa de mais ou menos um estágio e 
meio, e muitas das correlações específicas foram dadas pelos próprios 
teorizadores. De fato, é no mínimo impressionante a similaridade geral 
dessas centenas de correntes ao fluir pelas mesmas ondas básicas do 
grande Rio da vida. 

Psicologia Integral é, neste momento, a afirmação mais atualizada do 
meu modelo psicológico, e meus outros escritos na área devem ser 
coordenados com seus pontos de vista. Na verdade, como sugerido na Nota 
ao Leitor no início desta Introdução, pode ser uma boa ideia ler primeiro 
Psicologia Integral e depois usar os outros textos deste volume (e meus 
outros trabalhos) para preencher os detalhes da visão geral oferecida no 
livro. 

Completei Transformações da Consciência cerca de um mês antes de 
Treya e eu nos casarmos. Dez dias após a cerimônia de casamento, ela foi 
diagnosticada com uma forma muito agressiva de câncer de mama. O 
próximo volume de Collected Works (Graça e Coragem) conta essa história. 
Transformações da Consciência foi o último livro teórico que escrevi em dez 
anos. Treya mudou minha vida dramaticamente, para melhor em todos os 
sentidos, e levou muito tempo para eu crescer na graça que me foi ofertada 
tão espontaneamente. Passamos os próximos cinco anos lutando uma 
batalha perdida contra a doença, embora, no processo, ambos tenhamos 
conquistado nossas almas. 
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NOTAS 

1. Todas as citações de Kramer são de "Development of an Awareness of 
Contradiction Across the Life Span and the Question of Postformal Operations", em 
Michael L. Commons et al, Adult Development, Volume I, Comparison and Applications 
of Developmental Models, Westport, Connecticut: Praeger, 1989. 

2. Ver Sexo, Ecologia, Espiritualidade, capítulo 2, seção "Os Vinte Princípios". 

3. Ver a coleção sobre pós-modernismo de David Ray Griffin, SUNY Press. 

4. Em resumo, o movimento do operacional formal para a visão-lógica inicial e, 
em seguida, para a visão-lógica madura é um movimento do formalismo universal para 
o relativismo pluralista para o integralismo universal. 

Mais tecnicamente, a visão-lógica transicional (junto com o pensamento 
operacional formal maduro) reconhece sistemas (sistemas formais estáticos); a visão 
lógica inicial diferencia sistemas (relativismo/pluralismo) e começa a relacioná-los 
(metassistematicamente, mas relativisticamente); a visão-lógica intermediária e 
madura integram esses sistemas paradigmática e interparadigmaticamente 
(dialeticismo dinâmico). Ver argumentação e tabelas em Psicologia Integral. 

Como essa argumentação deixa claro, há um acordo geral quanto aos estágios 
superiores desses tipos de diferenciação-e-integração, resultando em sistemas 
relativísticos (baixo), sistemas de sistemas (médio) e sistemas de sistemas de sistemas 
(alto). Mas ainda há muita discordância referente a quanto dessas integrações podem 
ser realizadas pelo pensamento operacional formal e quanto se deve a uma atividade 
cognitiva qualitativamente superior do pensamento pós-formal (visão-lógica). Por essa 
razão, quando às vezes eu hesito sobre como dividir essas capacidades entre 
operacional formal e visão-lógica, não é uma indecisão quanto aos estágios reais em si, 
mas simplesmente quanto a como chamá-los. Alguns pesquisadores acham que o 
pensamento operacional formal é capaz de lidar com todos os pensamentos: 
sistemático, relativístico, metassistemático e dialético, mas a maioria dos pesquisadores 
acha que pelo menos algumas dessas capacidades requerem operações pós-formais 
(visão-lógica). Eu, obviamente, concordo com os últimos, mas exatamente onde traçar 
a linha entre formal e pós-formal permanece altamente controverso. Porém, nada disso 
deve obscurecer os estágios reais de crescente diferenciação-e-integração que todos 
concordam estar ocorrendo. 

Como generalizações aproximadas, refiro-me à modernidade e ao pensamento 
iluminista como estando sob o domínio do operacional formal maduro e da visão-lógica 
inicial – que reconhecem e diferenciam sistemas (especialmente as esferas de valores 
culturais da arte, ciência e moral); e refiro-me à pós-modernidade (em seu melhor 
sentido) como uma visão-lógica intermediária para madura, com o encargo de integrar 
essas diferenciações. Isso inclui pensadores que, não importa quando viveram, falaram 
essencialmente por meio de uma visão-lógica madura – por exemplo, Hegel, Whitehead, 
Aurobindo, Schelling, Plotino, Habermas, Longchenpa, Gebser, Murphy. 
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Outro fator que une a maioria das teorias dos estágios mais elevados (pós-
formais) do desenvolvimento adulto é a descoberta de que, assim como encontramos 
um movimento do relativista/contextual para o dialético/integrativo, também 
encontramos um movimento do relativismo (onde nenhuma perspectiva pode ser 
considerada melhor) para o compromisso (como na conhecida pesquisa de Perry), onde, 
embora várias perspectivas sejam relativas, contextos mais profundos podem ser 
encontrados, permitindo e até exigindo um compromisso, ou seja, existem maneiras de 
ancorar o bom, o verdadeiro e o belo, mesmo em meio ao relativismo. Ou, dito de outra 
forma, o relativismo é novamente superado pelo reconhecimento de padrões mais 
profundos e mais amplos que relacionam vários contextos. Mais uma vez, o 
desenvolvimento prossegue de um formalismo universal rígido (onde todos os 
julgamentos são considerados certos) para um contextualismo relativista e pluralista 
(onde nenhum julgamento é possível), até um compromisso genuíno (onde os 
julgamentos são novamente possíveis, mas moderados e enriquecidos por múltiplos 
contextos unificados em um perspectivismo global). Os paralelos históricos são 
novamente óbvios: de uma modernidade baseada no uniformitarianismo e em certas 
de suas (supostas) leis universais (muitas das quais são simplesmente leis de homens 
brancos burgueses ricos); a um pós-modernismo inicial atolado em relatividades 
intermináveis e contextos pluralistas, paralisado por uma incapacidade de julgar 
qualquer coisa; a um pós-modernismo construtivista (emergindo lentamente), que 
define todos os contextos em uma perspectiva universal-global, podendo, portanto, 
unificar e integrar as pluralidades, e fazer julgamentos consistentes sobre valor e 
desenvolvimento relativos – e, assim, fundamentar um compromisso autêntico. Ver 
Boomerite [Boomeritis] para uma argumentação mais aprofundada deste tópico. 

5. Ver a coleção sobre filosofia pós-moderna de David Ray Griffin, SUNY Press. 
Ver também Sexo, Ecologia,Espiritualidade e, em especial, Boomerite. 

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

8. Isto foi publicado em Graça e Coragem [Grace and Grit], 1991, mas foi escrito 
em 1984. 

9. Minhas numerosas críticas à Filosofia Perene foram publicadas em vários 
lugares. O ensaio "The Neo-Perennial Philosophy" – crítica da visão de sistemas estáticos 
em favor de um dialeticismo dinâmico – foi escrito ao mesmo tempo que a maioria dos 
trabalhos deste volume; foi publicado na revista Quest (e incluído em O Olho do Espírito). 
Fortes críticas à Filosofia Perene podem ser encontradas em O Olho do Espírito, Sexo, 
Ecologia, Espiritualidade, e Psicologia Integral, bem como nas introduções dos volumes 
2 e 3 de Collected Works†††. Muitas delas estão resumidas em One Taste. 

10. A palavra "hólon" aparece pela primeira vez em Transformações da 
Consciência, embora o conceito em si esteja presente desde meu primeiro livro: em O 
Espectro da Consciência [The Spectrum of Consciousness], cada nível foi descrito como 
um todo que faz parte do todo do próximo nível, um conceito para o qual o maravilhoso 
termo "hólon" de Koestler foi feito sob medida. Ao editar Transformações, 
oportunamente adicionei a palavra “holarquia” para ser consistente. 

11. Na versão original dos dois artigos do Journal of Transpersonal Psychology 
(JTP) que foram incluídos em Transformações da Consciência, apresentei uma discussão 
sobre as fases de desenvolvimento pré-natal e perinatal, que chamei de fulcro 0. Por 
várias razões editoriais, o fulcro 0 não foi incluído na versão final dos artigos do JTP, 
nem, portanto, em Transformações da Consciência. Em A Brief History of Everything, 
usei a versão original do diagrama dos fulcros, que incluía o fulcro 0, sua patologia e 
modalidades de tratamento, e coloquei essa versão original de volta em Transformações 
da Consciência neste volume. No entanto, não há discussão desse fulcro no texto; os 
leitores são encaminhados a Sexo, Ecologia, Espiritualidade e O Olho do Espírito para 
uma discussão completa da matriz primária ou fulcro perinatal. 

12. Como a maioria dos livros que publiquei são na verdade visões gerais e 
resumos teóricos, estou sempre procurando oportunidades para publicar peças mais 
detalhadas. O artigo sobre Gestalt e Análise Transacional concluiu que era legítimo 
caracterizar a estrutura geral do ego como uma estrutura tripartite: o ego P-A-C, 
consistindo em (pelo menos) estados de ego Pai, Adulto e Criança. Toda essa pesquisa 
foi condensada em um ou dois parágrafos em O Projeto Atman, sem nenhuma indicação 
da extensa evidência documental. Na verdade, foi somente a partir de Sexo, Ecologia, 
Espiritualidade que me dei ao luxo de incluir notas finais para elucidar os tipos de 
raciocínio e pesquisa embutidos nos resumos teóricos no corpo do texto. 
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