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"Noética" – consciência, interioridade e percepção no sentido mais amplo – 
e "ciência" – investigação empírica baseada em evidências reproduzíveis – são, sem 
dúvida, os dois ramos mais importantes da busca humana de conhecimento. A 
tentativa de unir esses campos, frequentemente estranhos, em algum tipo de 
diálogo mutuamente enriquecedor motivou a Noetic Sciences Review desde o início. 
É, portanto, absolutamente adequado, nesse seu décimo aniversário, que nos 
reunamos para refletir sobre esse diálogo. Como está indo a busca por integração? 
Quão próximos estamos do que David Chalmers chamou de "uma teoria de tudo" – 
isto é, uma teoria que uniria as realidades duras da ciência empírica com as 
realidades sutis, mas irrefutáveis, do domínio interior e consciente? 

 

PEÇAS DO QUEBRA-CABEÇA 

Examinando o campo dos estudos da consciência na última década, torna-se 
óbvio que temos nossa tarefa delineada. Existem agora pelo menos uma dúzia de 
importantes escolas de estudos da consciência e, longe de se aproximarem rumo a 
uma convergência, em geral se mostram opostas, contraditórias e dramaticamente 
conflitantes. Eis um breve resumo de alguns dos principais contendores: 

1. CIÊNCIA COGNITIVA, que tende a considerar a consciência ancorada em 
esquemas funcionais de cérebro-mente, seja de simples forma representacional ou 
nos modelos conexionistas-emergentes mais complexos, que veem a consciência 
em termos de redes hierarquicamente integradas. O conexionista-emergente talvez 
seja o modelo dominante da ciência cognitiva neste momento, e está bem resumido 
em Stairway to the Mind [Escada para a Mente, em tradução livre], de Alwyn Scott, 
sendo "escada" a hierarquia de fatores emergentes que culminam na consciência. 
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2. INTROSPECCIONISMO, que sustenta que a consciência é mais bem 
compreendida em termos de intencionalidade, ancorada em relatos de primeira 
pessoa (subjetivos) – a inspeção e interpretação da percepção imediata e da 
experiência vivenciada. Essa abordagem contrasta fortemente com os relatos de 
terceira pessoa (objetivos), não importa quão "científicos" possam parecer. Sem 
negar suas diferenças significativas, essa ampla categoria inclui tudo, desde a 
intencionalidade filosófica até a psicologia introspectiva, o existencialismo e a 
fenomenologia. 

3. NEUROPSICOLOGIA, que vê a consciência ancorada em sistemas neurais, 
neurotransmissores e mecanismos cerebrais orgânicos. Ao contrário da ciência 
cognitiva, que, em geral, baseia-se na ciência da computação e, consequentemente, 
é vaga sobre como a consciência se relaciona, de fato, às estruturas orgânicas do 
cérebro, a neuropsicologia é uma abordagem mais baseada na biologia. Ancorada 
na neurociência mais do que na ciência da computação, ela vê a consciência 
residindo intrinsecamente em sistemas neurais orgânicos com suficiente 
complexidade. 

4. PSICOTERAPIA INDIVIDUAL, que usa a psicologia introspectiva e 
interpretativa para tratar sintomas angustiantes e problemas emocionais; desse 
modo, tende a considerar a consciência ancorada principalmente nas capacidades 
adaptativas de um organismo individual. A maioria das principais escolas de 
psicoterapia incorpora uma teoria da consciência precisamente porque deve dar 
conta da necessidade do ser humano de criar significado e valor, cuja ruptura 
resulta em sintomas dolorosos de sofrimento mental e emocional. Em suas formas 
mais vanguardistas, como a junguiana, essa abordagem postula estruturas coletivas 
ou arquetípicas de intencionalidade (e, portanto, de consciência) nas quais a 
fragmentação contribui para a psicopatologia. 

5. PSICOLOGIA SOCIAL, que considera a consciência incorporada em redes de 
significado cultural ou, alternativamente, como sendo, em grande parte, um 
subproduto do próprio sistema social. Inclui abordagens tão variadas quanto as 
hermenêuticas ecológica, marxista, construtivista e cultural, as quais sustentam 
que o nexo da consciência não está localizado meramente, ou mesmo 
principalmente, no indivíduo. 

6. PSIQUIATRIA CLÍNICA, que enfoca a relação entre psicopatologia, padrões 
comportamentais e psicofarmacologia. Durante o último meio século, a psiquiatria 
ancorou-se amplamente em uma metapsicologia freudiana, mas o campo tende 
cada vez mais a considerar a consciência em termos estritamente neurofisiológicos 
e biológicos, beirando uma teoria de identidade clínica: a consciência é o sistema 
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neuronal, de modo que um problema presente na consciência é na verdade um 
desequilíbrio no sistema neuronal, corrigível com medicação. 

7. PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO, que vê a consciência não como uma 
entidade única, mas como um processo de desenvolvimento com uma arquitetura 
substancialmente diferente em cada um de seus estágios de crescimento. Portanto, 
uma compreensão da consciência exige uma investigação da arquitetura em cada 
um de seus níveis de desdobramento. Em suas formas mais inclusivas, essa 
abordagem abrange estágios mais elevados de desenvolvimento e bem-estar 
excepcionais e o estudo de capacidades superdotadas, extraordinárias e 
supranormais, vistas como potenciais desenvolvimentais latentes em todos os seres 
humanos, incluindo estágios superiores de desenvolvimento cognitivo, afetivo, 
somático, moral e espiritual. 

8. MEDICINA PSICOSSOMÁTICA, que vê a consciência como forte e 
intrinsecamente interativa com os processos orgânicos do corpo, evidenciados em 
campos como a psiconeuroimunologia e o biofeedback. Em suas formas mais 
desafiadoras e controversas, essa abordagem inclui consciência e cura milagrosa, 
efeitos da oração em recuperações notáveis, luz/som e cura, remissão espontânea 
e assim por diante. Também inclui qualquer uma das abordagens que investigam os 
efeitos da intencionalidade na cura, desde arteterapia a visualização, psicoterapia 
e meditação. 

9. ESTADOS INCOMUNS (ALTERADOS) DE CONSCIÊNCIA, dos sonhos aos 
psicodélicos, constituem um campo de estudo que, acreditam seus defensores, é 
crucial para a compreensão da consciência em geral. Embora alguns dos efeitos dos 
psicodélicos – dando um exemplo controverso – sejam indubitavelmente devidos a 
"efeitos colaterais tóxicos", o consenso nessa área de pesquisa é que eles também 
atuam como um "amplificador inespecífico da experiência" e, portanto, podem ser 
instrumentais no desvelamento e ampliação de aspectos da consciência que, de 
outra forma, poderiam não ser estudados. 

10. TRADIÇÕES ORIENTAIS E CONTEMPLATIVAS, que sustentam que a 
consciência comum é apenas uma versão estreita e restrita de modos mais 
profundos ou mais elevados de consciência, e que práticas específicas (yoga, 
meditação) são necessárias para evocar esses potenciais superiores e excepcionais. 
Além disso, todas sustentam que os fundamentos da consciência só podem ser 
apreendidos nesses estados de consciência mais elevados, pós-formais e não duais. 

11. CONSCIÊNCIA QUÂNTICA, como é chamada, vê a consciência como sendo 
intrinsecamente capaz de interagir com o mundo físico e alterá-lo, geralmente por 
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meio de interações quânticas, tanto no nível intracelular do corpo humano (por 
exemplo, microtúbulos) quanto no mundo material em geral (percepção 
extrassensorial ou psi-gamma). Essa abordagem também inclui as muitas e várias 
tentativas de conectar a consciência ao mundo físico de acordo com diversas teorias 
físicas de vanguarda (bootstrapping, hiperespaço, cordas). 

12. PESQUISA DE ENERGIAS SUTIS, que postula a existência de tipos mais sutis 
de bioenergias, além das quatro forças reconhecidas pela física (nuclear forte, 
nuclear fraca, eletromagnética, gravitacional), e que essas energias mais sutis 
desempenham um papel intrínseco na consciência e em sua atividade. Conhecidas 
nas tradições de sabedoria por termos como prana, ki e ch'i – e consideradas 
responsáveis pela eficácia da acupuntura, para dar apenas um exemplo – essas 
energias são frequentemente consideradas o "elo perdido" entre a mente 
intencional e o corpo físico. Para os teorizadores da Grande Cadeia do Ser, tanto do 
Oriente quanto do Ocidente, essa bioenergia atua como uma correia 
transportadora de mão dupla, transferindo o impacto da matéria para a mente e 
impondo a intencionalidade da mente sobre a matéria. 

 

COMPROMISSO COGNITIVO PREMATURO 

O que tenho observado no campo dos estudos da consciência (como em 
outros campos) é que os pesquisadores tendem a escolher muito cedo uma ou duas 
dessas abordagens em suas carreiras, geralmente sob a influência de um mentor, 
organização ou departamento acadêmico importante. E, sendo a natureza humana 
como é, fica extremamente difícil para eles incluir, ou às vezes até reconhecer, a 
existência de outras abordagens. As evidências que sustentam sua posição são 
avidamente acumuladas; as evidências que não, são ignoradas, desvalorizadas ou 
descartadas. 

Mas, e se em vez disso, fizermos a seguinte suposição: a mente humana é 
incapaz de produzir 100% de erro. Em outras palavras, ninguém é suficientemente 
inteligente para estar errado o tempo todo. Isso significaria, muito simplesmente, 
que cada uma dessas diversas abordagens não pode conter apenas erros; 
expressado positivamente: cada uma delas tem algo extremamente importante e 
valioso a dizer. E isso significa, inevitavelmente, que mediremos nosso progresso 
rumo a uma orientação verdadeiramente integral com base, precisamente, em 
nossa capacidade de incluir, sintetizar e integrar todas as doze abordagens 
importantes. Obviamente, é um desafio assustador; mas é igualmente claro que 
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qualquer coisa menos do que isso simplesmente não pode reivindicar o adjetivo 
"integral". 

Como, então, estamos realmente fazendo? Que distância já percorremos no 
caminho integral? E, igualmente importante, quais são alguns dos passos que 
podemos dar no futuro imediato para seguir adiante nessa nobre busca? 

 

CABEÇAS-DURAS E CORAÇÕES-MOLES 

Do ponto de vista da ciência empírica, podemos notar que as doze 
abordagens varrem o espectro do muito denso ao muito rarefeito. De um lado estão 
as abordagens "mais duras", que tentam vigorosamente se fundamentar em 
observáveis empíricos. Elas incluem ciência cognitiva, neuropsicologia e psiquiatria 
clínica. Essas visões "mais duras" se atenuam em uma gama mais suave de 
abordagens que começam a dar um peso substancial à interioridade e à consciência 
– incluindo medicina psicossomática, abordagens quânticas, psicoterapia 
individual, psicologia do desenvolvimento e psicologia social. E se atenuam ainda 
até abordagens "muito rarefeitas", que enfatizam a prioridade fundamental da 
própria consciência, especialmente como revelado em energias sutis, estados 
incomuns e esforços contemplativos. 

Avaliando as várias direções dos estudos da consciência na última década, 
diversas tendências fortes se destacam. Para começar, foram feitos avanços 
substanciais em todos os três "campos". Na extremidade mais dura do espectro, a 
ciência cognitiva (e suas muitas ramificações e afiliadas) veio a definir a corrente 
principal da "ciência dos estudos da consciência", pelo menos nos países anglo-
saxões. Embora os defensores de outras abordagens possam achar que a ciência 
cognitiva e a neuropsicologia adotam uma postura muito estreita, os avanços que 
esses campos fizeram são realmente impressionantes – começando pelo simples 
fato de que elas, pelo menos, passaram a considerar o estudo da consciência como 
um empreendimento "respeitável" e "científico", após várias décadas de negação 
positivista e behaviorista que afirmava que a consciência sequer existia! Esse feito 
por si só é um avanço histórico que se concretizou especialmente na última década. 

As abordagens da faixa intermediária – exemplificadas pela psicologia do 
desenvolvimento e pela psicologia social – também fizeram avanços substanciais (e, 
em alguns casos, paradigmáticos). Seguindo a esteira da revolução piagetiana (que 
creio que será classificada como uma das duas ou três maiores revoluções 
psicológicas da era moderna), a noção de desdobramento de estágios mais 
elevados de consciência baseou-se em forte fundamentação empírica e 
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fenomenológica, sustentada por estudos transculturais em psicologia social. 
Abraham Maslow, o cofundador das Psicologias da Terceira Força (Humanista) e da 
Quarta Força (Transpessoal), representa aqui um papel absolutamente essencial; 
numerosos estudos, na última década, deram prosseguimento e refinaram muito 
essa linha de pesquisa Piaget/Maslow. 

As abordagens da extremidade mais rarefeita do espectro também relataram 
avanços igualmente impressionantes. Atualmente, temos maior acesso a mais 
tradições contemplativas do que em qualquer outra época da história. Começando 
há cerca de duas ou três décadas, um número sem precedentes de jovens 
americanos iniciou estudos contemplativos avançados, abrangendo do Zen à 
Oração Contemplativa, do Yoga Kundalini ao Vipassana, do Vajrayana ao Sufismo, 
do Vedanta à Cabala. Muitos desses alunos já "se formaram" e são professores 
talentosos e inspiradores, concitando-nos a reconhecer a natureza primordial e 
sagrada da consciência em si, seja qual for o nome. 

Além dos avanços individuais em cada um dos campos, podemos notar duas 
importantes tendências gerais ou "megatendências" nos estudos da consciência 
como um todo. Por um lado, ocorreu uma espécie de consolidação e 
entrincheiramento das abordagens "mais duras": na visão dominante anglo-
saxônica, a ciência cognitiva, a neurociência, a neuropsicologia e a psiquiatria clínica 
são as abordagens "reais" da consciência, com tudo mais relegado ao status de "não 
científico" (significando: não real). Comparada às abordagens mais suaves, essa 
hegemonia das abordagens duras talvez seja despropositada; mas lembremos que, 
comparada ao positivismo e ao behaviorismo, é um grande e massivo avanço! 
Alguns de nós podem até considerá-la um avanço evolucionário ou 
desenvolvimental, mas, no mínimo, é um passo adiante na flatland1 positivista. 

A outra megatendência simplesmente se inclina ainda mais para esse avanço: 
embora as visões mais duras tenham se tornado o mainstream institucional, as 
abordagens intermediárias e mais suaves estão fazendo progressos substanciais. 
Houve, na última década, um "abrandamento" geral e sutil, mas inconfundível, em 
direção ao extremo rarefeito do espectro. 

Talvez esse abrandamento se deva a uma evolução geral da própria 
consciência. Talvez seja devido ao acúmulo maciço de dados que fornecem 

 
1 Wilber extraiu este termo do livro de Edwin A. Abbott, Flatland: A Romance of Many Dimensions 
(1884), que trata de um mundo de duas dimensões inspirado na geometria. Em uma tradução 
literal: terraplana (outras traduções encontradas: uniformidade, planura, planície). Flatland é um 
dos conceitos fundamentais do pensamento wilberiano, daí por que optei por não o traduzir, pois 
qualquer tentativa nesse sentido enfraqueceria a ideia. (N.T.) 
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evidências muito duras para realidades muito suaves. (Uma razão importante, mas 
muitas vezes omitida, para esse abrandamento? Os universitários que usaram 
drogas e que agora são chefes de departamentos de psicologia e psiquiatria sabem, 
por experiência própria, que existem realidades mais rarefeitas do que as sonhadas 
na ciência dura.) 

Mas, seja qual for o motivo, essa segunda megatendência – em direção ao 
abrandamento – parece inegável. De fato, "estudos noéticos" passaram a significar 
uma espécie de ênfase na extremidade mais suave do espectro, fundamentando-se 
na introspecção e nos estudos contemplativos para complementar as abordagens 
mais duras. Claro, resta comprovar qual será o impacto dessa segunda 
megatendência (uma mudança em direção à noética). De fato, um dos pontos que 
desejaremos examinar é como aprofundar essa via específica de pesquisa – a união 
dos cabeças-duras e dos corações-moles – que é simplesmente outra maneira de 
pensar a abordagem integral (voltarei a essa questão daqui a pouco). 

 

AS PEÇAS PREVALECEM 

Assim, ao avaliar o campo dos estudos da consciência na última década, sinto-
me ao mesmo tempo animado e entristecido. Houve uma explosão sem 
precedentes de interesse pelos estudos da consciência como um todo. 
Testemunhamos a publicação de numerosos livros muito significativos sobre a 
consciência em si, e eles provêm não apenas de centros ou editores de educação 
"alternativos", mas também de editoras como Oxford University Press, MIT, Praeger 
e Harvard. Observamos crescentes pesquisas empíricas em várias áreas, desde os 
efeitos da meditação na saúde psicológica até os efeitos da oração em pacientes 
cardíacos. 

Combinado com a riqueza de informações das abordagens orientais e 
contemplativas, muito provavelmente possuímos, nesses anos finais do segundo 
milênio, mais dados absolutos sobre estudos da consciência do que em qualquer 
outra época da história da humanidade. 

E mesmo assim, mesmo assim... as peças do quebra-cabeça prevalecem. 
Embora existam numerosas exceções importantes, a maior parte da pesquisa 
permanece limitada a uma "abordagem única". Daniel Dennett assume uma 
postura cognitiva funcionalista (nº 1); John Searle enfatiza a intencionalidade (nº 2). 
Os teorizadores de sistemas (nº 5) recorrem a uma visão holística, mas é apenas um 
holismo exterior, fundamentado em uma linguagem-isto monológica e processual, 
desprovida de um "eu" ou de um "nós". A neuropsicologia (nº 3) sonha com o dia 
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em que a beleza de um pôr do sol será descrita em termos químicos como 
"dopamina", "serotonina" e "recaptação neuronal". A consciência quântica (nº 11) 
anuncia, esbaforida, que o livre arbítrio humano reside no colapso da equação de 
onda de Schrödinger. A cura excepcional (nº 8) busca a consciência na exibição do 
milagroso, enquanto o construtivismo social (nº 5) sustenta que o espetáculo 
inteiro é uma fachada de ideologia e poder desfilando como conhecimento. 

Assim, ainda que cada uma dessas abordagens tenha feito avanços 
impressionantes na última década, ainda que uma megatendência importante 
tenha sido a postura mais branda e inclusiva de várias abordagens, ainda que haja 
um esforço conjunto por parte de alguns pesquisadores para criar um diálogo 
interdisciplinar, continuo achando que este é, de longe, o elo mais fraco na corrente 
de estudos da consciência. Em outras palavras, creio haver uma falta palpável de 
um esforço conjunto para estudar e avançar não apenas nas doze abordagens 
principais, mas nas formas pelas quais todas elas, sem exceção, se encaixam 
intrinsecamente como parte do Kosmos inconsútil. Talvez eu possa encerrar com 
algumas reflexões sobre esse tópico. 

 

O DESAFIO 

Diante dos fatores acima, acredito que três grandes passos, em particular, 
são necessários para o futuro dos estudos da consciência: 

1. Continuar a pesquisa das várias abordagens específicas. Ou seja, continuar 
a refinar nossa compreensão das muitas peças do quebra-cabeça da consciência. As 
doze abordagens que esbocei brevemente são doze peças significativas desse 
enigma extraordinário; cada uma é profundamente importante; cada uma merece 
pesquisa e desenvolvimento contínuos e vigorosos. 

2. Encarar o simples fato de que, em alguns casos, uma mudança de 
consciência por parte dos próprios pesquisadores é obrigatória para a investigação 
da consciência em si. Alguns aspectos da consciência de fato podem ser acessados 
pela metodologia científica convencional, empírica. Mas, como inúmeras 
abordagens (por exemplo, nº 7, nº 9, nº 10) indicam, os estágios superiores ou pós-
formais do desenvolvimento da consciência só podem ser acessados por aqueles 
que se desenvolveram até um estágio pós-formal. Você pode dominar a teoria de 
sistemas sem, necessariamente, desenvolver consciência pós-formal; você 
absolutamente não pode dominar o Zen sem desenvolvê-la. Você pode entender 
Dennett sem transformar a consciência; você não pode entender Plotino sem 
transformá-la. Se estiver investigando domínios pós-formais, injunções pós-formais 
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são mandatórias. Portanto, alguns estudos da consciência podem, de fato, ser 
continuados fazendo "o de sempre", e é importante reconhecer isso. Mas algumas 
das peças do quebra-cabeça da consciência não podem ser compreendidas sem o 
desenvolvimento pós-formal por parte dos observadores participantes. Esse mais 
arraigado dos tabus e mais profundo dos mitos – a saber, o caráter sagrado do 
observador imparcial – não assegura objetividade nos estudos pós-formais; 
assegura, logo de início, o fracasso na percepção dos dados. Consideradas as duas 
megatendências que observamos (o entrincheiramento das ciências cognitivas mais 
duras e uma mudança discernível em direção ao extremo mais suave e noético do 
espectro), isso significa especificamente: continuemos a trabalhar sobretudo para 
avançar os estudos noéticos como um contrapeso para as visões dominantes mais 
duras. Não ir contra o mainstream, não negá-lo, não denegri-lo, não desconstruí-lo, 
mas, sim, complementá-lo, suplementá-lo, completá-lo e preenchê-lo: transcender 
e incluir o mainstream, não transcendê-lo e negá-lo. 

3. Continuar a tatear nosso caminho em direção a uma teoria genuinamente 
integral da consciência. A mera alegação de ser "integral", como vimos, 
praticamente não faz sentido, uma vez que a maioria das várias abordagens 
acredita sinceramente que está cobrindo todas as bases realmente importantes e, 
portanto, implicitamente, afirma ser tão integral quanto possível. Na última década, 
embora com algumas exceções significativas, tivemos basicamente doze pedaços, 
todos reivindicando ser a torta inteira. 

Em uma série de livros (incluindo Sex, Ecology, Spirituality, A Brief History of 
Everything e The Eye of Spirit: An Integral Vision for a World Gone Slightly Mad2), 
tentei esboçar uma versão de uma teoria integral da consciência que inclui 
explicitamente essas doze importantes abordagens. Neste curto espaço, não posso 
nem começar a dar um resumo adequado, e não acho que seria apropriado fazê-lo 
em um artigo sobre os estudos da consciência como um todo. O importante não é, 
penso eu, minha versão particular de uma visão integral, mas, sim, que todos 
comecemos a participar desse diálogo extraordinário sobre a possibilidade de uma 
abordagem integral em geral, uma abordagem que – podemos dizer isso de diversas 
formas – integra os cabeças-duras e os corações- moles, as ciências naturais e as 
ciências noéticas, as realidades objetivas e as realidades subjetivas, o empírico e o 
transcendental. Esperemos que, daqui a uma década, alguém consiga identificar 
uma terceira grande megatendência nos estudos da consciência – a saber, a 

 
2 Publicados no Brasil, respectivamente, como Sexo, Ecologia, Espiritualidade, Uma Breve História 
Do Universo e O Olho do Espírito: Uma Visão Integral Para Um Mundo Que Ficou Ligeiramente 
Louco. (N.T.) 
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verdadeiramente integral – e que ela esteja começando já, com todos nós que 
compartilhamos essa preocupação com o holismo, com a inclusão, com a síntese, 
com a integração. Que essa sensibilização se inicie conosco, aqui e agora. Será 
mesmo possível uma teoria genuinamente integral da consciência? 

Esses seriam minha pergunta e meu desafio. Quão grande é o nosso guarda-
chuva? Quão ampla e profundamente podemos lançar nossa rede de boa vontade? 
Quantas vozes admitiremos nesse coro de consciência? Quantas faces do divino 
sorrirão para o nosso esforço? Quantas cores reconheceremos genuinamente em 
nossa coalizão de arco-íris? E quando fizermos uma pausa em toda essa pesquisa e 
colocarmos a teoria temporariamente em repouso, quando relaxarmos no 
fundamento primordial de nossa própria consciência intrínseca, o que 
encontraremos? Quando o canto do pintarroxo alegra um claro amanhecer, onde 
está nossa consciência? Quando a luz do sol se irradia, gloriosa, de uma montanha 
coberta de neve, onde está a consciência? No lugar em que o tempo esqueceu, 
neste eterno momento sem data nem duração, na caverna secreta do coração onde 
o tempo toca a eternidade e o espaço clama pelo infinito, quando a gota de chuva 
bate no telhado do templo e anuncia a beleza do divino a cada toque, quando o luar 
reflete em uma simples gota de orvalho para nos lembrar quem e o que somos, e 
quando em todo o universo não há nada além do que o som de uma cachoeira 
solitária nas brumas, chamando gentilmente nosso nome – onde está a 
consciência? 

 


