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EXCERTO D – A EXPRESSÃO DE UMA PERCEPÇÃO: A IMPORTÂNCIA DO
PÓS/ESTRUTURALISMO
I – Visão geral e resumo até agora
Este excerto é o quarto de uma série de excertos do primeiro rascunho do volume 2 da trilogia
Kosmos, Kosmic Karma and Creativity (cujo primeiro volume foi Sex, Ecology, Spirituality).
Aqueles que responderam à pergunta sobre a inclusão da palavra "sex" no título votaram por
Sex, Karma and Creativity (o que eu posso fazer?).
Uma vez que grande parte deste material representa um afastamento radical de qualquer
forma conhecida de filosofia, psicologia ou espiritualidade (antiga ou moderna), continuarei a
oferecer resumos e visões gerais ao longo dos próprios excertos. A parte I deste excerto é tal
resumo, dividido em "pós-metafísica" e "horizontes de eventos". Se você estiver familiarizado
com o material, por favor, sinta-se à vontade para fazer uma leitura rápida ou pulá-lo; este
excerto começa de fato na Parte II.
Pós-metafísica integral
No Excerto A, "O limiar de uma Era Integral", vimos evidências para o fato de que, neste
momento, menos de 2% da população adulta está em algum estágio, onda ou estado de
consciência que possa ser chamado de "integral". Entretanto, as mesmas evidências sugerem
que essa porcentagem está crescendo significativamente e pode chegar a 10% ou mais
dentro de uma década. Já que muito desse crescimento está concentrado na academia, a
porcentagem de líderes pensantes culturais que tendem para uma consciência integral pode
alcançar 20% ou mais. Nesse caso, isso constituiria uma profunda mudança na capacidade
de pensamento, consciência e percepção integrais, o que poderia gerar extensas
reverberações sociais e culturais. Chamamos isso "O limiar de uma Era Integral".
Consequentemente, podemos esperar um aumento significativo na demanda por modelos
integrais de virtualmente tudo (psicologia integral, arte e teoria literária integrais, negócios
integrais, medicina integral, ecologia integral, etc.). Um desses modelos integrais é AQAL
(abreviatura para ''all quadrants, all levels", significando "todos os quadrantes, todos os níveis,
todas as linhas, todos os estados, todos os tipos"), que se baseia em uma prática social de
pluralismo metodológico integral (PMI); ambos são o foco desses Excertos.
No Excerto B, "As muitas formas de entrarmos em contato", vimos que qualquer metateoria
integral pode ser mais bem conduzida por três princípios heurísticos: não exclusão, enação e
envolvimento.
Não exclusão significa que "todo mundo está certo" – ou, mais tecnicamente, que as
experiências geradas por um paradigma não podem ser legitimamente usadas para criticar,
negar ou excluir as experiências geradas por outros paradigmas. O fundamento "todo mundo
está certo" é chamado enação, significando que nenhuma experiência é simples e pré-dada,
mas, ao contrário, é gerada ou enagida, em parte, pela atividade do sujeito experimentador.
Desse modo, uma atividade (ou paradigma) gerará um conjunto particular de experiências –
experiências que não são. em si mesmas, simples reflexos de um mundo único, verdadeiro,
real e pré-dado, mas sim que são cocriadas e coenagidas pelo próprio paradigma ou atividade;
consequentemente um paradigma não dá "a visão correta" do mundo e, portanto, não pode
ser usado (como se desse) a fim de negar, criticar ou excluir outras experiências geradas por
outros paradigmas.
Entretanto, se uma prática ou paradigma inclui os princípios básicos de outro e adiciona novas
práticas – de tal forma que "envolve" ou inclui o outro – pode-se afirmar legitimamente que
esse paradigma é mais integral, sendo este o princípio do envolvimento. Juntos, esses
princípios-guia nos proporcionam um Pluralismo Metodológico Integral, que é a garantia para
a metateoria AQAL.
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No Excerto C ressaltamos a necessidade urgente de criar uma Pós-metafísica Integral, que
tenha o poder explanatório dos grandes sistemas metafísicos, mas sem sua bagagem
ontológica (que não pode ser sustentada pela consciência moderna e pós-moderna – não
filosoficamente, não criticamente, não fenomenologicamente, não cientificamente). Em vez de
atacar a insuficiência das visões de mundo moderna e pós-moderna – que é o movimento
padronizado dos defensores da espiritualidade e do novo-paradigma – talvez seja mais prático
reformular e reconstruir as interpretações pré-modernas do Espírito à luz dos
desenvolvimentos modernos e pós-modernos, de tal modo que os princípios permanentes de
apresentação das formas pré-modernas, modernas e pós-modernas do próprio Espírito
possam ser todos honrados, aplainando seus absolutismos e reconhecendo suas naturezas
verdadeiras, porém parciais (que é justamente o que faz o Espírito, à medida que se move
através de suas próprias manifestações pelos mundos pré-moderno, moderno e pósmoderno: quem você pensa que criou tudo isso?).
Embora as experiências pré-modernas do Espírito – dos grandes xamãs, santos e sábios –
fossem tão autênticas quanto possível, as interpretações dadas a essas experiências foram
necessariamente revestidas pelo tecido de seu próprio tempo. E esse tecido, levando em
conta as manifestações subsequentes do próprio Espírito, está agora um pouco gasto e puído.
As estruturas interpretativas pré-modernas tenderam todas a ser míticas, metafísicas,
orientadas para a substância, e postularam um panteão de estruturas ontológicas préexistentes (seja sob a forma de uma Grande Cadeia do Ser ou de uma Grande Teia da Vida)
– que, ironicamente, é uma abordagem interpretativa correspondente a um mito do dado mais
elevado, espiritual, transpessoal – exatamente a epistemologia tão eficazmente desconstruída
pelo pós-modernismo – de forma que as abordagens típicas do novo-paradigma, ao exaltar
tais estruturas, estão na verdade fomentando um preconceito epistemológico não mais capaz
de impor respeito.
Mas meu argumento central é que você não precisa dessas interpretações metafísicas de
nenhuma forma (seja uma Grande Cadeia ou uma Grande Teia pré-existentes). Ao criar uma
Pós-metafísica Integral, podemos deixar o mundo moderno e pós-moderno julgar os méritos
de uma abordagem espiritualmente integrativa sem cair no ridículo do pacote – o pacote
metafísico – em que o presente vem embrulhado. O mesmo presente (a Grande Perfeição),
mas em um pacote diferente (que é a própria pele do Espírito hoje).
Uma das primeiras e das mais importantes mudanças sugeridas no desenvolvimento da pósmetafísica é substituir a ideia de percepção pela de perspectiva. As grandes tradições de
sabedoria e os filósofos-sábios (desde Plotino a Shankara, a Buda Gautama, a Hegel, a
Aurobindo, a Whitehead) construíram a maior parte de suas estruturas interpretativas com o
conceito de percepção (como ciência/consciência): a natureza deste momento percebe, capta
ou apreende vários fenômenos; estas percepções ou momentos de pura atenção são os
"tijolos" de um mundo senciente panpsíquico; a teia de percepções resultante é a Rede de
Indra de relações mutuamente percebidas e interdependentes. O poder, beleza e excelência
desses grandes sistemas metafísicos são, eu creio, inegáveis.
Mas não existem percepções em nenhuma parte do mundo real; existem apenas
perspectivas. Um sujeito percebendo um objeto já é sempre uma relação de primeira-pessoa,
segunda-pessoa e terceira-pessoa quando se trata das ocasiões percebidas. Se o mundo
manifesto é de fato realmente panpsíquico – ou composto de seres sencientes (infinitamente
para cima, infinitamente para baixo) – então ele é construído por perspectivas, não por
percepções. A mudança de percepções para perspectivas é o primeiro passo radical para a
passagem da metafísica para a pós-metafísica. Os sujeitos não percebem objetos em algum
lugar do universo; em vez disso, primeiras pessoas percebem segundas pessoas ou terceiras
pessoas: as percepções estão sempre no âmbito de perspectivas reais. "O sujeito percebendo
o objeto" (ou "simples atenção a dharmas") não é um estado natural dado, mas uma abstração
de baixa ordem que rasga o tecido do Kosmos em formas que não podem ser facilmente
reparadas.
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(Perspectiva de "primeira pessoa" significa a perspectiva da pessoa que fala – eu, singular,
ou nós, plural. "Segunda pessoa" significa a pessoa com que se está falando – você ou tu.
"Terceira pessoa" significa a pessoa ou coisa de quem se está falando – ele, ela, eles, elas,
isso, "issos". Mais genericamente, primeira pessoa é qualquer hólon com ação ou
intencionalidade; segunda pessoa é qualquer hólon para quem a ação é dirigida; terceira
pessoa é qualquer hólon referido. Veremos exemplos dessas perspectivas à medida que
prosseguirmos.)
Ainda que afirmemos, como os materialistas, que o mundo é composto apenas de átomos
físicos, mesmo assim "átomo" já é um símbolo de terceira-pessoa percebido por um ser
senciente de primeira-pessoa. E se tentarmos representar um átomo real, ele também será
uma entidade de terceira-pessoa percebida por uma primeira pessoa. Em outras palavras, até
mesmo um "átomo" não é uma entidade, ou uma percepção, mas uma perspectiva, no âmbito
da qual ocorre uma percepção (isto é, todas as percepções e sensações sempre acontecem
no espaço de uma perspectiva real). Mas, seguramente o crítico diria, podemos imaginar um
tempo em que existiam apenas átomos, não seres humanos, e, portanto, os átomos existiam
sem surgir em uma perspectiva humana. (Novamente, isso ainda é uma imagem de terceirapessoa gerada por uma consciência de primeira-pessoa; mas imaginemos que possamos
pensar num tempo sem perspectivas humanas.) É verdade que existiu um tempo anterior ao
surgimento dos humanos. Mas se o mundo for realmente panpsíquico, então cada átomo tinha
uma consciência rudimentar ou protoexperiência de outros átomos, e, consequentemente, um
primeiro átomo ciente de um segundo átomo já é de fato uma primeira pessoa em contato
com uma segunda pessoa. Em outras palavras, essas perspectivas são inatas em todos os
seres sencientes; se os seres sencientes existem infinitamente para baixo, então as
perspectivas também existem. Portanto, seres sencientes e perspectivas, não consciência e
fenômenos, são o "material" do Kosmos.
Uma percepção, como dissemos, não é realmente uma experiência, mas uma abstração, e
essa é uma das razões que levam os antigos sistemas metafísicos a desmoronar quando
investigados. A percepção privilegia secretamente objetos abstratos; a perspectiva privilegia
seres sencientes.
Em resumo, um mundo que contém seres sencientes é um mundo composto de perspectivas
– não de sensações, não de consciência, não de percepções, não de processos, não de
eventos – pois todos esses são, antes de tudo, perspectivas. As abordagens panpsíquicas
seguem a direção certa, mas param antes do marco específico. Como observamos, se um
átomo tem de fato uma protoexperiência, preensão ou percepção rudimentar, e ele registra
outro átomo, então o primeiro átomo não é um primeiro átomo, mas uma primeira pessoa, e
o segundo átomo não é um segundo átomo, mas uma segunda pessoa; e eles não mantêm
uma relação de sujeito observando objeto, mas de primeira pessoa percebendo segunda
pessoa ("pessoa", claro, não significa consciência autorreflexiva, mas simples senciência ou
protossenciência). A "percepção" em si é uma abstração do que realmente está acontecendo,
daí por que duas ocasiões sencientes sempre permanecem relacionadas a primeira-pessoa,
segunda-pessoa e terceira-pessoa para cada uma, e, portanto, toda percepção de primeira
pessoa é de fato uma percepção de uma segunda pessoa ou terceira pessoa que, por sua
vez, são primeira pessoa para aquela ocasião senciente, e assim por diante.
(Pense em algo – uma árvore, por exemplo. Você é um hólon senciente, a árvore é um hólon
senciente, embora você não esteja se comunicando com ela no momento, e, desse modo,
você seja uma primeira pessoa sustentando a imagem de uma terceira pessoa. Se você
acreditar que exista um nível de vitalidade orgânica que seja comum a ambos, então você é
uma primeira pessoa sustentando a imagem de uma segunda pessoa. Igualmente, se a árvore
tem algum tipo de senciência, então se você se aproximar dela, a árvore será uma primeira
pessoa registrando a existência de sua segunda pessoa. E assim por diante. Se todos os
hólons forem seres sencientes, então todas as percepções estão realmente embutidas em
perspectivas a partir de, entre e de seres sencientes, simplificadas como perspectivas de
primeira-pessoa, segunda-pessoa e terceira-pessoa. Sempre que a ação ou intencionalidade
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de qualquer hólon – seja uma célula, formiga ou macaco – é direcionada para algum lugar –
e ela é sempre direcionada para algum lugar – é direcionada para, ou no âmbito de, um mundo
de outros hólons sencientes, daí por que, se um átomo colide com outro átomo, do ponto de
vista desse átomo, uma primeira pessoa acabou de encontrar uma segunda pessoa, que, por
sua vez, respondeu como primeira pessoa à segunda pessoa do primeiro átomo; se eles se
influenciaram mutuamente de alguma forma, esse é um tipo de comunicação, e essa
comunicação não é meramente uma teia dinâmica, mas uma terceira pessoa, e assim por
diante. Se o Kosmos contém seres sencientes infinitamente para baixo, ele não é composto
nem de sensações, nem de percepções, mas de perspectivas, infinitamente para baixo.)1
Por outro lado, se tentarmos afirmar que o mundo é composto de percepções, ou
conscientizações, preensões, teias dinâmicas de interação mútua, consciências, dharmas,
coisas, eventos, processos, e assim por diante – como se tudo isso existisse separado das
relações entre seres sencientes – essa já será uma série de abstrações primárias que violam
a riqueza das perspectivas inatas, as quais, ao serem separadas de seu ser encarnado,
achatam o Kosmos no cosmos, uma série difusa de abstrações primárias que são
subconscientemente confundidas com realidades pré-dadas.
(Até mesmo os pós-modernistas são pegos nessa separação primária, que lhes proporciona
um cosmos violado, que eles tentam consertar enfatizando o pluralismo e a interpretação, o
que simplesmente oculta e exacerba o problema original. O pós-modernismo enfatiza que
percepções são sempre interpretadas, mas tanto as percepções quanto as interpretações são
de fato perspectivas antes mesmo que qualquer uma delas ocorra. O pós-modernismo captou
apenas um vislumbre de um segredo muito mais profundo. Isto é, até o pós-modernismo
envolve-se em metafísica primária, uma metafísica que, no entanto, trabalhou nobremente
para ir além, como vimos no Excerto C. O "crime" da metafísica não é que ela postule níveis
não materiais de realidade, que podem ou não existir, mas que postule níveis que já não sejam
sempre perspectivas, e, desse modo, sejam separados de todas as formas erradas.)
Mas independentemente de a metafísica apresentar-se em suas formas pré-modernas,
modernas ou pós-modernas, sua antiga bagagem ontológica – que foi realmente criada pela
natureza secretamente abstrata, irreal e metafísica da "sensação" ou "percepção" enagindo
como seus blocos construtivos – está quase certamente destinada a seguir o caminho do
flogisto (ou a "substância" que, para a mente medieval, carregava o fogo). O fogo é real, o
Espírito é real, mas essas estruturas interpretativas simplesmente não são necessárias.
E, assim, repetimos: o primeiro quark não é uma primeira partícula, mas uma primeira pessoa,
o segundo quark é uma segunda pessoa, a comunicação entre eles é uma terceira pessoa, e
assim por diante. Construímos um Kosmos de seres sencientes e suas perspectivas, não de
sujeitos e objetos, não de percebedor e percepções, não de simples atenção e dharmas, não
de consciência e fenômenos, não de eventos e processos, nenhum dos quais existe por si
mesmo, o que significa que nenhum deles existe de fato.
Hólons sencientes e suas perspectivas: tão fundamentais são algumas dessas perspectivas
inatas a ponto de, durante a evolução dos hólons sencientes humanos, serem incluídas nos
principais idiomas naturais como variantes de perspectivas de primeira-pessoa, segundapessoa e terceira-pessoa, idiomas que evoluíram ao longo dos anos e inerentemente
encarnaram e expressaram essas disposições inatas. Algumas dessas perspectivas inatas
estão representadas esquematicamente na figura 1.
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Figura 1 – Oito importantes perspectivas inatas
Nas línguas humanas, essas perspectivas estão normalmente embutidas em pronomes, a
saber: eu, você, nós, meu, seu, nosso, ele, ela, eles, seus, isso, etc.: a rica variedade de
perspectivas que seres sencientes possuem em virtude de existirem somente em um mundo
de outros seres sencientes. A figura 1 representa quatro das perspectivas mais básicas de
estar no mundo (eu [I], nós [we], isso [it] e "issos" [its]), que chamamos os quatro quadrantes,
juntamente com dentro [inside] e fora [outside] em cada um dos quadrantes (o que
explicaremos em breve), proporcionando-nos as oito principais perspectivas inatas de estar
no mundo. De nenhuma forma, essas são as únicas perspectivas importantes, apenas
algumas que são dignas de destaque.
Quando os humanos assumem diferentes modos de investigação, eles desvelam, destacam,
geram, iluminam e expressam os vários tipos de fenômenos enagidos por, e a partir de,
diversas perspectivas. Nestes excertos, focalizamos oito das principais perspectivas inatas e
as metodologias sustentadas por elas. É claro que, quando nos tornamos humanos, esses
oito pontos de vista de estar no mundo começam a ficar extremamente complexos. Mas o
teste decisivo de uma pós-metafísica integral é se essas perspectivas inatas podem gerar, e
realmente geram, os notórios modos de investigação que os seres humanos já adotaram. A
resposta, eu creio, é sim. Essas metodologias são sugeridas na figura 2, que mostra as oito
perspectivas inatas e oitos das principais metodologias ou paradigmas gerados por elas. (Um
"paradigma" kuhniano, claro, não é uma teoria, mas uma práxis, exemplar, injunção ou
metodologia, e aqui é usado com esse significado correto.)
O ponto é simples: a fim de negar legitimidade a quaisquer dessas metodologias, você tem
de violar suas perspectivas inatas e os seres sencientes que as mantêm. O Pluralismo
Metodológico Integral rejeita tal violência. Pelo contrário – seguindo os princípios integrativos
de não exclusão, enação e desdobramento – o Pluralismo Metodológico Integral tenta
construir uma estrutura, após o fato, daquilo que os seres sencientes já estão fazendo de
qualquer maneira, com a esperança de que tal estrutura, ao abrir espaço para tudo que o
Kosmos já permite, ajude-nos mais generosamente a encontrar nosso caminho em um mundo
tão amplo.
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Figura 2 – Oito importantes paradigmas ou metodologias
Alguns importantes horizontes de eventos ou zonas
Há (pelo menos) quatro principais perspectivas de estar no mundo, que denominamos os
quatro quadrantes – eu, nós, isso, "issos" – cada uma das quais pode ser olhada de seus
próprios dentro ou fora, dando-nos oito perspectivas primordiais ou inatas, disponíveis para
os seres sencientes (vide Fig. 1). Cada uma dessas perspectivas possui uma metodologia ou
modo inerente de investigação, ou formas de seres sencientes entrarem em contato com
outros seres sencientes (vide Fig. 2).
Essas oito perspectivas inatas ou primordiais são o dentro e o fora de interiores e de exteriores
no singular e plural – uma frase um pouco complicada que, todavia, significa simplesmente
que podemos olhar para o dentro e para o fora de um "eu", de um "nós", de um "isso" e de
um "issos". No Excerto C, olhamos para o dentro de um "eu" e para o dentro de um "nós";
neste excerto, olharemos para o fora de um "eu" e o fora de um "nós" (e nos próximos
excertos, para os dentros e foras de um "isso" e de um "issos").
Cada uma dessas oito vistas é, na verdade, um "horizonte de eventos", ou um mundo
fenomenológico enagido e gerado no âmbito da perspectiva correspondente. Nós as
chamamos horizontes de eventos, ou horizonas, ou simplesmente zonas. Todas as oito
perspectivas geram zonas, ou horizontes de eventos fenomenológicos, mas olharemos para
quatro das mais importantes, que estão numeradas na Figura 3. Essas quatro zonas não são
o mesmo que os quatro quadrantes; representam simplesmente outra forma útil de agrupar
as oito perspectivas inatas (isto é, o dentro e o fora de interiores e exteriores). As zonas são
as seguintes (elas são apresentadas de forma abstrata e, portanto, sua apresentação pode
se tornar enfadonha; confio que exemplos subsequentes venham a ser mais agradáveis, mas
o que se segue apresenta os detalhes técnicos para referência):*

*

Em seu livro Espiritualidade Integral, considerado o primeiro da Fase Wilber-V (Pós-metafísica
Integral), Wilber renumera as zonas da Fig. 3 para 1 a 8, a saber: zonas 1 e 2 do quadrante intencional
[intentional] são mantidas; zonas 1 e 2 do quadrante cultural passam a ser 3 e 4, respectivamente;
zonas 1 e 2 do quadrante comportamental [behavioral] passam a ser 5 e 6, respectivamente; e, por fim,
zonas 1 e 2 do quadrante social passam a ser 7 e 8, respectivamente. (N.T.)
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Figura 3 – Principais zonas
Zona 1: hólons interiores ("eu" ou "nós") olhados de dentro de suas próprias fronteiras,
significando uma abordagem de primeira-pessoa para realidades de primeira-pessoa (1p x
1p), em ambas as formas, singular e plural. A forma singular é o dentro de um "eu"
(paradigmas ou injunções clássicos que geram, enagem e desvelam dimensões de primeirapessoa do singular de estar no mundo, que incluem a fenomenologia, introspecção,
meditação). A forma plural é o dentro de um "nós" (que geram, enagem e desvelam
metodologias como a hermenêutica, pesquisa colaborativa, epistemologia participativa).
Zona 2: hólons interiores ("eu" ou "nós") olhados de fora de suas próprias fronteiras,
significando uma abordagem de terceira-pessoa para realidades de primeira-pessoa (3p x 1p),
em ambas as formas, singular e plural. A forma singular é o fora de um "eu" (que pode ser
abordado por metodologias como o estruturalismo desenvolvimentista). A forma plural é o fora
de um "nós" (que pode ser abordado por metodologias como a antropologia cultural,
neoestruturalismo, arqueologia, genealogia).
Zona 3: hólons exteriores ("isso" ou "issos") olhados de dentro de suas próprias fronteiras,
significando uma abordagem de primeira-pessoa para realidades de terceira-pessoa (1p x 3p),
em ambas as formas, singular e plural. A forma singular é o dentro de um "isso" (que pode
ser abordado por metodologias como a fenomenologia biológica e a autopoiese). A forma
plural é o dentro de um "issos" (que pode ser abordado por metodologias como a autopoiese
social).
Zona 4: hólons exteriores ("isso" ou "issos") olhados de fora de suas próprias fronteiras,
significando uma abordagem de terceira-pessoa para realidades de terceira-pessoa (3p x 3p),
em ambas as formas, singular e plural. A forma singular é o fora de um "isso" (que pode ser
abordado por metodologias como o behaviorismo, positivismo, empirismo). A forma plural é o
fora de um "issos" (que pode ser abordado por metodologias como a teoria de sistemas, teoria
do caos e complexidade).2
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O Excerto C tratou da Zona 1; este excerto focaliza a Zona 2. O dois próximos excertos
tratarão das Zonas 3 e 4.
O que é, então, a Zona 2, e o que é a realidade do "fora de um interior"? E por que nós a
chamamos "a expressão de uma percepção"?
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II – Entrando na Zona 2: os foras de um interior
Introdução
Comecemos recordando que a Zona 1, ou o interior visto de dentro, é uma experiência de
primeira-pessoa de uma realidade de primeira-pessoa, seja singular (eu) ou plural (nós) – o
dentro de um "eu" ou "nós". Na figura 1(pg. 5), isso significa qualquer coisa vista de dentro ou
no interior das fronteiras de um hólon nos Quadrantes Superior Esquerdo e Inferior Esquerdo.
Na figura 2 (pg. 6), são apresentadas as principais metodologias que enagem essas zonas
interiores, a saber: a fenomenologia e a hermenêutica, respectivamente.
A Zona 2 é simplesmente esses mesmos hólons vistos de fora (ou vistos do exterior) –
consequentemente, "os foras do interior". É claro que todos esses hólons do Lado Esquerdo
são realidades interiores; portanto, você não pode ver seus dentros e foras no mundo exterior
sensório-motor. Você não consegue ver um "eu" ou "nós" lá fora, correndo pelo mundo
empírico. E, ainda assim, nós realmente conhecemos por familiaridade o que é um "eu", o que
é um "nós", bem como sabemos suficientemente bem onde estão suas fronteiras – daí por
que existem tantos paradigmas significativos que os enagem e acessam (da fenomenologia à
meditação, à hermenêutica).
"Interior", classicamente, significa primeira-pessoa, e "fora", classicamente, significa terceirapessoa. Assim, Zona 2, ou uma "visão de fora do interior", significa uma abordagem de
terceira-pessoa para realidades de primeira-pessoa.
Uma vez que abordagens de terceira-pessoa são normalmente um tipo de conhecimento de
"olhar" ou "à distância" (por exemplo, "ele vê a árvore"), e uma vez que abordagens de
primeira-pessoa são geralmente um tipo de conhecimento de "perceber" ou "tocar" (por
exemplo, "eu toco a árvore"), a Zona 2 envolve o que também pode ser chamado "a expressão
de uma percepção".
Essa visão "de fora" de realidades "interiores" acontece o tempo todo; por exemplo, sempre
que tento olhar mais objetivamente para mim mesmo; ou quando tento observar como os
outros me veem; ou, talvez, avaliar nossa amizade. Veremos muitos exemplos desse olhar de
fora para realidades interiores em breve. Mas note o ponto crucial: o componente "fora" (ou
terceira-pessoa) e o componente "interior" (ou primeira-pessoa) são ambos muito importantes:
essas abordagens são, na verdade, abordagens "de fora" ou "objetificadoras" ou "de terceirapessoa", mas são abordagens de um interior, e isso claramente implica que, em algum ponto
ao longo do caminho, esses interiores possam ser conhecidos por familiaridade – isto é, eles
possam ser vistos ou acessados (através de, por exemplo, quaisquer das metodologias da
Zona 1). Em outras palavras, eu não posso fazer um estudo real de terceira-pessoa de
realidades de primeira-pessoa, a menos que consiga ter algum acesso a essas realidades de
primeira-pessoa. Eu consigo ter acesso a uma percepção de forma objetiva, mas somente se,
para começar, conseguir localizar de fato essa percepção.
Essa é a marca registrada de todos os paradigmas da Zona 2: eles são abordagens de
terceira-pessoa para realidades em que haja algum tipo de acesso em modos de primeirapessoa. Como veremos, isto é bem diferente das abordagens de terceira-pessoa para hólons
apenas como terceiras pessoas – o que é típico da maioria das formas de teoria de sistemas,
por exemplo, e que envolve um tipo de abordagem de terceira-pessoa para realidades de
terceira-pessoa ("3p x 3p").
Por outro lado, a Zona 2 é "3p x 1p": uma terceira-pessoa de primeira-pessoa – uma
abordagem objetiva ou descritiva para realidades que eu conheço (ou posso conhecer) por
familiaridade. A Zona 2 é um horizonte de eventos maravilhosamente importante porque, em
uma matriz AQAL de perspectivas inatas, esta zona destaca, enage e gera ocasiões que me
ajudam a reconstruir os interiores de outro ser senciente, de modo que formas adicionais de
compreensão mútua e abraço compassivo mostrem-se em um Kosmos de radiante respeito.
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A expressão de uma percepção
Qual seria um exemplo de uma abordagem de terceira-pessoa para uma realidade de
primeira-pessoa? O que é exatamente a expressão de uma percepção?
O exemplo mais simples é: eu posso assumir uma posição de terceira-pessoa em relação a
meus próprios interiores – posso observar minhas próprias percepções. Posso tentar ser mais
objetivo sobre mim mesmo, tentar ver como os outros me veem, tentar distanciar-me um
pouco de mim e ver-me mais claramente. À medida que começo a afastar-me de minhas
próprias sensações imediatas, posso começar a interpretar, descrever ou conceituar essa
experiência. Fico perto de minhas próprias preensões observadas, mas começo a descrevêlas e conceituá-las através de um tipo de "objetividade interior". Em outras palavras, consigo
assumir um ponto de vista objetivo ou de terceira-pessoa para meus próprios interiores,
apreendendo-os de acordo com vários conceitos, teorias, mapas ou outros esquemas – ou
até mesmo tentando ver como os outros os veriam – deste modo, posicionando-me de fora,
mas ainda no âmbito de meu próprio horizonte interior.3
Essas imagens, sensações e fenômenos interiormente percebidos são geralmente chamados
"objetos internos" ou, mais corretamente, "objetos interiores"; usaremos ambas as
expressões. Quando sinto ou percebo diretamente esses objetos internos, esse é um tipo de
fenomenologia ou perspectiva de primeira-pessoa; quando tento vê-los como outros poderiam
vê-los, tendo mais para o lado de terceira-pessoa. Essa é uma versão dos foras dos interiores,
um tipo de abordagem de terceira-pessoa (ou objetivo) para realidades de primeira-pessoa
(ou subjetivas). É olhar para um hólon interior de fora, ou do exterior de suas fronteiras, que
é o que acontece quando eu o abordo como um objeto do meu sujeito. (Note, porém, que eles
não são meramente sujeitos e objetos, mas primeiras pessoas e terceiras pessoas.)4
Se esse é um exemplo dos foras dos meus interiores, o que dizer dos foras dos seus
interiores? E como eu os acesso?
Acontece o tempo todo na comunicação. Quando você e eu conversamos, estamos trocando
palavras, símbolos, signos e sinais de nossos interiores na tentativa de nos entendermos. As
palavras são, em parte, sinais exteriores de nossos estados interiores. Isto é, dois sujeitos
reúnem-se e, além de qualquer empatia harmônica (e outras formas de intersubjetividade ou
telepreensão prévias), eles tentam trocar sinais de seus interiores a fim de entender-se mais
acuradamente. (Esses sinais, símbolos ou signos não são meramente, ou até mesmo,
especificamente linguísticos, e, certamente, não se encontram necessariamente em ondas
pré ou translinguísticas de seres sencientes. Mas a troca linguística é talvez a melhor forma
de entender a comunicação e, portanto, eu a focalizarei a seguir.)
Como vimos no Excerto C, uma ação comunicativa desse tipo envolve a conversão de uma
terceira-pessoa "ele", "ela" ou "isso" (isto é, a pessoa de quem se está falando) em uma
segunda-pessoa "você" ou "tu" (isto é, com quem estou falando), e, se agora eu estiver
falando com você, a conclusão é que nós estamos nos comunicando e, portanto, estamos nos
entendendo suficientemente. Isto é, um "você" real (ou segunda-pessoa) pressupõe um pano
de fundo "nós" (ou primeira-pessoa do plural).
Portanto, observe a diferença entre uma segunda pessoa e uma terceira pessoa. Uma
segunda pessoa é implicitamente alguém que compartilha pelo menos algum tipo de cultura
comigo. Se você e eu não tivermos nenhuma compreensão um do outro, se formos totalmente
estranhos, na verdade seremos terceiras pessoas um para o outro – não haverá nenhuma
forma de conversarmos, comunicarmo-nos, ou entrarmos em ressonância: você não é um
"você", mas um "ele" ou até mesmo um "isso". Por outro lado, se você e eu estivermos nos
comunicando adequadamente ou ressonando completamente, então seu "eu" e meu "eu"
interenagem no nexo de um "nós". Você e eu estamos dentro de um nós, o que significa que
nossas trocas são internas a uma ação do nexo desse nós e, assim, você e eu somos
membros de uma rede interior composta ou cultura. Em resumo, qualquer "você" real existe
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apenas dentro de um círculo de algum tipo de "nós" (e quaisquer trocas reais com um você
real são internas à ação do nexo desse nós).
(Novamente, daí por que eu geralmente me refiro à segunda pessoa não simplesmente como
"você", mas como "você/nós" ou "tu/nós". Um você que não seja parte de um nós é, de fato,
um ele ou um isso. Portanto, eu normalmente resumo primeira pessoa, segunda pessoa e
terceira pessoa como "eu, nós e isso", uma vez que essa forma capta com mais precisão os
tipos de vínculo presentes em cada relação. Isso não significa absolutamente ignorar a
segunda pessoa, apenas contextualizá-la.)
Se você e eu estamos conversando, uma das coisas que fazemos é trocar sinais, símbolos
ou signos (todos sendo "issos" e artefatos de terceira-pessoa) a fim de nos ajudar a entender
um ao outro. A princípio, eu posso não entender o que você está dizendo, mas à medida que
continuamos a dialogar, seu significado fica cada vez mais claro. Você está apresentando
sinais exteriores ou objetivos de seu estado interior para que eu possa reconstruí-lo de uma
forma suficientemente fidedigna, a ponto de falar: "eu entendo o que você quer dizer". Neste
exemplo específico, eu não estou usando telepreensão ou ressonância harmônica a fim de
conhecer você; ao contrário, estou reconstruindo o que seu interior parece ser baseado na
troca comunicativa. O resultado, se bem-sucedido, é que, relativamente ao ponto particular
que está tentando transmitir, você e eu criamos ou enagimos fenomenologicamente um
espaço-nós de compreensão mútua a respeito do ponto em questão – ou um horizonte de
eventos compartilhado no âmbito do qual surge de forma atuante aquele ponto. (Esse "nós"
ou espaço de primeira-pessoa do plural é, posto de forma simples, o milagre de todos os
milagres.)
Agora, e se eu quiser estudar ou investigar esse espaço-nós (ou esse nexo cultural)? Como
podemos chegar a realidades de um "nós"? Entre outras coisas, posso olhar de dentro de
suas próprias fronteiras imediatas, ou de fora - posso abordá-las de dentro ou de fora da
própria fronteira-nós. A visão de dentro do "nós" é, claro, a hermenêutica. E, embora haja
muitas abordagens diferentes para olhar um "nós" de fora, uma das mais clássicas e influentes
é simplesmente o estruturalismo.
(Na fig. 2, o "estruturalismo" é mostrado no fora do interior individual, e a "antropologia cultural"
no fora de interiores coletivos. O estruturalismo pode ser, e é, usado em ambos, mas as
complexidades de hólons coletivos tornam o estruturalismo simplesmente uma das muitas
ferramentas úteis em antropologia cultural, enquanto, para os foras de interiores individuais,
com o passar do tempo, verificou-se que ele não tem nenhum competidor à altura e, por isso,
é apresentado como o exemplar da Zona 2 da primeira-pessoa do singular. Exploraremos
ambos.)
O estruturalismo é o estudo do comportamento de um hólon interior. (O hólon interior pode
ser singular ou plural, individual ou cultural, eu ou nós). É na verdade o estudo de realidades
interiores, mas um estudo que observa o comportamento delas sob algum tipo de ponto de
vista de fora. Já vimos que, por exemplo, eu posso assumir uma posição de terceira-pessoa
com relação a meus próprios interiores, e esse é o começo do estruturalismo. É uma visão
"objetiva" ou de terceira-pessoa de um hólon de primeira-pessoa; mas, em seguida, ele dá
um passo extra e tenta oferecer um relato reconstrutivo do padrão ou ação do respectivo hólon
interior.5 Isto é, tenta desvelar, descrever ou elucidar o que chamamos os "códigos de
internalidade" de um hólon, ou as regras e padrões que os sub-hólons internos ao hólon
seguem; no caso, os códigos de internalidade de um hólon interior (eu ou nós). Usamos o
exemplo do jogo de xadrez para mostrar como são algumas dessas regras ou padrões – você
e eu estamos jogando xadrez quando nossas interações são internas às regras do jogo (isto
é, quando nossos movimentos obedecem às regras, código de internalidade ou estrutura do
jogo).
Esse padrão interior (manifestado no comportamento de fora-exterior e reconstruído a partir
das regularidades desse comportamento) é chamado a estrutura interior do hólon,
11

significando as regularidades que governam os elementos que são internos a essa estrutura
interior (interno tanto à ação individual de um "eu" quanto à ação do nexo de um "nós"). Essas
regularidades ou estruturas representam os hábitos kósmicos, que são os modos
fundamentais da existência duradoura do hólon no espaço-tempo AQAL. O jogo de xadrez é
um exemplo simples das regras que governam um "nós" ou uma ação do nexo; o
estruturalismo é simplesmente a tentativa de descobrir essas regras. Vejamos o que isso
significa exatamente.
Metodologia representativa da Zona 2: o estruturalismo adequado
Continuemos a usar o jogo de xadrez para destacar algumas das questões centrais.
Comecemos observando que um fenomenologista, um estruturalista, um hermeneuta e um
teorizador de sistemas abordarão o jogo de xadrez de formas muito diferentes, cada um deles
acessando algumas dimensões importantes dessa ocasião social.
Um fenomenologista tentará agrupar todas as hipóteses e, simplesmente, descreverá os
fenômenos tão cuidadosamente quanto possível. Os jogadores, o tabuleiro do xadrez, as
dezesseis peças, todos serão fenomenologicamente ressaltados e descritos em seu
imediatismo. "Às coisas em si!", como é geralmente posto, e há muito valor nessa injunção.
Mas existe uma característica curiosa sobre o xadrez: as regras que as dezesseis peças ou
fenômenos seguem não podem ser encontradas nas coisas propriamente ditas, não podem
ser descobertas fenomenologicamente. As regras do xadrez não estão escritas em nenhuma
das peças, nem no tabuleiro; nem podem ser descobertas olhando-se cuidadosa e
extensivamente para os rostos dos jogadores. Na verdade, a essência do xadrez é invisível
para a fenomenologia típica.
Como primorosamente documentado por Foucault, é por isso que o estruturalismo causou
uma enorme sensação quando apresentado pela primeira vez, e por que suplantou
rapidamente a fenomenologia (especialmente em suas formas husserlianas) e a hermenêutica
(especialmente em suas formas heideggerianas). Por quê? Porque o estruturalismo é
exatamente projetado para chegar às regras do xadrez, que não podem ser discernidas por
quaisquer das outras metodologias. O estruturalismo, como prática ou paradigma social,
destaca as dimensões e perspectivas de hólons que envolvem os padrões, regras ou
regularidades – os hábitos kósmicos – que eles exibem. Aplicado corretamente, o
estruturalismo não impõe essas regras, mas as desvela. As pessoas já jogam xadrez; o
estruturalismo busca as regras e regularidades daquilo que elas já estão fazendo.
Esses padrões e regularidades não podem ser detectados pela fenomenologia, hermenêutica
ou teoria de sistemas, o que se torna particularmente óbvio quando olhamos para interações
sociais complexas, tais como as embutidas na linguagem, porque parte de sua existência
envolve perspectivas inatas não ativadas por essas outras investigações. Daí por que
Foucault disse, referindo-se à fenomenologia: "Então surgiu o problema da linguagem e ficou
claro que a fenomenologia não se comparava à análise estrutural ao levar em conta os efeitos
do significado que podem ser produzidos por uma estrutura do tipo linguístico. E naturalmente,
com a esposa fenomenológica achando-se desqualificada por sua incapacidade para tratar
da linguagem, o estruturalismo tornou-se a nova noiva." (E o próprio Foucault foi um dos
brilhantes pioneiros desse casamento.)
Como o estruturalismo faz isso? Como descobre essas regularidades de outra forma ocultas?
Basicamente, o estruturalismo é fenomenologia mais história. Isto é, começa com a
fenomenologia (e hermenêutica) – ou quaisquer realidades interiores de primeira-pessoa –
mas, a partir daí, acompanha os fenômenos por longos períodos de tempo e tenta distinguir
regularidades ou padrões seguidos pelos fenômenos. Esses padrões são, claro, as
"estruturas" no âmbito das quais os fenômenos se movem. Neste caso, todos os dezesseis
fenômenos do xadrez seguem regras específicas que não estão escritas em nenhuma parte
das peças propriamente ditas, mas que podem ser claramente percebidas se você assistir ao
jogo de xadrez por um período de tempo.
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Se o fenomenologista tenta descrever os fenômenos ou sinais presentes tão claramente
quanto possível (através de uma preensão imediata e uma postura descritiva vazia, o
hermeneuta tenta conhecer os próprios jogadores, íntima e pessoalmente, através de diálogo
mútuo e horizontes de significados compartilhados. O estruturalista dá um passo adiante e
tenta discernir, com o passar do tempo, os padrões regulatórios, invisíveis, ocultos, que
podem ser seguidos pelos jogadores e peças. Neste caso, as regras do xadrez.
Quando a investigação conhecida por estruturalismo é adequadamente seguida de acordo
com as diretrizes de seus próprios paradigmas – decidindo isolar temporariamente os críticos
que não estão tão comprometidos com eles, pois violam o princípio da não exclusão – o
estruturalista resumirá as respostas comportamentais que representam os exteriores da
intencionalidade em um conjunto de "estruturas" que representam os códigos de internalidade
dos hólons interiores engajados. Todo hólon ou entidade estável (seja um eu, nós, isso ou
"issos") possui algum tipo de identidade ou ação – cada todo apresenta alguma inteireza,
alguma coerência, e os estruturalistas tentam identificar a natureza dessa inteireza nos
domínios interiores.
Eis alguns tipos de estruturas holísticas que foram sugeridas (e para as quais existem
evidências significativas): os três estágios de desenvolvimento moral feminino de Carol
Gilligan: egoísta, de solicitude e de solicitude universal; os cinco graus de consciência de
Robert Kegan; a elucidação dos memes azul, laranja, verde, turquesa, etc. da Dinâmica da
Espiral; as famosas estruturas de Jean Gebser: arcaica, mágica, mítica, racional e integral; as
autoidentidades de Jane Loevinger: simbiótica, conformista, conscienciosa, individualista e
integral (etc.); a cognição operacional formal, a estrutura de valor relativístico-pluralista, o eu
autoconsciente, a consciência de quarta ordem, o estágio moral 2, o estágio participativo, o
estágio pré-convencional, o eu consciencioso, a cognição sensório-motora, a necessidade de
autorrealização, e assim por diante.
Todas essas são estruturas postuladas que tentam esclarecer hábitos kósmicos conhecidos
de domínios interiores. Essas estruturas são em si mesmas totalidades coerentes que ajudam
a enagir e gerar um mundo que é uma cocriação dessas estruturas ao perceber, conhecer e
sentir. O fato de estruturas cocriarem, introduzirem e enagirem mundos, e não meramente
percebê-los ou representá-los, é a revolução no cerne do entendimento pós-moderno, póskantiano (e, portanto, uma característica de qualquer pós-metafísica integral).
Note que, ainda que uma estrutura particular – como o meme vermelho, o estágio moral 1, ou
a estrutura de valor pluralista – não tenha conscientemente uma perspectiva holística, a
estrutura propriamente dita é holística. Isso é verdade para todos os hólons, todas as
estruturas, todas as totalidades/partes – o aspecto de inteireza é holístico em seu próprio nível
ou ele deixa de existir (ou existe em uma forma patológica ou fragmentada). Portanto, se
olharmos para a estrutura, digamos, do meme vermelho, essa estrutura, como todas as
estruturas, é caracterizada por inteireza, transformação e inclusão (vide abaixo); mas isso não
quer dizer que uma pessoa no nível vermelho esteja ciente do mundo como um todo, ou tenha
uma consciência completamente integral, ou uma filosofia de vida holística, ou algo assim. A
estrutura propriamente dita é uma unidade holística (ou autopoiética) a fim de funcionar, mas
isso não significa que a inteireza dessa estrutura particular inclua uma consciência da
totalidade de todas as outras estruturas ou do Kosmos em geral. Na verdade, só nos níveis
mais elevados de inteireza a totalidade torna-se um conteúdo consciente.
Essa é a razão por que pesquisadores como Gebser e Loevinger usam para seus níveis mais
elevados o termo real "integral" ou "integrado". Todos os níveis prévios, em suas formas
sadias, são integrados e holísticos (no nível respectivo); mas só os níveis mais altos começam
conscientemente a perceber essa inteireza e começam a tornar-se transparentes para si
mesmos. Portanto, todas as estruturas sadias são holísticas – seja um átomo, uma formiga
ou um macaco – mas só nas estruturas mais elevadas (pós-convencionais) essa inteireza
torna-se ciente de si mesma: a totalidade consciente da totalidade começa a caracterizar o
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conteúdo real das ondas amarelas e mais elevadas (é por isso que um estruturalismo
adequado como paradigma autoconsciente surge somente a partir do amarelo). Mas o ponto,
em qualquer caso, é que estruturas saudáveis são sempre holísticas, representando o
aspecto de inteireza de todas as totalidades/partes.
(Veremos como o estruturalismo difere da teoria de sistemas em breve; o ponto essencial é
que o estruturalista segue a inteireza de estruturas interiores de consciência e
intencionalidade, não estruturas exteriores de matéria, processos, teias e sistemas dinâmicos.
Os interiores precisam da fenomenologia e da hermenêutica para serem acessados de fato –
esse é o componente de "primeira-pessoa" da "terceira-pessoa da primeira-pessoa" do
estruturalismo; enquanto a teoria de sistemas nunca encontrou um interior com que se
importasse – é "terceira-pessoa de terceira-pessoa" – e consequentemente trata interiores
apenas até onde eles possam ser objetificados e conhecidos por descrição, não conhecidos
por familiaridade. Desse modo, o teorizador de sistemas trata tanto os jogadores quanto as
peças em termos de terceira-pessoa, como exteriores de um sistema holístico dinâmico
conectados via informações: a teoria de sistemas é uma terceira-pessoa de realidades de
terceira-pessoa [3p x 3p], diferentemente do estruturalismo, que é uma terceira-pessoa de
primeira-pessoa [3p x 1p], e da hermenêutica, que é uma primeira-pessoa de primeira-pessoa
[1p x 1p]. Desnecessário dizer, todas essas metodologias são ingredientes valiosos de
qualquer pluralismo metodológico integral.6 Mas o que estamos fazendo nesta seção é olhar
mais intimamente para os tipos de metodologias que melhor acessam a Zona 2 – o 3p x 1p –
ou os foras dos interiores, tanto nas formas singulares quanto plurais, principalmente no que
se refere ao estruturalismo adequado.)
Como dissemos, os estruturalistas tentam elucidar o aspecto da inteireza de um todo/parte ou
hólon interior. Essa inteireza é chamada a "estrutura". Alguns dos estruturalistas
verdadeiramente brilhantes são Jean Gebser, James Mark Baldwin, Jean Piaget, Lawrence
Kohlberg, Abraham Maslow, Erik Erikson, Clare Graves, Robert Kegan e Jane Loevinger,
entre muitos outros (retornaremos ao trabalho de todos eles em breve).
Antes deles, estruturalistas pioneiros foram Levi-Strauss, Roland Barthes, o Foucault inicial e
Lacan, entre outros. Infelizmente, como frequentemente acontece, seus paradigmas e teorias
de vanguarda, porém menos adequados, acabaram por definir o "estruturalismo" como um
todo, de forma que, quando surgiram os "pós-estruturalistas", eles interpretaram o pósestruturalismo como algo que ia completamente além do estruturalismo, enquanto,
simplesmente o pós-estruturalismo tentava ir além do estruturalismo inadequado (e acabou
ficando aquém dele). Daqui em diante, "estruturalismo" sempre significará estruturalismo
adequado, ou estruturalismo qualificado, como considerado pela comunidade avançada de
conhecimento contínuo daqueles que se engajaram no paradigma.
Já que as "estruturas" causaram tanto confusão – especialmente levando-se em conta a
definição própria do pós-modernismo de ser "pós-estruturalista" – vamos olhar mais
intimamente para os tipos de estruturas que até mesmo o pós-modernismo, coerentemente,
não negou ou desconstruiu.
O significado de uma estrutura
O conceito de "estrutura" não está de modo algum confinado ao estruturalismo. Na verdade,
a ideia geral de "estrutura" é usada praticamente por todas as escolas de biologia, psicologia
e sociologia, entre outras. O Oxford Dictionary of Sociology define estrutura como "um termo
livremente aplicado a qualquer padrão recorrente...". O Penguin Dictionary of Psychology
apresenta: "uma configuração organizada, padronizada, relativamente estável". Nenhum
teorizador sério duvida que esses tipos de estruturas existam.
Os estruturalistas simplesmente especializam-se em estudar esses padrões recorrentes,
esses hábitos ou configurações kósmicos. Como vimos no Excerto A, estruturalistas
adequados geralmente definem uma estrutura como um "padrão holístico, dinâmico de
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processos auto-organizadores que se mantêm como configurações estáveis através de sua
reprodução contínua". Como também vimos no Excerto A, para a metateoria AQAL, a forma
mais simples de olhar para esses padrões é como um espaço de probabilidades. A "estrutura"
de uma ação individual e/ou de uma ação do nexo cultural é basicamente a probabilidade de
descobrir, em um local particular das dimensões interiores da matriz AQAL de perspectivas
inatas, o comportamento que é descrito ou definido como "dentro da estrutura". Qualquer outra
coisa que uma "estrutura" possa ser, a forma menos objetável de defini-la é simplesmente
como um espaço de probabilidades. Portanto, tecnicamente, para a metateoria integral,
estruturalismo significa uma descrição exterior de terceira-pessoa, em termos "isso", da onda
de probabilidades de encontrar um comportamento particular "eu" ou "tu/nós" em um ambiente
específico do espaço-tempo da matriz AQAL.7
(Claro, existem muitas palavras que podem ser aplicadas, sendo "estrutura" comumente
usada em um sentido muito amplo para caracterizar qualquer forma, padrão ou ação em
quaisquer dos quadrantes – interior ou exterior, individual ou coletivo. Sheldrake, por exemplo,
usa "estrutura" para definir ressonância mórfica; Maturana e Varela usam-na para descrever
acoplamento estrutural; os psicólogos usam-na para descrever estágios de desenvolvimento;
os sociólogos, para definir comportamento agregado; os neurologistas, para formação de
tecido, e assim por diante. Quando me refiro a uma estrutura como sendo uma onda de
probabilidades, estou usando o termo "estrutura" no sentido amplo, atribuindo-a ao padrão ou
regime de qualquer hólon em qualquer quadrante – como a estrutura de uma molécula, a
estrutura de uma cidade, a estrutura do meme verde, e assim por diante. "Estrutura", no
sentido mais restrito, significa uma estrutura interior, particularmente elucidada pela prática
paradigmática do estruturalismo adequado. Espero que o contexto torne claro o uso
pretendido – porque, se não, as minhas e as suas interseções comunicativas não serão
internas a um "nós" e você não terá a mínima ideia do que estou falando. Como,
provavelmente, acaba de acontecer com esta frase.)
O estruturalismo comparado à teoria de sistemas
Observe novamente os termos que os estruturalistas adequados usam para se referir a uma
estrutura: "um padrão holístico, dinâmico, de processos auto-organizadores que se mantêm
em configurações estáveis". De cara, você pode ver que são termos "isso" de terceira-pessoa.
De fato, todas as estruturas propostas por estruturalistas (como as regras do xadrez, o meme
turquesa, a cognição operacional formal, a estrutura de valor relativístico-pluralista, o eu
autoconsciente, a consciência de quarta ordem, o meme verde, o estágio pré-convencional,
etc.) não são descritas em termos de primeira-pessoa, mas em termos de terceira-pessoa;
entretanto, esses termos de terceira-pessoa (ou significantes) assumem, como seus
referentes, interiores de primeira-pessoa e segunda-pessoas. Esse é um ponto crucial. O
estruturalista estuda basicamente o comportamento, mas não é um behaviorista; e o
estruturalista descreve basicamente sistemas, mas não é um teorizador de sistemas.
A razão é que o estruturalismo é o estudo de um interior visto de fora de suas próprias
fronteiras fenomenológicas (de um ponto de vista de terceira-pessoa) – mas, por necessidade,
dentro das fronteiras de um "nós" mais amplo (ou de um ponto de vista de primeira-pessoa
do plural) – donde o estudo "científico", objetivo, de terceira-pessoa, de fora, de realidades
interiores de primeira-pessoa (individuais ou culturais).8 A teoria de sistemas não tenta
acessar um "nós" (nem são destacados por sua metodologia específica os tipos de "nós"
inextricavelmente envolvidos) – em nenhum caso, a teoria de sistemas típica acessa os
horizontes de eventos interiores de primeira-pessoa e segunda-pessoa. Daí por que dizemos
que o estruturalismo é o estudo do comportamento de totalidades interiores (3p x 1p); a teoria
de sistemas, o estudo do comportamento de totalidades exteriores (3p x 3p).9
Quando pesquisadores se dedicam à prática social da teoria de sistemas, eles estão
particularmente interessados em descrever o comportamento de sistemas observáveis;
descrevem o comportamento exterior de indivíduos compostos, de tal forma que suas
relações ou interações exteriores são internas a um sistema ou ação do nexo social. Eles
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podem assumir uma visão "de dentro" desse sistema exterior (como a autopoiese social de
Luhmann) ou uma visão mais tradicional "de fora" (como a teoria de sistemas padrão), mas
em nenhum momento tentam alcançar as dimensões de primeira-pessoa (singular ou plural)
do hólon. Eles olham para o dentro ou fora dos exteriores, não para o dentro ou fora dos
interiores.
Em resumo, o teorizador de sistemas típico não tenta chegar ao "eu" ou ao "nós" de um hólon,
mas só ao "isso" e ao "issos" de um hólon. Os teorizadores autopoiéticos, bem como os
teorizadores de sistemas tradicionais, não tentam descrever os sentimentos, preensões,
desejos, impulsos, insights, luminosidades, êxtases, satoris ou samadhis de um hólon a
qualquer momento – e, francamente, como teorizadores de sistemas, possivelmente não
poderiam se importar menos. E se estiverem interessados em tais interiores, imediatamente
os traduzem em termos de terceira-pessoa e referem-se a interiores subjetivos como
consistindo de módulos de processamento de dados, transferência de informações por redes
neurais e circuitos sinápticos, unidades de processo linguístico, computações cognitivas, bits
de dados digitais e assim por diante. Eu não estou dizendo que essas coisas não existam,
simplesmente que são os interiores de exteriores, não os interiores de interiores.
O estruturalista, como o teorizador de sistemas, trabalha (pelo menos em parte) com um
conhecimento por descrição, ou uma descrição de terceira-pessoa do comportamento do
hólon. Mas, diferentemente do teorizador de sistemas, o estruturalista trabalha com o
comportamento de um hólon interior – o comportamento de um "eu" ou de um "nós," não de
um "isso" ou de um sistema de "issos".10 O estruturalismo estuda os hólons interiores "eu" ou
"nós" de fora, acompanhando seu comportamento com o passar do tempo – onde
"comportamento" significa os aspectos desses hólons interiores que se manifestam sob a
forma de comportamento exterior (comportamento verbal, comportamento cognitivo,
comportamento moral, os movimentos que as peças do xadrez fazem, etc.).11 Isso significa
que, em certo ponto, o estruturalista deve ter algum tipo de acesso a esses hólons interiores,
pois, caso contrário, não terá de fato nenhuma ideia do que está medindo, estudando ou
descrevendo. Um teorizador de sistemas, por outro lado, pode estudar os padrões de trânsito
de automóveis em uma cidade, o comportamento de um ecossistema, a formação de um
formigueiro ou o comportamento de um sistema de gases, com pouca ou nenhuma
necessidade de entrar "dentro" das preensões desses indivíduos compostos. Tudo que
necessita é simplesmente acompanhar as relações de suas interações exteriores (donde uma
terceira-pessoa de terceira-pessoa).
Um estruturalista também estuda e descreve configurações de comportamento (em um hólon
individual ou cultural). Esses comportamentos – tais como o comportamento verbal, ou o
comportamento de organismos humanos quando se reúnem na igreja, ou as ações que
tomam quando trocam dinheiro no mercado, ou jogam xadrez – têm de fato correlatos
exteriores (porque todos os hólons têm quatro quadrantes; e, claro, essas trocas físicas são
vínculos ou nodos de vários ecossistemas, sistemas sociais, sistemas geopolíticos, e assim
por diante). Mas esses exteriores também têm interiores que não podem ser reduzidos a, ou
captados por, essas trocas exteriores e, portanto, esses interiores não podem ser
adequadamente conhecidos por descrição, só por familiaridade. Consequentemente, esses
interiores não podem ser acessados pela teoria de sistemas, ecologia, autopoiese,
behaviorismo ou teoria da complexidade, apenas por introspecção, meditação,
fenomenologia, hermenêutica, telepreensão, investigação colaborativa, e assim por diante
(isto é, os dentros de interiores acessados somente por metodologias da Zona 1).
Uma vez obtida essa familiaridade, não importa como, esses interiores podem continuar a ser
explorados de dentro, por exemplo, pela fenomenologia ou hermenêutica (1p x 1p) ou de fora,
por várias formas de estruturalismo ou antropologia (3p x 1p). É por isso que dizemos que o
estruturalismo origina-se do desenvolvimento de um conhecimento por descrição de
realidades conhecidas apenas por familiaridade; e é aí que o estruturalismo vai ao encontro,
e necessita, da fenomenologia e hermenêutica, pois somente elas realmente fornecem o "1p"
do "3p x 1p".
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Matando a cultura e a consciência
Por exemplo, se vou tentar estudar a estrutura, gramática ou sintaxe da língua grega, eu
simplesmente devo aprender grego. Tendo feito isso, posso enagir e gerar um espaço de
mundo linguístico generalizado onde consigo permutar sinais significativos e comunicar-me
com outras pessoas desse mundo linguístico – eu estabeleci algum tipo de solidariedade de
fundo na qual pode acontecer um entendimento mútuo: sou conduzido aos domínios interiores
desse mundo enagido (via horizontes hermenêuticos compartilhados). Agora tenho acesso a
diversos "nós" nesse espaço cultural e, portanto, posso estudar esses nós de dentro ou de
fora.
Como estruturalista, escolherei estudá-los de fora (mas no âmbito dos espaços interiores
globais dos nós). Uma vez no interior desse espaço linguístico/cultural, não estou interessado,
como estruturalista, em tentar conhecer os indivíduos pessoalmente, ou tentar interpretar seus
significados e valores particulares; ao contrário, tento dar um passo atrás do próprio idioma e
localizar regras ou regularidades que ele esteja seguindo – exatamente como nas regras do
xadrez. Mas eu não conseguiria seguir esses padrões linguísticos meramente do exterior,
porque não saberia quando uma pessoa estaria emitindo uma expressão com significado ou
um ruído sem sentido (e, portanto, não saberia o que incluir na estrutura da gramática e o que
excluir: não saberia o que tem significado interno versus mero ruído de dentro). Daí por que
a teoria de sistemas nunca estará capacitada a explicar a linguística.
O que descobrirei, como estruturalista, é que signos linguísticos realmente seguem padrões
– padrões que são estáveis por longos períodos de tempo, padrões que representam os
hábitos kósmicos das interseções desenvolvidas pelas pessoas que falam o idioma grego ao
longo dos séculos (e milênios), padrões que encarnam algumas das muitas formas de seres
sencientes entrarem em contato no âmbito dos espaços percebidos de horizontes
compartilhados – e padrões que estão sedimentados, neste caso, na estrutura da língua grega
(o que é o mesmo que dizer, em termos de 3p, padrões que representam a probabilidade de
encontrar um tipo particular de comportamento linguístico em um espaço-tempo local
específico da matriz AQAL; ou em termos de 1p, padrões que representam as formas que
duas ou mais almas podem sentir sua união dentro dos horizontes de solicitude e
compreensão mútuas).
É através de uma visão de terceira-pessoa para essas realidades de primeira-pessoa que a
sintaxe e a gramática podem ser elucidadas em termos descritivos, o que nada mais é que a
explicação do que os falantes gregos já vêm fazendo de qualquer maneira. Isto não significa
que o idioma grego (langue) possa ser estudado separada ou isoladamente do grego falado
no dia-a-dia (parole), ou que, de alguma forma, sua "estrutura" global (sincronia) é isolável de
sua história e desenvolvimento (diacronia) – ambos, erros que os estruturalistas pioneiros
tenderam a cometer. Como veremos no Excerto E (Semiótica Integral), a estrutura de uma
língua (sua sintaxe) não pode ser isolada de sua expressão real e de seus contextos
geradores de significado (sua semântica), ambas interligadas por uma pragmática com a
intencionalidade interior e o comportamento exterior de seus falantes. (Como também
veremos, isso nos permite contar com o trabalho de Jürgen Habermas e sua pragmática
formal, que é a única teoria linguística sofisticada que tenta ser integral, e que chega, em larga
escala, até o meme turquesa.)
Quando o estruturalismo tenta estudar, digamos, a linha de desenvolvimento de valores em
um ser humano (por exemplo, valores vermelhos, valores azuis, valores laranja, valores
verdes), deve ter algum tipo de compreensão – compreensão hermenêutica – do que
exatamente são esses valores e o que eles significam, pois, caso contrário, não poderá afirmar
quando um comportamento particular é interno ou externo a uma atividade. O estruturalismo
vai realmente estudar esses valores de fora, e do exterior, mas somente após, no interior,
compreender seu significado geral e como detectá-lo. Se, como na teoria de sistemas, o
estruturalismo tratasse meramente dos comportamentos exteriores, colapsaria todas as
intencionalidades interiores em marcadores locais específicos e trataria o comportamento de
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um humano e o comportamento de um caminhão como a mesma coisa: uma unidade no
sistema anônimo.
Daí por que afirmamos que abordagens como a teoria de sistemas, a ecologia e os sistemas
sociais inadvertidamente matam a cultura e a consciência. Como abordagens que
exemplificam maravilhosamente a Zona 4 (ou "3p x 3p"), elas não estão equipadas para lidar
com o "1p" ou realidades interiores de seres sencientes e, desse modo, dimensões reais de
seres sencientes são perdidas pela ecologia e teoria de sistemas. Analisemos esse ponto
mais cuidadosamente...
A ecologia comparada ao estruturalismo
O que gostaria de fazer nesta seção é apresentar vários exemplos diferentes de por que você
e eu podemos compartilhar o mesmo ecossistema – ou panorama exterior – e não
compartilhar o mesmo panorama interior.12
Os teorizadores de sistemas gostam de dizer que a teoria de sistemas lida com a "realidade
completa" e, desse modo, cobre todas as bases holísticas. Por exemplo, eles ressaltam que
a teoria de sistemas dinâmicos pode até ser usada com sucesso para descrever os padrões
de tráfego nas grandes cidades. E isto é verdade – o fluxo de automóveis segue padrões
específicos que são bem captados pela teoria de sistemas. Mas a teoria de sistemas não pode
lhe dizer se o motorista (isto é, a intencionalidade) de um automóvel particular é vermelho,
azul, laranja, verde e assim por diante – e são esses domínios interiores que contêm a chave
não só para a maior parte da existência e motivação humanas, como também para todas as
percepções de seres sencientes ao longo do Kosmos. Se tudo que fizermos for descrever os
padrões de tráfego de seres sencientes – usando a ecologia, a teoria de sistemas, a teoria do
caos e da complexidade – estaremos realmente reduzindo toda consciência de primeirapessoa a objetos de terceira-pessoa, "issos" e artefatos: matamos a cultura e a consciência.
Não estou dizendo que os automóveis não sigam esses padrões de sistemas; estou dizendo
que esses padrões de sistemas são apenas parte da história. Quanto à história interior – seja
a de uma célula, de um cervo, de um macaco, ou de um meme azul – temos de olhar em outro
lugar, não substituir essas abordagens, mas complementá-las.
O problema específico aqui é que, embora todos os hólons tenham (pelo menos) quatro
quadrantes, de tal forma que todos os interiores têm correlatos exteriores, um conjunto bem
parecido de realidades físicas exteriores pode sustentar interiores significativamente
diferentes. Por exemplo, digamos que alguém esteja em um estado de ondas cerebrais teta
(um estado exterior-objetivo no cérebro ou no Quadrante Superior Direito), que, como já
demonstrado, sustenta estados de criatividade artística, certos tipos de meditação e
velocidades crescentes de aprendizagem (no Quadrante Superior Esquerdo). Mas, como o
pioneiro do biofeedback Elmer Green ressaltou: "se alguém estiver em um estado teta, não
podemos afirmar se está meditando ou pensando em formas criativas para roubar um banco".
Em outras palavras, panoramas exteriores semelhantes podem sustentar panoramas
interiores bastante diferentes, porque não existe nenhuma cartografia unívoca simples de
exteriores para interiores. Eles habitam espaços fenomenológicos que não são negativos
fotográficos um do outro, mas, sim, seguem suas próprias topografias, geralmente bem
diferentes, embora inseparáveis. Todas as metodologias apresentadas nos quadrantes
interiores do Lado Esquerdo na figura 2 (como a fenomenologia, a hermenêutica e o
estruturalismo) tentam elucidar esses interiores, fenômenos não fisicamente locais, nos seres
sencientes humanos e não humanos.
Claro que esses interiores estão inseparavelmente conectados a realidades exteriores,
inclusive sistemas sociais e ecossistemas exteriores, mas as linhas de conexão não são
topológicas; o mais sutil fio de comunicação permitirá que uma pessoa em Moscou e outra na
Islândia desenvolvam uma amizade muito forte (um "nós" cultural ou do Quadrante Inferior
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Esquerdo), embora estejam fisicamente separadas por milhares de quilômetros e dezenas de
ecossistemas locais. Reciprocamente, posso ser seu vizinho, vivendo no mesmo ecossistema
e, mesmo assim, não sermos amigos.
Em síntese, solidariedade e geografia não são a mesma coisa; valores compartilhados e
espaços físicos compartilhados não são equivalentes.
Da mesma maneira que os estados cerebrais teta (que são os exteriores objetivos de um
indivíduo) sustentam estados interiores de consciência geralmente diferentes, nós podemos
estar no mesmo "sistema ecológico teta" – a mesma rede exterior objetiva – e, ainda assim,
você estar meditando e eu pensando em como roubar um banco. O mesmo sistema ecológico
pode sustentar um Gandhi e um Charles Manson. Afirmar que o ecossistema é a realidade
primária e fundamental – e que tanto Gandhi quanto Manson deveriam simplesmente viver
em harmonia com o ecossistema – é na verdade afirmar que "ecossistema" e "viver em
harmonia com ele" NÃO são a mesma coisa – e esse é exatamente meu ponto.
Em outras palavras, a questão crucial, geralmente não notada em abordagens ecológicas, é
que nós realmente podemos viver em harmonia com a natureza ou não viver em harmonia
com a natureza, o que significa que a natureza não é o fator determinante, levando-nos à
conclusão que a consciência ecológica não pode ser explicada pela ecologia.
Essa não é uma questão trivial sobre alguns interiores; aplica-se a seres sencientes em geral.
Panoramas interiores e panoramas exteriores são aspectos ou dimensões realmente
diferentes da mesma ocasião – mas o "diferente" é tão real quanto a "mesma". Dando um
exemplo pertinente: nos seres humanos, valores verdadeiramente ecológicos não surgem até
o desenvolvimento da onda de consciência verde e não florescem até a onda amarela. Antes
dessas ondas de desenvolvimento interior, a consciência ecológica globocêntrica não está
presente – encontra-se além da compreensão de beges, roxos, vermelhos e azuis.
A ecologia globocêntrica ou global está além da compreensão da consciência do meme roxo
ou tribal, como Clare Graves assinala: "há um nome diferente para cada curva no rio, mas
nenhum nome para o rio". Da mesma forma, a consciência ecológica global está além do
meme egocêntrico vermelho e do meme mítico-associativo azul. Ela emerge somente no
meme verde e floresce apenas no amarelo – nenhum deles é considerado ou explicado pela
própria ecologia. Em outras palavras, as diversas realidades que possibilitam o surgimento da
consciência ecológica não são levadas em consideração pela ecologia. (É por isso que reduzir
a realidade à ecologia é, de fato, destruir realidades ecológicas.)
Uma vez que esses estágios de desenvolvimento interior, que levam à capacidade para
consciência ecológica, são elucidados somente pelo estruturalismo, segue que a ecologia
exterior depende do estruturalismo interior para se tornar inteiramente eficaz.
Eu e meus interiores azuis pertencemos ao Lion's Club local; você e seus interiores amarelos
pertencem ao Integral Institute local. Já vimos que isso significa que você e eu compartilhamos
cultura interior até o nível azul; e, portanto, podemos conversar no âmbito de um "nós"
significativo até o discurso do nível azul, porque os signos e sinais que trocamos terão
referentes suficientemente semelhantes até o espaço de mundo azul (e, desse modo,
compartilharemos uma solidariedade cultural até esse ponto). Mas símbolos, palavras e
signos verdes e amarelos serão "grego" para mim; seus referentes estão literalmente além da
minha compreensão, e, portanto, embora eu possa ouvir seus significantes, eles não
apresentam nenhum significado real para mim. Eu não estou dentro de nenhum "nós" em que
minhas interseções sejam internas aos padrões desses espaços fenomenológicos. Eu,
literalmente, não consigo ver o que você está falando. Seus valores amarelos incluem uma
consciência ecológica global ou globocêntrica; meus valores azuis não. Nós vivemos no
mesmo ecossistema, mas só um de nós possui consciência ecológica.
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Qualquer ecologia verdadeiramente integral seguramente desejaria levar todos esses fatos
em consideração. Para se ter economias sustentáveis vivendo em harmonia com
ecossistemas, os seres humanos devem ter níveis interiores de desenvolvimento que possam
sustentar a consciência ecológica: não existe desenvolvimento exterior sustentável sem o
correspondente desenvolvimento interior, nenhum panorama exterior que consiga sobreviver
sem um panorama interior capaz de mantê-lo. É inútil enfatizar a Teia da Vida globocêntrica
se as pessoas estão em níveis egocêntricos e etnocêntricos de desenvolvimento interior –
alarmantes 70% da população mundial ainda estão.
Note que a ecologia profunda, por exemplo, que é uma maravilhosa afirmação da necessidade
de uma transformação de consciência, a fim de perceber o interrelacionamento ecológico, faz
os seguintes tipos de declarações, parafraseando Arne Naess: "o senso de autoidentidade de
um ser humano pode expandir-se de uma identidade com o organismo individual, para uma
identidade com a família ou tribo, para uma identidade com uma nação inteira, para uma
identidade com toda a humanidade. Mas também pode dar mais um passo e descobrir uma
identidade com toda a vida, e é aí onde começa a ecologia profunda".
Concordo. Mas a ecologia profunda não tem absolutamente nada mais a dizer sobre esses
estágios reais de transformação interior – egocêntrico para etnocêntrico, para globocêntrico,
até kosmocêntrico – estágios que foram, de fato, estudados com extraordinário detalhe por
estruturalistas do desenvolvimento. A ecologia profunda simplesmente define a meta sem
evidenciar um conhecimento do caminho para essa meta. E a razão para essa lacuna ou
omissão mutiladora, estávamos dizendo, é que a ecologia é essencialmente uma metodologia
da Zona 4, enquanto os estágios interiores a caminho de uma meta ecológica são elucidados
somente por paradigmas da Zona 2. Obviamente, uma efetiva ecologia incluiria ambas,
porque, caso contrário, a ecologia promove uma meta sem caminho, um nobre ideal sem
meios, uma maravilhosa ambição sustentada apenas por eflúvios, exortações e
recriminações, não por práticas efetivas.
Uma ecologia verdadeiramente integral ou AQAL leva todos esses fatores em consideração.
A ecologia integral está sendo forjada por vários de meus colegas do Integral Institute (por
exemplo, Michael Zimmerman, Sean Hargens, Chris Desser), uma abordagem que inclui não
apenas as complicadas redes de ecossistemas, como também os estágios/estruturas
interiores de consciência que possibilitam o surgimento da consciência ecológica, que, em si,
quer proteger a ecologia. Em nossa opinião, qualquer coisa menos que uma abordagem
integral ou AQAL para a ecologia está fadada a falhar, não porque esteja errada, mas porque
é parcial. Por outro lado, o uso de uma estrutura AQAL e de seu Pluralismo Metodológico
Integral permite uma integração da maior parte das principais escolas de ecologia, cada uma
contendo uma peça importante do quebra-cabeça integral global. (Retornaremos à ecologia
integral no Excerto E.)
A hermenêutica comparada ao estruturalismo
Chame esta seção "familiaridade versus descrição: você teve de estar lá".
Uma vez que a hermenêutica é a história de dentro de interiores (1p x 1p), ela envolve um
conhecimento por familiaridade, enquanto as outras três zonas, que consideram foras e/ou
exteriores, envolvem um conhecimento por descrição (isto é, as outras três zonas têm pelo
menos um "3p" nelas.) Essa talvez seja a única importante diferença entre a
hermenêutica/fenomenologia e as outras três zonas, e é essa dimensão crucial,
desnecessário dizer, que é devastadora para qualquer dependência exclusiva das outras
zonas (do estruturalismo a ecologia, a teoria de sistemas). Daí por que a confiança no
estruturalismo, por mais importante que seja, não consegue vencer um debate (como
nenhuma zona – nem quadrante, nem nível, nem linha, nem estado, nem tipo – sozinha
consegue). Isso é vital para reconhecer, porque os estruturalistas, como quaisquer outros
defensores de um paradigma particular, podem se envolver em vários tipos de absolutismos
(incluindo o absolutismo de quadrante, absolutismo de zona e absolutismo de linha).
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Eu e meu interior azul podemos ler o livro Dinâmica da Espiral, e posso memorizar as
descrições e definições de todas as principais estruturas e vmemes. Posso memorizar as
palavras e os significantes que definem o bege, o roxo, o vermelho, o azul, o laranja, o verde,
o amarelo e o turquesa. Se você me pedir para descrever o turquesa, serei capaz de fazê-lo
perfeitamente. Isso significa que eu esteja no nível ou estrutura turquesa de desenvolvimento?
Claro que não. "Estruturas", como dissemos, são descrições de terceira-pessoa (na
linguagem "isso") de realidades de primeira-pessoa e, portanto, posso memorizar as
descrições sem realmente conhecer as respectivas realidades. Acesso esses "issos" por
descrição, mas só tenho acesso às correspondentes realidades "eu" se me transformar até
esses níveis, estágios ou estruturas e, desse modo, conhecer essas realidades por
familiaridade.
Em resumo, conhecimento por familiaridade envolve transformação; conhecimento por
descrição envolve translação.
(Esse é outro modo de apresentar o problema com a ecologia, uma impropriedade que
também faz claudicar a maioria das abordagens do "novo paradigma", porque muitas pessoas
simplesmente repetem as descrições de ondas de consciência altamente integradas, uma
atuante teia da vida, conscientização não dual e solidariedades integrais, sem ter se
transformado de fato em um conhecimento por familiaridade dessas realidades integrais.)
Robert Kegan (cujos livros The Evolving Self, In Over Our Heads e Languages of
Transformation são soberbos exemplares de estruturalismo adequado), assinala que leva, em
média, cinco anos para a maioria das pessoas passar por um estágio importante de
desenvolvimento qualquer. Assim, por exemplo, se eu estiver no azul (onde me falta a
consciência ecológica globocêntrica), e você, dois estágios de desenvolvimento à minha
frente, no verde (e possuir uma consciência ecológica bem desenvolvida), e estiver tentando
me convencer de que eu deva adotar uma perspectiva ecológica como a sua, então tudo que
terá de fazer é esperar dez anos para que eu me desenvolva até o verde, quando então,
concordarei com você.
Em outras palavras, a ideia de que podemos encetar um "diálogo" sobre consciência
ecológica; ou de que basta meramente "aprendermos" um novo paradigma; ou substituir a
visão de mundo mecanicista newtoniano-cartesiana por uma visão de mundo holística – todas
essas abordagens são consideravelmente irreais. Exatamente porque lhes falta as
metodologias da Zona 2, elas não estão cientes dos estágios de desenvolvimento de
consciência que são necessários a fim de poder assegurar uma visão de mundo
verdadeiramente globocêntrica, holística, integral, em primeiro lugar. Como dissemos
anteriormente, essas abordagens, na verdade, apresentam uma meta maravilhosa sem
nenhum modo para alcançá-la; uma visão nobre sem caminho para atingi-la; uma ecologia
que faz pouco pela ecologia.
Paradigmas sem caminho, ai de nós! (O que significa paradigmas sem paradigmas, já que
paradigmas são caminhos, não mapas, e essas abordagens apresentam apenas mapas de
um território que ninguém sabe como alcançar.) Mas é justamente aí onde se encontra a força
do estruturalismo adequado e a contribuição maravilhosa das metodologias da Zona 2.
Retornaremos à natureza exata da pesquisa estrutural a seguir, em conjunto com o estudo de
Carol Gilligan sobre os estágios de desenvolvimento moral feminino, e resumiremos as
contribuições trazidas pelo estruturalismo para o pluralismo metodológico integral, incluindo
uma compreensão de como realmente trilhar o caminho para uma consciência globocêntrica
(na ecologia, política, educação, medicina...).
Enquanto isso, existe de fato uma diferença profunda entre conhecimento por descrição, que
podemos obter por translação, e conhecimento por familiaridade, que só obtemos por
transformação. Os indivíduos podem aprender as descrições, mapas, nomes, e definições de
terceira pessoa de ondas de desenvolvimento mais elevadas (inclusive a consciência
sistêmica ecológica) sem realmente transformar-se para esses níveis mais altos, e isso,
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ironicamente, pode impedi-los de dar os passos necessários para realmente despertar esses
níveis mais elevados em si mesmos (e, portanto, ser efetivamente útil para Gaia). Esse é um
problema constante nas abordagens do "novo paradigma", que oferecem simplesmente
descrições sem desenvolvimento.
E, pela mesma razão, pode ser um problema para o próprio estruturalismo. Uma vez que ele
apresenta uma série maravilhosa de mapas de terceira pessoa de consciências de primeira
pessoa, o estruturalismo, inadvertidamente, pode contribuir para as pessoas meramente
memorizarem o mapa e nunca descobrirem o território. Como sempre, somente quando o
estruturalismo assume seu lugar na mesa integral pode-se pôr a serviço de um bem maior. O
estruturalismo consegue de fato descrever os foras de ondas de consciência interiores, mas
essas ondas somente podem ser conhecidas de dentro por familiaridade, somente por
transformação, somente por toque direto no coração vivo, uma canção que só pode ser
cantada de dentro.
Heidegger e Foucault: abordagens clássicas das Zonas 1 e 2
Um excelente (e extremamente influente) exemplo das diferenças básicas entre hermenêutica
(Zona 1) e estruturalismo (Zona 2) pode ser visto no trabalho de Heidegger e Foucault.
Embora evocassem fortemente ambas as zonas, eles também deram peso desproporcional a
uma delas, Heidegger focando mais profundamente a natureza geradora de significado da
Zona 1 e a necessidade de acessá-la de dentro (1p x 1p); Foucault dando um passo atrás,
em uma avaliação monológica, e inspecionando os mesmos eventos de fora (3p x 1p), como
estruturas que criam mundos. Ambos enfatizaram a natureza pós-moderna de enação do
conhecimento – não percebemos mundos, nós os cocriamos – mas essas ocasiões de enação
foram abordadas de dentro e de fora, respectivamente. Heidegger olhou particularmente de
dentro para o "nós", e Foucault, de fora – é quase simples assim.
Dreyfus e Rabinow fazem um trabalho excelente ao resumir a abordagem de Foucault e
diferenciá-la da de Heidegger: "o zelo de Foucault para descrever estruturas concretas,
entendidas como condições de existência [isto é, estruturas que criam ou enagem um mundo],
apresenta uma semelhança notável com o que Heidegger, em O Ser e o Tempo, chama uma
analítica existencial. Mas existe uma importante diferença. Embora tanto Heidegger quanto
Foucault tentem... relacionar os princípios 'fácticos' que estruturam o espaço que governa o
surgimento de objetos e sujeitos [isto é, enagem um mundo], o método de Heidegger é
hermenêutico ou interno, enquanto o de Foucault é arqueológico ou externo. Foucault rejeita
explicitamente tanto a fenomenologia husserliana quanto a hermenêutica heideggeriana,
quando contrapõe a exterioridade da atitude arqueológica ao relato exegético."13
Para aqueles não familiarizados com o poder criador de mundos da intersubjetividade, esse
parágrafo pode parecer um pouco sem sentido. Nesse caso, há um exemplo posterior – sobre
coisas divertidas em Kansas – que ajudará a esclarecer a questão (vide "Foras da lei
Verticais", Parte IV).
Enquanto isso, o que ambos, Heidegger e Foucault, afirmam é que aquilo que a consciência
ingênua assume ser um mundo pré-dado (dado a todos lá fora) é, na verdade, cocriado e
enagido por várias redes coletivas (ou intersubjetivas). Eu estou simplesmente sugerindo que
essas redes criadoras de mundos (ou "condições de existência") podem ser abordadas de
dentro (à la Heidegger) ou de fora (à la Foucault), um fato que Dreyfus e Rabinow reconhecem
ao assinalá-las.
Escusado dizer que, em minha opinião, não devemos rejeitar a fenomenologia (husserliana)
ou a hermenêutica (heideggeriana) em favor da arqueologia/genealogia, como Foucault
tentou fazer; ao contrário, devemos incluí-las (em suas formas adequadas) em qualquer
pluralismo metodológico integral, uma vez que todas destacam importantes dimensões das
perspectivas inatas ou primordiais de estar no mundo. Veremos por que Foucault tentou
rejeitar as abordagens interiores de Husserl e Heidegger; e também veremos que o que ele
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realmente fez foi enfatizar os aspectos da Zona 2, aspectos não adequadamente incorporados
por nenhum dos dois, com a solução final sendo uma inclusão de todos, não uma briga de
foice entre eles.
A obra de Foucault teve muitas características, mas sempre focalizou variedades de redes
intersubjetivas e seu poder sobre os indivíduos. Seja sistemas de discurso (epistemes) ou
sistemas de práticas não discursivas (dispositivos), essas "amplas redes anônimas" são
responsáveis por boa parte da cocriação do mundo que consciências ingênuas assumem
como dado. Nunca a construção social da realidade encontrou um defensor mais persuasivo
que Foucault (ainda que, em seus extremos, ela se volte contra si mesma e precise ser privada
de seus absolutismos); mesmo assim, independentemente do que se possa pensar sobre
Foucault e seu trabalho, após Foucault é simplesmente impossível para intelectuais íntegros
ignorar o poder da Zona 2 e sua malha indelével na consciência humana.
Nada pode abalar mais completamente seus conceitos de verdade, bondade e beleza do que
um olhar sustentado sobre o que culturas prévias disseram a respeito delas. Aí estava a força
de Foucault, um olhar incessante e meticuloso para o que culturas anteriores
("arqueológicas") afirmavam com autoridade sobre conceitos de saúde, doença, verdade,
bondade, certo e errado, a ampla maioria dos quais muda quase tão frequentemente quanto
o comprimento da bainha em moda. Como observado por um especialista em psiquiatria após
ler um tratado inicial de Foucault sobre doença mental: "bem, se o que ele escreve está
correto, nossa disciplina não apresenta nenhuma verdade".
Como tentei sugerir em Integral Historiography, há duas respostas básicas para a atordoante
cavalgada de verdades pelas eras: pode-se dissolver tudo em um relativismo pluralista (tão
logo você afirme que esse relativismo pluralista é a resposta correta, ele se torna uma
autocontradição de desempenho); ou pode-se manter a sobriedade e começar a olhar para
os padrões de desenvolvimento que esse desdobramento da evolução apresenta (quando
então você envolve-se em genealogia) – essas são as duas estradas principais do pósmodernismo. Foucault ficou com um pé em cada uma delas, mas nunca cessou de procurar
por uma estrutura integrativa que incluísse as importantes verdades, embora parciais, de
ambas.
Assim, após analisar os mutáveis aspectos culturalmente relativos do conhecimento,
Foucault, invariavelmente, examinava os componentes constantes ou universais do
conhecimento que permitiriam tal relativismo. Por exemplo, se dissermos que todo
conhecimento é socialmente construído e dependente do contexto (e consequentemente todo
conhecimento muda de cultura para cultura), esta afirmação é em si universal. Está
reivindicando algo que seja verdade para todo conhecimento em todos os lugares. Ela não é
relativista, não é pluralista, não é interpretativa; ao contrário, é uma afirmação universalmente
verdadeira para todas as pessoas, em todas as culturas, em todos os tempos. O pluralismo
cultural, em outras palavras, é uma teoria de conhecimento universalista. Portanto, se você
afirma que culturas variadas têm valores, verdades e conhecimentos diferentes, deve
apresentar uma teoria de conhecimento sobre por que e como isso pode acontecer. A maioria
dos pós-modernistas ressaltou alegremente a primeira parte (a relativista), mas,
catastroficamente, não considerou a segunda parte. Foucault reconheceu e tratou de ambas,
outra de suas muitas forças.
(Daí por que, na esteira de uma genealogia adequada, toda metateoria abrangente sobre
qualquer coisa deve ter um componente que explique por que e como os conceitos de
verdade, bondade e beleza evoluem e mudam, enquanto também mostre vários tipos de
continuidade, e isso deve se aplicar à própria metateoria. A metateoria AQAL faz isso
explicitamente, formulando pontos como hábitos kósmicos, emergência evolucionária,
transcendência e inclusão, estruturas pós-metafísicas de ser e conhecer, tetraenação, e assim
por diante.)
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Correspondentemente, Foucault teve um projeto principal em todo o seu trabalho: ele
pesquisou meticulosamente e documentou historicamente conceitos mutáveis de verdade,
bondade e beleza, e então perguntou: o que há sobre o conhecimento que permite que isso
aconteça em toda parte? Quais são as características em todo conhecimento que permitem
que a maior parte dele mude? Durante sua carreira ilustre, ele chegou a três principais
respostas, todas envolvendo importantes e duradouras contribuições: arqueologia,
genealogia e analítica interpretativa.
Discutiremos brevemente cada uma delas à medida que prosseguirmos, notando seu
importante papel em qualquer pluralismo metodológico integral. A pergunta central é sempre:
como diversas épocas permitiram que certos pontos fossem considerados "verdadeiros" e
desaprovaram, marginalizaram ou suprimiram outras verdades? Em seu período de
arqueologia, Foucault focalizou padrões discursivos verbais (ou epistemes) que controlavam
o que podia ser legitimamente discutido; em seu período de genealogia, focalizou práticas não
verbais ou não discursivas que restringiam a "verdade"; e em sua analítica interpretativa,
buscou uma forma de integrar essas várias linhas.
Em seu trabalho inicial, Foucault destacou o desdobramento de vários epistemes (ou visões
de mundo cognitivas) que, implícita e inconscientemente, moldavam a consciência. Um
episteme determina tanto "o que pode ser visto" no mundo, quanto "o que pode ser conhecido"
sobre ele. Um episteme, de acordo com Foucault, é "o conjunto total de relações que une, em
um dado período, as práticas discursivas que ocasionam figuras epistemológicas, ciências e,
possivelmente, sistemas formais [de conhecimento]". Note, como sempre, o holismo das
estruturas. Normalmente, esses epistemes não estão conscientes para os que são
governados por eles; ao contrário, só podem ser revelados por neoestruturalismo/arqueologia,
justamente por causa de seu componente distanciador (3p). Mais tarde, Foucault enfatizou
que redes discursivas (ou verbais) estão embutidas em práticas sociais não discursivas ou
não verbais (como a linguagem do corpo, a forma física de uma prisão, práticas sexuais, as
estruturas ocultas de poder do conhecimento, as regras tácitas da sintaxe). Como
frequentemente vimos, um paradigma não é uma teoria, mas uma prática social subjacente a
teorias; deste modo, podemos dizer que Foucault propôs-se a analisar vários paradigmas
(dispositivos) subjacentes a várias teorias (epistemes), especialmente evidenciados em
diferentes períodos da história humana.
Por exemplo, em Loucura e Civilização, Foucault delineou quatro fases principais do "discurso
da loucura" no Ocidente, da Idade Média até a Era Moderna: do Século XVI ("louco sábio") ao
período clássico dos Séculos XVII e XVIII ("loucura versus razão"), ao Século XIX ("loucura
como enfermidade médica"), até hoje (uma "duplicidade", com loucura e genialidade
ironicamente entrelaçadas). Em cada um desses períodos, um episteme dominante ("modo
discursivo" ou visão de mundo) dominou os tipos de coisas (e conhecimento das coisas) que
poderiam surgir em primeiro lugar; esses epistemes em si mesmos eram totalidades
coerentes ou estruturas coletivas que relacionavam as diversas partes, umas com as outras,
de tal forma inconsútil, a ponto de o mundo cocriado parecer existir desde o começo.
(Em termos da metateoria AQAL, o discurso permitido em qualquer período era os tipos de
declarações que fossem internas ao nexo reinante ou à ação de rede coletiva que regulava
as interações comunicativas, redes sem as quais a comunicação não pode acontecer, mas
redes que suprimem ou marginalizam todo discurso considerado periférico por elas. No
exemplo sobre Kansas, que discutiremos em mais detalhe posteriormente, o que aconteceu
foi que uma cidade em Kansas recentemente proibiu o ensino da evolução; isto significa que
discussões ou "discursos" sérios sobre a teoria científica da evolução não são permitidos, eles
não se ajustam ao episteme prevalecente, eles não seguem a lei – e, consequentemente, são
proscritos – de forma que o nexo reinante do "nós" político da cidade agora marginaliza, exclui
ou oprime qualquer discurso sobre evolução. Isto é Foucault clássico, um exame do processo
de legitimidade translativa, como aplicado ao comportamento discursivo verbal: o que é
permitido e o que é proibido, o que você pode falar sem ser enquadrado e punido pelo "nós".
Foucault, claro, estava interessado em nos ajudar a livrarmo-nos do poder desses discursos
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marginalizantes, que só podem ser detectados por metodologias da Zona 2. Retornaremos a
esse poder emancipatório do estruturalismo em breve.)
Foucault abordou esses eventos interiores coletivos de fora, sob uma perspectiva de terceirapessoa, diferentemente da fenomenologia husserliana e da hermenêutica heideggeriana, que,
com suas próprias diferenças importantes, tentavam manter, no que se relaciona a
interioridades, um ponto de vista de primeira-pessoa (singular ou plural, intencional ou cultural,
subjetivo ou intersubjetivo, "eu" ou "nós", fenomenologia ou hermenêutica, respectivamente.).
Daí por que, na citação anterior, Dreyfus e Rabinow assinalaram que "Foucault rejeita
explicitamente tanto a fenomenologia husserliana quanto a hermenêutica heideggeriana..." O
próprio Foucault declarou que o arqueólogo cultural isola declarações "a fim de analisá-las
sob uma exterioridade... Talvez devêssemos falar de 'neutralidade' em lugar de exterioridade;
mas mesmo esta palavra implica muito facilmente uma suspensão de crenças, ao passo que
é uma questão de redescobrir aquele fora no qual, em seu espaço organizado, distribuem-se
eventos enunciativos."14
O que Foucault trouxe é que, usando as dimensões de terceira-pessoa de estar no mundo,
que são destacadas no neoestruturalismo (o 3p do "3p x 1p"), podia-se chegar de fato a
aspectos da natureza enagente de criar um mundo de conhecimento que não se consegue
ver ou perceber usando outras perspectivas. Essas estruturas de enação (epistemes e
dispositivos) são, de acordo com a metateoria AQAL, ocasiões intersubjetivas ou culturais
(primeira-pessoa do plural) que se apresentam quando vistas de fora, sob uma perspectiva
3p, a partir da onda amarela ou mais elevada.
Assim: "Foucault e os hermeneutas concordam que práticas 'liberam' objetos e sujeitos [isto
é, práticas sociais cocriam ou enagem não só sujeitos-que-conhecem como também objetosque-são-conhecidos, e elas fazem isso], abrindo o que Heidegger chama uma 'clareira'
[espaço de mundo], em que apenas certos objetos, sujeitos ou possibilidades para ações
podem ser identificados e individualizados. Eles também concordam que nem as relações
primárias de causalidade física e social, nem as relações secundárias de causalidade mental
intencional podem responder pelo modo como as práticas liberam entidades. Mas eles
discordam fundamentalmente em seu relato de como essa liberação ocorre. De acordo com
os hermeneutas, que descrevem o fenômeno de dentro [horizona 1], práticas não discursivas
'governam' a ação humana, definindo um horizonte de inteligibilidade no qual somente certas
práticas discursivas e seus objetos e sujeitos fazem sentido. Foucault, o arqueólogo que olha
de fora [horizona 2], rejeita essa atração pelo significado. Ele argumenta que, vistas com
neutralidade externa, as práticas discursivas em si proveem um espaço inexpressivo de
transformações controladas por regras, no qual afirmações, sujeitos, objetos, conceitos, e
assim por diante são assumidos por aqueles empenhados em ser compreendidos... O
arqueólogo estuda declarações mudas e, portanto, evita envolver-se na séria busca pela
verdade e significado que ele descreve."15
Observemos imediatamente alguns pontos:
(1) Foucault e Heidegger concordam que o mundo não é dado, mas cocriado ou enagido pelos
tipos de investigação (práticas, paradigmas) usados por indivíduos que enagem esse mundo.
Eles também concordam que, embora essas práticas incluam aspectos verbais e discursivos,
elas também envolvem "práticas não discursivas", ou o número quase infinito de modos pelos
quais os seres humanos interagem, que não são meramente verbais (desde interações diárias
à linguagem corporal, à forma física de um prédio de escola, a regras tácitas de etiqueta, etc.).
(2) Mais importante, note que "eles também concordam que nem as relações primárias de
causalidade física e social, nem as relações secundárias de causalidade mental intencional
podem responder pelo modo como as práticas liberam entidades". Em outras palavras, ambos
concordam que esta enação (ou criação de mundo) não pode ser completamente explicada
por "causalidade física" (Quadrante Superior Direito), por "causalidade social" (Quadrante
Inferior Direito), ou por "intencionalidade mental" (Quadrante Superior Esquerdo), mas sim
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deve também ser explicada por variedades de fundo cultural e intersubjetividade (que é o
Quadrante Inferior Esquerdo e representa o insight inovador pós-moderno; resumimos
dizendo que todos os hólons têm um Quadrante Inferior Esquerdo, ou que todas as ocasiões
são tetraenagidas).
(3) A partir desse ponto de concordância, seus paradigmas divergem, dependendo de que
perspectiva inata ou horizona específica eles habitam quando lançam sua prática ou
investigação social. Heidegger e os hermeneutas tentam ficar o mais próximo possível dos
dentros dos interiores, elucidando a semântica e os horizontes de significado da
intersubjetividade (ou os modos através dos quais nossas interseções geram significado
mútuo). Foucault, seguindo os estruturalistas pioneiros (que ele atualiza no
neoestruturalismo), quer chegar ao fora desses eventos significativos e ver se consegue
detectar algo que você não pode ver se estiver muito perto dos fenômenos; portanto, escolhe
um "3p de 1p" (Zona 2) em vez de um "1p de 1p" (Zona 1).
(4) Já que os dois focalizam o hólon coletivo, note a semelhança notável de ambos na procura
pela ação do nexo (ou nexo reinante) que governa as interseções dos indivíduos em um
espaço de mundo cultural. Para o hermeneuta, como Dreyfus e Rabinow assinalam, "práticas
não discursivas 'governam' a ação humana, definindo um horizonte de inteligibilidade no qual
somente certas práticas discursivas e seus objetos e sujeitos fazem sentido". O hermeneuta,
operando no âmbito da Zona 1, busca horizontes compartilhados de significado (isto é, o nexo
reinante) que governam os tipos de interações que farão sentido para os indivíduos em
primeiro lugar. Foucault, por outro lado, dispensa os dentros desses horizontes de evento e
olha para eles de fora; assim, não se preocupa com sua semântica, mas com sua sintaxe,
não com sua percepção, mas com sua expressão, não com seu significado, mas com sua
estrutura observada – embora ainda esteja buscando o nexo reinante, mas agora descrito de
fora, não de dentro. Consequentemente, como Dreyfus e Rabinow explicam, "Foucault, o
arqueólogo que olha de fora [horizona 2], rejeita essa atração pelo significado. Ele argumenta
que, vista com neutralidade externa, as práticas discursivas em si proveem um espaço
inexpressivo de transformações controladas por regras, no qual afirmações, sujeitos, objetos,
conceitos, e assim por diante são assumidos por aqueles empenhados em ser
compreendidos..."
Desse modo, Foucault envolve-se na busca do nexo reinante das interações – ele procura por
"transformações controladas por regras, no qual afirmações, sujeitos, objetos, conceitos, e
assim por diante são assumidos por aqueles empenhados em ser compreendidos..." Essas
"transformações governadas por regras" – da mesma forma que as regras do xadrez ou a
gramática de línguas nativas – são o nexo reinante das interseções culturais envolvendo
esses fenômenos, um nexo que, portanto, governa as interseções internas a ele, um nexo
interior que os hermeneutas olham de dentro e os neoestruturalistas, de fora.
Desnecessário dizer, para qualquer Pluralismo Metodológico Integral verdadeiro, os dois
modos de investigação – hermenêutica e estruturalismo – sustentados por várias exposições
de um cálculo de perspectivas inatas, são indispensáveis. O problema principal com quaisquer
dessas abordagens ocorre somente quando supõem que, sozinhas, contam a história
completa. Privadas de seus absolutismos, porém, trazem suas dádivas extraordinárias para o
banquete integral, um festim que seria muito menor sem elas.
O projeto inacabado da pós-modernidade
A abordagem de Foucault foi chamada "fenomenologia dupla", no sentido que ela
desconsidera não só a verdade de uma afirmação, como também seu significado. No Excerto
C, vimos que a fenomenologia apropriadamente abstrai-se de questões tais como se uma
imagem mental corresponde a algum tipo de evento sensório-motor concreto, como uma
pedra, e, ao invés, foca-se na textura do evento mental propriamente dito e no seu próprio
significado percebido, independentemente se existe ou não um referente exterior. Foucault
deu um passo além e abstraiu-se até disso; donde “o arqueólogo estuda declarações mudas
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e, portanto, evita envolver-se na séria busca pela verdade e significado que ele descreve".
Por mais útil que seja essa abordagem, a pergunta que surge mais cedo ou mais tarde é: até
onde exatamente você pode se abstrair de algo? Isto é, até que ponto a abordagem de
Foucault deixa de ser "verdadeira, mas parcial" e transforma-se em um absolutismo – no caso,
um absolutismo de zona – que começa a se tornar não só autocontraditório, mas disforme?
A história de Foucault é a história resumida do pós-modernismo. Agora que a poeira baixou,
agora que os absolutismos do pós-modernismo foram expostos, e agora que o próprio pósmodernismo está começando a adotar uma autoimagem menor, mais precisa – e, como
sempre, por uma crítica de engenheiro de obras feitas – está se tornando muito claro quais
verdades parciais foram adotadas, quais absolutismos foram exaltados e quais medidas
corretivas são úteis para o resgate das duradouras, embora parciais, contribuições do pósmodernismo. Também fica claro que um dos gênios do pós-modernismo recente foi Foucault.
Até mesmo quando alguém como Habermas, no Discurso Filosófico da Modernidade, ocupase de Derrida, é óbvio que ele não se mostra impressionado (idem com Lyotard, Deleuze,
Lacan); mas quando Habermas trata de Foucault, mantém-se alerta; ele aborda Foucault
como se aproximasse de uma naja: Foucault foi simplesmente brilhante – e perigoso – quando
se propôs a elucidar o extraordinário poder que práticas sociais têm em moldar o que
chamamos verdade, significado e conhecimento. Após as contribuições de Foucault, ninguém
pode assumir a intersubjetividade como simplesmente dada. Deve-se apresentar uma
explicação coerente dos vários tipos de nexos culturais nos quais a individualidade está
entranhada (ou os modos pelos quais a subjetividade e a intersubjetividade interagem), ou
então revelar-se como um pré-pós-moderno incorrigível.
(Isto é especialmente importante em qualquer abordagem pós-metafísica, uma vez que a
contribuição do pós-modernismo para a pós-metafísica é uma elucidação das formas como
as redes intersubjetivas cocriam ou enagem mundos, mundos que a metafísica assumiu
erroneamente como pré-dados.)
A trajetória de Foucault é a trajetória do pós-modernismo: do estruturalismo (onde realmente
tudo começou), ao neoestruturalismo, ao pós-estruturalismo, a uma oscilação entre o pósestruturalismo e a hermenêutica, a uma tentativa de síntese (nunca completada) da
hermenêutica e do neo/pós-estruturalismo.
Foi o estruturalismo – em sua forma inicial, pioneira e agora amplamente obsoleta – que, não
obstante, pela primeira vez tornou completamente óbvio que os indivíduos (subjetividade e
intencionalidade) seguem padrões culturais que não são aparentes para os indivíduos por
eles governados. Ainda que a forma do estruturalismo pioneiro não seja mais adequada, essa
conclusão é aceita por todas as escolas do pós-modernismo. O exemplo mais simples é a
linguagem e as regras de gramática, regras que todo falante da língua materna segue sem
perceber. O estruturalismo – justamente porque olhou para sistemas, teias e redes inteiras de
interioridades (o estruturalismo é o culturalismo holístico) – percebeu imediatamente que
"sujeitos" individuais eram na verdade títeres cujos fios eram manipulados pelo que Foucault
famosamente chamou "um vasto sistema anônimo sem um sujeito".
O que os neo/estruturalistas queriam dizer com essa afirmação frequentemente causava
confusão, portanto deixe-me dar um exemplo simples. Vamos supor que a Dinâmica da
Espiral seja uma descrição bem precisa da linha de valores. Se alguém "provém" do meme
de valores azul (ou vMeme azul), muito do que ele fala está sendo realmente governado por
essa estrutura azul propriamente dita, e de muitas formas o que ele diz é, portanto, previsível,
pelo menos em geral. O que sai da sua boca é, em parte, a estrutura azul, não seus próprios
pensamentos – daí por que os neostruturalistas diriam, por exemplo, "é a linguagem que fala,
não os indivíduos". A estrutura azul é "anônima" e "sem um sujeito" porque é semelhante em
todos os sujeitos. Assim, é a estrutura azul que fala, não a pessoa, e a estrutura azul é um
"vasto sistema anônimo sem um sujeito".
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Desse modo, o pós-modernismo começaria a falar sobre "o fim do sujeito", "o fim do homem",
"o fim da intencionalidade" (e até sobre uma "fenomenologia que acaba com a
fenomenologia"); tudo isso foi acionado pelo estruturalismo inicial, que descobriu que a
subjetividade individual (ou o Quadrante Superior Esquerdo) está imerso em campos e redes
culturais (do Quadrante Inferior Esquerdo) cujos nexos reinantes são responsáveis por muitas
coisas.
As instabilidades e impropriedades do estruturalismo inicial imediatamente deram passagem
a dois sucedâneos: neoestruturalismo e pós-estruturalismo. Foucault meteu-se em ambos.
Ele foi pioneiro do neoestruturalismo, que considerou os insights iniciais do estruturalismo e
os reviu de uma forma muito mais adequada (por exemplo, A Arqueologia do Saber). Por outro
lado, o pós-estruturalismo começou sua própria ascensão meteórica, que Foucault também
ajudou com suas explorações sobre as formas como as interioridades não parecem estar
ancoradas em quaisquer exterioridades, mas parecem, sim, estar seguindo nada mais que
diversos tropos à medida que usa a linguagem.
Enquanto o neoestruturalismo reteve pelo menos um resquício de ligação com o mundo
exterior ou sensório-motor – de tal forma que os significantes tinham algum tipo de contato
com referentes objetivos – o pós-estruturalismo rompeu completamente essa conexão e
descobriu apenas cadeias deslizantes de significantes que não possuíam nenhum referente
exceto seus próprios desejos.16 O pós-estruturalismo, um pouco arrebatado consigo mesmo,
tentou muito agressivamente negar a interioridade, a ponto de sua famosa "cadeia deslizante
de significantes" logo tornar-se indistinguível de uma forma ruim de teoria de sistemas – o
pós-estruturalismo escorregou da Zona 2 para a Zona 4: meramente um 3p de 3p, superfícies
de superfícies, sombras de sombras, sem nenhuma interioridade, nenhuma profundidade,
nenhuma cultura e nenhuma consciência.
O resultado do escorregamento pós-moderno foi famosamente definido por Bret Easton Ellis
como: "superfície, superfície, superfície era tudo que se achava...", que um crítico resumiu
como: "Tudo reduzido à superfície mais plana... Não existe interior." O niilismo e narcisismo
do pós-modernismo, pluralismo e pós-estruturalismo radicais, especialmente em suas formas
desconstrutivistas distinguiram-se cada vez mais, dominando finalmente o discurso
acadêmico e ironicamente marginalizando modos alternativos de discurso (irônico porque os
pluralistas pós-modernos acabaram exemplificando a atividade marginalizadora que eles
atacavam). Todos os pós-estruturalistas pós-modernos começaram a falar a mesma coisa,
como se da sua boca saísse o meme verde, um vasto sistema anônimo sem um sujeito.
Pode-se creditar a Foucault, como o gênio de boa fé no desfile pós-moderno, a ação de catar
os pedaços e remontá-los em algo de valor duradouro, o que ele começou a fazer na terceira
ou última fase importante de seu trabalho, quando recuperou várias verdades rejeitadas muito
apressadamente e tentou compô-las em uma estrutura mais robusta – da
arqueologia/estruturalismo a genealogia/neoestruturalismo, até a ética/integração.17
No trabalho inicial de Foucault, especialmente a arqueologia, ele desconsiderou tanto a
verdade quanto o significado ("fenomenologia dupla") e, consequentemente, desdenhou de
qualquer coisa que se assemelhasse à linguagem de "profundidade" ou "interioridade". Sua
dupla desconsideração ("uma fenomenologia que acaba com a fenomenologia"), portanto,
excluiu a profundidade e a interpretação desde o começo: apenas os exteriores. Todavia, as
ciências que ele viu surgir da "Idade do Homem" e do "humanismo" foram justamente as
ciências que reintroduziam a noção de profundidade e interioridade – psicanálise, etnologia,
linguística.
(A propósito, o "humanismo" foi criticado por todos os pós-modernistas porque concebia o
indivíduo como portador de intencionalidade, vontade e responsabilidade, enquanto o
estruturalismo estava começando a mostrar que muitos das características supostamente
individuais eram, de fato, moldadas por nexos culturais amplamente desconhecidos do
indivíduo – e do humanismo. Por exemplo: o humanismo veria um pluralista como agindo a
partir de seu próprio livre arbítrio e escolha, enquanto o neoestruturalismo veria o pluralista
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como verbalizando um vasto sistema anônimo sem um sujeito, essencialmente o meme verde.
Desse modo, o humanismo não tinha condições de chegar ao implícito, ao intersubjetivo, às
estruturas de poder e expô-los a uma emancipação mais profunda: o humanismo só podia
produzir indivíduos do meme verde que, ingenuamente, assumiam responsabilidade por suas
próprias ações, e, portanto, ele nunca conseguiria libertar os indivíduos do dito meme verde.)
À medida que Foucault passou da arqueologia e genealogia para a ética, ele começou uma
tentativa para integrar a hermenêutica e o neoestruturalismo em uma prática mais judiciosa
de "entender de dentro", ou uma hermenêutica reconstruída: sua abordagem nesse ponto foi
chamada analítica interpretativa, uma expressão maravilhosa que capta sua tentativa de
integração da Zona 1 (interpretativa: de dentro) e da Zona 2 (analítica: de fora).
Mas até mesmo quando Foucault rejeitava a interioridade como uma manobra metodológica,
ele tinha suas próprias versões dela (ou, em princípio, não poderia ter formado qualquer tipo
de julgamento). Ele próprio descreve sua abordagem da seguinte forma: "Considerando que
o intérprete [isto é, a desdenhada hermenêutica] é obrigado a ir às profundezas das coisas,
como um escavador, o momento de interpretação [sua genealogia] é como uma visão mais
abrangente, cada vez de um ponto de vista mais elevado, que permite à profundidade mostrarse mais amplamente visível; a profundidade é recolocada como um segredo absolutamente
superficial."
A abordagem exterior de Foucault, sua desconsideração da verdade e significado, seu
confinamento a afirmações "mudas" (monológicas), seu "positivismo feliz" – todas essas são
manobras de uma metodologia de Zona 2 começando a escorregar perigosamente para a
Zona 4: apenas superfícies em sistemas cascateantes de marcadores de lugar 3p. Mesmo
em sua fase genealógica, "A genealogia evita a busca por profundidade. Ao invés, busca as
superfícies de eventos..." O pós-modernismo deslizou para seu final de jogo niilista:
superfícies infinitas que não podiam dar conta de suas próprias existências, nem mesmo
admiti-las.
Como Foucault veio a perceber, a arqueologia/genealogia cultural é um esforço legítimo, mas
não pode manter-se sozinha. Essa abordagem em si é profundamente contraditória e
autoaniquiladora: uma vez que desconsidera completamente o significado e a verdade (a
verdade é meramente algo etiquetado em um sistema discursivo, ou empregado a serviço do
poder), sua própria abordagem não pode afirmar que seja verdadeira. Paira acima do chão
sem razão para ser levada a sério. Consequentemente, Foucault chegou à conclusão de que
ela deveria ser suplementada com uma visão mais equilibrada que, não só incluísse práticas
sociais não discursivas, mas também interiores hermenêuticos (ou, pelo menos, uma melhor
interpretação da interpretação). Dreyfus e Rabinow: "o que Foucault oferece em A História da
Sexualidade é um exemplo incisivo do que seja uma interpretação melhor". Como Gilles
Deleuze observaria, Foucault chegou ao "pensamento do passado como condensado de
dentro" – e não meramente de fora, como pressupõe a exterioridade radical do pensamento
de sua obra inicial. Dreyfus e Rabinow concluem que a abordagem de Foucault nesse ponto
– "a analítica interpretativa" – foi um projeto incompleto: "Foucault nos deve uma descrição
interpretativa de seu próprio modo correto de fazer interpretação. Ele ainda não nos deu uma."
Ah, sua morte eliminou essa possibilidade.
Ainda assim, é fácil ver o rumo que ele tomou. O ponto central de uma abordagem de Zona 2
é que, de fato, a ação humana não pode ser levada em consideração adequadamente por
qualquer combinação de "intencionalidade mental" (Quadrante Superior Esquerdo),
"causalidade física" (Quadrante Superior Direito) ou "causalidade social" (Quadrante Inferior
Direito), sem ser complementada por uma compreensão dos campos e redes de
intersubjetividade (Quadrante Inferior Esquerdo). Essa necessidade nos leva a aproximarmonos dos interiores intersubjetivos que estão sendo elucidados; portanto, da mesma forma que
confiamos no componente "3p" de qualquer "3p x 1p", não podemos simplesmente esquecer
o "1p" propriamente dito, nem as metodologias que tratam dessas realidades de primeirapessoa. A única coisa que evita o estruturalismo da Zona 2 de qualquer tipo (inicial, pós, neo,
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integral) de escorregar para a teoria de sistemas da Zona 4 é ancorá-lo em fenômenos
interiores, e, desse modo, qualquer estruturalismo adequado tem de reconhecer, respeitar e
basear-se na Zona 1.
Foucault chegou à conclusão que tanto a Zona 1 quanto a Zona 2 são importantes, donde a
analítica interpretativa. "Esse novo método", comentam Dreyfus e Rabinow, "combina um tipo
de análise arqueológica, que preserva o efeito distanciador do estruturalismo [o componente
exterior, objetivador, 3p], com uma dimensão interpretativa, que desenvolve o insight
hermenêutico de que o pesquisador está sempre imerso no, e deve entender o, significado de
suas práticas culturais de dentro delas [o componente interior, intersubjetivo, 1p, suprido pela
Zona 1]."18
E então aconteceu, nesse conto de fadas maravilhosamente fragmentado, que o próprio
Foucault, depois de ter liderado a caça ao ganso selvagem do pós-estruturalismo pósmoderno, voltou atrás novamente, ao considerar as contribuições duradouras de um
estruturalismo adequado, o que significa, uma abordagem de terceira-pessoa para realidades
de primeira-pessoa, que realmente honra a terceira e a primeira pessoa, ambas sendo, em
última análise, seres sencientes que merecem confiança.
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III – Exemplos de práticas sociais do estruturalismo adequado
Passos básicos do paradigma do estruturalismo adequado
Deixemos de lado a avaliação da importância de incluir o "1p" em quaisquer abordagens "3p
x 1p" e concentremo-nos agora na importância do componente 3p.
As metodologias da Zona 2 têm um pé em ambos os mundos, por assim dizer – o mundo de
realidades de primeira-pessoa e o mundo de realidades de terceira-pessoa. (Tipicamente,
portanto, elas são condenadas por ambos esses mundos, mas essa é outra história.) É
usando o paradigma ou prática social do estruturalismo adequado que podemos determinar,
por exemplo, os passos necessários para desenvolver uma consciência ecológica, uma vez
que os ecossistemas em si não produzem consciência ecológica nem a explicam.
Portanto, como funciona o estruturalismo adequado? Em indivíduos e grupos? (Permita-me
repetir que, na Fig. 2, o "estruturalismo" é mostrado apenas como o fora da primeira-pessoa
do singular, não do plural, que é indicado como "antropologia cultural"; a razão é que o
estruturalismo examina os padrões ou códigos de internalidade de um hólon, e um hólon
coletivo ou comunal é um evento muito mais difícil e complexo do que um hólon individual. O
estruturalismo pode ser, e é, usado em ambos, mas encontra sua aplicação mais simples em
indivíduos.) Como exemplo de estruturalismo adequado, consideremos um estudo famoso e
o coloquemos em uma estrutura AQAL.
Um homem pobre é casado com uma mulher que se encontra muito mal. Há um remédio na
farmácia local que salvará sua vida. O homem não tem dinheiro para comprar o remédio. Ele
tem o direito de roubá-lo?
O pano de fundo: mesmo quando os estruturalistas estão com o foco em indivíduos, eles
normalmente começam estudando grandes grupos ou agregados de indivíduos, e o fazem
por vários motivos.
Primeiro, existe a complexa questão da transformação. Vimos que, em uma generalização
muito grosseira, uma pessoa leva em média cerca de cinco anos para transformar-se de um
estágio dado para o seguinte, porque a transformação vertical de uma estrutura para outra é
geralmente um processo de crescimento laborioso e prolongado. Segue que se você estuda
somente um indivíduo, terá de estudá-lo por décadas, a fim de realmente ver quaisquer
transformações ou desenvolvimento. Por outro lado, se estuda grandes grupos de indivíduos,
acompanhará muitos deles sofrendo transformação e, consequentemente, você pode estudar
o desenvolvimento das estruturas mais facilmente. Com grupos, você consegue estudar a
transformação.
Segundo, o estruturalismo é uma abordagem de terceira-pessoa para realidades de primeirapessoa (uma descrição do comportamento externo de interiores conhecidos por
familiaridade). Mas isso significa que uma boa parte dos aspectos descritivos (ou terceirapessoa) do estruturalismo pode ser acessada sem a transformação pessoal do pesquisador.
O indivíduo que leia Dinâmica da Espiral, por exemplo, pode aprender ou memorizar as
definições dos vários níveis sem, necessariamente, transformar-se para todos eles. Em
termos das realidades de primeira-pessoa, isto é uma desvantagem; mas em termos dos
aspectos de terceira-pessoa, é uma vantagem razoável. Da mesma maneira que um cientista
pode descrever o comportamento de um leão de montanha sem transformar-se em um leão
de montanha (ou partilhar diretamente das realidades de primeira-pessoa de um leão de
montanha), um pesquisador pode, até certo ponto, observar e descrever o comportamento de
hólons interiores sem penetrar completamente em seus interiores. Claro, em um momento, a
entrada da hermenêutica é absolutamente essencial para o estruturalismo (é o componente
de primeira-pessoa do estruturalismo), mas uma boa parte do componente de terceira-pessoa
do estruturalismo é apenas isto: uma visão de fora do comportamento.
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O que isso significa – e essa é uma de suas grandes forças – é que o estruturalismo, como
modo de investigação, permite a um pesquisador, inicialmente, observar um grande número
de transformações sem que ele, pessoalmente, tenha de se transformar. Essa é a vantagem
do "distanciamento" contida em seus componentes de terceira-pessoa. Se a pessoa média
leva cinco anos para se transformar, um pesquisador só poderia estudar por familiaridade
apenas uma estrutura a cada cinco anos mais ou menos. Mas livrando o pesquisador
temporariamente de transformar-se, os componentes descritivos ou de terceira-pessoa do
estruturalismo permitem ao pesquisador seguir e observar vários aspectos externos do
desenvolvimento de um grande número de estruturas e estágios, que ele nunca seria capaz
de observar se ficasse limitado apenas às exigências de metodologias de primeira-pessoa.
Daí por que esses importantes estágios de evolução da consciência não podem ser vistos ou
acessados por paradigmas de "primeira-pessoa de primeira-pessoa" – eles não podem ser
vistos por pesquisa colaborativa, epistemologia participativa, investigação de ação,
hermenêutica ou fenomenologia. Você pode introspectar-se quanto quiser, ou praticar
pesquisa colaborativa, hermenêutica, pluralismo participativo, e não verá esses tipos de
estágios.19
Nem a meditação desvelará esses tipos particulares de estágios de desenvolvimento. Sentese em uma esteira de meditação zazen por anos, e você nunca encontrará um pensamento
que diga: "esse é o estágio 3 de moralidade, essa é a estrutura de valor multiplista, essa é a
sensação do eu conscientizado", etc. Esses importantes estágios são invisíveis para a Zona
1. Nem, é claro, você os verá praticando meramente metodologias das Zonas 3 ou 4, como a
teoria de sistemas ou a ecologia. Eles são o presente especial do horizonte de eventos de
perspectivas inatas da Zona 2.
Voltemos ao exemplo do remédio para a esposa doente. O marido deve roubar o remédio?
Se você buscar uma resposta em sua própria consciência, poderá raciocinar moralmente
sobre esse dilema e apresentar algum tipo de resposta. Poderá ser uma resposta muito boa.
Ou talvez você discuta a questão com alguns amigos ou colegas e participe de uma pesquisa
colaborativa ou hermenêutica para chegar a uma resposta que pareça mais adequada. A
primeira abordagem é uma primeira-pessoa de primeira-pessoa do singular, e a última, uma
primeira-pessoa de primeira-pessoa do plural. Ambos são paradigmas ou modos de
investigação humana extremamente valiosos.
Mas nenhuma dessas metodologias, não importando quão intensivamente comprometidas e
bem-sucedidas, jamais revelará estágios ou ondas de resposta moral – a menos que você e
seus amigos estejam dispostos a manter essa conversa por uma década ou duas. Ao invés,
o que os estruturalistas fizeram foi simplesmente apresentar a pergunta para um grupo muito
grande de indivíduos e observar, digamos, seu comportamento verbal e cognitivo ao
respondê-la. O que eles descobriram foi que os indivíduos tendem a dar três respostas muito
diferentes para essa pergunta específica – o marido deve roubar o remédio? A primeira
resposta é "sim"; a segunda, "não"; e a terceira, "sim".
A primeira resposta é sim, o marido deve roubar o remédio. Por quê? Porque o que é certo é
o que eu digo que está certo. Qualquer coisa que eu quero é moralmente correta, e se quiser
roubar, eu roubo.
A segunda resposta é não, o marido não deve roubar o remédio. Por quê? Porque o que é
certo é o que sociedade e a lei dizem ser certo, e a lei diz que você não pode roubar o remédio;
portanto, o marido não deve fazê-lo de forma alguma.
A terceira resposta é sim, o marido deve roubar o remédio. Por quê? Porque existem princípios
maiores envolvidos aqui, e nesse caso, a vida é mais importante que uma regra convencional
a respeito de alguns dólares. A vida é mais valiosa que isso.
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O que o estruturalista faz é apresentar um dilema para um grupo de indivíduos, observar as
respostas para esse dilema, e então ver se essas respostas mostram algum padrão (ou se
enquadram em alguns tipos ou classes). Isso, por exemplo, foi exatamente o que Carol
Gilligan fez com a pesquisa resumida em seu livro Em uma Voz Diferente. Em vez de "o
marido deve roubar o remédio?", uma de suas perguntas foi: "uma mulher deve ter o direito
de fazer um aborto?". Gilligan também achou as mesmas três respostas gerais que acabei de
resumir: sim, ela tem o direito de fazer um aborto; não, ela não tem o direito de fazer um
aborto; sim, ela tem o direito de fazer um aborto. (Essas classes de respostas são, claro, o
fora ou descrições de terceira-pessoa das realidades interiores dos indivíduos que
responderam às perguntas. Consequentemente, uma terceira-pessoa de primeira-pessoa.)
Se o estruturalista nota quaisquer classes gerais de respostas, como aquelas que Carol
Gilligan descobriu, ele pode acompanhar o mesmo grupo por um período de um ano ou mais.
Se for um grupo grande, e se as respostas que o estruturalista observou são de fato estágios,
ele concluirá o seguinte: se uma pessoa que originalmente deu uma resposta muda sua
resposta, vai em direção à próxima resposta, não em direção à resposta prévia. Em outras
palavras, se a pessoa originalmente deu a resposta 2, e se mudou consistentemente sua
resposta, esta sempre é a resposta 3, não a 1. Em resumo, existe um direcionalidade aqui,
ou uma sequência de estágios, pelo menos para esse grupo.
Desse modo, se o primeiro passo geral do estruturalismo adequado é observar classes de
respostas, o segundo passo é tentar determinar se essas classes são realmente estágios –
isto é, se elas emergem em uma sequência que não pode ser alterada por condicionamento
social ou ambiental. (Se forem estágios reais, a razão por que não podem ser alteradas por
condicionamento social é a mesma razão por que a sequência "átomos, moléculas, células"
não pode ser alterada por condicionamento ambiental – você não pode ter células primeiro e
depois átomos, pois células são compostas de átomos. Estágios verdadeiros são indivíduos
compostos que se tornam ingredientes, elementos, ou sub-hólons em indivíduos compostos
sucessivos, e não se consegue alterar essa sequência sem destruí-la, da mesma maneira que
não pode mudar a sequência "letras, palavras, frases": você não pode ter primeiro frases e
depois, palavras, não importa o grau de condicionamento social ou ambiental que seja
aplicado a alguém. O mesmo é verdadeiro para estágios reais de qualquer domínio. Eles
representam a direcionalidade do desenvolvimento ou evolução do respectivo domínio – o
que Prigogine chama "a assimetria da seta do tempo" – e essa direcionalidade não pode ser
invertida sem destruir a sequência inteira. Esses estágios representam, de fato, o que
chamamos hábitos kósmicos do domínio.)
O estruturalista, portanto, segue o grupo por um período de anos – um estudo longitudinal –
e observa com muito cuidado a relação sequencial das classes de respostas. Se elas
realmente emergirem em uma sequência que não parece alterável por condicionamento
ambiental, o estruturalista aceita provisoriamente que essas classes de respostas sejam
estágios em uma sequência de desenvolvimento de algum tipo (pelo menos para o grupo em
questão).
No próximo passo, os estruturalistas geralmente buscam estender seus estudos para grupos
maiores na tentativa de determinar o quão "local" ou o quão "universal" esses estágios
parecem ser. Essa é uma investigação puramente reconstrutiva após o fato – nesse sentido,
é uma investigação empírica. Como vimos em excertos prévios, alguns estágios se aplicam
somente a algumas pessoas, outros a pequenas subculturas, outros a culturas, outros mais
aos seres humanos em geral, mas essa é uma questão de verdadeira pesquisa realizada por
pessoas versadas na prática social do estruturalismo adequado (suportado por hermenêutica
adequada). Nenhum estruturalista competente já inferiu sequências de estágios para
indivíduos sem evidências apropriadas.
Se essas respostas continuarem a aparentar ser estágios – locais ou universais – em certo
ponto, o estruturalista muito provavelmente tentará mirar na estrutura real de cada estágio
33

propriamente dito (o que, obviamente, é o cerne do estruturalismo). Retornaremos a este
último e importante passo em um momento.
Holismo: a grande dádiva das perspectivas inatas de terceira-pessoa
Primeiramente, atente para nosso ponto original: um estruturalista não necessariamente tem
de se transformar para todos os estágios a fim de estudar aspectos do comportamento de
cada um deles. Por exemplo, um pesquisador poderia estar no estágio 2 de Gilligan e ainda
assim observar de fora e descrever o comportamento das respostas 1, 2 e 3. Essa é uma das
vantagens do estruturalismo: permite observar certas transformações importantes que, caso
contrário, nunca seriam vistas.
É o componente de terceira-pessoa do estruturalismo que confere essa liberdade temporária
ao pesquisador, uma liberdade que, dentro de limites óbvios, toda abordagem de terceirapessoa goza. O ponto central sobre ser uma terceira pessoa é que você não é uma primeira
pessoa, e embora isso signifique que lhe faltam as forças de uma visão de primeira-pessoa,
também significa que lhe faltam as fraquezas.
A razão por que abordagens de terceira-pessoa são tão valiosas, e sempre foram
consideradas pedras angulares de epistemologias confiáveis, é que não param de perguntar
como "eu" ou "nós" podemos visualizar um evento. Pelo contrário, se você e eu quisermos ter
certeza de que o que acabamos de ver é de fato real – e não apenas uma alucinação de
nossa parte, em função de um preconceito que temos, ou uma percepção distorcida, uma
visão errada, um viés injusto, e assim por diante – chamaremos outras pessoas –
chamaremos numerosas terceiras-pessoas – e lhes pediremos para olhar para o que
acabamos de ver, conferindo se elas viram a mesma coisa. Quanto mais terceiras pessoas
convocarmos e mais nos confirmarem que veem a mesma coisa, maior é a probabilidade que
o que vimos seja real. As abordagens de terceira-pessoa (ou os componentes de terceirapessoa de qualquer abordagem) tentam determinar os tipos de coisas que qualquer indivíduo
competente pode ver se abordar o evento particular com esse paradigma específico. (Daí por
que elas são a base de grande parte das ciências – física, biologia, química, teoria de sistemas
e ecologia). As abordagens de terceira-pessoa são a grande restrição ao narcisismo (e,
consequentemente, são as primeiras abordagens negadas por boomerite); são abordagens
dedicadas à verdade para todos, não apenas à verdade para mim ou para nós.
A única vez em que abordagens de terceira-pessoa se complicam é quando se enredam em
seus próprios absolutismos – o que, infelizmente, acontece quase o tempo todo (como,
praticamente, em todos os outros paradigmas e zonas importantes, cada um deles uma
verdade parcial geralmente tencionando passar por total). Isto é tecnicamente chamado
cientificismo, não ciência. As abordagens de terceira-pessoa, como partes de um pluralismo
metodológico integral, são as grandes âncoras da verdade; quando usadas exclusivamente,
são as grandes ladras e destruidoras dos interiores – como vimos anteriormente, elas
(intencional ou involuntariamente) matam a cultura e a consciência.
As abordagens de terceira-pessoa, como parte legítima de um abraço mais integral, também
são úteis pela visão panorâmica que podem oferecer, até mesmo à percepção individual.
Posso olhar para uma árvore à distância, de uma perspectiva objetiva ou de terceira-pessoa,
e também posso aproximar-me da árvore e senti-la com um toque de primeira-pessoa: ambas
as abordagens são importantes. Mas as abordagens 3p ou "de observação" tornam-se
obrigatórias quando se trata de redes e sistemas inteiros – por exemplo, quando se trata de
florestas e não meramente de árvores - porque você pode ver florestas, mas não consegue
tocá-las.
Isto é, só os modos de investigação que têm um componente "3p" veem, de fato, conjuntos,
sistemas e redes, os quais só podem ser percebidos/concebidos de longe. As metodologias
da Zona 2 (3p x 1p) e Zona 4 (3p x 3p) – justamente porque têm componentes 3p – são,
portanto, nossas únicas fontes importantes de informações sobre o holismo de qualquer tipo
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(seja o holismo interior do estruturalismo ou o holismo exterior da teoria de sistemas e
ecologia). Os todos podem realmente ser sentidos de dentro, mas não adequadamente vistos
ou conceituados de dentro. Essas abordagens profundamente importantes da Zona 2 – ao
enagir, gerar e destacar as dimensões de terceira-pessoa de estar no mundo – realmente nos
relembram as muitas formas de estarmos juntos. A reverência ao holismo talvez seja a maior
das muitas dádivas dos paradigmas de perspectivas inatas da Zona 2.
Ressonância harmônica
Até certo ponto, como dissemos, o estruturalismo está baseado na, e deve reconectar-se
diretamente com a, hermenêutica, um movimento não abertamente exigido por meras
abordagens 3p, como a teoria de sistemas ou a ecologia tradicionais. Com a teoria de
sistemas (ou qualquer outra abordagem "3p x 3p"), você e eu poderíamos estudar, digamos,
um gorila particular e sua família enquanto buscam alimento na selva. Usando o paradigma
da teoria de sistemas ecológicos, observaríamos seu comportamento objetivo, o que eles
comem, quando comem, com que frequência comem; os tipos de flora e fauna locais que
sustentam a família do gorila; as mudanças no ecossistema local e como elas afetam a família
do gorila; e a rede completa de interrelações observáveis e seu complicado impacto entre si.
Em resumo, estudaríamos as dimensões objetivas (e interobjetivas ou de terceira-pessoa do
plural) da família do gorila e do seu ecossistema. A fim de ter certeza de que não estivéssemos
errados, traríamos outros pesquisadores para observar a situação: eles seriam terceiras
pessoas olhando para nossa pesquisa de terceira-pessoa ("3p x 3p"). Se essas terceiras
pessoas vissem os mesmos eventos de terceira-pessoa que nós vimos, isso aumentaria a
probabilidade de que o que vimos fosse real (por exemplo, os gorilas desse ecossistema local
comem, em média, cinco quilos de bananas por semana).
Por outro lado, o estruturalista não estuda meramente o comportamento exterior a fim de
observar padrões exteriores (objetivos ou interobjetivos), mas sim o comportamento exterior
a fim de deduzir padrões interiores (subjetivos ou intersubjetivos). Diferentemente de um
teorizador de sistemas, que se sente satisfeito em apartar-se de suas abstrações e trabalhar
uma terceira-pessoa de realidades de terceira-pessoa – nunca apreendendo ou tentando
apreender os interiores dos "issos" que estuda – o estruturalista deve trabalhar no âmbito de
um espaço hermenêutico, porque seu empenho é uma terceira-pessoa DE realidades de
primeira-pessoa.
Nesse caso, se estivéssemos tentando uma hermenêutica dos significados percebidos pelo
gorila, tentaríamos discernir, sentir, intuir ou entrar em ressonância com o interior do gorila
propriamente dito. A família do grande símio possui uma capacidade simbólica e sinalizadora
muito sofisticada, capaz de comunicar numerosos estados interiores de fome, desejo,
irritação, ira, urgência e ciúme. Como sabemos disso? Porque os humanos, inclusive os
pesquisadores científicos, que realmente passaram tempos com os macacos, nos dizem. Os
humanos que interagem com macacos quase unanimemente afirmam que esses seres
sencientes – os macacos – têm a capacidade de sentir esses sentimentos. Esses humanos
engajaram-se espontaneamente em uma hermenêutica primordial ou ressonância inata com
os interiores de outros seres sencientes, neste caso, os macacos. No excerto anterior a
chamamos ressonância harmônica ou ressonância empática.
De acordo com a metateoria AQAL, uma vez que tanto os humanos quanto os macacos
possuem um sistema límbico, isto indica que eles também podem compartilhar interiores até
esse nível de complexidade evolucionária (bem como também um número significativo de
signos e símbolos do neocórtex, inclusive uma linguagem rudimentar). Isto significa que os
humanos e os macacos podem compartilhar solidariedade cultural até, pelo menos, essa
região geral da matriz AQAL – podem compartilhar interiores até esse nível. A hermenêutica
olha para esses interiores de dentro (por exemplo, "O que o macaco sente?"); o estruturalismo
olha para esses interiores de fora (por exemplo, "Como esses sentimentos se manifestam no
comportamento do macaco?") – e, consequentemente, o estruturalismo deve usar a
hermenêutica para iniciar e concluir a pesquisa. (A teoria de sistemas, claro, ignora
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completamente esses interiores e examina apenas exteriores interobjetivos, o que está de
acordo com o que se propõe.)
Eis é um verbete de dicionário típico para gorilas (Microsoft Bookshelf): "Gorilas são criaturas
tímidas e amigáveis, normalmente vivendo em grupos de cinco a quinze. Os machos adultos
podem formar grupos unidos ou vincular-se livremente a outros bandos. Os gorilas constroem
acampamentos temporários toda noite após coletar vegetação durante o dia. Sua
comunicação inclui pios parecidos com o de coruja como sinal de medo, grunhidos agudos
para invocar disciplina e resmungos graves para expressar prazer."
"Vivendo em grupos de cinco a quinze" é um exemplo de fato ou afirmação objetiva de
terceira-pessoa; mas note que as palavras "tímido", "amigável", "medo" e "prazer" estão
claramente do lado hermenêutico ou de primeira-pessoa, e corretamente. Como sabemos que
macacos têm esses sentimentos? Bem, como dissemos com referência a todos os aspectos
de primeira-pessoa: você tem de estar lá – assim, viva perto de gorilas por algum tempo e
veja o que você pensa. Como observado, praticamente toda terceira pessoa que faz isso
afirma que gorilas sentem desejo, medo, prazer, ciúme, raiva... E se esses humanos estudam
o comportamento dos macacos motivados por esses sentimentos, estão engajados em algum
tipo de estruturalismo: uma terceira pessoa observa sentimentos de primeira-pessoa (como
manifestados pelo comportamento e deduzidos dele). Consequentemente, 3p x 1p em um
cálculo integral de perspectivas inatas.
Ninguém está negando que a hermenêutica seja a parte complexa desse ou de qualquer outro
conhecimento; a hermenêutica é difícil de ser aplicada tanto a humanos quanto a macacos,
cachorros, cervos, bactérias, ou a qualquer outro hólon senciente. E, obviamente, quanto mais
baixo esteja o hólon na cadeia evolutiva, "menos" interior tem e, portanto, menos facilmente
um humano entra em ressonância com ele (e, consequentemente, deve recorrer mais à
perspectiva de terceira-pessoa). Mas "menos" interior não significa "nenhum" interior; e "difícil
de ser aplicada" não significa "portanto, pode ser completamente ignorada". Certamente
quando se trata de qualquer pluralismo metodológico integral que faça jus ao nome, pôr de
lado a hermenêutica é repudiar completamente os interiores do Kosmos – como dissemos,
matar inteiramente a cultura e a consciência.
Daí por que a maior parte das importantes e duradouras pesquisas sobre a vida familiar de
macacos proveio de investigadores – Dian Fossey e Jane Goodall, por exemplo – que, intuitiva
ou metodologicamente, usaram tanto a hermenêutica quanto o estruturalismo para acessar a
realidade fenomenológica desses extraordinários seres sencientes.
(Ajudaria ressaltar que esses pesquisadores eram mulheres? E que as mulheres tendem
inatamente a enfatizar a primeira-pessoa e não apenas a terceira-pessoa? E provavelmente
fazem isso por razões evolucionárias? E que elas..., bem, isto, com certeza, é outra história...)
Estruturas de dentro e de fora
A tese da metateoria AQAL é que os quatro quadrantes – as perspectivas inatas – "seguem
infinitamente para baixo", mas que sua compreensão autorreflexiva tende a emergir somente
em ondas superiores de evolução. Ao atingirmos a condição humana, qualquer metodologia
sistemática deve levar em conta, conscienciosamente, os quadrantes (e suas zonas) e,
certamente, isso se aplica ao estruturalismo e à hermenêutica.
Daí por que afirmarmos que, a fim de descrever exaustiva e completamente uma estrutura ou
estágio de desenvolvimento, eu devo conhecer essa estrutura tanto de dentro quanto de fora.
Um estruturalista não consegue elaborar um relato autêntico ou adequado da resposta moral
3 sem ter vivenciado essa onda e a conhecido por familiaridade. Se um pesquisador particular
for talentoso, mas estiver predominantemente na onda 2, pode detectar muitas ondas mais
elevadas através dos comportamentos ou formas exteriores das mesmas; mas, até certo
ponto, outros pesquisadores que estiverem nessas ondas farão um trabalho mais competente
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por conhecê-las de dento e de fora e, portanto, elucidar a estrutura da própria ação das
mesmas.
A hermenêutica sozinha nunca poderia detectar esses estágios (já que, como uma primeirapessoa de primeiras-pessoas, está limitada ao dentro de seus próprios horizontes, horizontes
que se transformam a cada cinco anos, em média), e o estruturalismo sozinho nunca poderia
elucidá-los (já que, como uma terceira-pessoa de primeiras-pessoas, a terceira pessoa do
pesquisador pode ou não estar no estágio de primeira-pessoa estudado). A teoria de
sistemas, claro, não pode nem detectar nem explicar os estágios interiores (nem se importa
com isso, o que está bem, desde que não viole o princípio da não exclusão). O Pluralismo
Metodológico Integral, conscienciosamente, dá espaço a todos eles, e ressalta os desastres
resultantes, caso isso não aconteça.
Estruturas como holismo interior
Podemos agora, brevemente, auscultar o coração do estruturalismo propriamente dito: a
estrutura. A elucidação de uma estrutura é o quarto e último importante passo do paradigma
ou prática social do estruturalismo adequado (primeiro: proponha um dilema a grupos e anote
quaisquer classes de respostas; segundo: verifique se essas classes são estágios; terceiro:
desenvolva estudos intergrupais para examinar quão difundidos são esses estágios; quarto:
tente elucidar as estruturas desses estágios).
Para a metateoria AQAL, uma estrutura é simplesmente uma onda de probabilidades (em
qualquer quadrante). Para o paradigma do estruturalismo adequado, a onda de probabilidades
refere-se especificamente ao padrão ou ação de hólons interiores – seus códigos de
internalidade ou perfis de coerência (o aspecto "todo" do hólon como todo/parte), seja um "eu"
ou um "nós". Para AQAL, o que todas as estruturas têm em comum é simplesmente a
probabilidade de achar certo comportamento em certo local do espaço-tempo e, assim, a mais
segura generalização orientadora é que uma "estrutura interior" é uma descrição de terceirapessoa de uma realidade de primeira-pessoa em um ambiente particular da matriz AQAL. A
menos que especificado em contrário, nesta seção "estrutura" significa "estrutura interior".
A primeira e mais central característica de uma estrutura é que ela é um padrão holístico
dinâmico; na verdade, a definição mais simples de estruturalismo é holismo interior. O primeiro
importante estruturalista psicológico foi o maior psicólogo norte-americano, James Mark
Baldwin, com sua obra na virada do Século XIX para o Século XX. Seguindo seus passos
pioneiros vem Jean Piaget (quase literalmente; Baldwin acabou por ensinar em Paris, onde
Piaget o acompanhou com muita atenção). Embora ninguém imagine que a metateoria de
Piaget seja adequada, mesmo na linha cognitiva, muitas de suas contribuições se mantiveram
entre aqueles que desenvolveram um estruturalismo adequado.
No livro O Estruturalismo, Piaget resumiu muitos pontos sobre estruturas que ainda são úteis
hoje. Uma estrutura, explica Piaget, significa simplesmente um padrão holístico autoorganizador. Todas as escolas de estruturalismo, ele observa, consideram a totalidade: "Para
os matemáticos, estruturalismo é o oposto de compartimentalização, que ele neutraliza
recuperando a unidade por isomorfismos. Para várias gerações de linguistas, estruturalismo
é principalmente um afastamento do estudo diacrônico de fenômenos linguísticos isolados...
e uma guinada para a investigação de sistemas de linguagem unificados que funcionam
sincronicamente. Na psicologia, o estruturalismo combateu por longo tempo a tendência
atomística de reduzir totalidades a seus elementos constitutivos."
Mais precisamente, de acordo com Piaget: "o conceito de estrutura é composto de três ideiaschave: a ideia de inteireza, a ideia de transformação e a ideia de autorregulação." Ele continua:
Essa inteireza é uma marca registrada das estruturas que quase não é enunciada, uma vez
que todos os estruturalistas – matemáticos, linguistas, psicólogos, ou o que seja – são
unânimes em reconhecer como fundamental para a comparação entre estruturas e
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agregados, as primeiras sendo todos, os últimos, compostos formados por elementos... Além
disso, as leis que governam a composição de uma estrutura não são redutíveis a uma
associação cumulativa de seus elementos um a um: elas conferem ao todo propriedades
globais distintas das propriedades de seus elementos [elas transformam partes em todos, o
que os estruturalistas chamam transformação20]... A terceira propriedade básica das
estruturas é que elas são autorreguladoras, autorregulação acarretando automanutenção e
inclusão.
A estrutura ou padrão de internalidade quase sempre será algum tipo de configuração
holística, pela simples razão que o hólon deve estar muito integrado a fim de se preservar;
deve ter algum tipo de unidade ou inteireza a fim de existir como entidade. Partes de minha
cadela Daisy não podem seguir direções diferentes quando ela decide caminhar pelo quarto.
Um hólon é sempre um todo/parte, e a "estrutura" de um hólon refere-se ao "todo" ou aspecto
de unidade; daí por que as estruturas são sempre apresentadas como padrões holísticos,
transformacionais e autopoiéticos.21 Como eloquentemente explicado por Piaget,
estruturalistas de todas as variedades estão historicamente unidos em suas tentativas para
honrar e reconhecer os aspectos de inteireza das ocasiões: eles foram os primeiros grandes
holistas interiores.
Entretanto, embora essas estruturas ou padrões tendam a ser estáveis, são padrões DE
coisas que estão em constante fluxo dinâmico. Em uma célula viva, por exemplo, nem uma
única molécula permanece nela com o passar do tempo; não existe literalmente nada concreto
na célula que permaneça inalterado – há uma constante mudança, autorrenovação, fluxo
dinâmico. Existe, porém, uma coisa que permanece estável e inalterada, que é o padrão da
mudança propriamente dito. Esse padrão é a estrutura holística, autopoiética ou
autorreguladora; daí por que o estruturalismo adequado é realmente caracterizado por uma
elucidação da inteireza, transformação e autorregulação. É observar ocasiões que já existem
e perguntar, por exemplo, como uma bactéria consegue permanecer essencialmente a
mesma por um bilhão de anos enquanto todos os seus componentes mudam
incessantemente?
Isto é verdade para todas as estruturas (exteriores ou interiores, embora estejamos nos
concentrando nas interiores). O jogo de xadrez, que usamos como exemplo típico, não
depende de um conjunto particular de peças materiais. De fato, você pode usar dezesseis
peças de qualquer coisa e ainda ter um jogo de xadrez – são as regras que definem o xadrez,
não os componentes materiais, que, como em todas as estruturas, podem mudar e renovarse incessantemente.
Em resumo, estruturas (em qualquer quadrante – linguísticas, psicológicas, matemáticas,
biológicas, sociológicas) são simplesmente padrões holísticos autorreguladores. O conceito
da autopoiese de Maturana e Varela deve muito às estruturas de Piaget. Diferentemente de
muitos estruturalistas pioneiros, Piaget acreditava que as estruturas passavam por
desenvolvimento – que todas as estruturas eram construídas.22 Assim, ele foi um dos
primeiros grandes construtivistas (e, nesse sentido, um pós-moderno saudável, uma rara
realização), o que significa: o mundo não é dado, mas construído.23 (Piaget nem sempre
pensava como um pós-moderno, porque cria em um pluralismo universal ou globocêntrico,
uma perspectiva que emerge com a onda amarela, e não em um pluralismo etnocêntrico, que
surge com a onda verde e veio a dominar o pós-modernismo; por isso ele era geralmente
atacado pela maioria dos pós-modernistas.) Ele também foi um dos primeiros a tentar integrar
estruturas sincrônicas (presentes) e diacrônicas (desenvolvidas), um plano integrativo
compartilhado por todos os estruturalistas do desenvolvimento subsequentes.24
Piaget, portanto, foi o primeiro grande estruturalista evolucionário ou desenvolvimentista; ele
apresentou o primeiro relato consistente e altamente sofisticado de genealogia (que chamou
"epistemologia genética"), baseado em pesquisa e observação, de como diferentes estruturas
cognitivas enagem e geram mundos diferentes, mundos que são, então, assumidos como
dados por aqueles que os percebem, mas que, na verdade, são (tetra)enagidos por estruturas
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de consciência. Isto vai muito além da mera afirmação retórica, oferecida por outros pósmodernistas, que a intersubjetividade cria mundos e, consequentemente, o conhecimento é
socialmente construído; essa foi uma pesquisa extremamente meticulosa sobre por que e
como exatamente ocorre essa construção da realidade. Enquanto a maioria dos pósmodernistas do meme verde, voando sob a esteira do jato da consciência integral, usou um
ponto de vista construtivista para cair em fragmentação pluralista e incomensuráveis mundos
vitais, a postura integral-aperspectiva de Piaget permitiu-lhe ver tanto as características
profundas universais, quanto as características superficiais pluralistas – donde o pluralismo
universal – da mesma forma que as regras do xadrez são semelhantes para malaios e
moradores de Manhattan, ainda que nenhum jogo de xadrez concreto ou real seja sempre o
mesmo.
Isso permitiu que Piaget apresentasse a primeira visão construtivista de desenvolvimento do
mundo que não fosse uma autocontradição de desempenho. (Todas as visões pluralistas
eximem-se da relatividade que afirmam infectar todas as visões, e apresentam-se como
universalmente verdadeiras para todas as culturas, algo que sua própria teoria desaprova;
assim, elas contradizem suas próprias afirmações e dissolvem sua própria credibilidade. Daí
por que Habermas usa a estrutura geral piagetiana como parte de qualquer discussão
coerente sobre a evolução da cultura; como genealogia não contraditória, ela não tem
nenhuma rival – é por isso que, até hoje, o estruturalismo desenvolvimentista adequado é um
ingrediente crucial de qualquer pluralismo metodológico integral). Todas essas conquistas
foram verdadeiramente extraordinárias.
Como soi acontecer com qualquer grande pioneiro, os paradigmas e práticas subsequentes
do estruturalismo adequado revelaram fenômenos que não se ajustavam adequadamente às
concepções metateóricas desenvolvidas por Piaget. O desenvolvimento cognitivo, que Piaget
acreditava ser o eixo central de desenvolvimento, a partir do qual todos os outros
desenvolvimentos desdobram-se, mostrou-se ser meramente uma de pelo menos duas dúzias
de linhas ou correntes de desenvolvimento (se bem que uma linha "necessária, mas não
suficiente"); no âmbito do desenvolvimento cognitivo propriamente dito, existem níveis ou
ondas superiores ao pensamento operacional formal; o desenvolvimento não é desvio como
exceção, mas "níveis e linhas" como regra; dá-se pouca atenção aos estados de consciência
(e aos estados alterados, nenhuma); o biologismo de Piaget é desnecessário, mas
principalmente surpreendente (um de seus talentos); e as definições reais de Piaget das
estruturas (como opcon) não funcionaram bem, embora suas descrições do comportamento
dos fenômenos psicológicos nessas ondas sejam incrivelmente precisas e ainda se
mantenham na pesquisa intercultural subsequente.
(Piaget descreveu adequadamente o comportamento de certos hólons psicológicos interiores,
mas seu modelo teórico não lhes fez justiça. Em outras palavras, o paradigma, injunção ou
prática social do estruturalismo adequado gerou uma série de experiências ou fenômenos que
Piaget, de um modo reconstrutivo apropriado, tentou explicar com uma série de concepções
teóricas – já que teorias sempre surgem através de paradigmas ou práticas sociais
específicos; embora sua prática fosse adequada, suas teorias não o foram. Mas essa é
simplesmente a definição de um grande pioneiro.)
Mas no que diz respeito às descrições do comportamento dos hólons psicológicos internos
quanto à ação da estrutura (isto é, o comportamento que cai dentro do espaço de
probabilidades) das primeiras quatro principais ondas da corrente cognitiva (sensório-motor,
preop, opcon, opform), Piaget acertou em cheio, de acordo com aqueles que desenvolvem
um estruturalismo adequado. Como vimos, não é necessário que uma estrutura particular seja
intercultural – uma estrutura pode ser mantida em comum por apenas duas pessoas, ou talvez
por uma família, por uma tribo, por uma cultura, por uma nação ou, às vezes, por todos os
humanos até onde podemos dizer, e outras vezes por todos os seres sencientes (como
desvelado na consciência kósmica e solidariedade kósmica de uma prática paradigmática
causal e não dual). Nesse continuum, os descritores de Piaget até opform são
impressionantemente interculturais para humanos que foram testados por pesquisadores
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adequadamente empenhados na prática, aparecendo em índios da Floresta Amazônica,
aborígines australianos e yuppies de Manhattan.25 Alguns dos descritores de Piaget são até
interespécies (por exemplo, gatos passam pelos quatro primeiros estágios da cognição
sensório-motora). Entre as muitas correntes de desenvolvimento da consciência, a corrente
cognitiva piagetiana assume seu lugar legítimo ao lado da corrente de desenvolvimento do eu
de Loevinger, da corrente moral de Kohlberg, da corrente das necessidades de Maslow e da
corrente de valores de Graves, como uma das principais correntes de consciência
descobertas por metodologias da Zona 2. Essa corrente particular tem sido adicionalmente
explorada por pesquisadores contemporâneos como Robert Kegan, Michael Commons e Kurt
Fischer.
Algumas pessoas confundem "autorregulação" com "autossuficiência", o que não é o caso.
Todos os hólons são ação-em-comunhão, ou estruturas-em-troca, onde "estrutura" significa a
ação definidora, as características profundas, os códigos de internalidade, o perfil de
coerência, ou os padrões específicos e duradouros de qualquer hólon auto-organizador; "em
troca" se refere ao fato de que todos os hólons possuem não apenas ação autônoma ou
padrões autorreguladores fechados, mas também existem em redes de comunhão,
relacionamento e incrustação abertas. Daí por que Maturana e Varela definem autopoiese
como "uma organização fechada (ou padrão) com componentes abertos". O termo "fechado"
é a autonomia, estabilidade, padrão duradouro, hábito kósmico, ou estrutura que possibilita
que um hólon continue a existir. O termo "aberto" se refere ao fato de que, embora as
características profundas ou ação possam ser relativamente autônomas (e
consequentemente autorreguladoras), as características superficiais consistem em padrões
de troca relacional com os ambientes circundantes, uma troca de que todo hólon depende
para sua existência. Desse modo, todos os hólons são autorreguladores, mas não
autossuficientes, porque todos os hólons são sempre ação-em-comunhão (ou coerência-emcorrespondência, ou ser-no-mundo). Nenhuma ação ou comunhão, nenhuma autonomia ou
relação, nenhuma coerência ou correspondência, são, sozinhas, suficientes para definir um
hólon.
A estrutura de uma canção
Estamos seguindo os "passos" gerais da prática social do estruturalismo adequado: (1) uma
interação hermenêutica (primeira-pessoa do plural) em busca de classes de respostas de
terceira-pessoa para um conjunto de condições; (2) estudos longitudinais para verificar se
essas classes são estágios; (3) estudos intergrupais para avaliar a aplicabilidade desses
estágios – se eles são mais locais ou mais universais; e (4) busca da estrutura ou padrão de
coerência de cada um dos estágios.26
Nesta seção, focalizaremos o quarto e último passo. Uma vez que estágios de respostas
interiores tenham sido identificados, a maioria dos pesquisadores tenta especificar os códigos
de coerência ou estruturas desses estágios – isto é, a ação que governa os elementos que
são internos ao hólon interior particular (individual ou cultural, subjetivo ou intersubjetivo, eu
ou nós).
Temos usado o jogo de xadrez como exemplo de estrutura. Uma canção musical é outro bom
exemplo. Uma canção pode ser tocada em numerosos instrumentos diferentes e ainda ser a
mesma canção (porque estruturas não são definidas por seus componentes materiais, mas
por suas regras de relações internas). Além disso, muitas canções têm ressonância universal:
russos, croatas, aborígines e havaianos podem cantarolar a mesma melodia e reagir a ela.
Uma canção tem características holísticas profundas que a definem (sua melodia, tom, arranjo
interno das notas musicais), que são as mesmas para todo mundo; ainda assim, nenhuma
canção real é sempre a mesma, já que é cantada por pessoas diferentes, usando instrumentos
diferentes, em épocas e lugares diferentes (características profundas universais,
características superficiais pluralistas).
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Dessa forma, há muitas melodias, músicas e canções no coração e alma humanos, e o
estruturalismo é o estudo dessas extraordinárias melodias. Enquanto a hermenêutica estuda
essas canções de dentro, como são cantadas e compartilhadas, o estruturalismo as olha de
fora, não como estruturas ontológicas pré-dadas, mas como padrões que se desdobram,
desenvolvem, evoluem e emergem à medida que seres humanos aprendem novos e
diferentes modos de cantar e dançar. Algumas dessas canções tornam-se tão populares, a
ponto de serem repetidas tantas vezes e, assim, estabelecerem-se como hábitos kósmicos;
de fato, algumas das realmente grandes canções da evolução transformam-se em hábitos
kósmicos universais ou planetários.
O estruturalista, após detectar uma canção de consciência – ou o que parece ser um hábito
kósmico seguido por um hólon interior particular (ou grupo de hólons) – passa de descrições
desse comportamento habitual para possíveis definições ou elucidações de quaisquer
padrões, códigos ou regularidades subjacentes – isto é, de uma descrição do hábito kósmico
que o hólon está seguindo para uma possível definição da ação ou internalidade desse hábito.
A estrutura de uma canção é sua melodia, harmonia ou padrão. Uma pessoa está cantando
a canção quando suas ações vocais produzem notas que são internas à melodia (ou internas
ao nexo de relações entre as notas que definem a canção). Da mesma forma, a estrutura do
xadrez é um conjunto de regras que as dezesseis peças ou símbolos do xadrez devem seguir;
duas pessoas (ou indivíduos compostos) estão jogando xadrez (ou rede composta) se o
comportamento dos dezesseis símbolos que ambos usam são internos ao jogo (isto é,
seguem as regras do xadrez) – os indivíduos estão jogando, ou dentro da situação "nós", se
as interseções de seus dezesseis símbolos são internas à ação do nexo ou regras do hólon
comunal. O estruturalista está interessado nessas regras, regras que expressam os hábitos
kósmicos ou padrões duradouros do hólon particular (e regras que, portanto, apresentam
inteireza, transformação e fim ou autopoiese).27
O jogo de xadrez tem uma estrutura, uma bactéria tem uma estrutura. As principais diferenças
entre eles é que o primeiro é um artefato, o último, um hólon senciente; e o primeiro envolve
uma rede composta, o último, um indivíduo composto. Não obstante, ambos têm uma
estrutura em sentido amplo, que representa os padrões duradouros ou hábitos kósmicos de
sua reprodução no espaço-tempo. Como dissemos, uma estrutura, em sentido amplo, é uma
canção, não uma coisa material; é um padrão de fluxo, não uma entidade fixa; é uma melodia
que pode ser tocada por muitos instrumentos diferentes, mas não é os instrumentos em si
mesmos. Há diferenças importantes entre indivíduo, comunidade e artefato, mas o que suas
estruturas têm em comum é que são como canções.28 Uma canção não existe sem algum tipo
de instrumento (voz humana, voz de um pássaro, violino, piano, etc.), mas não é um
instrumento ou combinação de instrumentos, nem pode ser percebida pela descrição dos
instrumentos tocados.
Assim, uma vez que holistas estruturalistas tenham detectado uma canção (em um hólon
individual ou cultural), eles geralmente tentam elucidar sua melodia ou padrão identificador.
Diferentes estruturalistas abordaram essa tarefa de diferentes, mas úteis, modos. Alguns
estruturalistas, como Piaget, tentaram definições matemáticas para essas canções e padrões
kósmicos. Outros estruturalistas, como Erik Erikson, ofereceram descrições mais literárias de
padrões psicossociais. Alguns focaram mais o lado de terceira-pessoa da via estrutural; esses
são geralmente conhecidos por formalistas (e.g., um brilhante pioneiro aqui, e ainda um de
meus favoritos, é o incomparável Roman Jakobson). Outros estruturalistas ficam mais
próximos do lado de primeira-pessoa, o lado intuitivo e hermenêutico (e.g., Jacques Lacan,
Roland Barthes). Muitos tentaram uma síntese forte dos aspectos de primeira-pessoa e
terceira-pessoa das estruturas (ou a semântica e sintaxe das canções) – um pioneiro nesse
esforço integrativo (e, sem dúvida, um do mais talentosos) foi Paul Ricoeur. E, como
acabamos de ver, Michel Foucault tentou sua própria síntese (de interpretação de primeirapessoa e estruturalismo de terceira-pessoa) para chegar a uma "analítica interpretativa".
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Entretanto, deve ser feita uma menção especial a Jean Gebser, que é lembrado como, talvez,
um dos maiores estruturalistas pós-modernos (não pós-estruturalistas pós-modernos, que
fizeram um pouso forçado). Todos os estruturalistas adequados contemporâneos são, de fato,
estruturalistas pós-modernos, que eu chamaria pós/estruturalismo, não fosse o fato de
ninguém aceitar o termo. (Mesmo assim, de vez em quando, eu o tiro do armário, como no
título deste excerto). Estruturalistas adequados ou pós/estruturalistas cobrem ambos os lados
da rua (formalismo 3p e interpretação 1p); reconhecem a relatividade das características
superficiais; estão abertos a numerosos e diferentes níveis e linhas; e sustentam suas
afirmações somente em pesquisa cuidadosa. Gebser foi um exemplo magnífico, delineando
várias estruturas de consciência com lucidez maravilhosa e insight aguçado, geralmente
combinado com excelência literária, dando espaço aos dentros e foras de hólons interiores.
Estudar um gênio como Gebser sempre gera humildade pela generosidade extraordinária de
um espírito disposto a fazer tanto por tantas realidades radiantes.
Anteriormente, dei exemplos de vários tipos de estruturas que foram sugeridas por
pesquisadores competentes (por conveniência, eis a lista):
Os três estágios de desenvolvimento moral feminino de Carol Gilligan: egoísta, cuidado e
cuidado universal; as cinco ordens de consciência de Robert Kegan; a elucidação da Dinâmica
da Espiral dos memes azul, laranja, verde, turquesa, etc.; as famosas estruturas de Jean
Gebser: arcaica, mágica, mítica, racional e integral; as autoidentidades de Jane Loevinger:
simbiótica, conformista, conscientizada, individualista e integral (etc.); a cognição operacional
formal, a estrutura de valor relativístico-pluralista, o eu autoconsciente, a consciência de
quarta ordem, o estágio moral 2, o estágio participativo, o estágio pré-convencional, o eu
conscientizado, a cognição sensório-motora, e assim por diante.
O ponto fundamental é que cada uma dessa estruturas é como uma canção; cada uma
apresenta uma totalidade unificada que define os tipos de fenômenos que são enagidos e
gerados por elas; cada uma representa o modo como um mundo é cocriado e coconstruído
pela estrutura de consciência que percebe/enage esse mundo; cada uma tem uma melodia
ou estrutura identificável (ou código de internalidade), o que significa, para uma estrutura
individual, que quaisquer fenômenos no âmbito da estrutura seguem essa melodia (são
internos a suas regras ou padrões), e, para uma estrutura coletiva, que quaisquer indivíduos
compostos estão dentro da estrutura quando suas interseções forem internas a ela; cada
estrutura ou melodia tem características profundas que representam os elementos comuns
da canção onde quer que apareçam, bem como características superficiais que são sempre
diferentes onde quer que apareçam; elas não são estruturas ontológicas pré-dadas, mas os
resultados de inovações criativas e emergentes que, finalmente, estabeleceram-se como
hábitos evolucionários (são, portanto, independentes de indivíduos particulares, e, assim,
preservam as características "transindividuais" de níveis ou planos metafísicos, mas sem sua
bagagem ontológica).
Nesta seção, cobrimos alguns dos grandes pioneiros e profundas dádivas das abordagens da
Zona 2 de perspectivas inatas de estar no mundo. Mas existe um último grupo de pioneiros
estruturais, que seria omissão nossa não os honrar; e eles foram, de alguma forma, os
maiores de todos.
Os estruturalistas originais
Os estruturalistas mais antigos foram, claro, os grandes metafísicos das tradições espirituais,
que delinearam e codificaram os níveis mais elevados de ser e conhecer, as Canções mais
sublimes do Eu Supremo.
Através de crescimento insuperado do potencial humano, eles viram, ouviram, sentiram,
tocaram e perceberam domínios mais profundos e elevados do Divino. Ao retornar de suas
viagens, descreveram o que sentiram e viram, e frequentemente esboçaram mapas desses
territórios superiores, em benefício daqueles que ainda não haviam feito a viagem. Eles
42

criaram histórias e mapas de terceira-pessoa (conhecimento por descrição) de realidades que
vivenciaram em primeira mão (conhecimento por familiaridade). Em outras palavras, eles
foram os primeiros grandes estruturalistas.
O estruturalismo pré-moderno clássico incluiu as descrições de jornadas a mundos superiores
e inferiores feitas pelos grandes xamãs, alguns dos quais (e.g., os africanos, da tundra)
remontam a períodos anteriores ao início da história e, possivelmente, representem realidades
interiores vislumbradas pela própria Eva (ou pelo antepassado comum de todos os humanos
que, hoje, acredita-se ter vivido por volta de 175.000 A.C.). Esses pioneiros mapas xamânicos,
como todos os mapas, foram de fato uma questão de quatro quadrantes e, assim, seus
termos, estruturas e símbolos estavam embutidos em panos de fundo e contextos culturais
particulares; o que equivale a dizer, suas canções faziam parte de um espaço de mundo
enagido, expressando o Espírito em seu próprio desdobramento naquele tempo e lugar.
À medida que o pano de fundo cultural continuou a evoluir e desenvolver-se, e tão logo os
contextos de valores vermelhos (mágico-animistas) evoluíram para os contextos azuis (ou
mítico-associativos), o estruturalismo começou a tomar a forma de uma Grande Cadeia do
Ser, uma compreensão de uma Grande Holarquia de ninhos de ser dentro de ninhos de ser,
infinitamente. Os mundos mais altos e os mundos mais baixos foram relacionados em um
grande continuum de consciência, e foi dito que um ser humano podia operar em quaisquer
desses níveis de consciência, dependendo de sua própria realização espiritual.
O Grande Ninho do Ser (como os mapas xamânicos antes dele) era simplesmente um mapa
ou descrição de terceira-pessoa, que os grandes santos e sábios daquela época usavam
normalmente para interpretar suas experiências e realizações de primeira-pessoa. As
realizações espirituais eram tão autênticas quanto podiam ser (da mesma maneira que as
xamânicas o foram); mas as interpretações expressavam as realidades dos quatro quadrantes
daquele tempo e lugar (e, particularmente, um contexto cultural intersubjetivo de valores
azuis).
As duas grandes correntes do estruturalismo clássico foram, no Oriente, os autores dos
Upanishads; e, no Ocidente, a corrente pitagórica/parmenideana/platônica. Essas correntes
foram tão difundidas, tão influentes, tão semelhantes durante aquela época geral, a ponto de
serem vistas como um tipo de "filosofia perene", o que talvez confunda mais do que esclareça.
(A "filosofia perene" é simplesmente um conjunto de características abstratas que descrevem
algumas das estruturas de interpretação dos quatro quadrantes de estar no mundo, que eram
comuns a diversas culturas, não todas, daquela era, mas que não foram características
comuns nem antes nem depois dela. A filosofia perene não é nem universal nem perene, mas
basicamente uma declaração resumida de uma forma que a matriz AQAL assumiu para alguns
poucos filósofos-sábios altamente evoluídos daquela época específica.)
Embora as estruturas que eles apresentaram estivessem carregadas de acessórios
ontológicos e metafísicos que são, na visão atual, desnecessários e antiquados, as
realizações mais elevadas em si mesmas não o eram, e as descrições desses estados
superiores são extraordinárias, primorosas e ainda hoje inspiradoras de admiração como
sempre. O Grande Ninho, em praticamente todas as suas formas interpretativas, foi uma das
primeiras realizações profundas de que o Espírito se manifesta em uma série de dimensões,
graus ou níveis de complexidade (que também representam níveis de cuidado, compaixão e
consciência, nos quais o ser humano pode posicionar-se em círculos maiores de amor e
atenção consciente). Essa escala morfogenética de desdobramento crescente reapareceria
na era moderna como a teoria da evolução (embora privada de seus alcances superiores ou
transpessoais, o que a metateoria AQAL analisa como o "desastre da modernidade", mas
alinhada com a "dignidade da modernidade", livrando-se de muitos pesadelos pré-pessoais
inerentes às eras primitivas.)

43

O maior desses estruturalistas clássicos no Ocidente foi, sem dúvida, Plotino; e no Oriente,
distinguem-se Nagarjuna e Shankara; mas eles são simplesmente os primeiros de uma longa
fila de gênios: Maimônides, Luria e a Cabala, São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, Chih
I e o sistema T'ien T'ai, Fa-Tsang e o Hwa Yen, Abhinavagupta e o Shaivismo da Cachemira,
o anuttaratantra ou Tantra Yoga Supremo do Budismo Tibetano: todos são descrições
empolgantes de estados e estágios fenomenológicos interiores de consciência mais elevada
(desvelados pelo paradigma da meditação e codificados pelo paradigma do estruturalismo
clássico), níveis superiores que são descrições de terceira-pessoa que só podem ser atingidos
por transformação de primeira-pessoa (usando o paradigma ou prática social da
contemplação ou meditação).
O mais conhecido desses grandes sistemas e, de certa forma, ainda o mais atraente, é o dos
sete chacras, que são sete estruturas de energia e consciência. (No Excerto G, "Rumo a uma
teoria completa de energias sutis", retornaremos aos chacras e tentaremos reconstruí-los de
uma forma pós-metafísica ou AQAL.)
Mas o que todas as versões do Grande Ninho tiveram em comum foi uma compreensão de
que níveis de consciência geram níveis de realidade (isto é, uma hierarquia de conhecer
também é uma hierarquia de ser) – o que significa que esses pioneiros foram, a seu modo, os
pós-modernistas pré-modernos; e alguns entre os maiores – Nagarjuna em particular –
proporcionaram um pós-modernismo construtivo mais preciso, mais profundo, do que
qualquer outro antes ou depois. Mas o peso de contextos de fundo culturais tornou impossível
uma pós-metafísica pura em larga escala, e o vasto número de almas menos dotadas
entendeu "níveis de realidade" como estruturas pré-existentes. E mais, a formidável maravilha
de tudo isso é o que esses grandes metafísicos conseguiram realizar, o que foi empolgante.
Até Bertrand Russell, racionalista arquetípico e teorizador antiespiritual, afirmou que a filosofia
mais bela já concebida foi a de Plotino.
O poder emancipatório do estruturalismo
Essas são algumas das grandes abordagens clássicas, pré-modernas, da Zona 2 –
abordagens da Zona 2 que, como sempre, exigem transformação de primeira-pessoa para
finalmente desvelar os referentes desses descritores de terceira-pessoa. Mas essas
abordagens também exemplificam o que talvez seja o principal incentivo para usar-se
abordagens da Zona 2, ontem e hoje: seu poder emancipatório.
Por todas as razões que apresentamos anteriormente, é quase impossível construir qualquer
tipo de mapa confiável de estados ou estágios mais elevados usando meramente
fenomenologia, ou hermenêutica, ou teoria de sistemas, ou quaisquer outras abordagens
concebíveis. Na verdade, você tem de dar um passo atrás, olhar para o desenvolvimento
interior não só em você mesmo, mas nos outros, por um longo período de tempo, e codificar
os vários paradigmas e práticas que podem ser usados para enagir esses domínios mais
altos. Um grande pioneiro – como o Buda Gautama ou Santa Teresa – pode ser capaz de
atravessar muitos níveis superiores de consciência em uma única vida e descrever esses
domínios para nós, os menos evoluídos. Mas mesmo assim, eles usam o estruturalismo – ou
uma descrição de terceira-pessoa de realidades mais elevadas de primeira-pessoa – a fim de
nos ajudar em nossa emancipação, liberar-nos e libertar-nos, apontando para dimensões
superiores que se movem além da estreiteza, dor, sofrimento e tormento de estados e
estágios menos desenvolvidos. Usam o estruturalismo como parte do caminho de liberação:
mapas de terceira-pessoa que só podem ser vivenciados por práticas espirituais de primeirapessoa.
Além disso, ao apresentar mapas de dimensões mais elevadas da consciência, eles ressaltam
– ou tornam consciente – as restrições, limitações e poder vinculador de dimensões menores.
Ao apontar para uma inteireza superior de estruturas mais elevadas, expõem a inteireza
menor de estruturas menos elevadas. Podemos pensá-las como mapas de realidades
maiores, ou, alternativamente, como mapas ilusórios. Esses grandes pioneiros, em virtude de
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perceber uma realidade mais profunda ou mais elevada – em virtude de sair da caverna de
sombras – conseguiram nos dar um mapa da caverna propriamente dita. Essa tem sido
sempre uma das principais forças motrizes das metodologias da Zona 2: ao nos prover mapas
da prisão, tornam mais provável a emancipação. (AQAL, por exemplo, é um mapa da prisão,
não um mapa da Quididade.)
O que você pensa que Foucault fez? A mesma coisa. Ele descreveu como teias de padrões
inconscientes limitam e estreitam nossa consciência. "Observe como essas redes de poder e
conhecimento controlam você", ele dizia, "e supere-as, livre-se delas o mais que puder." É
somente através de metodologias da Zona 2 que tais benefícios emancipatórios podem ser
eficazmente engajados e enagidos, e isto é tão verdadeiro hoje quanto o foi no tempo dos
primeiros xamãs, que desvelaram realidades superiores não limitadas pelos tormentos de
domínios inferiores.
Breve comentário adicional sobre Michel Foucault
Passei vários anos estudando tudo escrito em inglês por, e sobre, Foucault. É sempre
importante observar que tantos teorizadores, que têm um interesse genuíno sobre várias
formas de emancipação, cheguem a esse interesse por via de experiências místicas,
espirituais ou transcendentais, e Foucault não foi exceção. Ele teve um sério e profundo
interesse de uma vida inteira por "experiências radicais", experiências místicas em particular,
como manifestadas tanto pelos "poetas loucos" que ele amou – Artaud e Nerval em particular
– como também pelos estados extremos de consciência induzidos por sexualidade
sadomasoquista, que ele acreditava apontar para uma "economia de prazer" inteiramente
original ou para novos e libertadores modos de distribuição de prazer sexual ao longo do corpo
inteiro. Combinando a própria homossexualidade (que foi severamente julgada pelas
"ciências" humanas de seu tempo como patológica) com seu interesse pelo misticismo, que
também foi severamente julgado pelo discurso convencional, Foucault manteve-se sutilmente
ciente dos modos como a sociedade "normal" realmente marginaliza, reprime e oprime não
apenas seres humanos – a suprema injustiça da escravidão – mas, sob formas menores,
embora também devastadoras, aspectos dos potenciais interiores dos seres humanos – as
injustiças em miniatura cometidas diariamente em nome da "verdade convencional", que nada
mais é do que o poder finamente disfarçado.
Foi também fascinante ler Foucault levando em conta seu profundo e vitalício interesse por
estados místicos, e depois ler seus "intérpretes" americanos, que praticamente não fizeram
nenhuma menção a esse fato. (Eu, constantemente, tinha uma experiência de déjà vu
semelhante a que tive sobre Gustav Fechner, outro teorizador profundo cujas raízes
densamente transcendentais foram expurgadas de livros didáticos da academia.) Os pósmodernistas do meme verde, impelidos por agendas da nova esquerda, terminaram por
marginalizar, ignorar ou reprimir ativamente alguns dos componentes absolutamente cruciais
de Foucault e seu trabalho, mostrando, assim, de forma inadvertida, justamente as regras de
exclusão e rarefação investigadas por Foucault; e apresentaram seus resultados como
"diversidade pluralista", quando eram, ele diria, largamente um jogo de poder. Como Foucault
assinalaria, suas redes discursivas apresentavam regras de exclusão que aboliam qualquer
discussão sobre transcendência dos domínios do discurso oficial, legitimado e legalmente
sancionado. Essa marginalização de Foucault é algo que o próprio Foucault, certamente,
desejaria nos livrar.
Benefícios emancipatórios nunca estiveram afastados do estruturalismo em suas muitas
formas. Emancipação: ser Livre de limitações ao descobrir uma Completude maior. Os xamãs
podiam oferecer uma Liberdade maior em uma Completude maior, como igualmente o fizeram
os grandes santos e sábios do período tradicional ou axial. Nada disso dependia da existência
de níveis mais elevados pré-dados, apenas da emergência de níveis mais altos do que
aqueles presentemente existentes. Sempre que um pioneiro alcança níveis mais elevados,
mais amplos, mais profundos, e retorna para nos contar sobre eles, está, de fato, usando o
estruturalismo ou descrições de terceira-pessoa de realidades de primeira-pessoa. E sempre
que cremos ter tido uma visão mais elevada, mais ampla, mais profunda, mais livre ou mais
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completa do mundo, usamos o estruturalismo para contá-la a outros e encorajá-los a
conseguir sua própria emancipação por uma transformação de sua própria consciência, de
forma que eles meramente não interpretem descrições de terceira-pessoa, mas mergulhem
em realidades de primeira-pessoa, descobrindo uma maior Liberdade e uma maior
Completude (nos domínios do eu, nós e isso).
(Isso corresponde a dizer que, da mesma maneira que o estruturalismo é a nossa única via
de acesso ao holismo interior, é também nosso principal convite à emancipação interior, na
qual maior Liberdade e Completude levam à descoberta de totalidades sempre maiores...)
Todos os grandes estruturalistas ou holistas interiores – pré-modernos, modernos e pósmodernos – são testemunhas da riqueza e vitalidade – e do poder emancipatório – das
abordagens da Zona 2, que podem ser geradas por nossas próprias perspectivas inatas. E
toda vez que nos comprometemos com o convite à emancipação, somos envolvidos pelas
metas e ideais nobres sustentados pelo estruturalismo em suas muitas máscaras.
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IV – Conclusões do estruturalismo adequado
Resumo
Embora o estruturalismo seja apenas parte de um pluralismo metodológico integral, é, sem
dúvida, uma parte importante, pelo menos no mesmo nível da fenomenologia, hermenêutica
e teoria de sistemas, mas elevado a uma posição especial em virtude de seus benefícios
emancipatórios e qualidades holísticas.
Seus paradigmas e práticas sociais continuam a energizar o importante trabalho de
pesquisadores como Howard Gardner, Carol Gilligan, Juan Pascual-Leone, Susanne CookGreuter, Michael Commons, Francis Richards, Jenny Wade, Kurt Fischer, Don Beck, Patricia
Arlin, Jan Sinnott, Deirdre Kramer, Gisela Labouvie-Vief, Cheryl Armon, Robert Kegan, entre
muitos outros. (Psicologia Integral apresenta uma avaliação bem resumida de cerca de cem
dos mais importantes modelos com dimensão estrutural.)
E quanto às conclusões gerais do estruturalismo adequado? Tanto a psique subjetiva quanto
a cultura intersubjetiva apresentam regularidades, padrões, canções ou hábitos kósmicos.
Nenhum desses pode ser facilmente detectado pela fenomenologia, empirismo, teoria de
sistemas, hermenêutica, ecologia, pesquisa ativa ou pesquisa colaborativa, mas pode ser
observado estudando-se respostas individuais ou culturais ao longo do tempo (uma
investigação de terceira-pessoa de realidades de primeira-pessoa que, se bem-sucedida,
evolui de respostas de classes, a estágios, a estruturas). Essas estruturas ou padrões de estar
no mundo são caracterizados por inteireza, transformação e inclusão.29
O que se segue é um resumo das descobertas do estruturalismo adequado, tanto no domínio
subjetivo quanto no intersubjetivo: explorações na Zona 2 das perspectivas inatas disponíveis
para os seres sencientes – a expressão de uma percepção, os padrões dos interiores, uma
pesquisa de fora das canções do coração (conhecidas por completo apenas quando nós as
cantamos).
A. Estágios de estrutura em indivíduos
Padrões e melodias recorrentes, ritmos e canções na consciência humana, que se
desdobraram, evoluíram e desenvolveram-se com o passar do tempo: parece existir na psique
humana pelo menos uma dúzia de importantes linhas ou correntes de desenvolvimento –
diferentes tipos de canções, se preferir – cognitiva, moral, interpessoal, afetiva/emocional,
necessidades, autoidentidade, relações objetais e valores. Começaremos examinando essas
linhas de desenvolvimento.
Linhas ou correntes de desenvolvimento da consciência
As linhas ou correntes podem ser legitimamente conceituadas de diversos modos. Cientistas
cognitivos e linguistas (operando mais no lado de terceira-pessoa da rua) tendem a visualizálas como módulos independentes que evoluíram para lidar com diferentes desafios
ambientais: há um módulo linguístico, um módulo cinestésico, um módulo cognitivo, e assim
por diante – tendo todos evoluído sob pressões de seleção natural (para nós, tetraevoluíram).
Howard Gardner refere-se a eles como "inteligências múltiplas" (inteligência musical,
inteligência cognitiva, inteligência matemática, inteligência cinestésica, etc.).
Gardner, porém, também incorpora o paradigma do estruturalismo adequado em sua
pesquisa e, desse modo, assinala que essas diferentes inteligências, módulos ou correntes
evoluem ou desenvolvem-se através de uma série de níveis, estágios ou ondas. Ondas e
correntes são termos que o próprio Gardner popularizou; ele e seus alunos em Harvard
desenvolveram uma importante pesquisa estrutural que sugere que cada uma das correntes
por ele identificadas, embora se desenvolvam com relativa independência, passam pelos
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mesmos estágios/níveis ou ondas básicos, uma conclusão que compartilho, e a qual
retornaremos em breve (vide "Os níveis ou ondas básicos de consciência").
Seja de que forma concebamos essas inteligências múltiplas, eis a seguir a que elas se
referem.
Coloque uma pessoa sentada em uma sala e peça-lhe para descrever o que vê – isto é, peçalhe para descrever "o que é". Do que é ou das coisas que ela está consciente agora, quais
acha bonitas? Das coisas que está consciente agora, quais valoriza mais? Das coisas que
está consciente agora, quais identifica com seu eu ou sua identidade? Das coisas que está
consciente agora, se existe um dilema moral, o que pensa que deve fazer dadas as
circunstâncias?
Cognição é consciência do que é (e.g., Piaget, Kegan, Fischer). Das coisas que uma pessoa
está consciente, ela pode valorizar algumas (Graves), ela pode identificar-se com algumas
(Loevinger), ela pode precisar de algumas (Maslow), ela pode ter de escolher entre algumas
(Gilligan, Kohlberg), ela pode ter de interagir com algumas (Selman, Perry), e assim por diante.
Em outras palavras, a corrente cognitiva representa os tipos de respostas que as pessoas dão
à pergunta "o que é?". A linha de valores representa os tipos de respostas que as pessoas
dão à pergunta: "do que é, o que eu valorizo mais?". A corrente da autoidentidade: "do que é,
o que é 'eu' ou 'meu'?". Necessidades: "do que é, do que eu necessito?". Moral: "do que é, o
que eu devo fazer?".30
Parece que a vida nos apresenta uma série de perguntas e nós evoluímos ou desenvolvemos
capacidades, módulos ou inteligências que respondem a esses diferentes tipos de desafios.
Cada um desses desafios representa um tipo diferente de situação que demanda um tipo
diferente e apropriado de resposta (canções diferentes para ocasiões diferentes). Como e por
que esses tipos diferentes de respostas evoluíram está aberto a muito debate; que eles
existem, não. E esses tipos diferentes de respostas são essencialmente a que os
pesquisadores se referem como "módulos", "inteligências" ou "correntes".31
Muitos psicólogos desenvolvimentistas pioneiros focalizaram apenas uma dessas linhas ou
correntes e estudaram suas ondas ou estágios. Como sugerido anteriormente, Piaget estudou
especialmente a cognição; Maslow, as necessidades; Gilligan, a moral; Graves, os valores;
Loevinger, a autoidentidade, e assim por diante. Todos concluíram que, pelo menos para as
populações de humanos que eles investigaram, essas linhas de desenvolvimento realmente
prosseguem por vários níveis ou estágios de desenvolvimento, não como degraus rígidos,
mas como esferas envolventes (daí por que o termo "ondas" é mais adequado que "níveis",
embora ambos sejam comuns).
Se juntarmos toda essa pesquisa para obter um quadro melhor, a conclusão a que chegamos
é que a psique individual contém muitas capacidades, módulos, inteligências ou correntes
relativamente independentes; já que elas se desenvolvem com relativa autonomia, uma
pessoa pode estar em um nível muito alto, digamos, na linha cognitiva, em um nível médio na
linha de autoidentidade e em um nível baixo na linha moral, o que torna o desenvolvimento
individual algo extraordinariamente idiossincrático. Embora os módulos em si desdobrem-se
em estágios específicos, a resultante deles é uma confusão e, certamente, não se desdobra
em algo semelhante a uma sequência de estágios. Esses fenômenos globais são chamados
"níveis e linhas" ou "ondas e correntes", e talvez sejam uma das mais duradouras revelações
do estruturalismo adequado.
Esse fato é geralmente indicado em um psicográfico, como o mostrado nas figuras 4 e 5, que
podem ser resumidas como: através do espectro global de níveis, ondas ou ordens de
consciência, fluem numerosas, diferentes e relativamente independentes linhas ou correntes
de consciência.
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Figura 4 – Psicográfico simples

Figura 5 – Dez níveis e cinco linhas
Como observado, Howard Gardner fez uma pesquisa sugerindo que, embora as correntes ou
inteligências sejam diferentes, elas fluem pelas mesmas ondas, estágios de desenvolvimento,
ou ordens de consciência básicas (embora normalmente de forma bem desigual). Robert
Kegan, entre outros, descobriu essencialmente a mesma coisa. James Mark Baldwin foi o
primeiro a trazer à baila essa descoberta, sugerindo que as três principais linhas de
desenvolvimento (cognitivo-científica, moral-ética e estético-artística – que representam,
respectivamente, "isso," "nós" e "eu"), passam pelos mesmos níveis genéricos de consciência
(que ele, em um esforço teórico verdadeiramente pioneiro – quase um século atrás –
denominou pré-lógico, quase-lógico, lógico, extralógico, hiperlógico, translógico e consciência
da unidade).
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A metateoria AQAL, bebendo dessas e de outras fontes (orientais e ocidentais, pré-modernas
e modernas), sugere o seguinte resumo. Se olharmos para a figura 5, veremos cinco
importantes linhas ou correntes de desenvolvimento (cognitiva, autoidentidade, moral,
necessidades e valores). Como é geralmente o caso, psicólogos ocidentais estudaram várias
linhas em seus estágios ou ondas mais baixos e intermediários, mas não seus estágios mais
elevados (uma exceção importante sendo o extraordinário Baldwin e seu contemporâneo,
William James, embora James tenha estudado principalmente estados, não estágios, o que,
francamente, é mais fácil, já que estados podem ser investigados no presente usando a
fenomenologia e a hermenêutica, e não precisam ser acompanhados ao longo do tempo, uma
tarefa laboriosa que envolve o estruturalismo, sendo Baldwin o seu pioneiro).
Assim, nas várias linhas, geralmente adicionei dois ou três estágios mais elevados, baseado
em outras fontes respeitáveis. Por exemplo, na linha cognitiva, Aurobindo deu uma das
melhores (e certamente mais atraentes) apresentações de um espectro completo da cognição
(usando "cognição" no sentido mais amplo de "consciência do que é"). Aurobindo apresentou
os seguintes estágios para a corrente cognitiva: sensório-motor, vital-emocional, mente
inferior, mente concreta, mente lógica, mente superior, mente iluminada, mente intuitiva,
sobremente e supermente. Piaget, por outro lado, estudou os níveis cognitivos até por volta
daquele que Aurobindo chama mente lógica. Além dela, estendem-se os potenciais
emergentes de algo como a mente superior (visão-lógica), mente iluminada, mente intuitiva,
sobremente e supermente (embora eu acredite que elas sejam tetraenagidas e não estruturas
metafísicas pré-dadas).32 Portanto, na figura 5, usei algumas dos termos de Piaget para os
níveis mais baixos e de Aurobindo para os níveis mais altos (com o entendimento de que
todos são produtos dos quatro quadrantes, não arquétipos pré-dados).
Na linha de necessidades, o grande pioneiro Abraham Maslow seguiu os passos de Baldwin
e tentou elucidar um espectro completo de motivação e necessidades; Maslow incluiu com
precisão as necessidades dos domínios mais elevados da natureza humana (e.g., as
necessidades de autorrealização e autotranscendência, como mostradas na figura 5, que são,
juntamente com as outras necessidades, as que Maslow chamou "predominantes",
esclarecendo que elas se apresentam sob a forma de ondas emergentes). Mas sua pesquisa
não foi muito específica para as ondas mais elevadas, já que menos indivíduos as alcançam,
tornando seu estudo extremamente difícil, embora Maslow encontrasse abundantes
evidências para sua existência em geral. (Maslow tem sido um dos sacos de pancada favorito
dos teorizadores de boomerite – e.g., Richard Tarnas, Jorge Ferrer – mas ele é, numa
avaliação equilibrada, um dos três ou quatro maiores psicólogos que a América já produziu.)
Na linha de valores de Graves, adicionei três sugestões de estágios-ondas aos da Dinâmica
da Espiral; na linha de autoidentidade, três estágio-ondas aos de Loevinger; e também três
ondas mais elevadas na linha moral, a fim de cobrir um espectro de consciência mais
completo.
Mas, claro, tudo isso é simplesmente a título de ilustração; não existe nada fixo sobre essas
sugestões (e certamente nada ontológico sobre quaisquer das estruturas: elas são, no
máximo, espaços de probabilidades. Quando, e se, elas emergirem amplamente, serão
tetraenagidas e tetradesdobradas, não cairão do céu completamente prontas). Da mesma
forma, o número exato de linhas de desenvolvimento (e o número de níveis em quaisquer das
linhas) são questões a serem resolvidas por pesquisa estrutural contínua. Até agora, parece
haver pelo menos duas dúzias de linhas, correntes ou módulos de desenvolvimento
relativamente independentes (inclusive seis ou mais inteligências múltiplas de Howard
Gardner): cognitiva, musical, cinestésica, linguística, moral, matemática, interpessoal, valores,
necessidades, defesas, autoidentidade, assunção de papeis, ideias de bem, percepção
espaço-temporal, criatividade, entre outras – mas, novamente, essa é uma questão para
pesquisa estrutural contínua.
Atualmente, o psicográfico integral da metateoria AQAL parece ser o único modelo viável que
acomoda a maior quantidade de evidências do maior número de pesquisadores; portanto, o
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psicográfico integral é a forma mais simples de resumir os resultados da extensa pesquisa da
Zona 2 sobre a psique humana.
Níveis ou ondas de desenvolvimento da consciência
Ao passarmos das linhas de desenvolvimento para os níveis de desenvolvimento nessas
linhas, enfrentamos duas confusões muito comuns, até mesmo entre estruturalistas
adequados. A primeira tem a ver com a natureza de níveis ou estágios; a segunda, sobre
como usar os níveis de uma linha para falar sobre níveis de outras linhas. Dedicarei esta e a
próxima seção ao esclarecimento de alguns desses difíceis pontos.
Para a metateoria AQAL, um "nível", "onda" ou "estágio" é simplesmente uma medida abstrata
de desenvolvimento em qualquer linha, corrente ou módulo real. Sendo assim, até como uma
onda de probabilidades, níveis não existem por si mesmos; eles são simplesmente graus de
algo. Tomemos como exemplo graus de temperatura. Podemos considerar um fenômeno real
– a quantidade de calor em um líquido – e criar qualquer número de formas arbitrárias para
medir essa quantidade. Três escalas de medida comuns são Fahrenheit, Celsius e Kelvin. Se
usarmos Fahrenheit, dizemos que a água congela a 32 graus e ferve a 212 graus; se usarmos
Celsius (ou centígrado), dizemos que a água congela a 0 graus e ferve a 100 graus. Qual é a
escala correta?
Ambas, claro; é simplesmente uma questão de convenção. O que é concretamente real é o
calor ou energia na água; mas existe um número quase infinito de formas de medi-lo, dividilo e representá-lo. Fahrenheit acha 180 graus ou miniestágios entre a liquefação e a ebulição;
Celsius acha 100 miniestágios; ambos são apropriados, e ambos podem ser usados para
indicar a quantidade de calor em um líquido, sólido ou gás, desde que você e eu concordemos
com a escala que vamos usar.
Similarmente, os níveis de desenvolvimento são medidas abstratas das realidades concretas
que estão se desdobrando nas linhas propriamente ditas. Existe uma variedade de formas
para medir e indicar esses níveis, mas não existe um número "correto" de níveis ou estágios
em quaisquer das linhas (do mesmo modo que não podemos afirmar que Fahrenheit está
certo e Celsius, errado).
E uma coisa que particularmente não podemos fazer é usar o modo como os "níveis" são
formulados em uma linha para nos referirmos aos "níveis" das outras linhas. (Esse
absolutismo de corrente é tão comum quanto teoricamente problemático.) Por exemplo, um
dos níveis na linha cognitiva (piagetiana) é a cognição operacional formal (ou racionalidade
formal). Essa racionalidade formal pode ser usada para adotar ou sustentar valores laranja,
ou valores azuis, ou valores vermelhos (entre outros) – o que significa que a linha de valores
e a linha cognitiva não são a mesma coisa. Nós não podemos dizer que uma pessoa está
usando "cognição laranja", porque "laranja" refere-se à estrutura de valores, não à estrutura
cognitiva que adota esses valores.
(Se pedir a um adulto que está no nível vermelho na linha de valores para explicar por que
valores vermelhos são importantes, você geralmente conseguirá uma explicação muito
plausível e racional do porquê: o mundo é um lugar muito perigoso, brutal, vermelho; esses
indivíduos tornam-se excelentes bombeiros, pilotos de teste, astronautas, e assim por diante
– alguns alcançam uma pontuação de gênio no teste de QI da linha cognitiva. Em outras
palavras, as linhas cognitiva e de valores são de fato relativamente independentes, como
mostrado no psicográfico. Daí por que, tecnicamente, não podemos falar em "cognição
laranja"; devemos dizer: cognição opform que adota valores laranja.)
Da mesma forma, não podemos dizer "moral laranja", nem "eu laranja", nem "necessidades
laranja", porque não só todas essas outras linhas são relativamente independentes da linha
de valores, como também as características concretas dessas outras linhas são bem
diferentes. Por exemplo, termos que são usados na linha moral são "pré-convencional",
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"convencional" e "pós-convencional" (esses são os três estágios que examinamos
anteriormente com Carol Gilligan). Mas, no sentido exato, você não pode usar esses termos
para se referir à linha cognitiva (ou a qualquer outra linha), porque o pensamento operacional
formal, por exemplo, pode adotar vários níveis diferentes de moralidade. Uma pessoa pode
estar no nível cognitivo operacional formal e, mesmo assim, estar no estágio moral 1, estágio
moral 2 ou estágio moral 3.33 Portanto, alguém que use a racionalidade formal pode, na
verdade, ter um senso moral pré-convencional (e.g., um médico nazista), um senso moral
convencional (e.g., um pastor fundamentalista), ou um senso moral pós-convencional (e.g.,
um liberal clássico), todos podendo estar no mesmo nível cognitivo de desenvolvimento.
Em outras palavras, "níveis/estágios" são medidas de algo que realmente acontece em uma
das linhas; portanto, quando essas ocorrências reais são formuladas e alguns de seus
estágios, sugeridos, esses estágios necessariamente são compostos dos fenômenos dessas
linhas particulares, e os termos específicos dos estágios (e suas estruturas profundas
propostas) ajustam-se adequadamente somente à linha ou corrente particular na qual são
medidos. Daí por que os termos específicos que foram desenvolvidos para a corrente moral
(e.g., "punição-obediência", "bom menino/boa menina", "contrato social") não combinam
exatamente com os da corrente cognitiva ("pré-operacional," "operacional concreto",
"operacional formal"), que também não combinam com os da corrente do eu ("simbiótico",
"protetor", "conscientizado", "individualista"), que não combinam com os da corrente de
valores ("sociocrata", "multiplista", "relativista", etc.).
Obviamente, há muitas importantes formas de superposição dessas correntes (que
investigaremos em breve), mas o ponto essencial no momento é que as estruturas dos
estágios nas várias correntes foram propostas usando-se os fenômenos reais dessas
correntes e, por isso, as estruturas dos níveis de uma linha simplesmente não se ajustam às
estruturas dos níveis de outras linhas. Tentar forçar um ajuste foi o que levou Piaget a
dificuldades: ele tentou dizer que as estruturas da corrente cognitiva eram as únicas estruturas
operacionais e que todas as outras estruturas-estágios se encaixavam dentro da cognitiva,
fato que o estruturalismo subsequente demonstrou ser uma formulação inadequada. Existem
muitos tipos diferentes de canções na psique, e forçá-los a ser variações da mesma melodia
é, falando delicadamente, injustificável.
Muitos dos grandes estruturalistas pioneiros foram pegos nessa infeliz, embora
compreensível, confusão. Eles usaram uma metodologia de pesquisa ou paradigma particular
para detectar um tipo específico de canção ou resposta humana para os desafios ambientais
(necessidades, valores, identidades, moralidade, etc.). Em seguida, construíram uma
sequência plausível de estágios naquele módulo particular. A partir dela, usaram os estágios
específicos e construíram um sistema psicológico completo em torno dos estágios obtidos
daquela corrente única. Não é que você não possa fazer isso (boa parte desses sistemas
iniciais foram muito bem elaborados, e.g., Graves). O problema é que você está simplesmente
construindo um sistema completo apoiado em duas fundações instáveis: primeiro, você está
postulando estágios baseados em capacidades parciais do corpo-mente humano global (já
que nenhuma concepção de estágio pode captar tudo); segundo, você está extrapolando a
psique completa a partir dessas parcialidades, excluindo outras capacidades que poderiam
ser captadas por diferentes estágios-perspectivas, criando assim uma segunda parcialidade
sobre a primeira.
(Esse absolutismo de corrente foi simplesmente um risco ocupacional do estruturalismo
pioneiro. Hoje podemos evitar esses passos errados, não porque sejamos mais inteligentes,
mas porque podemos olhar para todos os seus resultados – dúzias de diferentes mapas de
desenvolvimento – e, assim, vislumbrarmos um quadro maior possibilitado por todos os seus
esforços combinados, algo obviamente não disponível àqueles intrépidos pioneiros. Tentamos
evitar esse absolutismo com o simples lembrete denominado "níveis e linhas" – muitas linhas
diferentes, muitos níveis diferentes – e sustentar todas essas concepções muito, muito
suavemente.)
52

Quantas ondas há no oceano?
É útil ter em mente, portanto, que essas correntes e ondas são construções relativamente
arbitrárias. Nem mesmo um cientista cognitivo pensa que, se abrir o cérebro, encontrará
pequenos conjuntos discretos de neurônios chamados "o módulo linguístico", ou "o módulo
cognitivo", ou o "módulo de necessidades", muito menos que eles se apresentem com
degraus rígidos de desenvolvimento.
O jogo inteiro do estruturalismo é, na verdade, como se você se sentasse na praia e
perguntasse: "quantas ondas há no oceano?". Os estruturalistas são indivíduos sentados na
margem de um grande Rio, como o Amazonas, observando suas ondas e correntes
cascateando. Eles tentam descobrir padrões nessas ondas e correntes – quaisquer remoinhos
recorrentes ou estáveis no Rio – e formulam esses padrões. Mas o que tudo isso realmente
significa é que se você estiver exatamente onde o estruturalista está e olhar para o Rio desse
ângulo, verá as mesmas ondas e correntes. Mova-se dez metros Rio abaixo e olhe
novamente. Adivinhe o que vai acontecer.
Ao mesmo tempo, padrões estáveis são padrões estáveis, a essência do carma kósmico.
Quando dizemos que essas concepções de estágio têm elementos arbitrários a elas (como
graus ou polegadas), isto não significa que não exista algo lá fora chamado água quente, uma
pilha de lenha ou um remoinho estável no Rio. Como observado, alguns dos padrões estáveis
no Kosmos – de átomos a moléculas a bactérias – mantêm-se essencialmente inalterados em
sua estrutura ou ação por bilhões de anos. Na psique humana, os hábitos kósmicos de muitas
ondas primitivas e intermediárias foram estabelecidos há tanto tempo, de modo que são
hábitos relativamente invariáveis disponíveis como potenciais para humanos em toda parte.
Na corrente cognitiva, a maior parte das ondas até operacional formal ("opform") parece
disponível aos humanos interculturalmente (isto não significa que todos os humanos se
desenvolvem até esse nível, apenas que, inerentemente, têm o potencial de fazê-lo). Na
corrente de valores, as ondas até por volta do laranja parecem estar interculturalmente
disponíveis para a maioria dos humanos (com certeza, até o vermelho ou azul, estão). Na
linha moral, a maior parte das ondas até o nível 4, e assim por diante. Quanto mais antiga a
onda, mais duradouro o hábito kósmico por ela produzido.
(Note que, embora essas estruturas sejam psicológicas, não são meramente psicológicas,
pelo fato de que têm uma existência independente de qualquer psique individual e, portanto,
neste sentido, são transindividuais. Desenvolverei este importante conceito em uma nota
explicativa e o compararei à metafísica tradicional.)34
Por outro lado, níveis e ondas mais elevados que o opform (cognição), mais elevados que o
verde (valores), e mais elevados que o conscientizado e individualista (autoidentidade) são,
neste momento da evolução, extremamente raros (menos de 2% da população mundial).
Isto não significa que indivíduos não possam abrir caminho para esses potenciais mais
elevados (convertendo estados alterados mais altos em características/estruturas
duradouras), apenas que essas estruturas estão ainda ligeiramente formadas, consistindo
somente de leves pegadas e tênues trilhas de almas altamente evoluídas que seguiram
adiante, deixando sussurros gentis das visões extraordinárias que estão à nossa frente caso
tenhamos a coragem de crescer. Esses são potenciais e estados incomuns mais elevados,
mas não ainda estágios mais altos que emergiram em grande escala – ainda não se
transformaram em estruturas estabelecidas como hábitos kósmicos estáveis (o que significa
que nenhuma delas reflete níveis, planos, eixos, etc., ontológicos pré-dados e pré-existentes).
As evidências simplesmente não sustentam essa interpretação a partir de experiências de
pico; e, portanto, seguindo a navalha de Occam, a metateoria AQAL prossegue sem ela.35
Consideremos, por exemplo, o nível ou estágio da mente intuitiva de Aurobindo. Se
coordenarmos suas especulações com pesquisa psicológica concreta, podemos dizer –
usando as correlações com a Dinâmica da Espiral e com o modelo de Loevinger, como
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sugerido na figura 5 – que sua "mente lógica" está aproximadamente no mesmo nível do
laranja/verde, sua "mente superior", no amarelo/turquesa, sua "mente iluminada" no coral, e
sua "mente intuitiva" no que estamos chamando lavanda. A pesquisa de Jane Loevinger e
seus associados sugere que a porcentagem da população adulta que se encontra
estavelmente no equivalente ao turquesa (isto é, não como uma experiência de pico ou estado
incomum temporário, mas como uma característica duradoura ou competência permanente)
é 0,5%, o que significa que hoje, 0,005 da população tem seu centro de gravidade em valores
turquesa, no eu integrado e na mente superior. Aqueles que se encontram estavelmente no
nível lavanda (ou na mente intuitiva) são provavelmente um centésimo do valor anterior, ou
0,00005 da população. Pode ser que leve um ou dois séculos, ou mais, antes que esse "nível"
surja em ampla escala.
Então, como você acha que será a mente intuitiva daqui a vários séculos, quando surgir em
maior escala? É absolutamente impossível responder, você não concorda? E é impossível
dizer porque não é um estágio de estrutura pré-dado, fixo, metafísico, arquetípico, ontológico,
pré-existente, mas, ao contrário, representa um potencial de um estado mais elevado que
Aurobindo, em seu extraordinário e pioneiro crescimento evolutivo, alcançou (e deu forma)
baseado em seu próprio psicográfico de quatro quadrantes (combinado com características
gerais transindividuais dos estados, não estágios, mais elevados).36
Daí por que o número de pessoas que experimentará "a" mente intuitiva da mesma forma que
Aurobindo provavelmente nunca será maior do que algumas centenas, se tanto (a saber,
aqueles que seguirem seu paradigma ou prática iogue particular, no âmbito do mesmo
ambiente AQAL localizado, buscando assim esse potencial mais elevado de uma forma muito
específica, convertendo-o em um estágio real mais elevado para os mais evoluídos da
comunidade de prática particular, ou o número relativamente pequeno de pessoas que
praticarem os fundamentos reais do paradigma de Aurobindo e, consequentemente, enagirem
um espaço de mundo superior equivalente de uma forma estável). Mesmo assim, a mente
intuitiva superior não será uma estrutura pré-existente pairando por aí e esperando baixar
completamente formada nas pessoas, mas estará sendo cocriada pela comunidade de
praticantes que primeiro começarem a cristalizar esses potenciais específicos.37
Igualmente – e até mais – se e quando esse potencial mais elevado começar realmente a
emergir em ampla escala daqui a alguns séculos, será moldado – assumirá forma, substância
e estrutura – por poderosos eventos, impossíveis de serem previstos no presente, em todos
os quatro quadrantes; não cairá do céu completamente pronto, nem chegará na forma
específica enagida por Aurobindo.
Deixe-me dar um último exemplo. Se você olhar para a Grande Cadeia tradicional, da qual
Aurobindo apresenta uma forma modificada, notará que a maioria de suas versões tem
apenas dois ou três níveis mais elevados que o turquesa (na de Plotino, por exemplo, tem
alma mundial e nous). Mas séculos e milênios a partir de agora, essas dimensões superiores
– que não são níveis pré-dados, mas simplesmente potenciais mais altos – quase certamente
cristalizarão em cinco, dez ou até mais níveis/estágios de estrutura reais. Veja o que já
aconteceu: o "nível" que, tanto no Hinduísmo Vedanta, quanto no Budismo de Mahayana, é
chamado "mano" (manomayakosha, manovijnana) realmente mostrou, no curso do
desdobramento histórico, conter pelo menos cinco ou seis níveis/estágios reais (e.g., roxo,
vermelho, azul, laranja, verde). Cada um dos dois níveis mais elevados do Vedanta (e.g.,
vijnanamayakosha e anandamayakosha), quase certamente, acabarão cristalizados em pelo
menos cinco ou seis níveis diferentes, significando que, daqui a um milênio, poderão existir
dez ou mais estágios/estruturas reais superiores ao turquesa, tornando-se hábitos kósmicos
estáveis disponíveis para os humanos de todo o mundo. A razão disso é que, de fato, esses
potenciais mais elevados não são tortas completamente assadas no céu; pelo contrário, são
tetraenagidos e tetraevoluem como potenciais que começam a cristalizar-se no mundo
manifesto já existente.
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O que tentamos fazer com a metateoria AQAL é aceitar o menor número possível de tortas
postuladas no céu (ou entidades metafísicas), porque, mais cedo ou mais tarde, essa
bagagem metafísica sairá pela culatra (como já aconteceu – de forma ruim – aos olhos das
mentes moderna e pós-moderna). Essa bagagem metafísica – de níveis, estruturas, domínios
e planos pré-existentes, pré-dados, arquetípicos, invariáveis, com existência independente,
não físicos, metafísicos – quase desacreditou completamente uma visão de mundo espiritual
nos líderes pensantes de hoje, quando tudo o que de fato foi desacreditado é a estrutura
interpretativa arcaica, não as realidades eternas. A principal tarefa de uma Pós-metafísica
Integral é refinar as Relações Públicas dessas realidades, modernizando a moldura ou
renovando o papel de presente nas quais são oferecidas ao mundo contemporâneo. Daí por
que a metafísica de Aurobindo – e essencialmente toda a metafísica – tem de ser
completamente reconstruída e traduzida para uma formulação AQAL ou pós-moderna
integral.
(Como uma questão secundária e delicada, parece que interpretações metafísicas poderiam
até mesmo reduzir a velocidade do crescimento e evolução para potenciais mais elevados;
talvez por isso, o "yoga integral" efetivo de Aurobindo tenha relativamente poucos adeptos
para o seu significativo potencial. Seja o que for, o que a Pós-metafísica Integral está
questionando não é a realização desses grandes sábios, mas suas estruturas interpretativas,
porque todas as inúmeras estruturas interpretativas – inclusive AQAL – nada mais são do que
notas de rodapé transitórias nos ventos da contínua evolução, e o que se torna necessário é
que cada era atualize sua estrutura da melhor forma possível, a fim de adequá-la mais
completamente às exposições do próprio desdobramento do Espírito. E nos mundos moderno
e pós-moderno, essa estrutura só pode ser pós-metafísica).
Os níveis ou ondas básicos de consciência
Chegamos agora à questão – e confusão – certamente mais intrigante levantada pelo
estruturalismo adequado. Anteriormente, mencionamos brevemente que vários
pesquisadores, como James Mark Baldwin, Robert Kegan e Howard Gardner, sugeriram que,
embora as correntes de desenvolvimento sejam diferentes, todas percorrem os mesmos
níveis, ondas ou ordens de consciência gerais. Neste ponto, claro, devemos ser
extremamente cuidadosos, porque acabamos de ver que a natureza ou estrutura efetiva dos
estágios/níveis/ondas de uma corrente não pode ser legitimamente usada para categorizar
adequadamente os estágios/níveis/ondas de outras correntes. O que irei sugerir a seguir não
viola esse dado metodológico.
Eis a pergunta difícil, geralmente não considerada nem por estruturalistas: se você olhar para
a figura 5, o que representa o eixo vertical naquele gráfico? Na figura 5, os "níveis" básicos
estão simplesmente numerados de 1 a 10 no eixo das ordenadas. Nas outras partes do
gráfico, você pode ver os nomes dos níveis/estágios específicos em cada uma das linhas de
desenvolvimento; esses níveis específicos têm nomes refletindo algumas das realidades
concretas das linhas (e.g., operacional formal, pluralista, impulsivo, conformista, etc.). Mas o
que o eixo vertical propriamente dito – o "1 a 10" – representa?
Na metateoria AQAL, o eixo vertical representa níveis básicos de consciência (ou níveis de
atenção consciente), mas com uma importante característica: os níveis de consciência não
são nada em si mesmos; são simplesmente os graus ou polegadas das várias correntes. Em
outras palavras, os níveis de consciência não são níveis de uma corrente particular separada,
mas uma medida do grau de consciência em qualquer corrente específica. Nesse sentido, os
níveis de consciência são realmente similares a graus, polegadas ou quilogramas: medidas
que não existem em si mesmas, ou por si mesmas; são simplesmente medidas de realidades
concretas. Da mesma forma que metros medem distância ou graus medem calor, níveis de
consciência medem a quantidade de consciência ou de atenção consciente presente em
qualquer estágio/nível/onda específico de quaisquer das correntes.
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Esses níveis básicos não existem por si mesmos, do mesmo modo que graus ou polegadas.
"Graus", "polegadas" e "quilogramas" não estão pairando pelo mundo. Nós não acordamos e
dizemos, "não posso construir uma casa hoje porque fiquei sem polegadas," ou "não posso
fazer café quente esta manhã porque fiquei sem graus". O mesmo é válido para os níveis de
consciência básicos: eles são medidas das realidades concretas que se desdobram nas
linhas, mas não algo que exista por conta própria.
"Eu tenho seis metros de madeira." Os "níveis de consciência" são os "seis metros", não a
"madeira". É por isso que um nível de consciência é sempre um nível de algo que está
aparecendo ou se manifestando: um nível de respostas morais, um nível de necessidades,
um nível de valores. A consciência não é um fenômeno, mas o espaço onde ocorrem os
fenômenos; portanto, "níveis de consciência" significam simplesmente níveis dos fenômenos
que aparecem. E quando os estágios ou níveis específicos de uma corrente são
especificados, eles o são em termos da corrente específica. Eu simplesmente não posso dizer:
"hoje tenho sete quilogramas". Eu posso dizer: "hoje tenho sete quilogramas de água" e "sete
quilogramas de água" NÃO é o mesmo que "sete quilogramas de trigo", que NÃO é o mesmo
que "sete quilogramas de cobre". Porém, todos pesam sete quilogramas. O eixo vertical na
figura 5 é "quilogramas de consciência", por assim dizer, e essa medida abstrata pode ser
usada por todas as linhas porque não é propriamente uma linha (porque não existe por si
mesma).
Daí por que "níveis de consciência", como usados na metateoria AQAL, podem evitar
absolutismos de corrente. Referindo-me aos sete quilogramas de água, trigo e cobre: se eu
me enredar em um "absolutismo de corrente de cobre", tentarei dizer que o cobre é a única
realidade ou elemento básico, e, portanto, sete quilogramas de trigo é, na verdade, apenas
uma reestruturação de sete quilogramas de cobre. Isto é o que faz o absolutismo de corrente.
Afirma: "sete quilogramas de cognição é o que está realmente sendo medido em sete
quilogramas de moral". Iguala a cognição à moral porque ambas podem pesar sete
quilogramas. O que é igual são os sete quilogramas, mas o quilograma propriamente dito não
pode ser definido usando termos cognitivos ou termos morais, correto?
O mesmo vale para os níveis básicos de consciência. Eles são o que todas as correntes
concretas têm (ou podem ter) em comum, e o que elas todas têm em comum é algo que não
pode ser definido ou descrito usando apenas uma corrente específica.
Outra analogia útil que frequentemente uso é a altitude em uma montanha. Digamos que você
tenha uma montanha com dez mil metros de altura. Suponhamos que há quatro trilhas
principais para escalar a montanha – faces norte, leste, sul e oeste (as trilhas representam as
linhas ou correntes). Cada uma dessas trilhas ou linhas apresenta uma vista muito diferente
do mundo. Você não pode descrever a vista norte usando as mesmas percepções que
definem a vista leste. Todavia, existe a sensação de que uma pessoa subindo pela face norte
e uma pessoa subindo pela face leste possam ambas estar a três mil metros, ou ambas estar
a cinco mil metros, ou ambas estar a sete mil metros, e assim por diante. Se uma pessoa está
a três a mil metros na face norte e outra na face leste, é a mesma altura – os mesmos três mil
metros – embora praticamente tudo o mais sobre as vistas seja bem diferente.
As trilhas individuais são as correntes, módulos ou capacidades reais; a altitude é o nível ou
grau de consciência em qualquer corrente. Os níveis/estágios de estrutura/ondas efetivos em
uma corrente/linha/trilha particular não podem ser definidos ou descritos com precisão usando
as vistas das outras trilhas. Mas há um sentido em dizermos que estamos a três mil metros,
ou cinco mil metros, ou oito mil metros, e assim por diante, em uma trilha específica; essa é
uma medida genuína de quanto escalamos a montanha ou andamos ao longo da trilha. Mas
se você quiser dar a estrutura ou percepção real de uma vista a quatro mil metros em qualquer
das trilhas, você só pode fazê-lo usando a vista da trilha respectiva; desse modo, os contornos
reais da trilha norte e da trilha leste serão tão diferentes quanto o trigo e o cobre.

56

O que isso significa – e o que se pretendia que significasse – é que a consciência não é uma
entidade, coisa, processo ou capacidade. A consciência não é propriamente uma corrente,
linha, módulo, função ou inteligência – não é uma coisa, evento ou processo de qualquer tipo.
A consciência é a abertura ou clareira na qual surgem coisas e eventos. Um "nível de
consciência" é simplesmente uma medida dos tipos de coisas e eventos que podem surgir em
primeiro lugar; uma medida do espaço em que um mundo pode surgir; um grau de abertura
para as possibilidades do Kosmos; uma varredura dos horizontes nos quais os fenômenos
podem se manifestar; uma medida da atenção consciente que habita cada perspectiva,
momento a momento.
Isso está de acordo com as escolas de budismo Madhyamaka/Yogachara, que assinalam que,
se a consciência é para ser conceituada, é um Vazio puro, destituído de características
específicas, mas que permite que características específicas surjam no mundo manifesto; e
com William James, que afirmou que "a consciência não existe"; com isso, ele não quis dizer
que não possuímos algo como atenção consciente, mas essa atenção consciente que está
ciente de coisas e eventos não é propriamente uma coisa ou evento. Existem fenômenos na
consciência, e se precisarmos conceituar consciência, ela não é um fenômeno em si, mas o
espaço em que surgem os fenômenos. Daí por que ninguém conseguiu definir consciência
satisfatoriamente – ela não existe, sendo o espaço em que as coisas existem. E um "nível de
consciência" é uma medida da espacialidade do espaço em que as coisas existem.
De modo geral, o melhor é simplesmente numerar esses níveis – seja usando três, cinco,
sete, dez níveis ou mais – porque qualquer nome, palavra ou termo implica uma característica
que, em última instância, tende a ser enganosa. É quase impossível pensar em um termo
para, digamos, o nível 3, sem tirá-lo de um dos níveis específicos de uma corrente real (e,
portanto, não sendo aplicável a níveis em outras correntes). Ainda assim, por razões práticas,
frequentemente temos de nos referir a um nível geral de consciência usando os nomes de
alguns dos níveis de uma corrente particular de consciência. Assim, para os níveis básicos e
vazios de consciência, sou frequentemente forçado a usar termos como "pré-convencional,
convencional, pós-convencional"; ou, às vezes, termos cognitivos (preop, opcon, opform,
mente superior, sobremente); ou termos da Dinâmica da Espiral (vermelho, azul, laranja,
verde, etc.) – mas confio que agora ficou claro por que fazê-lo é tomar um atalho tecnicamente
incorreto.38
Levando em conta o que foi dito acima, fica certamente fácil ver como o absolutismo de
corrente pode começar. Por exemplo, na figura 5, você pode ver que o nível 5 (ou "5.000
metros") na linha de valores é laranja, enquanto na linha cognitiva é opform. É a "mesma
altura" desses dois estágios-estruturas (na montanha da consciência vazia) que permite que
os níveis de uma linha sejam ambiguamente usados para representar níveis das outras linhas.
Daí por que é comum as pessoas usarem termos dos níveis reais em uma linha para se referir
aos níveis reais de outras linhas – e aí dizer coisas como: "esta pessoa está usando cognição
pós-convencional", ou "esta pessoa tem moral azul", ou "esta pessoa tem valores de
autorrealização", ou "esta pessoa tem cognição verde", quando nenhuma dessas afirmações
é tecnicamente correta.
(Quando teorizadores usam a pesquisa de uma corrente, como valores ou cognição, e tentam
construir uma psicologia completa, extrapolando os resultados para o que são de fato outras
linhas, eles geralmente procedem expandindo a definição dos níveis daquela linha para incluir
um número cada vez maior de características, de tal forma que, no final, incluem tantas
características de outras linhas, a ponto de a linha original ficar sem sentido. Por exemplo, se
você começa com a corrente cognitiva e identifica, digamos, seis principais níveis de cognição,
que deseja transformar em um modelo de desenvolvimento completo, você dirá: "Cada um
desses níveis cognitivos também tem uma percepção de tempo e uma percepção de espaço;
e cada nível tem uma percepção diferente do eu; e cada nível lida de forma diferente com a
morte; e tem um tipo diferente de moralidade; e oh, sim, tem necessidades diferentes, e..." E
de repente você tentou levar em conta uma dúzia de linhas de desenvolvimento diferentes,
tornando todas elas variações da sua linha original: trigo e água são considerados meras
57

variações de cobre. Mas temos fortes evidências empíricas de que essas características são
inteligências múltiplas, que não se desenvolvem ao mesmo tempo: são, de muitas formas,
"níveis e linhas". O que acontece se você tentar expandir sua linha original para englobar
todas as outras linhas é que acaba definindo sua linha como algo que está subjacente a, ou
que é o código oculto de, tudo: está subjacente à moral, necessidades, estilos de ser,
percepção do eu, visões de mundo, etc., etc., etc. – mas aquilo que responde por todas essas
coisas não pode ser propriamente apenas uma delas; e, assim, você acabou de introduzir
furtivamente o conceito de níveis de consciência vazios, que é exatamente do que estou
falando; mas você o fez partindo de uma suposição falsa, isto é, que TUDO, de alguma forma,
baseia-se em sua pesquisa original de uma linha de desenvolvimento específica, o que
simplesmente não é verdade.)
Em resumo, para a metateoria AQAL, os níveis básicos de consciência são uma medida da
"quantidade" de consciência em qualquer linha, mas a consciência propriamente dita não é
nada; não é uma presença, mas uma ausência, uma abertura, uma clareira, um espaço de
perspectivas, no âmbito do qual surgem fenômenos. Você não pode ter mais ou menos
consciência, mas pode ter mais ou menos fenômenos que assomam à consciência. Quando
o Kosmos inteiro surge em sua consciência, esta é a consciência kósmica – o pico da
montanha, por assim dizer (exceto pelo fato de que não existe nenhum pico, somente um
horizonte infinitamente retrocedente que, todavia, fica cada vez maior quanto mais você
consegue amar).
Apresentei na figura 5 dez níveis, medidas ou graus vazios de consciência. Em Psicologia
Integral, usei dezesseis níveis básicos.39 O número de níveis é como graus Celsius e
Fahrenheit. Podemos afirmar arbitrariamente que existem dez níveis principais montanha
acima, ou cinco, ou três. Além disso, podemos medi-los usando metros, pés, milhas, etc.
Normalmente, precisa-se de dez ou doze níveis para cobrir a maioria das bases importantes
de um modelo de espectro total. O sistema de chacras apresenta um esquema bastante útil
de sete níveis. Às vezes, para aplicações mais simples, cinco ou até três níveis serão
suficientes, desde que percebamos o que estamos fazendo com esses meros mapas das
trilhas de escalada da montanha: eles são mapas de terceira-pessoa de realidades de
primeira-pessoa, e a fim de efetivamente ver essas vistas você deve subir a montanha por si
mesmo, não memorizar os mapas.
(Incluí um resumo mais detalhado de "níveis de consciência" para os neófitos em AQAL em
uma nota explicativa.)40
Os benefícios emancipatórios de tais esforços são normalmente óbvios: os pioneiros que
escalaram a montanha frequentemente retornaram, contaram-nos suas aventuras e nos
convidaram a trilhar esse caminho mais elevado a seu lado. Eles nos falam dos elevados
potenciais que são expressões Mais Livres e Mais Plenas de nosso próprio direito inato. Em
face de tais mapas mais elevados, geralmente temos duas respostas: podemos ficar irritados
ou podemos continuar a escalada.
Um último ponto: níveis/estágios de estrutura/ondas não são tudo. Eles cobrem uma parte
importante da psique, mas não são a história completa. Por exemplo, além de estágios de
consciência, há também estados de consciência, a maior parte sem mostrar nenhuma
sequência de desenvolvimento particular (e, portanto, às vezes são modelados mais em teoria
de sistemas para o lado de terceira-pessoa da rua, o que é útil se feito cuidadosamente; se
não, normalmente isso leva a confusão metateórica, especialmente porque a teoria de
sistemas propriamente dita não tem nenhum lado de primeira-pessoa da rua e, assim,
rapidamente, trata hólons de primeira-pessoa como equivalentes a artefatos de terceirapessoa; é por isso que a teoria de sistemas quase sempre se envolve em reducionismo sutil).
Adicionalmente, existem processos inconscientes e subconscientes, alguns dos quais
possuem estágios de estrutura discerníveis e outros não; e assim por diante. E – o mais
importante de tudo – estruturas e estados ainda são descritores de terceira-pessoa, não
podendo, sob nenhuma circunstância, substituir as metodologias de primeira-pessoa da
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fenomenologia, hermenêutica, meditação e de outros paradigmas da Zona 1, que desvelam
realidades interiores por familiaridade, não meramente por descrição: sentindo, não olhando;
caminhando, não falando; subindo a montanha, não vendendo os mapas.
B. Estruturas em grupos
Apresentamos um breve resumo de estágios de estrutura em indivíduos. O que dizer sobre
hólons culturais? Existem estágios de desenvolvimento em hólons coletivos? Se existirem, o
que significa afirmar que um grupo está "em" certo nível de desenvolvimento? Este tópico,
desnecessário falar, torna-se complicado muito depressa; além do mais, ainda não discutimos
os aspectos sociais ou interobjetivos de indivíduos e grupos, particularmente seus aspectos
tecnoeconômicos, institucionais e ecológicos (que restringem o comportamento e
frequentemente impõem suas próprias sequências de estágios nos eventos; esses aspectos
serão discutidos no próximo Excerto). Todavia, neste ponto, podem ser apresentadas
algumas considerações gerais sobre "estágios de estrutura em grupos", considerações que
refinaremos à medida que prosseguirmos. Começaremos observando "estruturas" em grupos
para, em seguida, focalizarmos possíveis "estágios".
Isomorfismo
Tradicionalmente, o estruturalismo tentou descrever os padrões ou estruturas, tanto nos
hólons individuais/intencionais (Quadrante Superior Esquerdo), quanto nos hólons
coletivos/culturais (Quadrante Inferior Esquerdo), e a maioria dos estruturalistas descobriu o
que eles geralmente chamam isomorfismos entre estruturas individuais e culturais. Isso
significa que os padrões de comportamento de hólons subjetivos individuais tendem a refletir
padrões semelhantes das redes intersubjetivas das quais são membros.41 Essa descoberta
não surpreende, já que os quadrantes tetraevoluem e são tetraenagidos, com muitos padrões
análogos aparecendo em vários quadrantes (embora isso nunca seja uma relação unívoca
simples, ainda mais que perspectivas diferentes da mesma ocasião são, realmente,
diferentes; o fato de que algumas formas são isomórficas não significa que todas o sejam).
"Isomórfico" provém de "iso", igual, e "mórfico", forma: as formas ou estruturas que são iguais
(ou muito parecidas). Como usado no estruturalismo adequado, isomórfico significa que
alguns comportamentos interiores em um indivíduo, quando olhados sob uma perspectiva 3p,
mostram uma forma ou estrutura semelhante a de eventos comunais ou coletivos, quando
olhados sob a mesma perspectiva 3p. Colocado de forma mais simples, se o comportamento
de um grupo tem todas as características, digamos, da estrutura de valor azul (conformistaabsolutista), então dizemos que o grupo e os seus respectivos indivíduos são ambos
isomórficos ao azul.
Entretanto, a situação complica-se rapidamente, especialmente porque o estudo de ocasiões
sociais ou comunais envolve a difícil questão da relação entre "indivíduo" e "coletivo". Se
acreditar que uma sociedade de organismos é também um organismo (um leviatã ou Gaia),
você abordará o estudo de grupos de forma bastante diferente do que se acreditar que
sociedades não são, em si mesmas, indivíduos. Parte da dificuldade com os estruturalistas
pioneiros é que eles não chegaram a um acordo com algumas dessas questões fundamentais,
e, assim, seus esforços apresentaram vieses desde o começo (e.g., Lévi-Strauss).
O que farei nesta seção é apresentar minhas próprias conclusões sobre a natureza de
estruturas/níveis/estágios em grupos, e você poderá decidir que partes fazem sentido para
você.
Para começar, parece importante entender que, o que quer que você pense sobre a relação
entre um grupo e um indivíduo, nenhum deles está sempre "em" um nível. No que diz respeito
ao indivíduo, vimos que uma pessoa pode estar em um nível em uma linha e,
simultaneamente, em níveis completamente diferentes em outras linhas; portanto, não faz
sentido afirmar que uma pessoa esteja em um nível. Mas até mesmo em uma linha específica,
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ninguém está sempre "em" um nível. Geralmente, uma pessoa "em" um nível dará 50% de
suas respostas a partir daquele nível, 25% do nível abaixo e 25% do nível acima.
Por todas essas razões, nenhum indivíduo está sempre em um nível. O máximo que você
pode dizer é que, em uma situação particular que induziu uma resposta de um módulo
específico (e.g., uma resposta moral, uma resposta de necessidades, uma resposta de
valores, etc.), essa resposta da pessoa naquele momento particular aconteceu de cair em
uma classe específica (e.g., a classe chamada "vermelha", "azul", "laranja", etc. na linha de
valores de Graves; ou pré-convencional, convencional, pós-convencional na linha moral de
Kohlberg; ou preop, opcon, opform na linha cognitiva de Piaget; ou pertencimento, autoestima,
autorrealização, autotranscendência na linha de necessidades de Maslow, etc.). Afirmar
simplesmente que uma pessoa é "azul" ou "opform" ou "pré-convencional" não faz sentido (e
é ruim).
Foras da lei horizontais
Ainda assim, eis aqui uma situação onde dizer que um indivíduo está "em" um nível apresenta
uma utilidade limitada (e essa é a única forma como o conceito é usado por estruturalistas
adequados). Acabamos de mencionar o fato de que, por exemplo, se confrontado com uma
condição que me induz a respostas do módulo moral, eu poderia dar 25% das minhas
respostas no estágio 2, 50% no estágio 3 e 25% no estágio 4. Embora, neste exemplo, eu
possua hólons do estágio moral 2, do estágio moral 3 e do estágio moral 4 em minha própria
individualidade composta, o conteúdo desses hólons em si são normalmente incompatíveis.
(Os hólons seniores realmente transcendem e incluem os juniores, mas eles o fazem
classificando-os, não os tratando como equivalentes ou compatíveis). Obviamente, não
consigo agir ao mesmo tempo como um agitador impulsivo do estágio 2 e um conformista
rígido do estágio 4. Em outras palavras, embora possa incluir vários níveis diferentes nessa
linha moral, só consigo agir por um desses níveis em um momento específico. Ações
conflitantes não podem impelir facilmente um ato único de comportamento, da mesma forma
que não posso virar à esquerda e à direita no mesmo cruzamento.
Daí por que qualquer comportamento particular em um indivíduo tende a expressar um tipo,
classe ou nível de resposta único, embora o indivíduo possa conter uma profusão de níveis
nas numerosas linhas. Neste sentido específico, embora não possamos nunca dizer que uma
pessoa é azul, ou laranja, ou pré-convencional, ou pós-convencional, podemos dizer que,
naquela situação particular, seu comportamento foi realmente azul, ou do estágio moral 4, ou
expressou necessidade de autoestima, e assim por diante.
Em resumo, comportamentos deliberados específicos tendem a ser motivados por intenções
únicas; essas intenções podem vir de qualquer módulo ou corrente que venha à tona pela
situação presente; no âmbito da corrente ou linha emersa, embora a pessoa contenha níveis
ou ondas diferentes, quando age, o comportamento é geralmente induzido pela
intencionalidade proveniente de uma onda única, porque ações conflitantes levam a paralisia,
não a ação. Portanto, nesse sentido bem restrito, podemos dizer que a pessoa foi "azul"
naquele momento.
Em essência, a mesma coisa acontece com um grupo. Embora uma rede composta (como
um indivíduo composto) nunca esteja "em" um nível, alguns de seus comportamentos estão,
e pela mesma razão. Por exemplo, um grupo pode votar uma lei particular; todos os membros
concordam que obedecerão a esta lei se a maioria a votar. Mas uma dada lei, como um dado
comportamento, não pode incorporar facilmente demandas conflitantes. Você não pode, ao
mesmo tempo, dirigir a 55 milhas por hora e a 60 milhas por hora. Leis únicas, como
comportamentos deliberados únicos, normalmente refletem ação única, e nesse sentido, o
grupo, no exemplo em questão, está agindo de uma estrutura única de intencionalidade (no
módulo particular, a lei comunal é reguladora). A lei do grupo ou nexo reinante neste caso é:
todo mundo deve dirigir, no máximo, a 55 milhas por hora.
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Se você cumpre essa lei, está dentro de um círculo de cidadania; isto é, estará dentro do
círculo de obediência à lei quando suas interações forem internas à lei ou à ação do nexo
daquele círculo. Mas descumpra a lei, tal que suas interações sejam externas às regras e leis
comunais, e será considerado literalmente um fora da lei, podendo ser multado ou preso.
Nesse sentido específico, dizemos que o grupo ou hólon coletivo tem uma estrutura ou padrão
que pode ser explicado: a ação do nexo do hólon comunal pode ser identificada e descrita e,
neste caso, inclui o padrão de comportamento de 55 mi/h definido pela lei, ou previsão de
multa e prisão.
Muitos nexos reinantes culturais são conscientemente implementados, como no exemplo
anterior. Mas muitos outros, talvez em maior número, dos nexos reinantes de hólons coletivos
são inconscientes, pré-conscientes, de fundo, contextuais, ou não diretamente apreendidos
pelos indivíduos cujas interações são governadas (ou moldadas) por esses padrões de
intersubjetividade cultural e ação do nexo.42 Esses "códigos transformacionais (ou
internalidade)", claro, são o que os estruturalistas culturais pioneiros, de Gebser a Althusser,
a Barthes, a Foucault, tentaram elucidar, e o que estruturalistas adequados, desde então, têm
explorado; eles são os "padrões de inteireza" de um hólon coletivo, padrões que, seguidos
por um membro reconhecido da coletividade, torna-o um "dentro da lei," e quebrados, tornao um "fora da lei".
Como dissemos, muitos desses códigos culturais (ou padrões de intersubjetividade) são
inconscientes para os indivíduos cujas interseções são moldadas por essas redes. Parte do
trabalho emancipatório que muitos estruturalistas perseguiram foi tentar expor essas redes
inconscientes, ocultas, para, em seguida, avaliar se elas são, de fato, justas e estão de acordo
com um conjunto mais elevado de padrões em relação àqueles que, primeiramente, criaram
as estruturas e regras sociais. Isto é, muitas das estruturas socioculturais reveladas por
estruturalistas são, na verdade, pré-convencionais (egocêntricas) ou convencionais
(etnocêntricas), as quais os humanos em ondas pós-convencionais desejam reformar.
Esse componente emancipatório do estruturalismo é uma fecunda área de investigação; ele
continuou a motivar, por exemplo, a Escola de Frankfurt (um tipo de investigação crítica que,
creio, ser importante incluir em qualquer abordagem integral, pelo menos, necessariamente,
com seus detalhes específicos). Se o desenvolvimento em geral move-se do pré-convencional
para o convencional, para o pós-convencional – um movimento que só pode ser detectado
por metodologias da Zona 2 – então uma profunda motivação de fazer estruturalismo
adequado auxilia indivíduos e culturas a passar de posições egocêntricas e etnocêntricas para
ondas mais globocêntricas de compaixão, cuidado e consciência.
(Por outro lado, simplesmente afirmar que todos devemos aprender uma ecologia
globocêntrica ou adotar uma compaixão global é um projeto nobre, mas pragmaticamente
inútil, porque ondas globocêntricas são produto de desenvolvimento, não de exortação. Como
observado, as abordagens do "novo paradigma" exortam uma meta sem explicar o caminho
para essa meta – líderes de torcidas de uma causa que não tem meios de realização, o que
talvez explique a frustração profunda entre os defensores do novo paradigma que sabem que
têm um ideal superior, mas ficam desapontados com a pífia resposta do mundo a seus
chamados.)
Retornaremos ao tópico de estruturas inconscientes (e à possível emancipação delas) em
breve. No momento, tudo que precisamos notar é que padrões, tais como signos e símbolos
linguísticos, campos de significados semânticos, visões de mundo variadas, sistemas de
crença de fundo, códigos interpretativos, intencionalidades reguladoras, domínios
intersubjetivos de percepções, práticas discursivas e não discursivas, redes culturais de
interação simbólica, são algumas das ações-do-nexo que várias escolas de estudos culturais,
genealogia, arqueologia, antropologia cultural, neoestruturalismo e outras pesquisas de
intersubjetividade elucidaram – as quais, para simplificar, chamamos "antropologia cultural"
na figura 2.
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Uma vez que não existe um termo único que inclua todas essas diversas abordagens – desde
os estudos culturais ao neoestruturalismo e à antropologia cultural - e já que todos os termos
foram mal utilizados pelas guerras culturais na academia – frequentemente usarei o
neologismo culturologia para me referir ao estudo objetivo da intersubjetividade, ou uma
terceira-pessoa olhando para dimensões de primeira-pessoa do plural de estar no mundo, não
importa se aplicado a formigas, macacos ou humanos.
Foras da lei verticais
O exemplo simples das "55 mi/h" sugere como uma estrutura única pode governar um nexo
composto; eis aqui outro exemplo de como níveis de estruturas normalmente estão envolvidos
em um nexo de grupo.
Uma cidade de Kansas votou recentemente a proibição do ensino da evolução porque ele
conflitava com os valores da comunidade ou "padrões comunitários"; mais especificamente,
afirmou-se que a teoria científica da evolução se opunha aos ensinos bíblicos. Parece que,
neste exemplo particular, e em resposta ao desafio apresentado pela teoria da evolução, o
módulo ou corrente de valores foi evocado em muitos dos membros da câmara municipal.
Também parece que a maioria desses membros se comportou de acordo com o nível da linha
de valores chamado "azul" (ou religioso/absolutista).
Em termos da metateoria AQAL, diríamos que a maioria dos membros da câmara municipal
sustentou que as interseções públicas e educacionais de todos os membros da cidade
deveriam ser internas a uma ação do nexo cujos valores trocados correspondessem a
estruturas azuis. Isto é, os aspectos de sua subjetividade que podem entrar legitimamente ou
"legalmente" na esfera pública (ou que podem trafegar por interseções públicas) devem ser
vínculos internos a uma rede intersubjetiva cuja ação do nexo (código de internalidade ou
nexo reinante) é isomórfica a padrões de valores azuis (mítico-associativos,
absolutistas/religiosos, etnocêntricos, conformistas, etc.). Sob essas circunstâncias, o ensino
da evolução fica, portanto, fora da lei (fora da fronteira do "nós" sociopolítico da cidade; mais
especificamente, fora e externo ao seu nexo reinante) – e, assim, estando fora da lei, é ilegal
ensinar a teoria da evolução; se você o fizer, será um "fora da lei" e poderá ser multado ou
preso.
Se você fosse um Foucault do futuro, ao estudar esta situação, observaria as regras de
discurso (as "estruturas discursivas" ou as coisas que você pode, e não pode, discutir
oficialmente ou legitimamente), e tentaria discernir os padrões que estão seguindo,
particularmente suas "regras de exclusão" – o que não é permitido – e seus "códigos de
transformação" – o que é permitido. Além disso, você observaria os tipos de prática social e
modos de interação não discursivos (não verbais) – desde o formato dos prédios da escola,
aos tipos de disciplina usados para instilar os códigos de transformação, às formas como
aqueles que ensinam evolução são julgados "mentalmente doentes" – ou, neste caso, são
"pecadores" com uma "doença da alma" (porque a evolução é "o mal"); e, portanto, esses
pecadores insuflam uma aniquilação perturbadora que deve ser tratada com terapêutica:
tortura emocional, confissão, conversão – todas elas exemplos de uma sabedoria que é, de
fato, um poder sutilmente disfarçado, apresentando-se como verdade e bondade. (Trataremos
em breve de"aniquilação" e "terapêutica".) O objetivo final de tal arqueologia e genealogia é,
claro, uma emancipação, até certo ponto, do poder vinculador dessas estruturas culturais de
escravidão.
Assim, a câmara municipal passa uma lei criminalizando o ensino da evolução. Entretanto,
nos Estados Unidos da América, essa ação do nexo pode ser anulada por ações-do-nexo
seniores, inclusive na Suprema Corte, cujas ações são institucionalmente definidas por
intencionalidades que estão em um nível específico ou mais elevado; na Suprema Corte:
implicitamente por cognição opform ou mais elevada, por valores laranja ou mais elevados,
por moralidade do estágio 5 ou mais elevada e por uma autoidentidade conscientizada ou
mais elevada.43 (Em outras palavras, os códigos de internalidade da rede legal de injunções
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comportamentais que governam, pela força se necessário, as interações de cidadãos dos
Estados Unidos, quando considerados membros de um hólon federal, contêm nexos reinantes
que são isomórficos a esses níveis estruturais nessas linhas.)
Neste exemplo, a câmara municipal de Kansas tentou atuar de um modo que estava fora de
uma lei maior (que os estados, nessa área particular, são sub-hólons legais de um hólon
federal); assim, considerou-se que a câmara municipal agiu ilegalmente e
inconstitucionalmente, conforme um nível mais elevado de ação do nexo (ou nexo reinante)
que governa a nação.44 Consequentemente, a câmara municipal (sob pena de ameaça de
ação legal) revogou essa lei.
Podemos ver, neste exemplo, que as estruturas ou códigos de ação do nexo do grupo
englobam pelo menos dois itens importantes. Primeiro, englobam vários tipos de padrões de
translação horizontal (como exclusão e rarefação), ou todas as injunções e regras de
translação, positivas e negativas, implícitas e explícitas (como: "não ensine a teoria da
evolução"). Neste caso, evolução é discurso marginalizado.
Mas também podemos ver neste exemplo que as estruturas ou códigos de ação do nexo do
grupo englobam implicitamente, além de códigos de translação horizontal, níveis verticais de
desenvolvimento em quaisquer das linhas que estão envolvidas nos padrões
comportamentais sujeitos à regulamentação do grupo. Podemos usar a medida mais abstrata
"níveis de consciência" e dizer, por exemplo, que a câmara municipal de Kansas, operando
no nível de consciência 4, tentou outorgar uma lei (uma regra ou regulamento de translação
horizontal) que a Suprema Corte, no nível de consciência 5, anulou. Ou podemos ser mais
técnicos e dizer que o grupo estava atuando de um nível cultural isomórfico ao
etnocêntrico/azul na linha de valores, que foi desconsiderado pela Suprema Corte atuando de
um nível cultural isomórfico ao nível globocêntrico/laranja na mesma linha de valores.
O ponto é que as estruturas de comportamento coletivo englobam não apenas solidariedade
horizontal, mas também solidariedade vertical; o rompimento de uma delas resulta em
violação de fronteira do hólon comunal. (Qualquer violação de fronteira, como veremos em
breve, é uma ameaça ou "aniquilação" que deve ser enfrentada com "terapêutica" ou
tratamento para restabelecer fronteiras.) Claro, as descrições de estruturas estão em termos
de terceira-pessoa, enquanto a vivência de solidariedade é a quintessência da experiência de
primeira-pessoa do plural (ou intersubjetiva); o ponto é simplesmente que estruturas são a
visão de fora de percepções de dentro.
(Chamamos a visão de fora "códigos de internalidade", "estruturas", "nexo reinante" e
quejandos, enquanto as percepções de dentro não podem ser descritas, apenas sentidas –
"você tem de estar lá" – embora usemos expressões como "primeira-pessoa do plural",
"conhecimento por familiaridade", "significado percebido", "compreensão mútua" e quejandos
para transmitir essas apreensões de dentro. O ponto é simplesmente que,
independentemente do olhar de dentro ou de fora, a intersubjetividade tem dimensões
horizontais e verticais.)
Usando a medida mais abstrata, os códigos de internalidade de qualquer hólon comunal não
só englobam regras de translação horizontal (tais como, você deve dirigir a 55 milhas por hora
ou você não deve ensinar evolução), mas também níveis verticais de desenvolvimento em
quaisquer linhas reguladas por eles. As regras horizontais originam-se de níveis básicos de
consciência nos quais os membros do grupo tendem a operar, níveis básicos que definem o
âmbito dos horizontes de evento (ou graus de consciência) nos quais as interseções dos
membros são internas a um "nós". Desse modo, a "lei" não é definida apenas por padrões
horizontais, mas também por padrões verticais.
Novamente: muitos desses padrões estruturais são inconscientes para os membros do grupo.
É o estruturalista que, após o fato, sujeita os padrões intersubjetivos do grupo a uma
investigação de terceira-pessoa e, assim, descobre possíveis estruturas ou nexos reinantes
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desses padrões intersubjetivos (isto é, somente investigações de terceira-pessoa revelam
padrões holísticos). Tal pesquisa metodológica, conduzida como uma investigação de
terceira-pessoa do plural de realidades de primeira-pessoa do plural, descobriu que essas
várias interações de membros do grupo são internas a uma ação do nexo cujos padrões,
estruturas, códigos, regras, ou características de fluxo podem, geralmente, ser especificados
ou descritos. Esses códigos representam hábitos kósmicos nas dimensões verticais e
horizontais que encarnam os requisitos coletivos do hólon social a fim de reconhecer seus
próprios membros e, desse modo, reproduzir-se no espaço-tempo.
Centro de gravidade
A câmara municipal de Kansas é um exemplo do que significa dizer que um grupo está "em"
um nível particular de uma linha particular (isto é, o grupo comporta-se como se estivesse em
um nível; neste caso, nível 4). Não só indivíduos compostos e redes compostas às vezes
atuam como se estivessem em um nível, mas é empiricamente comprovado que às vezes
eles atuam constantemente como se estivessem em um nível. Na metateoria AQAL, tal fato é
resumido pelo conceito de centro de gravidade. Isto é, indivíduos e grupos têm algo como um
centro de gravidade que expressa a resultante de suas inclinações globais em todos os níveis
e linhas. Nos indivíduos, o centro de gravidade encontra-se normalmente na vizinhança do eu
proximal na corrente de autoidentidade; e em grupos, normalmente "reside" nos sistemas de
ação comunitária (educacional, governamental, médico, etc.). Tudo isso está encapsulado na
fórmula simples de que esses construtos conceituais se referem a ondas de probabilidades,
ou à probabilidade de se encontrar tipos particulares de ocorrências em regiões particulares
no espaço-tempo da matriz AQAL, seja em indivíduos ou em grupos. O centro de gravidade
é simplesmente o espaço probabilístico em que você mais frequentemente achará um hólon
particular, e é um conceito útil apenas até esse grau.
Aniquilação e terapêutica
A razão por que algo como um centro de gravidade parece existir é que pluralismo saudável
é uma coisa, fragmentação mórbida é bem outra. No indivíduo, o descontrolado
desenvolvimento desigual nas várias linhas induz algo como a "autodissonância", uma tensão
e deformação interna que pode levar a dissociação significativa, uma dissonância interna que
a autopercepção procura minimizar (o insucesso em fazê-lo pode resultar, no limite, em
patologias como o transtorno de personalidade múltipla e de personalidade esquizoide).45
Uma dinâmica semelhante parece operar em grupos. À medida que um grupo de "eus"
individuais se reconhece como um "nós", ele defende a fronteira desse "nós" contra rupturas
de dentro e de fora. Aqui, gostaria de indicar o trabalho do sociólogo Peter Berger, ressaltando
o que ele chama coesão social, aniquilação e terapêutica. Resumidamente:
Qualquer grupo social, como grupo, opera com princípios e padrões reguladores (explícitos
ou implícitos) que mantêm o grupo unido e lhe dão coesão (o que estamos chamando ação
do nexo, padrão ou estrutura; seu nexo reinante). Até mesmo um grupo pluralista é mantido
junto pela adoção majoritária de princípios ou atitudes pluralistas (um processo que Berger
também chama legitimação, outro termo para coesão cultural consensual). Se alguma coisa
ameaça a legitimidade ou a "vida" do grupo (isto é, se uma ocasião rompe a fronteira definida
pelos códigos de internalidade da ação do nexo do grupo), os membros do grupo
experimentam esse rompimento como algo que Berger chama aniquilação – uma experiência
dolorosa, assustadora ou mortal. O grupo então busca fugir e/ou reparar o dano a suas
identidades, valores, propriedades ou ações coletivas, usando o que Berger chama
terapêutica, ou terapias para restabelecer suas fronteiras de coesão.
Os mesmos princípios de coesão, aniquilação e terapêutica funcionam para hólons individuais
(porque eles operam essencialmente em todos os hólons; esses princípios são um conjunto
único de definições do que é necessário para um padrão de identidade estável – individual ou
coletivo – durar no espaço e no tempo). Sempre que a fronteira de qualquer hólon individual
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ou coletivo é ameaçada – o que significa, sempre que o aspecto de "inteireza" de qualquer
todo/parte é ameaçado – o hólon experiencia ou protoexperiencia uma aniquilação ou
perturbação mortal em sua configuração AQAL, e deve, portanto, sob pena de dissolução,
tomar passos corretivos para reparar o dano, donde a terapêutica (e isso acontece em um
formigueiro, em um recife de coral ou em uma câmara municipal de Kansas).
A principal diferença de como essa aniquilação/terapêutica funciona em hólons individuais e
coletivos é que, em hólons individuais, a ação ou nexo reinante está geralmente associada à
mônada dominante, o que significa que sua regulação envolve normalmente um ser senciente,
como uma molécula, tornando-se realmente interno a outro ser senciente, como uma célula,
de forma que a molécula passa a ser um sub-hólon literal da célula sênior; enquanto isso, em
hólons coletivos ou sistêmicos, o nexo reinante propriamente dito nunca contém um ser
senciente como mônada dominante, em relação ao qual outros seres sencientes passam a
ser subcomponentes internos (como em um leviatã gigante); pelo contrário, as interseções
dos seres sencientes tornam-se internas a uma ação do nexo do qual eles são membros.
Esse nexo reinante em si pode ser recrutado, apossado e controlado por seres sencientes
ditatoriais, mas nunca no sentido de que outros seres sencientes fiquem internos aos
ditadores, apenas no sentido de que os hólons fascistas têm agora algum grau de poder sobre
as interações dos seres sencientes dentro da, não internos à, rede. Os tipos de poder
exercidos em ambos são dramaticamente diferentes (outra razão por que as visões ecológicas
de leviatã ou Gaia frequentemente tornam-se confusas e tendem para o fascismo, em teoria
e prática; em outras palavras, um organismo é um "eu", uma ecologia é um "nós" e sempre
que a ecologia é considerada um organismo, existe um "eu" oculto, normalmente o do
teorizador; vide Excerto E).
No exemplo da cidade de Kansas, o governo ditatorial da cidade controlou as interseções de
seus professores, não porque eles fossem sub-hólons de um ser senciente maior ou leviatã,
mas porque suas interações públicas estavam sujeitas à força político-legal se essas
interações não se ajustassem à lei municipal (ou aos códigos de internalidade do hólon
coletivo definidor da associação legal). A cidade experienciou aniquilação (nesse caso, uma
ameaça a seus valores de nível 4) e respondeu com sua própria terapêutica ou cura tentativa
(banir e tornar ilegal os discursos ofensivos) – uma cura que, por sua vez, a Corte Suprema
experienciou como aniquilação e respondeu com sua própria cura de nível mais elevado.
Claro, algumas dessas "terapias" parecem bem bárbaras para estranhos, e outras parecem
mais saudáveis, mas nenhum hólon coletivo (ou individual) existe sem elas. No lado mórbido,
terapias pré-modernas incluem canibalismo e sacrifício humano; terapias tradicionais incluem
a Inquisição e queima na fogueira; terapias modernas incluem lobotomias frontais; terapias
pós-modernas incluem o policiamento do pensamento politicamente correto. No lado mais
sadio, a terapêutica que parece curar inclui viagem xamânica, cerimônias religiosas, justiça
democrática e sensibilidade multicultural, respectivamente.
O ponto essencial é que grupos, como grupos, têm um tipo de centro de gravidade que
constitui em si mesmo fenômenos fronteiriços. Grupos, como indivíduos, podem tolerar, até
certo nível, dissonância interna sem se desfazer.46 Os grupos têm uma série de padrões
reguladores ou leis, alguns explícitos, outros implícitos, expressando seus hábitos kósmicos
de estabilidade e durabilidade no espaço-tempo. Intrusos são, portanto, "foras da lei" que
ameaçam a existência dos padrões de coesão social necessários à existência individual e
grupal. Afirmar que grupos iniciam ações terapêuticas a fim de diminuir a aniquilação e
proteger suas fronteiras é o mesmo que dizer que todos os hólons fazem isso. O "barbarismo"
não se encontra na terapêutica propriamente dita, mas no nível de expansibilidade da fronteira
a ser protegida – egocêntrica a etnocêntrica, a globocêntrica, a kosmocêntrica.
A política de consciência
Isso nos leva a uma importante questão relacionada. Em Um Deus Social, comecei a chamar
a atenção para dois tipos diferentes de foras da lei: os "pré-leis" e os "transleis". Embora tão
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diferentes quanto noite e dia, ambos são tratados da mesma forma pelos advogados e
policiais – pré-leis e transleis são classificados como foras da lei que ameaçam com
aniquilação e devem ser tratados com terapêutica agressiva.
Muitos dos grandes pioneiros em evolução da consciência da história foram, na verdade,
transleis tratados como bandidos comuns e crucificados, queimados, banidos ou postos
agressivamente do outro lado da fronteira do "nós". A ameaça de aniquilação é causada não
apenas por hólons fora da fronteira do nós no mesmo nível de consciência, mas também por
quaisquer hólons em níveis significativamente diferentes de consciência. A política de
consciência é o estudo dos tipos e níveis de consciência que são legitimados pela ação do
nexo do grupo e, reciprocamente, os tipos e níveis de consciência que são deslegitimados,
excluídos, banidos, marginalizados, tratados como bode expiatório.
Exemplos ilustrativos da política de consciência podem ser encontrados nas respostas
culturais para movimentos de contracultura – da Reforma/Contrarreforma aos Anos 1960 –
bem como nas próprias respostas contraculturais a movimentos que transcendem seus
próprios níveis de consciência. A Reforma dos séculos XV e XVI, por exemplo, que
estabeleceu o Protestantismo como uma alternativa viável ao Catolicismo para coesão cultural
em larga escala, foi, naquele tempo, um movimento de contracultura que representou a
primeira tentativa do nível laranja de romper a hegemonia do nível azul; ela foi confrontada
pela Contrarreforma, que incluiu, entre outras coisas, a Inquisição Espanhola, a Inquisição
Romana e o Santo Ofício, como uma reação apavorada e intensa do azul com terapêutica
brutal. Você não precisa de uma Inquisição quando todo mundo crê nos mitos.
Nos Anos 1960, os movimentos com centro de gravidade verde vieram para dominar a
academia na área das ciências humanas, onde eles, em geral, desalojaram uma tradicional
educação liberal laranja. Trinta anos mais tarde, quando a contracultura verde se tornou a
norma cultural na academia, novos movimentos contraculturais tentaram emergir além do
verde; e o verde, sentindo-se ameaçado, instituiu seus próprios inquisidores, que a mídia
prontamente apelidou de "polícia do pensamento politicamente correto". Essa terapêutica
inquisitorial foi especialmente direcionada para os níveis de consciências mais elevados ou
pós-verdes, que agora passaram a ser vistos (corretamente) como uma ameaça à hegemonia
dos códigos interpretativos que dominam o discurso acadêmico.
(Vários alunos consultaram um catálogo do California Institute of Integral Studies e elaboraram
uma lista do número e tipos de práticas e regras de exclusão nas formações discursivas das
ofertas de cursos; o grau e extensão das práticas de exclusão dos esforços "integrais"
ofereciam exemplos ilustrativos de estruturas de poder foucauldianas. Algumas das atuais
formas de aniquilação/terapêutica da contracultura são exploradas em Boomerite.)
Isso não nos sugere que hólons coletivos possam comportar-se de forma contrária; na falta
de Vazio, há apenas fronteiras, e todas as fronteiras experienciam identidade; donde as
ameaças à identidade, donde a aniquilação, donde a necessidade de terapêutica. Entretanto,
sugere-nos que as fronteiras podem expandir-se – do egocêntrico ao etnocêntrico, ao
globocêntrico, ao kosmocêntrico...
No que se refere aos pré-leis, hólons de menor profundidade (ou menor autenticidade) são
uma ameaça para o hólon comunal, porque eles não podem (ou não conseguem) participar
responsavelmente das trocas e interações que são internas à ação do nexo (ou aos códigos
de união) dos vários "nós" que constituem a coesão do hólon coletivo (uma coesão necessária
para a existência e sobrevivência tanto do indivíduo quanto do grupo). Nesse sentido, sob o
ponto de vista do hólon comunal, é completamente apropriado que os pré-leis sejam
considerados criminosos. Eles realmente ameaçam o sistema imunológico ou fronteira do
hólon coletivo (donde a necessidade de terapêutica).
Claro, existem versões relativamente saudáveis e relativamente doentias para o tratamento
de pré-leis, onde "doentia" significa que os modos de detecção de desvio comportamental e
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sua punição ou correção são excessivos, ou consideravelmente além do grau exigido por
aquele nível particular de desenvolvimento do hólon cultural. Em outras palavras, a
terapêutica pode levar a extermínio. Não obstante, nenhum hólon cultural conhecido está livre
de algum tipo de percepção dos foras da lei e de terapêutica; o impressionante é que a maioria
das formas de terapêutica funciona relativamente bem (quando julgadas por um critério
realista, não utópico).
Quanto aos transleis ou pós-leis, hólons de maior profundidade (ou maior autenticidade),
também são uma ameaça para o hólon comunal, embora de um grau diferente (diferença
detectada pelo estruturalista ou antropólogo cultural, raramente pela própria cultura). Transleis
ameaçam o processo de legitimação de um "nós", mas dessa vez de cima, não de baixo – o
translei representa amor reprimido, não ódio encarcerado. Transleis clássicos, tratados como
foras da lei/pré-leis incluem Sócrates, Al Hallaj, Jesus de Nazaré, Giordano Bruno, Meister
Eckhart... É uma longa lista.
Exemplos mais mundanos da história recente incluem, como brevemente observado, a
recepção que a cultura com centro de gravidade laranja deu ao estudante de centro de
gravidade verde e aos movimentos de contracultura dos Anos 1960, uma contracultura muitas
vezes chamada, apropriadamente, os "criativos culturais" (cujas versões sadias
disponibilizaram os direitos civis, a reforma dos sistemas de saúde e a proteção ambiental); e
o tratamento subsequente que esses movimentos contraculturais verdes, por sua vez, deram
aos movimentos emergentes de centro de gravidade integral (segunda camada). Embora o
verde frequentemente se apresente como "integral", vimos que ele é pluralista e, na verdade,
resiste ao integral; o choque de paradigmas resultante é uma crise de legitimação que está
se tornando mais intensa à medida que o limiar de uma era integral tenta emergir, uma
fronteira que é translei para a lei e para o nexo reinante prevalecentes no discurso admissível
da contracultura dos criativos culturais.47
Neste momento, o discurso integral ainda é amplamente marginalizado e suprimido em ambos
os centros culturais e contraculturais. Porém, ultimamente têm ocorrido mudanças
potencialmente profundas e encorajadoras (donde a possibilidade do "limiar de uma era
integral"). Como uma irônica reviravolta, muitas das mais respeitadas universidades
acadêmicas convencionais estão se abrindo para abordagens integrais mais rapidamente que
os centros de contracultura – você pode, por exemplo, estudar legitimamente teorias de
desenvolvimento transpessoal com mais exatidão em Harvard do que no CIIS (California
Institute of Integral Studies) ou na Naropa University. Uma das razões para esse tumulto em
centros contraculturais é que movimentos contraculturais em si mesmos são, frequentemente,
uma mistura de pré-lei e translei, e os elementos pré-leis arruínam eficazmente qualquer
evolução adicional. Já que os centros convencionais/culturais continuam a evoluir e progredir
naturalmente para áreas pós-convencionais e previamente transleis, esse é um movimento
relativamente suave; enquanto isso, os elementos pré-leis escondidos em centros
contraculturais tornam quase impossível sua expansão progressiva. Essa é uma das grandes
ironias exploradas em Boomerite.
Integridade estrutural
Observamos por diversas vezes que qualquer hólon cultural ou "nós" pode ser abordado de
dentro ou de fora (figura 2). Como brevemente comentado anteriormente, coesão cultural – a
coesão de qualquer "nós" – nada mais é, quando abordada de dentro, que a solidariedade
cultural, ou o significado percebido e o contato compartilhado explorado pela hermenêutica;
e, quando abordada de fora, a coesão cultural do "nós" aparece como a coesão estrutural ou
integridade estrutural do "nós" – isto é, aparece como os códigos de internalidade, padrões
reguladores, regras, leis, códigos transformacionais ou ações-do-nexo que encarnam os
padrões dinâmicos, embora estáveis, de qualquer "nós" duradouro e contínuo.
Em resumo, a solidariedade cultural representa a Zona 1 e a integridade estrutural, a Zona 2
de qualquer "nós" – as características de dentro e de fora de um "nós" interior (o dentro e o
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fora de um hólon de primeira-pessoa do plural).48 Da mesma maneira que há solidariedade
vertical e horizontal, há integridade estrutural vertical e horizontal (o que significa que o nexo
reinante de um "nós" engloba tanto padrões horizontais de translação quanto níveis verticais
de consciência, qualquer que seja o termo usado).
Por exemplo, quando examinamos o impacto que um pré-lei ou um pós-lei causam na lei
comunal – de tal forma que ambos são tratados como foras da lei – de fora, tentamos
descrever os regulamentos, regras ou padrões de discurso que o pré-lei e o pós-lei estão
violando. No exemplo da câmara municipal de Kansas, vimos que uma regra do nível 4 violou
as leis de um hólon federal do nível 5 e, portanto, foi anulada. No caso do Limiar de uma Era
Integral, o discurso do nível amarelo é condenado e suprimido por nexos reinantes do nível
verde que dominam a maior parte do discurso acadêmico em instituições culturais e
contraculturais. O estruturalista está interessado nessas regras, não apenas como pesquisa
acadêmica, mas geralmente com um interesse emancipatório implícito em libertar o discurso
e a práxis desses regimes opressivos.
Entretanto, quando visualizadas de dentro, essas estruturas culturais não aparecem em
termos de terceira-pessoa, mas em percepções, atenção consciente e significados vitais de
primeira-pessoa, uma rica textura de propriedades e união de um nós, que é o núcleo de
qualquer ocasião comunal. Nenhum hólon individual ou cultural diz: "deixe-me ver o quão
fechado e estreito eu consigo ser"; ao contrário, opera, na maior parte das vezes, com
intenções boas e decentes, dentro das fronteiras e horizontes de seus próprios mundos
enagidos, mundos que um estudo de fora pode determinar que estejam, digamos, em um
nível particular de consciência, mas quem está dentro percebe simplesmente como um mundo
de pertencimento e união (em qualquer nível). Uma violação da fronteira ou dos códigos de
união comunal – uma aniquilação – não é uma descrição acadêmica, mas um sentimento
doloroso de ameaça, rompimento, ataque injusto e prejudicial – verdadeiramente uma
aniquilação, uma experiência de morte, seja ela atribuídas a pré-leis ou transleis. E tentativas
de restabelecimento da fronteira de união – as várias formas de terapêutica – são também,
na maioria das vezes, realizadas com intenções decentes, fazendo parte simplesmente do
sistema imunológico de qualquer hólon individual ou social. Como frequentemente dissemos,
ameaça à fronteira e defesa são inerentes a qualquer hólon finito.
O benefício emancipatório do estruturalismo – o benefício emancipatório de um holismo
interior que rastreia graus de consciência e inteireza – simplesmente pergunta: já que você
deve defender uma fronteira, qual fronteira quer defender? Uma fronteira vermelha, uma
fronteira azul, uma fronteira laranja, uma fronteira verde, uma amarela, uma turquesa, uma
coral, uma prateada, uma platinada...? No mundo manifesto existem apenas fronteiras, que
representam o número de perspectivas que combinam com sua consciência; portanto,
escolha suas fronteiras com cuidado...
Ainda assim, não existe nenhum limite superior para as fronteiras; o mundo manifesto continua
a expandir-se correspondentemente à quantidade de amor que os seres sencientes
conseguem lhe trazer; fronteiras menores, mais estreitas, são relativamente mais exclusivas,
dividem o Kosmos em formas mais brutais, deixam a consciência sangrenta e dilacerada onde
poderia sobejar a união. O fato é simplesmente que, quanto maior o grau da evolução da
consciência, mais transparentes ao Vazio tornam-se as fronteiras, de forma que, neste
momento, uma onda platinada parece encerrar (transcender e incluir) a soma total das Formas
que evoluíram até agora, um abraço que deixa a Testemunha una com a Derradeira Forma,
não como um estado não dual passageiro, mas como uma característica ou aquisição
permanentes. Um milênio a partir de agora, à medida que mais Formas continuarem a emergir
e evoluir, provavelmente existirá uma dúzia de ondas mais elevadas (pós-platina) a serem
abraçadas a fim de nos tornarmos unos com a Derradeira Forma, enquanto o Espírito
continuará seu próprio jogo de esconder, que é o jogo que você começou quando se sentiu
entediado de ser Deus.
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C. Estágios em grupos
Correntes sociais
Finalmente, uma questão à parte e muito complexa é se a ação do nexo de qualquer hólon
comunal tem linhas de desenvolvimento que não sejam meramente as interseções das linhas
de indivíduos compostos. Isto é, os grupos passam por seus próprios estágios?
Admitindo que os hólons coletivos ou sociais possuam algum tipo de estrutura como todas as
entidades duradouras, essas estruturas desenvolvem-se por estágios?
Uma vez mais, a resposta depende, em parte, do ponto de vista em relação ao individual e ao
coletivo. A questão essencial, em minha opinião, é que quaisquer ondas e correntes em um
grupo não podem ser reduzidas a combinações e permutações de seus membros ("todo nós
tem vida própria"), mas também que ondas e correntes não atingem a velocidade de escape
dos indivíduos e se transformam em ondas e correntes de uma individualidade composta ou
superorganismo mais elevado (nenhum "nós" transforma-se em um "supereu" ou leviatã).49
Eis aqui é o que parece acontecer. Notamos que, em indivíduos, os vários módulos,
inteligências ou correntes são basicamente os tipos de respostas às perguntas que a vida nos
apresenta. Os seres humanos têm uma ampla variedade de capacidades ou correntes
funcionais – cognitiva, emocional, psicossexual, moral, interpessoal, etc. – e de suas
interseções proveem grande parte do material de hólons coletivos ou "nós/issos".50
Em hólons coletivos ou sociais, essas interseções de correntes ou módulos tendem a
diferenciar e integrar "com vida própria", e os resultados são os vários "subsistemas" de uma
sociedade (como o educacional, militar, conjugal/familiar, governamental, de saúde pública,
religioso, etc.). Esses subsistemas são compostos, em parte, das interseções das correntes
individuais correlatas ou isomórficas (e.g., cognitiva e educacional, psicossexual e conjugal,
de defesa e militar); mas também, em parte, de ocasiões que não apresentam nenhum
paralelo em indivíduos.
Em outras palavras, parece haver pelo menos dois tipos diferentes de correntes comunais. Já
discutimos brevemente o primeiro, a saber, correntes isomórficas, significando linhas de
desenvolvimento cujos níveis ou ondas têm formas semelhantes tanto no individual quanto no
coletivo (donde “isomórfico”). Exemplos típicos surgem quando nos referimos a indivíduos e
grupos que expressam um meme de valor particular em uma instância específica (uma pessoa
azul, um grupo azul, um movimento azul, etc.), ou quando dizemos que um artefato comunal
(por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos) expressa um conceito de justiça do estágio
moral 5 como contrato social. Normalmente, os componentes de funções sociais isomórficos
a correntes individuais são facilmente detectáveis – por exemplo, a corrente psicossexual no
casamento, a corrente cognitiva na educação, a corrente de autodefesa nas forças armadas,
e assim por diante.
Mas há também o que poderíamos chamar correntes sociais "paramórficas", que apresentam
pouca, ou nenhuma, correspondência com correntes específicas nos indivíduos. As correntes
isomórficas são as partes de grupos ou coletividades que são reconhecidamente semelhantes
a aspectos de indivíduos; as correntes paramórficas são as partes de grupos que não têm
nenhuma semelhança reconhecível ou óbvia com quaisquer correntes ou capacidades
individuais.
Correntes paramórficas surgem porque muitos dos aspectos dos vários subsistemas em uma
sociedade não são meras recomposições complexas de interseções individuais, mas
emergentes inovadores. As coisas que fazemos uns com os outros nem sempre têm paralelos
com o que fazemos conosco. Até mesmo o simples jogo de xadrez tem peças que se movem
com regras que não apresentam nenhum paralelo óbvio entre os jogadores individuais (até
onde posso dizer, não existe nenhuma ideia na minha mente, ou célula no meu corpo, que se
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mova dois espaços adiante e um à direita). Essas regras coletivas não me são isomórficas,
mas paramórficas (formas que "permanecem ao lado" de mim e de você).
Outro exemplo muito importante tem a ver com os mecanismos de governo e os meios de
controle. Hólons individuais e suas correntes normalmente têm uma mônada dominante,
enquanto hólons sociais e suas correntes não. Os sistemas de governança social são,
portanto, paramórficos de muitas formas (com suas dimensões culturais frequentemente
operando por consenso e seus sistemas sociais, por mecanismos automatizados). Vejamos
com mais detalhes o que isso significa.
Correntes culturais e correntes sociais
Uma vez que essa área inteira – estágios em grupos – pode ser especialmente complicada,
antes de prosseguirmos, façamos uma pausa e revisemos rapidamente nossa terminologia
até aqui, para termos certeza de que estamos no mesmo passo semântico.
Um hólon coletivo, comunal ou social (ou nós/issos) tem um interior e um exterior, que
chamamos, respectivamente, cultural (nós, intersubjetivo, Quadrante Inferior Esquerdo) e
social ("issos", interobjetivo, Quadrante Inferior Direito).
Qualquer aspecto desse hólon social ou comunal que mostre evolução, aprendizado ou
desenvolvimento é uma linha ou corrente social (ou corrente comunal, corrente coletiva,
corrente grupal, etc.). Essa corrente ou linha de desenvolvimento coletiva tem suas próprias
ondas, estágios, níveis (ou seja, este é o tópico que examinaremos).
Como qualquer ocasião comunal, essa corrente social pode ser observada em suas próprias
dimensões culturais – ou evolução cultural (do nós) – e em suas dimensões sociais – ou
evolução social (dos "issos"). Desnecessário dizer que essas dimensões não podem ser
separadas de fato, mas podem ser, em teoria, focalizadas separadamente.
Finalmente, acabei de sugerir que essas correntes sociais ou socioculturais podem apresentar
aspectos isomórficos e paramórficos. Isomórfico significa que as linhas de desenvolvimento
coletivo mostram semelhanças ou paralelos óbvios com as linhas de desenvolvimento
individual; paramórfico significa que elas não o fazem. (Paramórfico e isomórfico podem
ocorrer tanto na evolução cultural quanto na social, ou em ambas, como veremos.)
Nesta seção, vou focalizar principalmente o Quadrante Inferior Direito ou sistema social e as
linhas de desenvolvimento nele – em outras palavras, a evolução social e suas ondas (em
suas formas iso e para). Obviamente, elas não podem ser separadas de seu Quadrante
Inferior Esquerdo ou dimensões culturais; mas, como veremos, as simples materialidades do
sistema social influenciam profundamente os outros quadrantes em geral e as correntes
sociais em particular.
Como vimos no Excerto C, algo é interno a um hólon (em qualquer quadrante) quando segue
a ação ou nexo reinante do hólon. Isto também é verdadeiro para hólons sociais (Quadrante
Inferior Direito). A internalidade de uma rede social (ou sistema de "issos") consiste nos itens
que são internos aos, ou seguem os, nexos reinantes ou padrões determinantes do sistema.
Também vimos que isso significa que sistemas sociais são compostos não por indivíduos ou
organismos, mas por suas trocas ou comunicações: o que é interno ao sistema é a
comunicação, não os organismos. Organismos não são fios de uma Teia, suas interseções
sim. Organismos são membros de um sistema, suas interações são componentes ou partes
do sistema.51 A rede ou sistema social também inclui quaisquer componentes ou artefatos
materiais que seguem os padrões funcionais do sistema e, portanto, também são internos a
ele.
Desse modo, quando se trata de uma rede social (ou sistema de "issos"), os itens "isso"
incluem: (1) as interseções comportamentais dos membros da rede e (2) os artefatos
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exteriores que são os componentes materiais da rede. Ambos esses aspectos são realmente
"isso" ou "issos". O comportamento exterior de um organismo e os artefatos exteriores são as
dimensões de terceira-pessoa de estar no mundo.52
Uma vez que ambos esses itens são "isso" ou "issos", se formos cuidadosos, poderemos nos
referir às interseções e aos artefatos como partes, componentes, linhas, fios ou elementos
internos ao sistema, no sentido que esses itens compõem de fato o sistema (e, portanto,
seguem o, ou são internos ao, sistema e seu comportamento global). Isso significa, como
indicado, que organismos ou indivíduos não são elementos, fios, vínculos ou partes do
sistema, apenas suas interseções ou comunicações exteriores (e seus artefatos exteriores):
indivíduos são membros ou parceiros, suas interseções são componentes ou partes, do
sistema social.
(Lembre-se do jogo de xadrez: as regras do xadrez, que definem os movimentos ou
interseções que podem ser feitos, e os artefatos – as peças do xadrez e suas definições – são
internos ao jogo, não os humanos que o jogam; somente suas interseções que seguem as
regras do xadrez o são. Os humanos estão jogando xadrez quando suas interseções forem
internas a elas).53
Um sistema ou rede social, diferentemente de um sistema ou rede cultural, sempre tem algum
tipo de fronteira física, porque todos os exteriores, inclusive as interseções exteriores e
artefatos exteriores, estão localizados no espaço sensório-motor (que, claro, é real para todas
as ocasiões exteriores ou dos quadrantes do lado direito). Uma floresta tem uma fronteira
física, um círculo de amizade não.
(A associação cultural envolve valores compartilhados, identidades compartilhadas, interiores
compartilhados; a associação social envolve geografia compartilhada, ecologia
compartilhada, exteriores compartilhados. Ser um membro em ambos os casos é estar, ao
mesmo tempo, interativamente dentro da, e interno à, fronteira coletiva.)54
Um membro de um sistema social é, portanto, um ser senciente cujo organismo físico está
dentro das fronteiras físicas do sistema e aspectos de seu comportamento interobjetivo são
internos ao sistema físico (seguem os padrões comportamentais ou o nexo reinante do
sistema). Assim, o comportamento interativo do membro social está tanto dentro quanto é
interno. Outros organismos que estão dentro das fronteiras físicas do sistema, mas não
seguem seus códigos de internalidade são "estrangeiros," "alienígenas", "forasteiros", embora
estejam dentro das fronteiras do sistema (da mesma maneira que um parasita está dentro de
uma célula, mas é externo à sua identidade, porque não segue os códigos de internalidade
da célula).
Desse modo, se estiver andando de automóvel por um ecossistema local, eu estou dentro de
suas fronteiras físicas, mas não sou um membro real do ecossistema. Um exemplo mais
radical é que posso usar um traje espacial hermético e caminhar pela Redwood Forest na
Califórnia. Estarei claramente dentro das fronteiras físicas daquele ecossistema, mas
certamente não faço parte dele; minhas interações com outros organismos não são internas
ao sistema e, portanto, não sou um membro ou parceiro funcional do ecossistema. Eu sou um
forasteiro ou estrangeiro para o sistema (meu comportamento é exterior-dentro-externo, não
exterior-dentro-interno).55
Enquanto correntes culturais envolvem vários tipos de "nós", correntes sociais envolvem
comportamentos exteriores e artefatos – e é aí onde a coisa começa a ficar interessante.
Correntes sociais e artefatos
Enquanto o comportamento de indivíduos compostos apresenta algum tipo de
intencionalidade (impulso, motivação ou vontade), artefatos em si mesmos não apresentam.
Artefatos, enquanto artefatos, não têm interiores (embora seus sub-hólons tenham). Um
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quadro de uma mulher, por exemplo, não tem nenhuma consciência (embora as moléculas
da pintura tenham). A "ação" ou padrão definidor de um artefato lhe é imposto pela inteligência
do ser senciente que o produziu (seja um ninho do pássaro, um formigueiro, uma arma de
fogo, um avião, uma nota de dólar, um escalpelo cirúrgico, um prédio escolar). Da mesma
forma, o comportamento de um artefato é suprido pela rede de seres sencientes (indivíduos
ou organismos compostos) que o utilizam.
Uma embalagem de leite de papelão, por exemplo, é um artefato que é parte do hólon coletivo
(é um componente material do sistema social), desde que esteja incorporada de fato às trocas
funcionais da sociedade. O comportamento da embalagem de leite, como o comportamento
de todos os artefatos, não é definido pelo artefato, que não tem intencionalidade, mas pelos
seres sencientes que o usam. O comportamento e ações da embalagem de leite variam de
acordo com as intencionalidades de diversos indivíduos da sociedade; se ela estiver sendo
transportada por uma máquina (por exemplo, um caminhão de leite), essa máquina em si é
um artefato cuja intencionalidade proveio dos seres sencientes que a construíram. Uma
embalagem de leite é um aspecto ou parte funcional do sistema social global quando estiver
sendo realmente utilizada pelo sistema, o que significa que ela segue vários padrões coletivos
ou nexos reinantes do sistema – por exemplo, onde e como é usada, como é descartada ou
reciclada, quanto custa, e assim por diante.
Entretanto, se uma embalagem de leite de papelão específica for, digamos, jogada em uma
floresta e deixada lá, essa embalagem de papelão não será mais uma parte funcional do
sistema social que a produziu; ela ainda pode estar dentro de fronteiras físicas mais amplas
do sistema social (por exemplo, se a floresta estiver dentro do país), mas não será mais
interna ao sistema social, não mais seguirá os padrões comportamentais do sistema. Agora,
estará dentro das fronteiras físicas do ecossistema da floresta, e à medida que for se
decompondo, seus elementos próprios – células, moléculas, átomos – passarão a participar
das trocas e interações com os outros membros do ecossistema (nos níveis correspondentes:
células com células, moléculas com moléculas, átomos com átomos), e a embalagem de leite
– ou o que restar dela – estará agora dentro do, e será interna ao, ecossistema, embora esteja
dentro do, e seja externa ao, sistema social humano que a produziu. Claro que, muito
rapidamente, não será mais uma "embalagem de leite de papelão", uma vez que sua
identidade particular (ou ação) derivava-se do fato de ser um elemento funcional do sistema
que a produziu. Esse hólon (artefato) decompõe-se em seus sub-hólons estruturais –
polímeros, moléculas, células, átomos, quarks – que passam a ser agora membros de várias
redes de troca relacional do ecossistema local em cada um dos seus níveis
correspondentes.56
Retornemos ao sistema social humano e suas correntes e façamos uma ligação com artefatos.
Muito do "material" de correntes sociais envolve artefatos materiais e as formas como são
aplicados funcionalmente. Os acessórios concretos de ocasiões sociais são sistemas de
artefatos materiais (e as interseções exteriores dos organismos que os utilizam). Esses
artefatos materiais exteriores incluem desde: modos de produção tecnoeconômicos (as
materialidades reais de um arco e flecha, de uma enxada, de um arado com tração animal,
de uma máquina a vapor, de um computador, de um sistema de internet); a construções
arquitetônicas (madeira, palha, pedra, concreto, aço); a meios de transporte (a pé, cavalo,
carroça, carro, avião, foguete); a tipos de mídia e formas de comunicação (tambores,
ideogramas, alfabeto, imprensa, digital); a comestíveis (nozes e frutas, carne de caça, cereais,
grãos refinados, alimentos infantis); a tipos de armas (lança, arco e flecha, besta medieval,
pólvora, arma de fogo, bomba, avião, navio de guerra, bomba de hidrogênio, bomba de
nêutrons); a tipos de moeda, formas de trocas negociais, tipos de utensílios médicos, e assim
por diante...
Todos esses artefatos, enquanto artefatos, não têm vida. Eles são entidades materiais não
sencientes que não possuem intencionalidade, interioridade, preensão, vida, etc. Desse
modo, esses artefatos, enquanto artefatos, não demonstram estágios de desenvolvimento
(uma vez que crescimento e desenvolvimento só ocorrem em hólons sencientes, vivos, não
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em seus artefatos inanimados. Pássaros apresentam desenvolvimento, ninhos de pássaros
não).
Porém, a consciência que produz os artefatos apresenta crescimento, desenvolvimento e
evolução. Então, em um sentido especial, podemos falar do crescimento e desenvolvimento
da tecnologia, agricultura, arquitetura, medicina, transporte, e assim por diante, baseado no
grau de crescimento da intencionalidade, cognição ou consciência produtora dos artefatos.
Um chip digital da Intel é mais avançado tecnologicamente que uma máquina a vapor, não
porque seja mais complexo (não é), mas porque o grau de capacidade cognitiva exigido para
produzir um microchip é significativamente maior que o exigido para produzir uma máquina a
vapor. Da mesma forma, uma máquina a vapor é mais avançada ou mais evoluída que um
arado, que, por sua vez, é mais evoluído que uma enxada (no sentido de que a
intencionalidade ou consciência que os criou é mais evoluída em cada caso).
A maioria das correntes sociais (do Quadrante Inferior Direito) consiste desses tipos de
artefatos materiais e das interseções comportamentais dos seres sencientes que os produzem
e usam. Elas são correntes de desenvolvimento no sentido que a intencionalidade ou
consciência dos seres sencientes que as produziram desenvolve-se ou evolui; essa
intencionalidade torna-se parte dos códigos de internalidade do sistema do qual o artefato é
um componente funcional.
Entretanto, neste instante da discussão, entramos no fascinante e complexo mundo dos
artefatos e sua relação com a consciência que os produziu – isto é, a relação entre a
intencionalidade do Lado Esquerdo (individual e cultural) e o comportamento do Lado Direito
(individual ou social) – um tópico que também está bem além do escopo deste Excerto. Uma
vez mais, porém, alguns pontos importantes precisam ser observados.
Evolução da consciência e artefatos
Correntes de desenvolvimento interior-individuais ou subjetivas do Quadrante Superior
Esquerdo (como inteligência cognitiva, inteligência musical, inteligência cenestésica,
inteligência artística) produzem artefatos comportamentais exteriores do Quadrante Superior
Direito (como um livro, uma obra de arte, uma pintura, uma ferramenta manual, um vestido,
uma ideia expressada, uma fórmula matemática, uma refeição cozida).57 Esses artefatos e
comportamentos físicos tornam-se partes de um sistema social se forem compartilhados ou
trocados de alguma forma com outros membros de um grupo (amigo, colega, família, tribo,
empresa, nação, mundo), porque se são trocados, as trocas em si seguem vários padrões,
relações, hábitos, contextos intersubjetivos, nexos reinantes ou correntes compartilhadas do
grupo (ou nós/issos) em que a troca acontece. (Se não seguissem um padrão, seriam
atividades completamente aleatórias e sem sentido, o que não são se forem trocas.)
O "eu" pode crescer, o "nós" pode crescer, e seus artefatos também (no sentido especial
descrito acima). Por exemplo, correntes culturais podem crescer; o "nós" pode crescer, no
sentido que tanto os "eus" de um "nós" podem crescer, e isso impacta o "nós", quanto o "nós"
propriamente dito pode crescer, no sentido que um tipo de saber de grupo pode ocorrer, ou
não, em qualquer "eu" solitário. "Nós sabemos mais agora" significa que tanto você quanto eu
sabemos mais agora, baseados em experiências que compartilhamos e que nenhum de nós,
sozinho, teriam tido. Nesse sentido, uma corrente cultural pode apresentar desenvolvimento
(é o que queremos dizer por crescimento cultural, desenvolvimento cultural ou evolução
cultural).
Desenvolvimento cultural isomórfico significa que o desenvolvimento do "nós" apresenta
semelhanças ou paralelos óbvios com o do "eu" (como vários tipos de crescimento cognitivo
em ambos, ou crescimento de valores, ou crescimento matemático, ou psicossexual,
linguístico, musical, moral, espiritual, etc.). Desenvolvimento cultural paramórfico significa que
o desenvolvimento do "nós" apresenta padrões que não encontram paralelos óbvios no "eu".
As formas mais comuns de desenvolvimento paramórfico englobam todos aqueles aspectos
de um "nós" que não são, de fato, um leviatã. Como vimos, um indivíduo exerce controle, em
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parte, via uma mônada dominante; um nexo cultural nunca faz isso; desse modo, a maioria
dos sistemas de governança cultural-social são paramórficos. (As formas pelas quais um "nós"
cultural e dialógico chega a um consenso sobre o comportamento que seu sistema social
seguirá são profundamente diferentes das formas que meu "eu" decide se erguerá meu braço
ou não.) Umas das mais refinadas avaliações sobre evolução sociocultural está em
Communication and the Evolution of Society de Habermas (que, claro – e necessariamente –
baseia-se significativamente na evolução cultural desvelada pelas metodologias da Zona 2,
inclusive o estruturalismo desenvolvimentista, e na evolução social descoberta por
metodologias da Zona 4, inclusive um materialismo histórico reconstruído [vide abaixo]).
Se agora focarmos especificamente a evolução social – ou a dimensão das correntes sociais
e seu crescimento – descobriremos que a influência dos artefatos começa a entrar no quadro
de uma forma profunda. Pelo fato de um eu individual ou um nós cultural produzir artefatos (o
que eles fazem sempre que se movem ou agem, já que seu comportamento exterior é, em si
mesmo, um artefato de sua intencionalidade), podemos concluir que há artefatos do
Quadrante Superior Direito e artefatos do Quadrante Inferior Direito. Um indivíduo pode
escrever um poema, um grupo de homens pode construir uma cabana de madeira (o primeiro
é um artefato de um hólon individual, o último, um artefato de um hólon coletivo.)
Cada "eu" e cada "nós" têm algum tipo de comportamento e artefatos exteriores, e esses
aspectos exteriores (tanto do Quadrante Superior Direito quanto do Quadrante Inferior Direito)
reúnem-se em sistemas sociais. Os sistemas sociais, considerados em si mesmos, consistem
na resultante das interseções exteriores de seus membros (suas interseções
comportamentais e comunicações exteriores), dos artefatos físicos envolvidos e das regras,
padrões ou nexos reinantes do sistema que tanto as interseções quanto os artefatos seguem
(ou são internos a ele).
Qualquer aspecto de um sistema social em crescimento, desenvolvimento, aprendizado ou
evolução é chamado uma corrente social, e o crescimento é chamado evolução social. Claro,
a corrente social, interobjetiva, exterior, física dos "issos" (ou terceira-pessoa do plural) não
pode ser separada da corrente cultural, intersubjetiva, interior dos "nós" (ou primeira-pessoa
do plural) – toda ocasião comunal é, pelo menos, um nós/issos (ou um eu/isso/nós/issos);
neste momento estamos focalizando simplesmente a dimensão social e o imenso peso (quase
literalmente) que ela possui.
Se os componentes "nós" ou "eu" de uma corrente comunal apresentam crescimento e
desenvolvimento (desenvolvimento de consciência), esse desenvolvimento manifesta-se nos
componentes comportamentais, sociais e artefáticos da corrente. É normalmente mais fácil
interpretar o desenvolvimento dos artefatos da corrente (e.g., microchip, máquina a vapor,
arado) do que as intencionalidades que produziram esses artefatos (e.g., opform, opcon,
preop), simplesmente porque os artefatos são físicos, óbvios e concretos, deixando menos
espaço para más interpretações.
No que diz respeito a correntes sociais, os aspectos isomórficos dessas correntes referem-se
a comportamentos de sistemas que são semelhantes a comportamentos de organismos
individuais (e.g., um organismo individual tem um sistema imunológico, um sistema coletivo
tem um tipo de sistema imunológico ou mecanismo de defesa). Os aspectos paramórficos de
correntes sociais referem-se a comportamentos de sistemas que têm poucos (ou nenhum)
paralelos com os comportamentos de organismos individuais. Esses aspectos paramórficos,
em particular, envolvem as vastas materialidades que transitam pelo sistema. Essas redes
maciças de artefatos materiais e "issos" têm, de fato, vida própria, até mais do que um "nós",
e pela simples razão que, diferentemente de um "nós," que necessita continuar buscando
consenso entre seus membros, os artefatos geralmente estabelecem-se por rotinas
autônomas, simplesmente porque não têm vida.
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O impressionante peso do sistema social
Diferentemente dos seres humanos, muitos artefatos continuam existindo por longo tempo.
As pirâmides egípcias, os aquedutos romanos, a Grande Muralha da China, a Torre de
Londres e incontáveis outros artefatos, justamente porque são materiais, sobrevivem a seus
criadores. É essa simples teimosia do material inerte que faz com que os artefatos sociais
sejam muito... persistentes, muito influentes, muito cheios de peso.
O que leva à completa dimensão marxista dos artefatos (que comentamos brevemente na
Introdução do Excerto A). As forças de produção materiais (caça e coleta, hortícola, agrária,
industrial) exercem um extraordinário, frequentemente subjugador, poder de influência sobre
os seres sencientes que as utilizam – independentemente se os próprios seres sencientes
produziram os artefatos ou não. Uma pessoa que usa um computador para comunicar-se com
outras tem sua consciência sutilmente moldada por esse meio de comunicação, quer tenha
condições ou não de inventar e produzir um computador. Da mesma forma, em maior escala,
quando uma sociedade inteira satisfaz suas necessidades de subsistência através da
horticultura, cada membro dessa sociedade tem sua consciência moldada, desde o
nascimento, pelas inexoráveis realidades sempre presentes impostas pelo modo hortícola
disseminado (quer gostem dele ou não, tenham-no criado ou não, queiram-no ou não).
Daí por que, se você olhar para os dados de pesquisadores como Lenski, verá com monótona
uniformidade que os vários tipos de sociedade (caça e coleta, hortícola, pastoril, marítima,
agrária, etc.) compartilham um número impressionante de semelhanças, não importando quão
diferentes sejam suas características culturais. Praticamente toda sociedade matrifocal (ou
matriarcal) é hortícola; simplesmente não existe nenhuma sociedade matrifocal agrária.
Surpreendentes 97% das sociedades pastoris são patriarcais. Onde quer que você descubra
uma religião da "Grande Mãe", encontrará uma base marítima ou hortícola. A escravidão
atinge seu pico em sociedades hortícolas, e é declarada ilegal apenas em sociedades
industriais patriarcais. O dote da noiva é predominante em sociedades hortícolas; e assim por
diante...
Observando esse tipo de dados, fica fácil entender por que Marx afirmou, em tradução livre:
"não é a consciência dos homens que produz sua existência material, mas sua existência
material é que produz sua consciência". O modo de produção tecnoeconômica – e o
Quadrante Inferior Direito em geral - exerce uma influência tão profunda na consciência
individual, facilitando que ela levada adiante e escorregue para um absolutismo do Quadrante
Inferior Direito (culminando no materialismo histórico).
Ainda assim, as contribuições duradouras de Marx são suficientemente claras (destaquemos
algumas, reinterpretadas pela metateoria AQAL): o Quadrante Inferior Direito em geral, e os
modos de produção material em particular, exercem uma profunda influência nos outros
quadrantes, na tetraenação e tetraevolução de estar no mundo. Uma vez que esses artefatos
e modos materiais sobrevivem aos indivíduos, passam a ser uma parte significativa do tecido
de coesão social e reprodução social (juntamente com o hábito cultural), formando parte do
pano de fundo sociocultural que entrelaça a consciência e o comportamento individuais. A
evolução da corrente social impõe exigências e restrições aos outros quadrantes
(particularmente ao cultural e ao individual); geralmente, quando diversas correntes sociais se
adiantam em relação às correntes culturais, ocorre uma crise de legitimação que leva a uma
revolução ou transformação cultural para reequilibrar os pratos da balança quadrática.
Finalmente, minha conclusão própria, após uma longa análise de evidências históricas através
da lente AQAL: o modo de produção não determina a consciência em um sentido forte, como
Marx pensava, embora influencie profundamente a consciência individual e cultural (via
tetraenação). Entretanto, parece (e esta é uma conclusão a ser apresentada no volume 3 da
Trilogia Kosmos) que o modo de produção tecnoeconômica é o determinante isolado mais
poderoso para a definição do nível médio de consciência de uma sociedade.
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Assim, se o modo de produção é caça e coleta, o nível médio tende ao mágico (roxo); se o
modo de produção é agrário, o nível médio tende ao mítico (azul); se industrial, ao racional
(laranja); se informacional, ao pluralista (verde). Os indivíduos nessas sociedades podem
estar em níveis mais elevados ou mais baixos que o médio (exatamente porque o modo social
não determina a consciência), mas o nível médio propriamente dito (ou o centro de gravidade
cultural no Quadrante Inferior Esquerdo) é paralelo aos sistemas do Quadrante Inferior Direito:
o centro de gravidade cultural e o nível social de desenvolvimento são geralmente isomórficos.
Teoricamente, claro, é bastante fácil entender, pelo menos com AQAL, que um nível cognitivo
particular produza o artefato material correspondente (e.g., preop inventou o modo de caça e
coleta, opcon inventou o modo hortícola, opform criou o industrial, pós-formal criou o
pluralista). Uma vez que uma consciência individual (Quadrante Superior Esquerdo) conceba
uma invenção particular (e.g., a máquina a vapor), e a comunique comportamentalmente a
outras consciências (Quadrante Superior Direito), de tal modo que elas a entendam
(Quadrante Inferior Esquerdo), então esse grupo de indivíduos poderá finalmente produzir
aquele artefato em grande escala e transformá-lo em parte das instituições sociais daquela
sociedade (Quadrante Inferior Direito).
Nesse ponto, os artefatos materiais em si mesmos, que foram criados e produzidos por um
nível particular de consciência, tendem, por sua vez, a inculcar o mesmo nível de consciência
que produziu o artefato. Os indivíduos criados em sociedades de caça e coleta tendem à
consciência mágica; em sociedades agrárias, à consciência mítica; em sociedades
informacionais, à consciência pluralista, e assim por diante. Mesmo que não tenham
produzido o artefato, eles crescem dentro de realidades sustentadas (e tetraenagidas) por
esses sistemas de artefatos materiais, que, portanto, exercem uma enorme influência sobre
eles (gostem ou não, queiram ou não).
(Há de fato uma boa quantidade de pesquisa sobre o tema. Por exemplo, quando homens e
mulheres criados em um modo laranja-industrial, que tende à igualdade entre os sexos,
passam a viver em um kibbutz, onde predomina o modo agrário, os homens aram a terra e as
mulheres reúnem-se na cozinha, logo tendem a emergir estruturas azuis de valor, com forte
polarização entre os sexos, assimetria de gêneros em relações sociais e políticas, os homens
dominando a esfera público-produtiva, as mulheres assumindo o comando da esfera privadoreprodutiva, etc. Da mesma forma, indivíduos que se tornam membros de gangues de rua
começam a evidenciar probabilidades mais altas de valores e comportamentos do meme
vermelho, e assim por diante.)58
Novamente, indivíduos nessas culturas podem estar em níveis mais altos ou mais baixos que
o médio, mas a influência isolada mais forte (não a única, mas a mais forte) sobre o nível
médio de consciência é o modo de produção tecnoeconômico. A propósito, confirmei esta
conclusão com Alastair Taylor, coautor da obra monumental Civilization, Past and Present, e
ele respondeu: "acho que ela está correta".
O fim da escravidão
Daí por que James Watt fez mais para libertar escravos do mundo inteiro do que qualquer
outro ser humano.
Amory Lovins fez um estudo por ele resumido como o "trabalho escravo" disponível a várias
sociedades em função de sua infraestrutura tecnoeconômica. Há diversas formas de se fazer
esse cálculo, mas aqui estão alguns resultados apenas para indicar o que está em jogo. Cada
homem, mulher e criança em uma sociedade industrial moderna possuem o equivalente a 50
escravos, que é a quantidade média de trabalho que as máquinas fazem para as pessoas em
sociedades industriais. Em sociedades agrárias, por volta de 4, e em sociedades de caça e
coleta, 1,5 escravos.
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Essa é uma das principais razões pelas quais as sociedades industriais, e SOMENTE as
sociedades industriais, puderam abolir a escravidão. Uma vez que cada homem, mulher e
criança já possuem 50 escravos, podem magnanimamente renunciar a mais. Mas as
sociedades agrárias, hortícolas e de caça e coleta precisavam e usavam, todas elas, a
escravidão para sua própria sobrevivência e, consequentemente, nenhum desses tipos de
sociedade tinha condições de passar sem a escravidão. Os primeiros humanos – isto é, os
primeiros africanos – foram os primeiros a escravizar africanos, e a prática de um humano
escravizar outro humano continuou, mais ou menos ininterruptamente, em todas as partes do
mundo, até o Iluminismo Ocidental, ou até o tipo de sociedade racional-industrial, que
finalmente a deslegitimou.
Claro que esse é um tema de quatro quadrantes, com o "trabalho escravo" sendo um
ingrediente chave do Quadrante Inferior Direito. No Quadrante Inferior Esquerdo ocorreu o
igualmente importante surgimento da moralidade pós-convencional e globocêntrica, que
considerou a escravidão intolerável para seu legitimado senso de justiça. Não foi assim com
as sociedades prévias, as quais estavam em níveis etnocêntricos ou mais baixos de justiça
social. O trabalho escravo 50 no Quadrante Inferior Direito combinado com a moralidade
globocêntrica do Quadrante Inferior Esquerdo deu um poderoso impulso à abolição (como
também ao feminismo, que emergiu em larga escala apenas em sociedades racionalindustriais).
Assim, a grande dignidade da modernidade é que ela foi o primeiro tipo de sociedade em larga
escala a ter suficiente energia humana no Quadrante Inferior Direito e suficiente moralidade
globocêntrica no Quadrante Inferior Esquerdo para abolir a escravidão. (A modernidade
apresenta seus próprios desastres e dissociações, claro; mas eles só podem ser discutidos
no contexto integral de suas dignidades e diferenciações).
E justamente porque o Quadrante Inferior Direito é o quadrante duro, o quadrante que afeta
as pessoas independentemente do nível de desenvolvimento interior, o fator isolado mais
importante (não o único, mas o principal) para a abolição da escravidão foi a base
tecnoeconômica industrial, porque ela deu a cada pessoa energia de 50 humanos e, assim,
até um matador do meme vermelho, nessas circunstâncias, sentirá menos necessidade de
escravizar seus vizinhos. Portanto, James Watt fez mais pela libertação dos escravos em todo
o mundo do que qualquer outro humano na história.59
Digressão: o estruturalismo marxista
Permita-me mencionar muito brevemente mais um ponto, simplesmente para mostrar o poder
das metodologias da Zona 2 e Zona 4, e, em seguida, examinaremos diretamente alguns
estágios de desenvolvimento em grupos.
O exemplo de abolição mostra quão poderoso pode ser o Quadrante Inferior Direito em termos
de capacidade para emancipar ou escravizar. Diversas teorias e práticas socioculturais
levaram em conta esses fatores, que fazem parte do que temos chamado o benefício
emancipatório contido em vários paradigmas. Benefícios emancipatórios envolvem não só
descobrir níveis superiores de consciência que sejam Mais livres e Mais Plenos, mas também
desenvolver sistemas sociais e comportamentais que permitam que eles se manifestem.
Em outras palavras, a verdadeira emancipação é uma questão de quatro quadrantes.
Liberdade (em qualquer nível) não é Liberdade (nesse nível), a menos que possa manifestarse completamente em todos os quatro quadrantes. Parte do problema com as abordagens do
"novo paradigma" dos Criativos Culturais é que eles falam de consciência mais elevada, mas
não apresentam nenhum modo para alcançar essa consciência, nem como ancorá-la em
instituições sociais do Quadrante Inferior Direito. Novamente, eles oferecem uma liberdade
efluviosa; essa é uma das razões por que precisamos combinar os benefícios emancipatórios
dos quadrantes do lado esquerdo – e.g., xamanismo, Freud, Buda – com os dos quadrantes
do lado direito – e.g., Marx, Locke, Lincoln.
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Vimos que o benefício emancipatório sob qualquer forma é, normalmente, inerente a
perspectivas de terceira-pessoa de estar no mundo, porque os indivíduos podem dar um
passo atrás e vislumbrar grandes quadros. Vimos também que esse benefício emancipatório
é especialmente verdadeiro para metodologias da Zona 2 (como o estruturalismo, o qual é um
3p x 1p). Mas ele também pode ser verdadeiro em análise de sistemas sociais (3p x 3p), se,
e quando, essa análise for acoplada a um enfoque de desenvolvimento de estruturas e
correntes evolutivas (e.g., modos tecnoeconômicos e de produção), desde que elas reflitam
os artefatos da evolução da consciência, uma análise desenvolvimentista artefática (históricomaterial) cujo pioneiro foi Marx. Como Marx ponderaria, são necessárias certas forças de
produção para libertar as relações de produção da escravidão. Mas essa avaliação teórica
provém somente por incorporação de metodologias de "grande quadro" de terceira-pessoa
em sua estrutura teórica, sendo duas das mais poderosas o estruturalismo (Zona 2) e a
análise de sistemas sociais – neste exemplo, o marxismo (Zona 4).
Se você juntar esses dois paradigmas ou metodologias – estruturalismo e marxismo – terá o
que é provavelmente a versão europeia mais poderosa de prática social emancipatória já
oferecida. Adicione os componentes estruturais de Freud e terá um grupo de metodologias,
teorias críticas e práticas sociais que englobam um conjunto de paradigmas emancipatórios
muito profundo, embora ainda não integral. Esse Estruturalismo/Marxismo/Freudianismo
global impulsionou tudo desde Gramsci, Althusser e Jameson até a Escola de Frankfurt – Max
Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse, e Jürgen Habermas – como
também personalidades verdadeiramente brilhantes como Walter Benjamin e Georg Lukacs
(e até os retrabalhos dos "pós-estruturalistas" Zizek, Laclau, Mouffe, cujos elementos "pósestruturais" são variações, não rejeições, dos temas gerais). Com exceção de Habermas,
encontro alguns problemas verdadeiramente profundos em seus detalhes específicos, mas o
fato permanece: essa escola geral é a única teoria emancipatória (e prática) séria e sofisticada
apresentada pelo Ocidente moderno e pós-moderno.
Creio que muitos de seus insights duradouros possam ser resgatados e reconstruídos em
uma configuração AQAL mais adequada. Seja como for, o poder dessa abordagem, baseado
nas capacidades estruturais da Zona 2 e na análise de sistemas em desenvolvimento da Zona
4, está em sua aptidão para fornecer uma atraente (se não convincente) avaliação de níveis
mais altos, estruturas mais profundas, modos mais amplos, de estar no mundo, com Mais
Liberdade e Mais Plenitude, e, assim, estimular um benefício emancipatório que sempre tem
estado no cerne do saudável impulso liberal ou progressivo do coração humano.
O sociográfico
Podemos agora examinar especificamente estágios em grupos (ou correntes sociais e suas
ondas). Algumas proeminentes correntes sociais incluem: amadurecimento / educação,
casamento / reprodução, saúde física / medicina, cognição / tecnologia, liderança / política /
governo, identidades de grupo / egos coletivos, religião / espiritualidade, defesa física /
militarismo, defesa cultural / visão de mundo, defesa moral / etos, necessidades / metas
coletivas, arte / estética, base tecnoeconômica, negócios / mercados, relações objetivas /
relações exteriores, regras comportamentais / leis, linguística / comunicação / mídia, modos
de atuação, jogos, trabalho e ritual da morte.60 Como tentativa, essas podem ser chamadas
as várias correntes ou linhas de um hólon social. (Claro, cada corrente social tem dimensões
de Quadrante Inferior Esquerdo e Quadrante Inferior Direito, e cada uma delas apresenta
aspectos iso e para).
Uma corrente social representa uma série específica de nós/issos, o que significa que os
indivíduos compostos são membros do nós/isso específico quando suas interações forem
internas ao nós/isso. Certas correntes modulares ou subsistemas de uma sociedade são
compostos praticamente por todos os membros da sociedade (e.g., linguística); outros
subsistemas são compostos por muitos, mas não necessariamente por todos os membros da
sociedade (e.g., ensino superior, tipos de profissão, modos de atuação); outros subsistemas
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são compostos apenas por alguns membros (e.g., produção artística, assistência médica e
social).
Uma vez que essas são correntes ou linhas de desenvolvimento sociais, são também alguns
dos subsistemas de um hólon social que podem apresentar desenvolvimento ou capacidade
de aprendizagem social. O saber social significa que os membros de um nós/isso podem
avaliar suas próprias respostas a um desafio particular e ajustar seu comportamento de
acordo, de forma que há, pelo menos, a possibilidade de aprender respostas mais adequadas
para os desafios. É claro que uma sociedade pode regredir em suas capacidades; mas isso
também significa que ela pode progredir. Negar o progresso social é negar que grupos de
seres humanos possam aprender.
Se mantivermos em mente todas as diversas qualificações, podemos construir um
sociográfico de grupos que, de certa forma, assemelha-se ao psicográfico de um indivíduo
(vide figura 6). As correntes modulares de uma sociedade (sejam paramórficas ou
isomórficas) podem se desenvolver, como todas as correntes, de uma maneira relativamente
desigual, de forma que uma sociedade pode apresentar desenvolvimento elevado em
algumas capacidades, médio em outras e baixo em outras mais. Do mesmo modo que
indivíduos não podem ser classificados, mas suas linhas de desenvolvimento sim, as
sociedades não podem ser classificadas, mas suas correntes podem – de acordo com critérios
específicos da corrente (específicos do paradigma) que não violem o princípio da não
exclusão.
Por exemplo, direitos humanos e questões sobre escravidão. Como vimos anteriormente, e
como Gerhard Lenski e outros documentaram, o único tipo de sociedade (entre as de caça e
coleta, hortícola, pastoril, marítima, agrária e industrial) que aboliu oficialmente a escravidão
foi a industrial; todos os tipos de sociedade prévios, incluindo as tribais e hortícolas, patrifocais
e matrifocais, apresentaram algum grau de escravidão. (Na metateoria AQAL: as sociedades
racional-industriais consideraram, sob o ponto de vista globocêntrico, a escravidão uma
condição pré-lei inaceitável para a solidariedade e ética culturais e, consequentemente,
baniram esse comportamento dos códigos de internalidade de sua integridade estrutural. Daí
em diante, os traficantes de escravos foram considerados criminosos. No período de um
século, de 1770 a 1870, todas as nações industriais da Terra aboliram a escravidão, um
evento histórico monumental e diferencial para o gênero humano.)

Figura 6 – o sociográfico
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Na escala específica de escravidão humana, as sociedades tribais pré-modernas e as
tradicionais apresentam notas muito baixas. Nessa escala particular, as sociedades modernas
são categoricamente melhores, superiores, mais morais e mais evoluídas. (Este é um
julgamento intracorrentes, ou um julgamento no âmbito de uma corrente paradigmática e,
desse modo, é permitido pelo princípio da não exclusão.) A relação de uma sociedade com a
escravidão é um forte indicador de um tipo de corrente isomórfica de relações interpessoais.
Aqueles em posição mais alta nessa escala de desenvolvimento tratarão os outros como
tratam a si mesmos; aqueles em posição mais baixa tratam os outros como objetos.
(A sociedade representada na figura 6 é muito pouco desenvolvida na escala interpessoal,
significando que existe uma alta incidência de graus e tipos de escravidão legitimados e
sancionados; isto seria típico, digamos, de uma sociedade hortícola.)
Conforme a extensa pesquisa de Lenski, a porcentagem de sociedades pré-modernas tribais
com escravidão era 10%; hortícolas simples, 14%; hortícolas avançadas, 83%; agrárias, 54%;
industriais, 0%. Esse é um tipo específico de corrente social que pode ser registrado
diretamente no sociográfico.
Da mesma forma, na escala medicina/saúde, se medirmos a saúde física pela longevidade,
as sociedades modernas mais recentes adicionaram aproximadamente três décadas à
expectativa de vida média, superando significativamente as conquistas tribais e tradicionais.
A expectativa de vida média em tribos era 23 anos; agrária, 33; industrial, 45; informacional,
73.
(Por "tribal" e "tradicional", claro, refiro-me àqueles tipos de sociedade que existiram
originalmente, não como existem no mundo de hoje. O que é conhecido atualmente por cultura
"nativa" pode estar em qualquer nível em qualquer linha – uma cultura nativa pode ser tribal,
tradicional, moderna, pós-moderna...)
Há outra complexidade que precisa ser mantida em mente quando analisamos
desenvolvimento social intracorrentes, a saber, não existem apenas estágios, mas estados.
Eu pessoalmente tenho visto evidências pouco convincentes de que sociedades tribais
originais estivessem em níveis mais elevados de desenvolvimento em várias linhas do que as
sociedades modernas ou pós-modernas (em suas versões sadias). De fato, parece que a
maior parte do que se afirma ser um nível mais alto de desenvolvimento em sociedades prémodernas, na verdade refere-se a vários estados mais altos (não estágios) que foram
acessados geralmente em tradições tribais. Por exemplo, a noção de que tribos originais
possuíam uma abundância de "sabedoria ecológica" não tem resistido muito bem a escrutínio
crítico, pois muito dessa sabedoria deve-se à falta de meios, não à presença de uma
consciência pós-convencional. Mas um amplo acesso a certos estados alterados é tão
plausível quão empiricamente sustentável.
Acredito que haja evidências abundantes de que sociedades tribais originais normalmente
tiveram um acesso muito mais rico a diversos estados alterados de consciência (oficialmente
sancionados ou legitimados pelo nexo reinante do hólon tribal). Claro, uma vez que estados
de consciência, em geral, não apresentam desenvolvimento (se o fizessem, seriam estágios),
tecnicamente não podem ser incluídos em um psicográfico ou sociográfico; mas por sua
importância, os estados definitivamente devem ser decompostos em qualquer tipo do
processo de adjudicação. Uma maneira de fazê-lo é incluir uma escala polifásica em qualquer
sociográfico. "Polifasia" significa "muitos estados". Embora a polifasia, tecnicamente, não seja
uma corrente (porque estados não apresentam estágios), ainda assim serve como importante
lembrete de que o desenvolvimento é apenas uma parte de uma história maior.
Ao traçar os sociográficos de várias culturas através das eras, não podemos evitar um
sentimento de espanto pelos modos como estados de consciência permitidos tornaram-se
parte dos códigos de internalidade de várias culturas – isto é, os modos como certos estados
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alterados foram "aprovados" ou "desaprovados" por identidades do grupo, valores do grupo e
egos coletivos. Algumas culturas eram entusiasticamente polifásicas, permitindo, ou até
encorajando, múltiplos estados de consciência; enquanto outras culturas foram mais
"monofásicas", sancionando oficialmente um ou dois estados de consciência e banindo os
demais – significando que, muitos dos estados alterados de consciência eram vistos como
aniquilação, e várias formas de terapia (geralmente desagradáveis) foram aplicadas às almas
aventureiras que seguiram tais jornadas. Para essas sociedades, isso era perfeitamente
justificável (profetas loucos podem trazer destruição a estruturas estáveis); portanto, podemos
afirmar simplesmente que essas sociedades pontuam bem na escala da estabilidade social,
e muito mal na escala polifásica.
Muito do realce da consciência tribal deve-se à celebração da polifasia, uma celebração
específica que compartilho. Particularmente, quando nos movemos das sociedades tribais
para as tradicionais, e daí para as modernas, o que quase sempre se vê é uma desconfiança
crescente nos estados incomuns de consciência – de novo, frequentemente por razões
suficientemente boas (sob o ponto de vista de um nível social). Ainda assim, pessoalmente,
acho que vale a pena defender-se uma postura mais polifásica no âmbito das estruturas
morais modernas.
Desenvolvimento social desigual
Ao mesmo tempo, outras escalas precisam ser fatoradas no cálculo de sofrimento. Como
observado, a maior parte dos males atribuídos à modernidade é de fato devida, não à
modernidade, mas aos elementos tribais da modernidade. Auschwitz não é produto do meme
laranja, mas produto do meme vermelho tendo em mãos a tecnologia laranja.
Parte do "problema da modernidade" é simplesmente que, no sociográfico, a corrente
tecnológica consegue desenvolver-se bem à frente da corrente interpessoal. Embora tribos
de caça e coleta originais não tivessem capacidade cognitiva para produzir, digamos, uma
câmara de gás, uma vez que a cognição opform (nível 5) o fez, os resultados tecnológicos
dessa cognição mais elevada puderam ser apropriados por grupos em níveis de
desenvolvimento muito mais baixos. (Encontramos o mesmo problema hoje com tribos
terroristas lançando mão de armas biológicas, armas que não conseguiriam inventar, mas
podem utilizar.) Por outro lado, é impossível encontrar um sociográfico tão absurdamente
desigual em tribos originais de caça e coleta, não porque fossem integrais, mas porque eram
pouco desenvolvidas. Você não consegue destruir o meio ambiente ou causar muito dano a
outros seres sencientes apenas com um arco e flecha, e essa relativa falta de dano não
necessariamente significa presença de consciência pós-convencional.
O "problema da modernidade" é que, geralmente, sociedades modernas apresentam cinco ou
seis importantes níveis de desenvolvimento que definem seu centro de gravidade, e algo pode
dar errado em cada nível, criando sub-bolsões culturais que não estão bem desenvolvidos,
mas têm acesso aos frutos tecnológicos do desenvolvimento mais elevado; esse sociográfico
– uma mistura de tribal interpessoal com opform tecnológico – é uma receita para o horror.
Uma das dificuldades para rastrear o progresso social (ou a falta dele) é que, no que diz
respeito a artefatos, normalmente bastam apenas alguns indivíduos para criá-los, enquanto
milhões podem usá-los, independentemente do nível em que estejam. Uma vez inventado o
arado, qualquer um pode utilizá-lo; o mesmo vale para o computador, o automóvel, a arma de
fogo, a bomba atômica. Já que todos esses são artefatos materiais exteriores (e não estágios
de desenvolvimento interiores), alguém pode pegar essa peça material e usá-la, ainda que
nunca conseguisse inventá-la ou produzi-la por si mesmo.61
Se você lançar mão de uma tecnologia do nível 5, como a câmara de gás, e colocá-la nas
mãos de um nível 3 tribal, com postura etnocêntrica, o resultado é Auschwitz. Auschwitz não
é uma realização do nível moral 5; não é um puro produto da modernidade, mas um produto
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da consciência tribal valendo-se de tecnologias modernas, embora não conseguisse produzilas.
Portanto, parte do problema da crescente evolução social e cultural é que, justamente porque
o desenvolvimento da sociedade é também "níveis e linhas", você pode ter desenvolvimento
muito elevado em algumas linhas (e.g., tecnológica) acoplado a desenvolvimento muito baixo
em outras linhas (e.g., moral), e o resultado é um pesadelo épico que, nem as tribos, nem a
modernidade, produziram por si mesmas. Uma resposta moral do nível 5 é globocêntrica, não
etnocêntrica e, assim, uma sociedade nesse nível nunca tomaria parte em tal limpeza étnica.
(Entretanto, para concluir, afirmar que as tribos são mais morais é exatamente a conclusão
errada; nessa capacidade particular, elas são menos morais, mas também menos
tecnologicamente capazes de infligir sua moralidade tribal a outros seres sencientes.)
Infelizmente, o debate nessa área inteira polarizou-se gravemente. Há os que afirmam que as
sociedades não podem ser classificadas, e os que mantêm que podem. Eu concordo com
ambos. Eventos no âmbito das correntes – como a escravidão e a saúde física – podem ser
realmente classificados. (E todas as culturas empenham-se em tal classificação, inclusive as
culturas de parceria.) Da mesma forma, centros de gravidade podem ser classificados; o
acesso a estados polifásicos também; e os graus de integração entre correntes. Mas a
natureza desigual dos sociográficos faz com que seja praticamente impossível afirmar
simplesmente: essa sociedade é melhor que aquela. Nesse sentido, as sociedades não
podem ser classificadas.
Afirmar, por exemplo, que as sociedades de parceria pré-modernas eram melhores que as
sociedades patriarcais modernas é tão injusto quão injustificável (dado que, por exemplo,
somente as sociedades patriarcais modernas aboliram a escravidão, criaram democracias
representativas, apoiaram a ascensão do feminismo e aumentaram a expectativa de vida
média em três décadas).62 Por outro lado, dizer que certas sociedades pré-modernas parecem
pontuar melhor em algumas escalas (como a polifásica) do que algumas sociedades
modernas é, no mínimo, uma hipótese analisável. O mesmo vale para a longevidade física, o
dote da noiva, a mutilação genital, a escravidão e o canibalismo, escalas em que as
sociedades modernas apresentam uma pontuação consideravelmente melhor do que as
sociedades pré-modernas e as sociedades tradicionalistas (usando-se o princípio de inclusão
intracorrentes como medida de julgamento; vide o Excerto B).63 O problema é que aqueles
que desejam valorizar as sociedades pré-modernas por suas inegáveis realizações,
geralmente acham necessário encobrir seus defeitos, quando uma abordagem sociográfica
integral permitiria reconhecer tanto suas forças quanto suas fraquezas em uma estrutura mais
ampla, não ideológica.
O único ponto que gostaria de enfatizar nesta avaliação muito breve é que os estudos
psicográficos, sociográficos e polifásicos das sociedades devem, em todos os casos, ser
conduzidos, em minha opinião, pelos princípios integrativos da não exclusão, desdobramento
e enação. Tal avaliação integral das forças e fraquezas relativas de ocasiões culturais diversas
está apenas em sua infância; ainda não existem estudos integrais de nenhuma cultura.
Mas o futuro de tais estudos é brilhante, eu creio, uma vez que eles são uma tentativa, na
escala social, de seguir um pluralismo metodológico integral e, assim, chegar a uma avaliação
mais equilibrada de todas essas ocasiões que, de qualquer forma, surgem no Kosmos.
Claro, para a metateoria integral, quaisquer julgamentos no plano relativo ou manifesto –
envolvendo graus de valores intrínsecos e extrínsecos (que podem, de fato, ser maiores ou
menores entre os hólons) – são colocados no contexto do valor Essencial (que é radicalmente
o mesmo para todos os hólons). Todos os três tipos de julgamento de valor – intrínseco,
extrínseco e Essencial – fazem parte, seguramente, de qualquer cometimento integral da
consciência, onde a única coisa que não desejamos é patrocinar meramente um desses três
conjuntos de valores e excluir ou marginalizar os outros.
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Vejamos o que eles acham: uma palavra final sobre a Zona 2
A perspectiva de terceira-pessoa de estar no mundo sempre ofereceu uma grande dádiva: ela
restringe o narcisismo, restringe o ego, restringe a inclinação para considerar minha visão de
primeira-pessoa como a única importante. Quando eu digo: "o que você acha?", estou
checando minha própria percepção com a sua; e quando nós dois dizemos: "vamos perguntar
o que eles acham?", estamos sinalizando nosso desejo de obter tanta realimentação quanto
possível de tantas fontes quanto possíveis, e que estamos dispostos a aprender a ajustar
nossas percepções com base em mais opiniões de mais fontes.
As abordagens de terceira-pessoa para os exteriores (3p x 3p) sempre têm sido a base do
que qualquer sociedade assumiu como sua ciência e tecnologia, exemplificadas em suas
ferramentas e técnicas de caça, agricultura, arquitetura, astronomia, medicina, engenharia,
redes de comunicações, automóveis e aviões. As abordagens de terceira-pessoa para os
interiores (3p x 1p) sempre foram a base de seu conhecimento do cenário interior da
consciência, sonhos, ideais, valores, virtudes, visões. Começando com os xamãs mais
antigos, foram elaborados mapas dessas viagens interiores, mapas que eram descrições de
terceira-pessoa de realidades de primeira-pessoa, mapas que sempre foram versões de:
"muitas outras - realizaram a jornada interior seguindo este mapa e estas instruções, e quando
o fizeram, descobriram estes panoramas incríveis; siga este mapa e você, também, poderá
ver e sentir estas dimensões extraordinárias de seu próprio ser, dimensões que podem libertálo do poder vinculador de visões menores, mais estreitas".
Esses mapas de terceira-pessoa de realidades de primeira-pessoa foram o tema deste
Excerto, e caracterizam, independente do nome, o estruturalismo – a expressão de uma
percepção, a forma de uma canção jubilosa, que só pode ser conhecida cantando-a, olhada
de fora. Cante essas canções e você terá a hermenêutica; escreva suas melodias e terá o
estruturalismo.
Esses mapas podem ser muito simples e elegantes, ou incrivelmente complicados e
sofisticados; e, claro, eles refletem os tempos em que foram desenhados (eles são uma
configuração AQAL), com muitas de suas interpretações podendo ser um tanto antiquadas (o
que não é uma falha ou uma falta, mas um sinal do movimento do Espírito). Todos eles,
porém, tiveram uma coisa absolutamente crucial em comum: valeram-se instintivamente das
perspectivas inatas da Zona 2 de estar no mundo: a forma como as realidades interiores se
apresentam quando vistas de fora.
Independentemente de como esses mapas foram apresentados: mundos xamânicos
superiores e inferiores, a Grande Cadeia do Ser, os dez sefirotes, os sete chacras, os oito
vijnanas ou os cinco koshas, todos eles apontam para visões mais profundas, mais elevadas,
mais amplas, de consciência que se localizam no outro lado do ordinário, através do portão
da morte do ego e sobre uma planície de deslumbrantes possibilidades que contém os
segredos interiores do Kosmos.
Nenhuma sociedade sustentou-se sem seus visionários; a única diferença está na nobreza
da visão. Para o que estamos olhando? Para sábios iluminados ou publicitários de Wall Street,
revelações xamânicas ou narcisismo desconstrutivista, crescimento para bondade ou
afundamento no ego? O estruturalismo, seja qual for o nome, sempre apontou para as ondas
mais profundas e mais elevadas de consciência, que são o direito inato de todos os seres
sencientes. Portanto, escolha suas visões cuidadosamente, pois como os sábios mais antigos
alertaram: você se torna o que você contempla.
Um estruturalismo de amplo espectro, como parte de um Pluralismo Metodológico Integral,
convida-nos aos mais elevados potenciais vislumbrados por pioneiros, implora-nos a atenção
para sussurros interiores previamente ignorados, irradia densidade alegremente e flutua o
tempo todo em direção às estrelas, uma viagem secreta ao centro do Kosmos revelando uma
luz da qual o sol é uma imitação envergonhada, luminosidades que as estrelas roubam a fim
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de cintilar, uma felicidade compassiva, que surpreende o universo em ondas cascateantes de
exaltada liberação, encharca o mundo em abundância com sabor de chocolate, lambe os
lábios enquanto conta a história.
Mapas da alma, rotas para as estrelas, voos para as distantes praias da consciência, um atlas
de Atman, canções do Eu Supremo, esboços do Espírito, rascunhos do Divino, esses mapas
de terceira-pessoa de realidades de primeira-pessoa, essas grandes, imensas dádivas da
Zona 2...
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Notas
1. Portanto, os fenomenologistas que afirmam que a consciência é sempre intencional (ou
sempre uma consciência de algo) ainda estão enredados no preconceito monológico, no qual
sujeitos separados percebem objetos separados. Eles estão "meio" certos, por assim dizer,
quando afirmam que todas as consciências manifestas são sempre consciências de algo. Mas
esse é um engano primário de separação sobre a realidade da situação, porque uma primeira
pessoa já é sempre uma série de relações com outra primeira pessoa, segunda pessoa e
terceira pessoa; conscientizações, consciência e percepções surgem no âmbito dessas redes
e não fora delas.
2. Para ser mais preciso, devemos usar uma forma expandida do cálculo integral. Resumindo
os fundamentos: temos usado uma expressão de dois termos, como 1p x 1p (Zona 1) ou 3p
x 1p (Zona 2), para representar as zonas, mas uma expressão de três termos representa
melhor o que está realmente envolvido (vide Excerto C, Apêndice B, "Uma matemática integral
de perspectivas primordiais"). Desse modo:
A Zona 1 é 1p x 1-p x 1p, que significa uma primeira pessoa assume uma abordagem de
primeira-pessoa para realidades de pessoa primeira (como na fenomenologia ou
hermenêutica). A Zona 2 é 1p x 3-p x 1p, que significa uma primeira pessoa assume uma
abordagem objetiva ou de terceira-pessoa para realidades de primeira pessoa (como no
estruturalismo). A Zona 3 é 3p x 1-p x 3p, que significa uma terceira pessoa assume uma
visão de dentro ou de primeira-pessoa para realidades de terceira pessoa (como na
autopoiese de Maturana e Varela). A Zona 4 é 3p x 3-p x 3p, que significa uma terceira pessoa
assume uma abordagem de terceira-pessoa para realidades de terceira pessoa (como na
teoria de sistemas). Às vezes, resumimos essas expressões, respectivamente, como: 1 x 1 x
1, 1 x 3 x 1, 3 x 1 x 3, e 3 x 3 x 3.
Essas expressões são exploradas em mais detalhe no próximo excerto, usando uma
expressão de quatro termos no singular e plural, bem como também para segundas pessoas;
por exemplo, 1p(1p) x 1p(3-p*pl) x 1p(1-p) x 2p(1/p), que significa minha primeira pessoa tem
uma visão objetiva (isto é, como vista por uma comunidade de terceira-pessoa do plural) do
seu interior como visto de dentro. Vide Apêndice do Excerto E, "Uma matemática integral de
perspectivas primordiais (parte 2)".
3. Isso não significa que "abstrações" sejam menos reais que sensações; por qualquer
definição significativa, elas normalmente são mais reais. Elas são um nível mais elevado de
experiência (no continuum da experiência sensorial, experiência mental, experiência
espiritual). A dicotomia "experiência versus pensamento" (como se a experiência fosse direta,
o pensamento, indireto) é um pesadelo dualístico, e privilegia a experiência sensorial sobre a
experiência mental, um movimento regressivo. Infelizmente, Varela compartilha do
preconceito fenomenológico padrão, no sentido de que o pensamento é um passo além do
imediatismo, quando, na verdade, é simplesmente uma onda superior de imediatismo. Essa
onda mais alta pode ser usada para representar outras realidades, mas isso não a torna
menos real, simplesmente, mais sofisticada. Em geral, o idealismo nega a divisão entre
pensamento e experiência, afirmando que ambos são experiências da consciência; a esse
respeito, concordo completamente. Vide a entrada de 10 de setembro em One Taste; vide
também o capítulo 2 de Eye to Eye.
4. Desnecessário dizer, essa fenomenologia, que estamos representando simplistamente
como 1p x 1p, pode de fato tornar-se bastante complicada, pois dentro do meu espaço-eu
existe um Eu-eu, um eu proximal, um eu/me, um eu distal e um meu (entre numerosos outros).
Todos eles podem ser indicados por um cálculo integral mais sofisticado, não usando apenas
dois termos (1p x 1p), mas três ou quatro. Por exemplo, 1p(1p) x 1p(3-p) x 1p(1-p x 1/p), que
significa minha primeira pessoa tem uma visão de terceira-pessoa do meu interior de primeira
pessoa (pare), a qual é uma visão objetiva ou de terceira-pessoa de meus próprios interiores.
Isto é explorado no Apêndice do Excerto E, "Uma matemática integral de perspectivas
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primordiais (parte 2)". No presente Excerto, expressões simples de dois termos (por exemplo,
1p x 1p, 3p x 1p, etc.) serão usadas para transmitir as ideias gerais.
5. Note que estou usando "comportamento" para um hólon "interior". A palavra
"comportamento", que classicamente se refere ao Quadrante Superior Direito, é o
componente "objetivo" ou de terceira-pessoa do estruturalismo, a parte "externa" da
abordagem do "fora de um interior". Exploraremos mais esse conceito no Excerto E, Semiótica
Integral.
6. Vide Nota 2.
7. A onda de probabilidades nesse caso é a ação ou estrutura interna do hólon interior – isto
é, onda de probabilidades aqui é sinônimo de internalidade da ação, onde "internalidade"
significa as regras, padrões ou regularidades dos sub-hólons que seguem a ação ou estrutura
da mônada dominante do hólon individual ou do nexo reinante do hólon cultural. Descrever a
ação ou estrutura do hólon é simplesmente descrever um espaço de probabilidades cujas
definições são as atribuídas à estrutura – isto é, o espaço de probabilidades é o espaço
fenomenológico em que surgem sub-hólons que são internos ao hólon interior.
8. Isto pode ser tecnicamente apresentado com mais precisão como um estudo de primeirapessoa das dimensões de terceira-pessoa de realidades interiores de segunda-pessoa (onde
"segunda-pessoa" corresponde à nossa definição técnica: uma terceira pessoa que pode
estar, ou está, dentro de um espaço de primeira-pessoa do plural). Assim, o estruturalismo é
um tipo de 1p x 3-p x 2p. (Vide notas 2 e 4). Mais especificamente, teríamos 1p(1p) x 1p(3-p)
x 2p(1-p x 1/p), o que significa: minha primeira pessoa tem uma abordagem objetiva ou de
terceira-pessoa para seu interior de segunda pessoa (isto é, sua experiência de primeirapessoa de sua primeira pessoa). Vide Apêndice do Excerto E, "Uma matemática integral de
perspectivas primordiais (parte 2)".
9. Em termos de um cálculo integral de perspectivas inatas, o estruturalismo é essencialmente
uma "terceira-pessoa de primeira-pessoa" (3p x 1p), enquanto o behaviorismo e a teoria de
sistemas são uma "terceira-pessoa de terceira-pessoa" (3p x 3p, singular e plural,
respectivamente). A fenomenologia e a hermenêutica são essencialmente uma primeirapessoa de primeira-pessoa (1p x 1p, singular e plural, respectivamente). Embora a
hermenêutica inclua a troca de signos de terceira-pessoa e sinais exteriores de interiores, o
resultado bem-sucedido é o interior de dentros compartilhados diretos ou reconstruídos, ou
um "nós" (primeira-pessoa do plural). Essa é a percepção do hólon de dentro de um "eu" ou
"nós" (primeira-pessoa do singular ou primeira-pessoa do plural). Vide notas 2 e 8 para mais
detalhes.
10. A hermenêutica é o estudo de dentro desses "nós" interiores (1p x 1p); o estruturalismo é
o estudo de fora desses "nós" interiores (3p x 1p); a teoria de sistemas (e a ecologia) é o
estudo de fora de seus exteriores (3p x 3p). Também os estamos chamando primeira-pessoa
de primeira pessoa (1p x 1p, dentro do interior), terceira-pessoa de primeira pessoa (3p x 1p,
fora do interior) e terceira-pessoa de terceira pessoa (3p x 3p, fora do exterior),
respectivamente. Existe um estudo de dentro dos exteriores de terceira-pessoa, não de fora?
Sim, e nós já o apresentamos: é a autopoiese, ou "fenomenologia biológica", que tenta
descrever a "visão de dentro do organismo" (sob uma perspectiva de primeira-pessoa), mas
o faz somente em termos de terceira-pessoa como "estruturas autopoiéticas" (o que nos dá a
visão de dentro dos exteriores, ou simplesmente o dentro do exterior, 1p x 3p). Vide notas 2
e 8 para mais detalhes.
11. Em termos técnicos, o estruturalismo é o estudo do fora e do exterior de um hólon em uma
tentativa de discernir os padrões ou estruturas interiores que dirigem o comportamento do
hólon; e ele para essencialmente em uma descrição de fora ou definição da estrutura (ou
códigos de internalidade) desses hólons interiores diretores do comportamento.
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Todas essas palavras – interior, exterior, fora, interno – são usadas em seu sentido técnico.
Como vimos, "fora" e "exterior" não são a mesma coisa – "exterior" sempre significa Lado
Direito ou "físico", ou que aparece no mundo sensório-motor; "fora" significa o fora de um
hólon em quaisquer dos quatro quadrantes; neste caso, "fora" significa o fora de um hólon
interior: um eu ou um tu/nós estudado sob uma perspectiva de terceira-pessoa ou de fora; e
"exterior" significa seu componente comportamental no mundo sensório-motor (como meu
comportamento verbal – as palavras físicas que falo – à medida que converso com você sobre
nossos interiores). "Interno" significa, neste caso, o código de internalidade do hólon interior,
ou as regras e padrões seguidos por hólons que o constituem – isto é, interno ao - "eu" ou
"nós". O estruturalismo é o estudo do panorama de fora/externo do hólon em uma tentativa
de discernir a estrutura de seu panorama interno/interior: mas não seu panorama "de dentro"
– "dentro de" um hólon é qualquer coisa dentro da fronteira do indivíduo composto ou da rede
composta, seja uma parte essencial do hólon ou não (por exemplo, o parasita invasor está
dentro da célula, mas não é interno a ela) – e o estruturalismo está especificamente
interessado no que é interior e interno, não no que está dentro – isto é, está interessado nos
códigos de internalidade, ação ou estruturas de hólons interiores (subjetivos ou
intersubjetivos) à medida que se expressam através de comportamento observável. Por
exemplo, o estruturalismo quer saber as regras do xadrez; não quer saber quem está jogando
xadrez hoje – quer saber o que é interno ao jogo, não quem está no jogo – a estrutura do
xadrez, não seus jogadores: interno, não dentro.
12. Isso é importante porque o estruturalismo (3p x 1p) é, por assim dizer, o estudo do
panorama interior (a expressão de uma percepção), enquanto a teoria de sistemas (3p x 3p)
é o estudo do panorama exterior (a expressão de um sistema). A parte o "estudo de" ou o
"olhar para" é essencialmente semelhante em ambos (isto é, uma abordagem de terceirapessoa, objetiva ou 3-p, razão por que o primeiro termo em ambos é "3p"), mas o panorama
– a parte "estudada" ou "olhada" – é bastante diferente (isto é, um campo interior de
significados percebidos, 1p, versus um campo exterior de processos observados, 3p). Posto
de uma última forma, o estruturalismo é um conhecimento por descrição de um conhecimento
por familiaridade; a teoria de sistemas é um conhecimento por descrição de um conhecimento
por descrição – a expressão de uma percepção versus a expressão de um olhar. Como
veremos no texto, a contribuição positiva das abordagens de terceira-pessoa (ou o
componente de terceira-pessoa de uma abordagem, que tanto o estruturalismo quanto a
teoria de sistemas possuem), é que elas desvelam o holismo ou visões de "grandes quadros".
O estruturalismo é holismo interior, a teoria de sistemas é holismo exterior.
13. Meus itálicos. Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, pg. 57. Embora
eu concorde totalmente com as conclusões desse parágrafo, Dreyfus e Rabinow não estão,
claro, usando as palavras "interno", "externo" ou "exterioridade" exatamente com as mesmas
definições técnicas que lhes atribuí. O mesmo vale para as citações de "dentro" e "fora"
apresentadas nesta seção. Concordo com suas conclusões gerais, ainda que eles usem uma
semântica ligeiramente diferente. A maioria das autoridades, por exemplo, usa "dentro",
"interior" e "interno" essencialmente como sinônimos, enquanto esses termos são dimensões
específicas para AQAL. Todavia, a forte concordância genérica é óbvia.
14. Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, pgs. 57, 51. Meus itálicos.
No âmbito da Zona 2, o único problema importante com Foucault é que ele geralmente
confundia emergente com reprimido. Isto é, sempre que Foucault descobria uma verdade que
sentia estar sendo ignorada ou negada, ele tendia a assumir que ela não estava presente por
causa de algum tipo de opressão – algum tipo de regra de exclusão e rarefação – enquanto,
frequentemente, ela não estava presente simplesmente porque ainda não havia emergido.
Esse é o erro clássico do Retrorromantismo, a suposição de que algo importante está faltando
porque foi reprimido: já esteve presente, mas foi perdido, e precisamos recuperá-lo; muitas
vezes, verdades importantes não estão presentes porque ainda não emergiram no
desenvolvimento: elas nunca estiveram presentes e foram reprimidas, mas podem se tornar
presentes com crescimento adicional. Como colocado por Plotino, o pecado não é um "não",
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mas um "ainda não". Essa é a diferença entre os modelos da "bondade reprimida" e do
"crescimento para a bondade" (vide One Taste).
Os modos pelos quais Foucault abraçou o Retrorromantismo, e depois o repudiou
intensamente, são explorados em Boomerite. Basicamente, como os críticos amplamente
documentaram, essa confusão inicialmente o levou a considerar a modernidade um pesadelo,
o que é tanto factual quanto interpretativamente incorreto, como o próprio Foucault veio a
reconhecer mais tarde.
15. Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, págs. 79, 85.
16. Como essa forma de pós-estruturalismo foi essencialmente um movimento narcisista é
explorado em Boomerite.
17. O que vemos em tudo isso é realmente um resumo da história do pós-modernismo: a partir
de um estruturalismo da Zona 2, em constante tensão com a hermenêutica e a fenomenologia
da Zona 1, ao tentar lidar com essa tensão, não integrou as duas zonas, mas escorregou para
uma teoria de sistemas sociais incoerente (Zona 4) de superfícies desconstrutivistas sem
nenhum interior – incoerente porque deveria levar em conta a intencionalidade e a
interioridade, quando simplesmente as considerou inexistentes, exatamente como toda teoria
de sistemas faz desde o começo; ressalte-se que a teoria de sistemas tem o bom senso de
não afirmar que esteja captando interiores, ao passo que o pós-modernismo afirmava elucidálos (mas meramente os desconstruía e os suprimia). No momento em que o pós-modernismo
começou a negar a existência de qualquer forma de interioridade ou profundidade – isto é,
qualquer forma de realidades de primeira-pessoa – eliminou todos os componentes "1p" de
qualquer modo de investigação (quando então começaram a surgir livros e artigos
demonstrando que Derrida e teoria de sistemas eram bastante semelhantes); assim, o pósmodernismo não excluiu somente a hermenêutica e a fenomenologia (1p x 1p), mas também
o estruturalismo e o neoestruturalismo – sob qualquer forma (3p x 1p) – porque apagara e
desconstruíra qualquer 1p, apresentando ao mundo uma versão malfeita de 3p x 3p, que não
conseguia responder sequer por suas próprias afirmações de verdade; e, na academia, onde
agora reinava, era forçado a afirmar seu poder meramente por ameaça: o pluralismo pósmoderno veio para exemplificar o poder sobre o conhecimento que, no início de sua história,
nobremente criticou.
A metateoria AQAL sugere que umas das principais razões para esse fato é que o pósestruturalismo pós-moderno típico foi impulsionado pela onda de probabilidades pluralistarelativista (e.g., o meme verde) e, portanto, moveu-se abaixo das correntes cognitivas de
segunda camada, que teriam possibilitado o desenvolvimento de metodologias integrais que
uniriam todos esses momentos importantes. Foucault, quase sozinho, sempre foi impelido
pela cognição amarela, e, assim, apenas ele entre os importantes pós-modernistas suscitou
formulações integrais, como explicado no texto principal.
18. Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, pág. xii. Vide Sex, Ecology,
Spirituality, nota 12 do capítulo 7 para uma discussão adicional de Foucault. Parte dessa nota
diz:
Sua arqueologia inicial da existência real era um retrabalho neoestruturalista da análise
tradicional do estruturalista sobre possíveis tipos de experiência, mas ainda com ênfase nas
superfícies e estruturas exteriores de formações discursivas e nas regras de transformação
(de rarefação e exclusão) que individuavam importantes atos discursivos. Esse
neoestruturalismo desprezava qualquer tentativa de se chegar ao significado interior das
formações discursivas (que é a derradeira cartada exterior ou monológica: você
absolutamente nunca tem de conversar com os portadores da formação linguística porque
você nem mesmo se importa com o que significam suas expressões vocais; esse é
simplesmente o fim do jogo do estruturalismo levado ao absolutismo: apenas os exteriores
das estruturas, sem o toque ou percepção hermenêuticos, quando então dá uma guinada para
88

a teoria de sistemas). Em sua visão posterior e mais equilibrada, o episteme discursivo foi
substituído pelo dispositivo, ou contexto global de práticas sociais (englobando, por assim
dizer, o episteme), cujo significado só podia ser visto na conexão (todo estruturalismo é
holístico), mas cujos "interiores" também tiveram de ser considerados hermeneuticamente.
"Esse novo método", comentam Dreyfus e Rabinow, "combina um tipo de análise arqueológica
que preserva o efeito distanciador do estruturalismo [o componente exterior, objetivador, 3p],
e uma dimensão interpretativa, que desenvolve o insight hermenêutico de que o pesquisador
está sempre imerso no, e deve entender o, significado de suas práticas culturais de dentro
delas [o componente interior, intersubjetivo, 1p, suprido pela Zona 1]."
19. Se você vir, estará assumindo uma perspectiva 3p em relação a eles e, desse modo,
acaba de entrar na Zona 2, ou em algum estruturalismo, uma descrição objetiva de terceirapessoa de realidades interiores de primeira-pessoa. As tradições meditativas acessam um
tipo de fenomenologia estrutural quando delineiam estágios de desenvolvimento meditativo.
Realmente, esse tipo de estruturalismo (ou mapa de terceira-pessoa de estados e estágios
meditativos de primeira-pessoa) é parte de seu poder e utilidade (e de seus benefícios
emancipatórios, como explicado no texto principal).
Mas esses estágios meditativos são gerados por um paradigma específico – a prática da
linhagem espiritual – e, portanto, um paradigma meditativo particular não desvela numerosas
outras linhas de desenvolvimento e seus estágios.
Pela mesma razão, as tradições geralmente se superam em certa linha de desenvolvimento
(cognitiva, meditativa, espiritual), mas vão muito mal em outras linhas (psicossexual, afetiva,
musical, matemática, habilidades sociais, interpessoal, etc.).
Por causa disso, essas outras linhas e seus níveis não são bem compreendidos, nem os
fenômenos de "níveis e linhas", onde uma pessoa pode se sair muito bem em algumas linhas,
medianamente em outras e pobremente em outras mais. Todo o progresso é então julgado
de acordo com a linha de desenvolvimento única enagida pelo paradigma de meditação
(frequentemente com graves consequências).
Da mesma forma, o fenômeno extremamente importante de "estados e estágios" (no qual
estados de consciência são interpretados por estágios diferentes de desenvolvimento)
também não é bem captado por nenhuma tradição.
Finalmente, os estágios fenomenais meditativos são essencialmente subjetivos, não tanto
intersubjetivos. Esses estágios meditativos são o resultado de praticantes observando os
interiores de uma consciência individual, não os interiores de um grupo. Isto é, eles não
observam o grupo propriamente dito; eles observam indivíduos do grupo ao longo do tempo.
Eles não observam a ação do nexo cultural, só a ação individual. Eles não observam
capacidades interativas ou intersubjetivas e, assim, não mergulham no pano de fundo
intersubjetivo. Este só pode ser detectado, não seguindo indivíduos com o passar do tempo,
mas acompanhando os padrões de comportamento do grupo com o passar do tempo, algo
que nenhuma tradição espiritual fez (ou mesmo suspeitou; essa é uma realização pósmoderna; isto é, contextos culturais moldam a percepção). Além disso, já que, na maioria dos
casos, todos de uma tradição pré-moderna tinham uma cultura única, isto tornou ainda mais
difícil para as tradições detectar contextos culturais.
Os estágios fenomenais de meditação (como apresentados pelas diversas tradições) são
bastante simples: eles são classes de fenômenos enagidos, classes indicadas por experiência
paradigmática da respectiva tradição, que emergem em uma sequência genérica, sob a forma
de estágios ou ondas (de acordo com as próprias tradições). Mas eles não são as regras ou
padrões subjacentes aos fenômenos. Esses padrões são detectados por uma abordagem de
terceira-pessoa mais adequada para realidades interiores, uma abordagem especializada
baseada nas sofisticadas formas da moderna psicologia de desenvolvimento (cuja principal
desvantagem foi que seus dados se enfraqueciam por volta dos níveis centáuricos e, por isso,
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inicialmente, não estudaram os estágios e ondas mais elevados de desenvolvimento; mas os
estágios que elas acessavam foram explicados em extraordinário detalhe, calcados tanto em
avaliações subjetivas, quanto intersubjetivas).
Para todas as razões acima, você encontrará estágios interiores de desenvolvimento
meditativo como os apresentados por Santa Teresa, nos Yoga Sutras de Patanjali, nas dez
figuras do pastoreio do boi do Zen, no vipassana de Abhinavagupta, nas Sefirot, e assim por
diante (que são o estruturalismo de estágios da Grande Cadeia pré-moderna); mas não
encontrará estágios interiores como os descobertos por Jane Loevinger, Lawrence Kohlberg,
Clare Graves, etc.
O Pluralismo Metodológico Integral acha que todos são merecedores de inclusão em qualquer
modelo integral.
20. O que os estruturalistas chamam "transformação" é o que chamaríamos "translação
holística". Os estruturalistas chamam os códigos de coerência de uma estrutura
"transformacionais" porque todas as estruturas enagem um mundo fenomenológico, tomando
a "rumorejante confusão florescente", caótica, incoerente, da experiência e transformando-a
em um todo coerente, uma percepção unificada (que, então, parece, para a consciência, ser
pré-dada, ou simplesmente "a forma como as coisas são", quando "a forma como as coisas
são" é de fato uma construção de estruturas). A metateoria AQAL concorda plenamente com
essa avaliação; mas para AQAL, a palavra "transformação" normalmente se aplica a
mudanças verticais de estruturas, não ao que uma estrutura particular está fazendo, que
geralmente é chamada "translação". O que os estruturalistas estão assinalando é que toda
translação é uma transformação em miniatura, no sentido de que uma estrutura é um padrão
de maior ordem enagido por percepções de menor ordem. Ainda assim, para AQAL, uma
denominação mais precisa para isso é translação holística, mas essa é, essencialmente, uma
questão semântica.
21. "Autopoiético" é o descritor 3p; se seu referente está dentro de um modelo do organismo
objetivo, essa é a teoria do Quadrante Superior Direito de Maturana e Varela (3p x 1-p x 3p);
quando o referente é uma percepção consciente interior, esse é o estruturalismo adequado
do Quadrante Superior Esquerdo de, por exemplo, Carol Gilligan (1p x 3-p x 1p). Vide notas
2, 4, e 8.
"Autopoiese" não é um termo normalmente usado por estruturalistas, mas como a citação
de Piaget torna óbvio, o significado é essencialmente o mesmo. E mais, na maioria dos casos,
reservo o termo "autopoiese" para abordagens do Lado Direito, onde ele se originou. Para
"transformação", vide nota 20.
22. Quanto aos principais estágios cognitivos de Piaget (sensório-motor, pré-operacional,
operacional concreto e operacional formal): como os psicólogos do desenvolvimento sabem,
Piaget apresentou três estágios principais de desenvolvimento cognitivo: sensório-motor,
operacional concreto (opcon), e operacional formal (opform). Pré-operacional não é
propriamente um estágio real, mas a primeira fase do opcon. Tornou-se comum, porém,
referir-se aos "quatro" estágios principais de Piaget, o que está bem desde que saibamos do
que estamos falando.
Os estágios de Piaget são uns que ainda uso, de um modo muito geral, mas apenas para
a linha de desenvolvimento cognitiva, e somente para a metade inferior do espectro da
consciência (além do operacional formal, há a visão-lógica centáurica ou mente superior, em
seguida a mente iluminada, mente intuitiva, sobremente, supermente; vide figura 5). O
principal erro de julgamento de Piaget, a maioria dos críticos agora concorda, foi tentar incluir
todas as linhas de desenvolvimento dentro da linha cognitiva, o que simplesmente não permite
explicar o fato empírico de que linhas diferentes mostram às vezes diferenças pronunciadas
em grau de desenvolvimento e dinâmica de desdobramento (vide O Olho do Espírito). Mas a
genialidade de Piaget em investigar meticulosamente – e formular teoricamente, partindo de
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um esquema hegeliano/kantiano – o desenvolvimento de visões de mundo cognitivas, senso
moral, construção de espaço-tempo, níveis de percepção do eu, e assim por diante – todos
dentro de um paradigma amplamente não reducionista, holístico, construtivista,
desenvolvimentista/evolucionário, auto-organizador – foi uma contribuição monumental.
23. Esse é um pós-modernismo construtivista saudável, em oposição ao pós-modernismo
mais comum, fragmentado ou desconstrutivista. Ambos postulam que o mundo não é dado,
mas interpretado e construído. O pós-modernista saudável apresenta as estruturas que os
seres humanos devem possuir a fim de poder construir seu mundo, muitas das quais devem
ser universais, no caso de os seres humanos construírem seus mundos universalmente. O
pós-modernista doente também apresenta um sistema teórico do que deve estar
universalmente presente e ser necessário a fim de que o conhecimento seja construído,
contextual e pluralistamente; ele afirma que esse sistema, como o dos estruturalistas, é
verdadeiro para todas as pessoas – isto é, afirma que é universalmente verdadeiro que as
pessoas interpretem a realidade, que o conhecimento é contextual, que a intersubjetividade
molda todo o conhecimento, e assim por diante – mas o pós-modernista pluralista afirma que
não existem universais e que universais são opressivos. Em outras palavras, ambos
apresentam estruturas e afirmações que parecem ser universais; um deles mostra-se aberto
e é honesto a respeito de suas afirmações, o outro não; ou, pelo menos, parece
profundamente confuso sobre o status da verdade do pluralismo que diz ser universalmente
vinculador em todas as pessoas e todas as culturas. Basicamente isso nos leva a um
universalismo transparente versus um universalismo oculto, o último sendo o cerne de
boomerite. Para uma discussão sobre essa questão, vide o Sidebar F, "Participatory
Samsara".
24. Para AQAL, a maior parte das características profundas (ou códigos autorreguladores)
dos hólons (em todos os domínios) não é dada anistoricamente; ao contrário, é gerada no
processo de evolução e desenvolvimento propriamente dito (isto é, todos os códigos
sincrônicos presentes foram gerados diacronicamente). Entretanto, uma vez constituídos
como memória evolucionária, esses códigos tendem a tornar-se hábitos kósmicos fixos (ou
estruturas a priori) em seus domínios de desenvolvimento, agindo como pontos ômega
teleonômicos para todos os membros futuros da classe; daí por que, em termos muito gerais,
a ontogenia recapitula a filogenia. Mas até mesmo quando características profundas de um
hólon aparecem como formas a priori ou hábitos kósmicos, suas características superficiais
continuam a ser socialmente moldadas, historicamente adaptadas e, frequentemente,
culturalmente relativas. Portanto, nenhuma parte de um hólon – seja profunda ou superficial
– mantém-se completamente fora das mãos escultoras do tempo, história e evolução (exceto,
claro, no caso da Eternidade propriamente dita).
25. Vide Boomerite, nota 6, para algumas pesquisas interculturais sobre a universalidade
desses estágios.
26. No estruturalismo, "estrutura" pode se referir à estrutura de uma ação psicológica
individual (QSE) e/ou à estrutura de uma ação do nexo cultural (QIE) – uma estrutura subjetiva
e/ou uma estrutura intersubjetiva – onde a "estrutura" é o descritor de terceira-pessoa dos
padrões de probabilidade apresentados pelas realidades de primeira-pessoa.
Mas justamente porque uma "estrutura" é simplesmente um postulado que tenta explicar
certos fenômenos gerados pela prática social do estruturalismo adequado, essas estruturas
podem ser legitimamente descritas e definidas de várias formas, desde que essas formas
sejam coerentes com os dados ou fenômenos enagidos.
Na Fig. 2, apresenta-se o "estruturalismo" para o fora do interior individual e a "antropologia
cultural" para o fora dos interiores coletivos. O estruturalismo pode ser, e é, usado em ambos,
mas as complexidades dos hólons coletivos fazem com que o estruturalismo seja uma das
muitas ferramentas úteis nos estudos culturais, enquanto, para o fora de interiores individuais
ao longo do tempo, ele não tem nenhum rival bem-sucedido e, por isso, é listado como o
exemplar da Zona 2 (primeira-pessoa do singular).
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Para a metateoria AQAL, como vimos, uma "estrutura" é simplesmente uma forma de
conceber as regularidades de comportamento que surgem em um dado espaço de
probabilidades. A partir da "descrição" do comportamento tenta-se "definir" a estrutura ou ação
em funcionamento (isto é, tenta-se definir os padrões ou hábitos kósmicos que foram sendo
construídos com o passar do tempo sempre que um hólon particular apareceu). A
habitualidade (ou regularidade) do padrão constitui a internalidade do hólon (isto é, sua ação,
regime, código de coerência, nexo reinante ou padrão regulador – quanto mais habitual o
hólon, mais rígido o padrão). O regime, coerência, código ou ação da estrutura (a parte
"profunda" da estrutura) simplesmente define o que é "interno" ao hólon e, consequentemente,
indica a probabilidade de encontrar uma ocasião particular, dentro da fronteira do hólon, na
relação sub-hólon para hólon.
27. O fenomenologista tenta descrever os fenômenos ou signos do xadrez tão claramente
quanto possível; o hermeneuta quer conhecer os jogadores; o teorizador de sistemas olha
para todos os jogadores e signos como exteriores equivalentes em um sistema social
conectado via informações; e o estruturalista tenta discernir os padrões ocultos, invisíveis,
internos (conscientes ou inconscientes) que os seres sencientes do sistema podem estar
seguindo. Esses hábitos kósmicos fazem parte da continuidade cármica do hólon – não
"carma ruim, mas "carma bom" – hábitos que esses hólons sencientes estabeleceram como
as plataformas para sua própria estabilidade no meio da degradação, dissolução e
decomposição que os arrastam em todos os quatro quadrantes (o que é outra forma de dizer
que as estruturas devem tetraevoluir, como todos os hólons o fazem).
28. Tecnicamente, uma canção é um artefato e, como tal, não pode ser adequadamente
usada como exemplo de um organismo ou indivíduo composto; se fizéssemos isto, teríamos
de dizer que o organismo é uma autocanção: é autopoiético. Isto é semelhante a afirmar que
um organismo é um sistema, o que é aceitável, mas ligeiramente enganador, pois é um
sistema com uma mônada dominante, o que não é o significado usual que damos para sistema
(daí por que usamos "sistema" principalmente para hólons comunais ou coletivos, não
individuais). Há problemas semelhantes com a metáfora de uma canção, que não se aplica
adequadamente a um organismo ou hólon senciente, nem a uma corrente ou linha de
desenvolvimento de um ser senciente, mas sim a um artefato produzido por um hólon
senciente. Da mesma forma, a interação desses artefatos é uma canção cantada por um coro,
não por um grande organismo. Gaia, por exemplo, não é um grande indivíduo composto, nem
uma canção cantada por um indivíduo, mas uma canção cantada por um coro de todos os
seres sencientes. Essa canção coral, infelizmente, está sendo cantada fora do tom, sem
harmonia, devido a uma espécie que canta ruidosamente... (outra história). Organismos
individuais cantam canções; Gaia é um coro; não é em si mesma outra canção cantada por
um grande ser vivo.
Entretanto, há certo sentido em afirmar que linhas de desenvolvimento interior são, na
verdade, artefatos, isto é, artefatos do Eu transcendental (por exemplo, koshas de Atman).
Porém, essa visão introduz vários fatores complicadores, uma vez que artefatos do eu e
artefatos do Eu envolvem, respectivamente, dimensões relativas e absolutas, o que pode nos
levar a comparar maçãs com laranjas em uma teoria explanatória.
Eu continuarei a me referir às linhas ou correntes de desenvolvimento como canções,
simplesmente porque a analogia é bem útil, mas somente com todas essas restrições.
29. Essas estruturas, ou padrões de estar no mundo, são holísticas, autorreguladoras e autoorganizadoras, embora sempre existam em redes de trocas mútuas com outras estruturas
(ação é sempre ação-em-comunhão); são auto-organizadoras, não autossuficientes.
Da mesma forma, auto-organizador não significa anistórico. Assumir que estruturas são
anistóricas ou meramente sincrônicas foi talvez a maior falha dos estruturalistas pioneiros,
uma suposição rejeitada unanimemente hoje por estruturalistas adequados – isto é,
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unanimemente rejeitada pela comunidade ou "nós" daqueles que seguem a prática social do
estruturalismo adequado, ou daqueles dentro do círculo hermenêutico cuja ação do nexo
consiste de trocas legitimadas ou paradigmais desse modo de pesquisa (um modo de
pesquisa que usa aspectos das dimensões de terceira-pessoa de estar no mundo para
iluminar, enagir e desvelar aspectos de dimensões de primeira-pessoa de estar no mundo),
de tal forma que todos os estruturalistas contemporâneos concordam que "nós rejeitamos a
suposição teórica de estruturas meramente sincrônicas e não também diacrônicas".
Essas estruturas auto-organizadoras não estão fora da história ou cultura; elas
desenvolveram-se e evoluíram (isto é, tetraevoluíram como hábitos kósmicos); e podem
continuar a evoluir, mas o ponto fundamental sobre estruturas é que elas proveem os
componentes de estabilidade no Kosmos em evolução, são o carma do qual depende a
criatividade (ou então a criatividade não teria nada a se contrapor, nenhum modo para
transcender e ser inovativa); assim, as estruturas em si são adequadamente resistentes à
mudança, sendo que algumas delas ("estruturas duradouras" ou hólons básicos no Kosmos)
têm milhões e até bilhões de anos de idade.
Na psique humana, estruturas duradouras incluem os estágios iniciais das várias linhas de
desenvolvimento (e.g., sensório-motor, preop, opcon; bege, roxo, vermelho, azul, etc.).
Estruturas duradouras são os hábitos kósmicos de qualquer linha necessários ao
desdobramento da linha até o seu nível médio esperado (até hoje); além dele, as estruturas
não são formadas por algum tipo de hábito ou estabilidade, mas sim tetraestruturadas por
pioneiros nesses potenciais mais elevados (posteriormente, se perdurarem, transformar-seão em hábitos kósmicos).
Uma vez que essas estruturas preservam hábitos, elas podem ser incorporadas
(transcendidas e incluídas) em hólons seniores, uma incorporação que normalmente acontece
em algum tipo de estágio ou forma de onda, onde as estruturas (ou hólons) de um estágio
tornam-se subestruturas (ou sub-hólons) de estágios ou ondas subsequentes. Essas
estruturas podem ser compartilhadas por alguns, por muitos ou por todos os seres humanos,
como determinado por pesquisa reconstrutiva ou a posteriori.
Terminologia usual: qualquer padrão, evento ou ocasião estável, em qualquer quadrante,
tem uma "estrutura" no sentido geral; assim, falamos sobre a estrutura de uma célula, ou de
uma cidade, ou de um sistema solar, ou de um meme, ou de um jogo de xadrez. Os
pesquisadores podem identificar ou elucidar esse padrão estável (em qualquer quadrante)
tentando delinear os códigos de coerência, regras, arranjos, estruturas autopoiéticas ou,
simplesmente, as características gerais dos padrões estavelmente dinâmicos. "Estrutura", no
sentido mais estrito, significa os padrões estáveis encontrados nas dimensões interiores
(subjetivas e intersubjetivas). Como vimos, as estruturas interiores são normalmente
desveladas somente por uma metodologia de "terceira-pessoa de primeira-pessoa", uma
tentativa conhecida genericamente por estruturalismo adequado.
30. Note que a cognição é necessária, mas não suficiente, para todas essas linhas de
desenvolvimento. Todas elas dizem, implícita ou explicitamente, "o que é, o que eu quero é,
do que eu preciso é, o que eu dou valor é..." O "o que é" significa, "das coisas que eu conheço",
daí por que a cognição é necessária, mas não suficiente, para a maior parte das outras linhas
de desenvolvimento acessadas por esses tipos de ferramentas de pesquisas. Foi aí que
Piaget tomou a direção errada.
31. O estruturalista adequado está especialmente interessado no desdobramento dessas
correntes ao longo do tempo (em um indivíduo ou cultura), porque muitas delas,
especialmente as que existem já por algum tempo, parecem comprovar hábitos ou padrões
estáveis e duradouros à medida que se desenvolvem – eles são, ou logo se tornam, hábitos
kósmicos auto-organizadores e autorreguladores (o que proporciona estabilidade ao
Kosmos). Muitas correntes fluem por ondas ou estágios de desdobramento; e muitas dessas
ondas parecem ter um padrão definidor – uma estrutura ou ação holística profunda – que
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define quais elementos são internos à estrutura (isto é, estruturas definem as fronteiras de um
hólon individual ou coletivo).
Isto é verdade para quaisquer estruturas em quaisquer quadrantes (e.g., o sistema
imunológico, estruturas autopoiéticas, estruturas geopolíticas, etc.), mas "o estruturalista"
significa especificamente um pesquisador que estuda como as estruturas surgem nos
Quadrantes Superior Esquerdo e Inferior Esquerdo – estruturas subjetivas e intersubjetivas.
32. É claro que, para Aurobindo, todos esses níveis estão imersos em Satchitananda. Além
disso, Aurobindo usa "supermente" de forma bastante específica; de certo modo, é a primeira
forma de manifestação de um corpo-mente transformado. E mais, a palavra "supermente"
escapou para a linguagem coloquial e assumiu vida própria; eu a uso como um termo genérico
para a onda mais elevada de desenvolvimento cognitivo reconhecível, embora essa onda
tenha emergido em poucas pessoas e, desse modo, ainda não seja caracterizada como um
tipo de estrutura universal ou hábito kósmico. A estrutura interpretativa de Aurobindo é
metafísica e pré-quadrática, mas os dados que estudou, utilizando-se de si mesmo como
sujeito de observação, são sugestivos.
33. O único detalhe é que o desenvolvimento moral não pode estar à frente do
desenvolvimento cognitivo; o último é necessário, mas não suficiente, para o primeiro, o que
mostra que eles são, de fato, relativamente independentes. Vide nota 30.
34. Críticos tradicionais ou metafísicos afirmam que o que se perdeu na abordagem pósmetafísica é o conceito da independência de níveis ou planos de existência separados dos
indivíduos, uma independência que a tradicional Grande Cadeia oferece com suas estruturas
ontológicas; essa independência permite que os planos de existência ontológicos postulados
tenham uma influência sobre o indivíduo, que não pode ser reduzida à sua própria psicologia
individual.
Mas a abordagem pós-metafísica apresenta a mesma independência funcional sem a
desacreditada bagagem ontológica. Tudo que é "perdido" na abordagem Integral é a
afirmação de que os níveis mais elevados que a média existam com a mesma determinação
que os níveis mais baixos que a média, uma afirmação que não pode ser sustentada com
credibilidade em todos os casos. Os níveis mais baixos que a média existem concretamente
como hábitos kósmicos, já formados e estabelecidos não por involução, mas por
tetraevolução, e levados a cabo em todos os quatro quadrantes; assim, sua existência, suas
estruturas profundas e sua natureza de estágio são de fato transindividuais e não passíveis
de alteração por uma psique individual. Os domínios mais elevados que a média estão
disponíveis como estados e potenciais gerais, sendo também transindividuais (porque os
grandes estados de vigília/denso, sonho/sutil e informe/causal estão disponíveis para todos
os humanos). Porém, esses estados mais elevados ainda não se estabeleceram como
hábitos, níveis, estruturas ou estágios concretos universais amplamente difundidos – pelo
menos, por enquanto – e, portanto, postulá-los como estruturas ontológicas pré-existentes
não só não é comprovado, mas desnecessário.
Portanto, a maior parte da bagagem metafísica da estrutura interpretativa ontológica prémoderna pode ser posta de lado sem se perder o mais leve poder explanatório. Esse é um
dos passos essenciais para a criação de uma Pós-metafísica Integral, que, neste momento, é
a única metateoria sustentada por ampla pesquisa psicológica.
35. Isto não quer dizer que não exista absolutamente nenhum dado involucionário; vide
Excerto A. Além disso, o ser humano, ao nascer, tem acesso aos três ou quatro grandes
estados e seus correspondentes corpos energéticos (vide Excerto G), bem como aos hábitos
kósmicos já formados.
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36. Vide nota 34. Os quatro grandes estados presentes no nascimento são resultado de
evolução anterior, de forma que até esses estados mais elevados não são involucionários.
Vide Excerto G.
37. Se um número significativo de praticantes efetivos do yoga de Aurobindo – isto é, aqueles
que praticam seu yoga específico, não meramente usam seus mapas ou ideias – acessarem
a mente intuitiva, esse desenvolvimento realmente poderá se tornar um hábito kósmico na
corrente da linhagem particular e, consequentemente, ser transmitido agora como um
estágio/estrutura mais elevado disponível àqueles que se empenharem na prática. Certas
correntes de linhagens – representando uma série particular de estágios, em uma linha de
desenvolvimento particular, em uma configuração AQAL particular – têm sido de fato
transmitidas por centenas de anos, como testemunham o vipassana, o yoga ashthanga, o raja
yoga, etc. Mesmo assim, os aspectos temporais dessas linhas continuam a evoluir e a
adaptar-se às realidades AQAL correntes; somente os "aspectos" informes ou vazios das
linhagens não mudam.
38. No passado, usei frequentemente "níveis básicos" como o substrato sobre o qual o
sistema do eu enage para produzir as linhas relacionadas ao eu. Uma vez que, aqui, estou
tecnicamente distinguindo "níveis básicos" de qualquer existência real, o que toma seu lugar
como o substrato real são os níveis na corrente cognitiva (que eu, de qualquer forma,
geralmente usava vagamente como sinônimos dos níveis básicos, embora eles claramente
não sejam a mesma coisa, como também ressaltei). Desse modo, é a identificação específica
do sistema do eu com os níveis particulares na linha cognitiva (que em si é necessária, mas
não suficiente para as outras linhas) que gera muitas das linhas de desenvolvimento
relacionadas ao eu. Quando o eu se identifica com um nível cognitivo particular, gera várias
estruturas exclusivas (e transicionais); quando se move para o próximo nível, desidentifica-se
daquele nível cognitivo, identifica-se com o nível novo e mais elevado, e (se saudável) integra
o nível mais baixo ao mais alto. Cada um desses fulcros de desenvolvimento do eu ocorre em
torno de um nível específico da linha cognitiva. Praticamente tudo que escrevi sobre o
desenvolvimento do eu e seus fulcros permanece inalterado (inclusive a natureza tripartite de
cada fulcro, com subfases "a", "b", "c" e "d"; a natureza da patologia em cada um desses
fulcros e subfases; as modalidades de tratamento, etc.). A única diferença é que "estruturas
básicas" ou "níveis básicos de consciência" são agora usados tecnicamente como a medida
vertical abstrata de desenvolvimento, e seu lugar concreto é assumido por estruturas
cognitivas reais. Vide nota 39.
(O termo "estruturas básicas" pode ainda ser útil como um termo muito genérico
significando um tipo de resultante de estruturas duradouras em todas as diversas linhas.
Nesse sentido, os sete chacras são um exemplo clássico de estruturas básicas, embora AQAL
os interprete sem os acessórios metafísicos. Tudo isso será tratado em um trabalho futuro
sobre terminologia. Enquanto isso, "níveis básicos de consciência" significa os níveis
abstratos como delineados no texto principal, a menos que seja indicado o contrário.)
39. Alguns estruturalistas trabalham com três ou quatro estágios em uma corrente, outros
trabalham com sete ou oito, outros legitimamente destacaram doze ou mais ondas duradouras
em uma corrente particular (isto é, "Se você se colocar nesta posição e olhar exatamente para
lá, verá doze remoinhos naquela faixa do Rio." "Caramba, você está certo!"). E, claro, uns
poucos estruturalistas cobrem mais níveis ou ondas em um espectro completo de consciência,
incluindo ondas pré-pessoais, pessoais e transpessoais, ou estágios pré-racionais, racionais
e transracionais; ou subconscientes, autoconscientes e superconscientes. Mas como
sequências de estágios, eles se referem somente a correntes, não a estados. Estados
transpessoais podem ocorrer em estágios pré-pessoais, fato que confundiu mais de um crítico
fora do círculo hermenêutico. Se "transpessoal" significa especificamente pós-pessoal, então
é apenas um fenômeno de estágio; se significa simplesmente não pessoal, espiritual, sutil ou
causal, então ele pode ser um de fenômeno de estado presente em qualquer estágio. A
metateoria AQAL abre espaço explicitamente para todos esses fenômenos observados.
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Novamente, já que a pesquisa indica que a linha cognitiva é necessária, mas não suficiente
para a maior parte das outras linhas, usei frequentemente no passado os níveis reais da linha
cognitiva como os melhores representantes dos níveis vazios ou básicos de consciência.
Procedi assim, por exemplo, em Psicologia Integral; os dezesseis níveis básicos foram
apresentados em termos cognitivos, embora eu explicasse a importância da diferença. Mas
isto continua confundindo completamente os críticos, o que é compreensível; assim,
começando por apresentações como esta aqui, eu geralmente usarei termos estritamente
neutros, como números, letras, "metros", "graus" ou – em certo ponto – talvez cores. Em
resumo, se eu usar os nomes dos níveis reais de qualquer linha particular para representar
os níveis gerais propriamente ditos – e.g., se usar termos ou definições de quaisquer níveis
reais como opform, opcon, pós-convencional, mágico, mítico, laranja, verde, amarelo (da
Dinâmica da Espiral), etc. – será apenas por conveniência. Todos esses termos são
tecnicamente corretos somente quando se referem aos dados de suas correntes específicas.
40. Resumo dos níveis de consciência
Os seres humanos possuem diversas capacidades – cognitivas, interpessoais, morais,
emocionais, etc. – que são geralmente chamadas módulos ou inteligências. Se essas
capacidades mostram desenvolvimento, são normalmente chamadas linhas ou correntes de
desenvolvimento, e os vários marcos dessas correntes de desenvolvimento são chamados
níveis, estágios ou ondas de desenvolvimento. Cada um desses níveis/estágios/ondas tem
uma estrutura, padrão ou ação específica (que define a fronteira ou a "internalidade" do
estágio). As estruturas reais, contornos ou padrões dos níveis/estágios em qualquer linha são
específicos da respectiva linha (por exemplo, a estrutura profunda do laranja não é a mesma
que a estrutura profunda do opform).
Mas evidências sugerem (e a metateoria AQAL postula) que todos os níveis nas várias
linhas passam pelo mesmo gradiente morfogenético geral de consciência crescente. A
consciência em si não é uma corrente lado a lado com outras correntes, mas o espaço no
qual os fenômenos das correntes surgem e se manifestam. Como tal, os "níveis básicos" ou
"ondas básicas de consciência" não indicam algo chamado consciência, mas níveis dos
fenômenos que podem surgir na consciência, ou no Vazio inqualificável, ou na vasta
espacialidade do EU SOU. Desse modo, faz sentido dizermos que o desenvolvimento moral
e o desenvolvimento cognitivo estão no nível básico 7, embora, se especificarmos os
contornos e conteúdos reais do nível 7 de cognição e do nível 7 de desenvolvimento moral,
eles serão trigo e cobre.
Como resultado de pesquisa concreta, parece existir pelo menos duas dúzias de linhas,
correntes ou módulos de desenvolvimento relativamente independentes (inclusive as seis ou
mais inteligências múltiplas de Howard Gardner): cognitiva, musical, cinestésica, linguística,
moral, matemática, interpessoal, valores, necessidades, defesas, ego/self, assunção de
papeis, perspectivas, ideias do bem, investigação ativa, percepção espaço-temporal,
criatividade, entre outras.
De modo geral, o desenvolvimento real das várias linhas é normalmente bem desigual
(como mostrado na figura 4), refletindo a natureza relativamente independente dos módulos
de desenvolvimento (e.g., muitas pessoas que têm sete libras de cobre, têm apenas duas
libras de trigo). Esse fenômeno genérico é chamado "níveis e linhas".
O desenvolvimento em cada linha é indicado pelos níveis, estágios ou ondas da respectiva
linha. Esses níveis ou estágios de desenvolvimento são específicos da linha e são formulados
em termos de capacidades da linha (e.g., valores, cognitiva, musical, matemática, etc.).
Em qualquer módulo particular, uma vez que os estruturalistas adequados identifiquem uma
classe de respostas que se desdobram com o passar do tempo em uma sequência de
estágios, eles geralmente tentam formular a estrutura de cada um desses estágios, que é o
código de internalidade para os hólons interiores que estão seguindo as regras, padrões ou
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nexo reinante da estrutura específica. O "código de internalidade" é como a melodia de uma
canção – a melodia que une muitas notas em uma entidade reconhecível. Os vários módulos
são como as canções diferentes na psique, e o estruturalismo é uma tentativa de descobrir
um modo de terceira pessoa para escrever as notas, melodia, harmonia e padrões das
canções – com a compreensão de que, para realmente conhecer as canções, deve-se cantálas.
O número e natureza exatos dos níveis de desenvolvimento em uma linha de
desenvolvimento são arbitrários, mas se formulados adequadamente, níveis ou estágios de
desenvolvimento estarão medindo uma ocorrência real e concreta, a saber, o desdobramento
de hólons interiores (no "eu" ou "nós") à medida que são estudados de fora (3p de 1p); daí
por que afirmamos que o estruturalismo é o estudo do comportamento de hólons interiores
com o passar do tempo.
Entretanto, para compararmos o grau de desenvolvimento em uma linha com o grau de
desenvolvimento em outra linha, deve ser usada uma escala "interlinear", pois, caso contrário,
estaremos comparando maçãs com laranjas (se ignorarmos isso, cairemos em um
absolutismo de corrente). Para AQAL, a escala interlinear é o conceito de "níveis básicos de
consciência" (vide figura 5). O número de níveis básicos também é arbitrário (nesta
apresentação temos usado dez), mas eles são uma medida de algo real, que neste caso é a
quantidade ou grau geral de consciência em qualquer linha de desenvolvimento considerada;
ou, mais tecnicamente (porque a consciência não é em si uma corrente, entidade ou qualidade
de qualquer tipo), os níveis básicos de consciência são uma medida do paradoxal "grau de
ausência" ou da "quantidade" de vazio, abertura, transparência ou espacialidade em que
vários fenômenos podem surgir. Daí por que, tecnicamente, é melhor não nomear os níveis
básicos de consciência, mas simplesmente usar um número ou cor para se referir a eles
(embora, na prática, frequentemente sejamos forçados a usar um nome, ainda...).
Os termos "estágio de desenvolvimento", "nível de desenvolvimento" e "onda de
desenvolvimento" são quase sempre usados para significar os estágios concretos específicos
em uma linha de desenvolvimento particular (por exemplo, o nível de cognição operacional
formal, o nível moral 5, o estágio multiplista, ondas pré-convencionais, etc.), enquanto a escala
interlinear geral é normalmente chamada "níveis básicos de consciência" ou, às vezes, "ondas
básicas" ou "estruturas básicas". O contexto determinará o significado, mas suas importantes
diferenças estão sempre implícitas.
41. Tecnicamente, quando aspectos do dentro dos interiores de um "eu" (que são governados
por uma ação interna particular) entram em redes de trocas mútuas com outros "eus", essas
trocas são internas a uma ação do nexo que é geralmente isomórfica à ação individual. Isto
é, a ação do indivíduo "eu" e a ação do nexo do "nós" são isomórficas em formas importantes
(mas não em todas). Cada hólon individual existe em redes de relações com hólons de
profundidade similar e, portanto, a ação do hólon individual na rede de trocas e a ação do
nexo da rede de trocas compartilharão muitas semelhanças ou "isomorfismos". Semelhante
troca com semelhante e, assim, a ação de ambos é "semelhante".
Por exemplo, um indivíduo composto (cujo centro de gravidade interior está, digamos, em
uma onda azul) existirá em muitos diferentes tipos e níveis de trocas com outros indivíduos
compostos, mas as trocas serão mútuas e mutuamente entendidas somente quando
ocorrerem com outros hólons que também permutem sinais azuis. Nesses casos, os
estruturalistas geralmente dirão que o indivíduo e o grupo estão se comportando em modos
"azuis", o que simplesmente significa, na metateoria AQAL, que a probabilidade de achar certo
tipo de hólon interior em um indivíduo e a probabilidade de achar o mesmo tipo no grupo do
qual o indivíduo é membro são semelhantes. Isto é, a probabilidade de achar um hólon do tipo
"x" interno à ação de um eu e interno à ação do nexo do grupo do qual eus semelhantes são
membros é essencialmente a mesma.
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Desse modo, por exemplo, átomos existem em redes de outros átomos. A ação ou padrão
definidor de um átomo e a ação ou padrão definidor do sistema do qual ele é um membro são,
de alguma forma, padrões isomórficos – no mínimo, compartilham o mesmo nível de
profundidade ou complexidade vertical (um grupo de átomos não está em um nível mais
elevado que os átomos, mas é simplesmente a dimensão coletiva dos átomos – isto é,
dimensões dos Quadrantes Superior Direito e Inferior Direito; individual e social não são níveis
diferentes mas dimensões diferentes do mesmo nível). Células e átomos não podem trocar
sinais celulares, apenas sinais atômicos; portanto, átomos não podem definitivamente falar
com células, não mutuamente, embora células possam "falar para baixo" com átomos e
átomos possam "olhar para cima" para células e, consequentemente, influenciarem-se
mutuamente por influências assimétricas conhecidas genericamente como causação
ascendente e causação descendente, o que, na metateoria AQAL, refere-se a complexas
relações entre fundamentos e significantes.
Em detalhes técnicos, as estruturas superficiais que estão dentro de um eu interior e são
internas aos padrões da ação desse eu, são representadas por signos ou significantes que
são exteriormente comunicados a outro eu, que decodifica esses significantes exteriores e os
converte em significados interiores. Se esses significados interiores reconstroem ou enagem
um fenômeno suficientemente semelhante ao referente original (as estruturas superficiais que
estavam dentro-internas ao primeiro eu), então pode ocorrer "compreensão mútua". Para que
isso aconteça, os referentes originais devem ser internos a uma ação ou código no remetente
(ou o primeiro eu) que seja isomórfica a uma ação ou código no receptor (ou o segundo eu);
caso contrário, a mensagem não pode ser decodificada. O referente original não será evocado
porque não existe nenhum modo de os significantes serem traduzidos em significados
adequados. É tudo grego para o receptor. Mas isso também significa que as redes de troca –
ou a ação do nexo – devem também ser condutoras para os padrões dos significantes, ou
então a mensagem não consegue fluir pelo canal ou rede comunicativa.
Em resumo, as vias dos signos ou significantes comunicativos devem compartilhar uma
ação de tipo semelhante no remetente, no receptor e no canal. Isto é basicamente o que os
estruturalistas querem dizer quando afirmam que um indivíduo e um grupo são "isomórficos".
42. Existem também sistemas e padrões sociais de interobjetividade e suas ações-do-nexo,
com os quais o comportamento individual também deve tetrainteragir; retornaremos a eles no
próximo excerto. Já que não existe intersubjetividade sem suas dimensões interobjetivas
correlatas, os exemplos de ações-do-nexo culturais que apresento sempre terão tipos de
dimensões socioecológicas também, embora estejamos focalizando neste excerto as
dimensões intersubjetivas.
43. "Institucional" significa sancionado por um processo de legitimação reconhecido pela
estrutura constitucional e embutido em sistemas sociais, incluindo, neste caso, a Constituição
e os hábitos socioculturais que seguem em sua esteira; uma Constituição que, em si, expressa
predominantemente a intencionalidade do estágio moral 5 de seus autores, incluindo uma
estrutura de valores azuis a laranja e uma autoidentidade conscientizada a individualista.
44. Aqui, "nação" significa as ações-do-nexo legais federais que governam tanto as interações
de todos os estados, quanto as interações de cidadãos como membros da nação, ou os
indivíduos compostos cujas interações são internas à nação; existem também leis que
regulam as interações de estrangeiros, ou daqueles dentro da nação, mas externos à sua
sociedade (isto é, dentro de suas fronteiras físicas, mas não dentro de sua cultura).
45. Vide Psicologia Integral para uma discussão sobre autodissonância.
46. O que corresponde a dizer que o código de internalidade da ação do nexo da rede
composta pode traduzir coesamente apenas certo grau e tipo de interseções comunicativas.
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47. Novamente, não se deve inferir que qualquer hólon cultural possa fazer o contrário, mas
apenas que, com o desenvolvimento e evolução crescentes da consciência, as fronteiras do
"nós" possam ampliar-se cada vez mais, até que todos os seres sencientes sejam membros
de uma solidariedade kósmica. Entretanto, até nesse caso ideal, haverá humanos que não se
desenvolverão até os níveis de consciência capazes de sustentar uma solidariedade kósmica
e, desse modo, mesmo em uma "sociedade iluminada", onde todos os indivíduos nascem na
estaca zero e devem evoluir pelo espectro de consciência, sempre existirão dentros da lei,
foras da lei, pré-leis e transleis. Qualquer tipo de "sociedade ideal" não é ideal porque não
tenha nenhum fora da lei, mas porque aplica sua terapêutica da forma mais humana possível,
dado seu atual nível de desdobramento.
48. Solidariedade cultural é a semântica da intersubjetividade; integridade estrutural é a
sintaxe da intersubjetividade.
49. A única vez que eus individuais são incluídos em um supereu é quando hólons individuais
são realmente absorvidos e incorporados (em sua totalidade) a um hólon novo e mais elevado,
por exemplo, quando muitos átomos diferentes são incorporados em uma molécula, ou muitas
moléculas diferentes são incorporadas em uma célula, ou muitas células diferentes, em um
organismo. Entretanto, isso não acontece quando muitos organismos diferentes reúnem-se
em um ecossistema, onde eles são parceiros, não partes, e membros, não dentes de uma
engrenagem, do sistema social. Novamente, Gaia não é um ser vivo gigante que contém
organismos individuais como células em seu corpo único. Gaia é a canção harmoniosa
cantada por um coro de organismos, não um grande organismo em si mesma.
50. Embora, novamente, não é que o individual preceda o coletivo, ou vice-versa, pois eles
tetraemergem.
51. Isso é verdadeiro tanto para hólons culturais quanto para hólons sociais. Um hólon
subjetivo individual (Quadrante Superior Esquerdo) é um membro de uma rede cultural, de
um hólon intersubjetivo ou "nós" (Quadrante Inferior Esquerdo), quando suas interseções com
outros hólons subjetivos seguem o nexo reinante do "nós" do qual são membros. Um hólon
objetivo individual ou organismo (Quadrante Superior Direito) é um membro de uma rede
social, sistema social ou sistema interobjetivo ("issos", Quadrante Inferior Direito) quando suas
interseções comportamentais (exteriores) com outros organismos seguem o nexo reinante do
sistema do qual são membros.
52. O comportamento de um organismo (ou dimensão "isso") é interno a um sistema de "issos"
quando as interseções comportamentais (e comunicações) do organismo com outros
organismos seguem o nexo reinante do sistema, e é externo ao sistema quando não o fazem.
Igualmente, um artefato material ou "isso" é interno a um sistema quando seu comportamento
segue os padrões do sistema (como veremos em vários exemplos do texto principal).
53. Tecnicamente: o que é interno a qualquer sistema social (ou sistema dinâmico de "issos"
holísticos) é a resultante dos exteriores (interseções e artefatos) que são os componentes de
terceira-pessoa (elementos, peças, vínculos, linhas, fios) da rede, teia ou sistema de terceirapessoa do plural, juntamente com seus códigos de internalidade ou padrões definidores
(nexos reinantes), os quais são dimensões de terceira-pessoa de estar no mundo. Os
organismos, membros, não são internos ao sistema, embora suas interações e artefatos
relevantes o sejam.
54. "Interativamente" significa "intersubjetivamente" para associação cultural e
"interobjetivamente" para associação social; em outras palavras – e como sempre – os
indivíduos não são internos ao coletivo, apenas suas interações ou interseções relevantes o
são.
55. Esse é um ponto muito importante ao qual retornaremos no Excerto E, onde veremos que
organismos podem ser membros de diferentes níveis de um ecossistema local. O que isso
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significa é que, nas holarquias exteriores de complexidade física crescente, o comportamento
interobjetivo (ou interseções) de vários organismos são partes holárquicas de sistemas em
níveis diferentes e, assim, os organismos em si são realmente membros de vários níveis de
interação (ou níveis de ecossistemas), e o nível é determinado pela complexidade das
interações e seus componentes. Um rápido exemplo: um lobo, caçando em matilha, emite um
uivo de advertência para os membros da matilha. Essa vibração física, vocal, é parte de um
sistema social físico – neste caso, o sistema social de comunicação entre os membros lupinos
– e, portanto, aqueles lobos particulares têm dimensões de seu estar no mundo que, ao
mesmo tempo, estão dentro do, e são internas ao, sistema social de caça específico dos
lobos. Aqueles sons físicos também atingem várias árvores circundantes, mas não causam
nenhum impacto discernível ou significativo nelas, nem são registrados como sons
comunicativos pelas árvores, que, portanto, não são partes (isto é, não são membros) do
pequeno sistema social local da matilha. Entretanto, os lobos e as árvores participam de trocas
envolvendo funções vitais bioquímicas, fisiologia vegetativa, interações celulares e
moleculares, e assim por diante – os lobos e as árvores são membros de diversos sistemas
sociais locais nesses níveis, mas não no nível de complexidade evolucionária de comunicação
vocal. Desse modo, as árvores são realmente externas a vários ecossistemas dos quais os
lobos são membros. Tanto os lobos quanto as árvores – e todos os seres sencientes – existem
em níveis holárquicos de ecossistemas e sistemas sociais (ou níveis holárquicos de troca
relacional), baseados amplamente nos níveis de complexidade evolucionária dos organismos
propriamente ditos (que determinam os níveis das interações com outros hólons de mesma
profundidade). Isso nos permite construir holarquias baseadas em complexidade ou
profundidade, não meramente em tamanho ou extensão (o que ecoteorias típicas fazem, e
que é desastroso). Como veremos, à medida que cresce a complexidade ou profundidade,
diminui o tamanho ou extensão, e as ecoteorias baseadas meramente em maior tamanho são
geralmente regressivas.
56. Isto é, o artefato deixa de existir como artefato; os hólons sencientes que o compõem –
células, moléculas, átomos – revertem ao seu eu individual – identificam-se com suas próprias
intencionalidades; esses hólons não são artefatos, mas hólons verdadeiros, e, portanto,
diferentemente dos artefatos, podem se tornar membros reais do ecossistema, o que
acontece quando suas próprias interseções se tornam internas ao sistema. O ecossistema
propriamente dito tem muitos artefatos como partes de seus próprios componentes materiais,
como ninhos de pássaros, formigueiros, tocas de leões, recifes de coral, etc., e eles
permanecem como partes do ecossistema enquanto, como a embalagem de leite, forem de
fato unidades funcionais do sistema; sua identidade, como a da embalagem de leite, não é
intrínseca, mas extrínseca, ou imposta pelos hólons sencientes que os construíram (e.g., pelo
pássaro que construiu o ninho). Hólons sencientes, por outro lado, possuem valor intrínseco
e valor extrínseco (e todos têm valor essencial).
57. Tecnicamente, o comportamento individual está no Quadrante Superior Direito, não o
artefato, embora seja comum tratar artefatos individuais como uma ocasião do "superior
direito". Um interior individual (ação ou intencionalidade subjetivas, Quadrante Superior
Esquerdo) produz comportamentos exteriores (Quadrante Superior Direito), alguns dos quais
produzem artefatos, tais como palavras escritas e faladas, ferramentas, produtos materiais, e
assim por diante. O Quadrante Superior Direito, tecnicamente, significa a dimensão exterior
do hólon individual, e isso não inclui seus artefatos per se. Os quatro quadrantes são
dimensões de um hólon senciente individual, e um artefato não é um hólon senciente.
Entretanto, observe: a ação subjetiva do Quadrante Superior Esquerdo é membro de um
nós cultural do Quadrante Inferior Esquerdo quando suas interseções com outras ações
subjetivas são internas a esse nós (isto é, um círculo intersubjetivo); e seus comportamentos
físicos do Quadrante Superior Direito são partes de um sistema social do Quadrante Inferior
Direito quando as interseções desses comportamentos com outros organismos do sistema
são internas a esse sistema (isto é, um sistema interobjetivo). Uma vez que essas interseções
exteriores sempre incluem algum tipo de artefato (como significantes físicos e sinais
comunicativos), então é aceitável incluir artefatos no Quadrante Inferior Direito, porque um
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hólon social é composto das ocasiões exteriores internas ao sistema, e essas incluem
comportamentos exteriores e artefatos exteriores.
Daí por que é tecnicamente correto colocar itens como "modo de produção agrário" no
Quadrante Inferior Direito (mas somente se esse modo estiver sendo usado de fato por hólons
sencientes; se não, como a embalagem de leite de papelão, os artefatos agrários revertem a
seus hólons individuais – células, moléculas, átomos, etc. – que passam a ser membros,
digamos, do ecossistema local, mas não serão mais componentes do sistema social humano).
58. Vide o trabalho de Janet Chafetz para uma esclarecedora discussão de parte dessa
pesquisa.
A Dinâmica da Espiral frequentemente afirma que as "condições de vida" geram vários
memes, mas isto não é muito correto. O que realmente acontece é que um nível novo e mais
elevado de consciência (um meme novo e mais elevado) emerge, e pode conceber e criar
artefatos mais desenvolvidos, que podem se tornar parte das "condições de vida" globais do
Quadrante Inferior Direito. Não são as condições de vida que criam o meme, mas o meme é
que, literalmente, cria as condições de vida.
Uma vez que isso aconteça, as condições de vida do Quadrante Inferior Direito podem
realmente atuar como um forte empuxo para a consciência individual. Mas afirmar que
condições de vida produzem memes ou ativam certa inteligência é subscrever uma ingênua
epistemologia realista. Memes criam condições de vida que, por sua vez, inculcam memes
semelhantes em outros, sob a influência das mesmas condições de vida criadas pelos memes
originais. Não existe um mundo pré-dado cujas condições produzem consciência, mas
consciência que enage e constrói diversos mundos e condições (que, então, entram em
tetraenação subsequente).
59. Por "James Watt", refiro-me ao punhado de pioneiros em tecnologia industrial e às
comunidades de saber que a implementaram socialmente.
Claro, se não existisse também um desenvolvimento da moralidade pósconvencional/globocêntrica no Quadrante Inferior Esquerdo (o contrato social do estágio
moral 5), em função da tetraevolução, a abolição da escravidão não teria ocorrido, porque
essa energia escrava de 50 unidades seria usada para realizar empreendimentos tribais e
etnocêntricos. Entretanto, uma vez que os níveis cognitivos do etnocentrismo não poderiam
ter inventado a tecnologia industrial do nível 5, que criaria sociedades com energia de 50
humanos, a ascensão da modernidade foi necessária para implementar a abolição E, devido
aos "níveis e linhas" do seu sociográfico, também permitiu que bolsões etnocêntricos de
culturas modernas usassem tecnologia moderna para fins etnocêntricos: donde, Auschwitz,
que nunca poderia ter acontecido em culturas pré-modernas (porque lhes faltaria capacidade
tecnológica) e nunca aconteceria em uma cultura verdadeiramente moderna (agindo com
moralidade globocêntrica), mas aconteceu apenas devido ao hibridismo tornado possível por
"níveis e linhas": alta tecnologia, baixa moralidade. Infelizmente, os críticos da modernidade
culpam-na exatamente pela parte dessa terrível mistura que não é moderna, e elogiam a
cultura tribal pela parte da mistura da qual é de fato culpada.
60. Todas essas funções estão presentes em todos os hólons coletivos humanos, inclusive
nos tribais, embora elas não necessariamente estejam diferenciadas em situações, papéis ou
instituições discretas; muitos delas permanecem fundidas ou pré-diferenciadas.
61. Desde que uma única pessoa – e.g., James Watt – tenha inventado a máquina a vapor,
usando um nível 5 bastante elevado de desenvolvimento cognitivo, quase todo mundo pode
usá-la, não importando o nível do usuário. Se você cresce em uma sociedade cujo modo
tecnoeconômico esteja, digamos, no nível 5, é verdade que esse modo atuará como uma forte
força, ajudando a atrair a consciência para o nível 5. Mas qualquer artefato do nível 5, em si
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mesmo, nada mais é que um pedaço de matéria que, se você conseguir ler o manual de
instrução, poderá usar.
62. Parte do problema com a palavra "patriarcal" é que é impossível defini-la. Ela não pode
significar simplesmente uma assimetria nas relações sexuais (porque toda mulher que desse
à luz – algo que um homem não pode fazer – estaria empenhada em um ato patriarcal). Nem
pode significar uma sociedade em que os "bens valorizados" vão mais frequentemente para
os homens, porque isso exige uma definição do que o pesquisador entende por "valorizado"
(e.g., uma sociedade em que os homens têm um salário médio mais alto pode também ser
uma sociedade em que as mulheres têm maior acesso a modos de ser de solicitude e relação,
e, portanto, focalizar apenas o salário e chamar essa sociedade "patriarcal" é simplesmente
um julgamento tendencioso e completamente depreciativo). O fato é: "patriarcal" é um jargão
largamente boomerítico, impossível de ser definido de alguma forma significativa. A maioria
daquilo que os estudiosos pós-modernos (verdes) chamaram a "patriarquia moderna" não é,
de fato, um produto da modernidade (laranja), nem da industrialização, nem da racionalidade
formal – todas pejorativamente etiquetadas como "patriarcais" – mas, ao contrário, é produto
da época anterior, a era mítico-associativa (azul), incluindo as hierarquias sociais rígidas, a
existência da escravidão, assimetrias calcificadas de gênero e a concentração da riqueza
pública/produtiva nas mãos dos homens. Praticamente todos esses fatores – cuja
responsabilidade é atribuída à modernidade "patriarcal" – foram de fato cortados pela raiz e
dissolvidos pela dita modernidade "patriarcal". Em qualquer sentido significativo, o Iluminismo
Ocidental marcou o início do fim do patriarcado, não sua ascensão.
Da mesma forma, o que a pós-modernidade chama o "outro da razão" é, na verdade, o
"outro do mito". Essas confusões profundas são parte integrante de boomerite, e a chance de
revertê-las entre os estudiosos do meme verde é praticamente nula, mas eu as ressalto por
serem importantes. Vide Boomerite para uma discussão adicional desses tópicos.
63. O que dizer de duas escalas usadas com mais frequência: assimetria homem/mulher e
espiritualidade? A primeira é o foco de muitas guerras culturais e, portanto, é difícil obter-se
um estudo justo. Janet Chafetz lida com essas questões tão imparcialmente quanto qualquer
pesquisador que conheço, e ela conclui que, na maioria das escalas de qualidade de vida
para as mulheres, a pontuação das sociedades industriais modernas é maior do que a dos
tipos de sociedade prévios.
Quanto à espiritualidade, há poucas culturas, como a tibetana, onde não só estados mais
elevados, como estágios mais elevados, de consciência são bastante comuns, ou, pelo
menos, foram oficialmente sancionados para os monges e praticantes (estágios mais
elevados foram legitimados por esse hólon social). Sociedades modernas e pós-modernas,
por contraste, parecem pontuar menos nessa escala.
Mas essa conclusão não está muito correta. A ideia não é se uma porcentagem maior de
indivíduos daquela sociedade tradicionalista praticava níveis mais altos de consciência
comparados à porcentagem de uma sociedade pós-moderna, mas se as estruturas (ou nexos
reinantes) de uma sociedade pós-moderna permitem a ocorrência desses tipos de práticas,
ou se possuem o que Foucault chamou princípios de exclusão, que banem essas práticas. E
a resposta é: de fato, as sociedades pós-modernas permitem totalmente essas práticas
espirituais para grupos de indivíduos que escolham segui-las. Por outro lado, o centro de
gravidade das sociedades tradicionalistas raramente permitiria relações de gênero modernas
e pós-modernas, por exemplo; nem representação democrática; nem educação pública para
mulheres. Em outras palavras, os princípios de exclusão de tais culturas "espirituais"
realmente geram uma pontuação significativamente menor do que a das culturas pósmodernas.
Portanto, podemos admirar realmente os avanços profundos feitos em uma linha particular
de desenvolvimento por certas culturas pré-modernas, mas somente se colocados em um
sociográfico equilibrado que mostre, por assim dizer, a história completa.
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