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RESUMO 

 

 

A discussão sobre Educação Integral envolve questões legais e epistemológicas, 
pois não há consenso quanto ao entendimento do termo entre os envolvidos na 
dinâmica educativa. Neste sentido, objetivamos identificar as possíveis contribuições 
que a abordagem teórica de Wilber oferece para uma educação que vise à 
Integralidade no intuito favorecer a Formação Humana do sujeito. Para isso, 
mapeamos e sistematizamos, nas obras de Wilber, os principais pressupostos que 
estruturam suas ideias sobre Integralidade, indicando as contribuições de tais 
pressupostos para pensar o debate em torno do conceito de Educação Integral e 
identificamos as contribuições do Sistema Operacional Integral (SOI) para o 
educador, o educando e a tarefa pedagógica, a fim de promover uma reflexão 
educacional integral. Realizamos um estudo qualitativo por meio da pesquisa 
bibliográfica e da hermenêutica de Coreth. Identificamos que Wilber se utilizou, para 
desenvolver conceito de Integralidade, do método integrativo, do conceito de 
holarquia e das ideias que envolvem os três momentos históricos. O método 
integrativo discute a inexistência de uma verdade universal e assim percebemos que 
as definições de Educação Integral podem se relacionar a partir de suas 
contribuições e limitações. Com a holarquia, entendemos a relação parte/todo e 
vimos que a educação está intrinsecamente relacionada com os fatores individuais, 
sociais, culturais, econômicos, políticos. A pré-modernidade ressalta a 
multidimensionalidade do Ser e a importância da valorização de todos os aspectos 
de que somos constituídos, rompendo o reducionismo da ciência. A modernidade 
nos deixa a importância do pensamento racional, contribuindo para a formação de 
sujeitos pensantes, críticos e produtores de conhecimento. A pós-modernidade nos 
revela o debate da diversidade que nos diz que somos construídos historicamente e 
que não há um projeto educativo baseado em um paradigma cultural único. 
Constatamos que o educador assume um papel primordial, influenciando a tarefa 
pedagógica e as aprendizagens dos educandos. Com o conhecimento sobre os 
níveis, desvelamos que somos seres que possuímos vários patamares de 
desenvolvimento e que podemos desenvolvê-los ao longo do processo formativo. No 
que diz respeito aos estados, o educador pode utilizá-los em suas práticas para que 
seus educandos atinjam estados mais elevados, favorecendo o caminhar para a 
plenitude. Estar ciente de que existem várias linhas de desenvolvimento possibilita o 
educador buscar desenvolvê-las, permitindo que os estudantes desvendem as suas 
potencialidades e as suas limitações. Compreender os tipos contribui para que os 
educandos entendam que as diferenças não significam inferioridade ou 
superioridade. O mais relevante é saber adequar cada tipo com a situação que 
emergir. Os quadrantes são importantes, pois ressaltam a complexidade da 
existência, permitem que os estudantes interpretem qualquer situação, sobre quatro 
perspectivas que se encontrem inter-relacionadas. Dessa forma, a educação, 
fundamentada pela concepção de Wilber, deve considerar todos os elementos do 
SOI. É uma abertura do sistema educativo para pensar uma nova formação que 
entenda o humano de maneira intelectual, filosófica, social, biológica e espiritual.  
 
Palavras-chave: Ken Wilber. Educação Integral. Integralidade.  



 

 

ABSTRACT 
 

 

The discussion about Integral Education involves legal and epistemological 
questions, since there is not a general consensus in relation to the understanding of 
the term among the people involved in educational dynamics. In this sense, it is 
aimed to identify the possible contributions that the Wilber’s theoretical approach 
offers to an education which aims the integrality with the purpose of contributing to 
subject human formation. To that end, we mapped and systematized, in Wilber’s 
works, the principle presuppositions that structure his ideas about integrality, 
indicating the collaborations of such as presupposed thoughts to think the debate 
around the concept of Integral Education and, besides that, we identified the 
contributions come from Integral Operational System (IOS) for the educator, the pupil 
and the pedagogical tasks so as to promote an integral educational reflection. We 
have conducted a qualitative study through both the bibliographic research and 
hermeneutics of Coreth. We have identified that Wilber, to develop the concept of 
integrality, utilized the integrative method, the principle of holarchy and also used the 
ideas which cover the three historic moments. The integrative method discusses the 
inexistence of a universal truth and then we noticed the definitions of Integral 
Education can relate each other from their contributions and limitations. Regarding 
the holarchy, we have understood the part/whole relation and we have seen is 
intrinsically related to individual, social, cultural, economical and political factors. Pre-
modernity stresses the multi-dimensionality of the being and the importance of 
valorization of all aspects of which we are constituted, breaking the reductionism of 
the science. The modernity leaves to us the importance of the rational thought, 
contributing to the formation of thoughtful and critical subjects who are producers of 
knowledge. Post-modernity reveals to us the debate of diversity which says to us that 
we are historically constructed and that there is not an educational project based on 
unique cultural paradigm. We have found out teacher assumes a primordial role, 
influencing the pedagogic activity and student’s learning. With the knowledge about 
levels, we have uncovered we are beings that we possesses several degrees of 
development and that we may develop them along to formative process. With respect 
to states, preceptor may use them in his practices so that his scholars or disciples 
reach more elevated states, favoring the walking towards plenitude. Knowing that 
many lines of development exist, it lets to educator search progress them, allowing 
students discover their potentialities and their limitations as well. Understanding the 
types to contribute in order to pupils understand the differences does not mean 
inferiority or superiority. The most relevant thing to be considered is to know to adjust 
every kind with the situation which comes to emerge. Quadrants are important 
because they point out the complexity of existence, allow that pupils interpret any 
situation, about four perspectives which keep interrelated each other. Therefore, the 
education, founded by the Wilber’s conception, must consider all elements of the 
SOI. It is an educational system opening to think a new formation that comprehends 
human being intellectually, philosophically, socially, biologically and spiritually. 
 
Keywords: Ken Wilber. Integral Education. Integrality  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Integral significa abrangente, equilibrado e inclusivo. 
Pensar, sentir e agir de maneira Integral traz sempre um 
senso de totalidade ou plenitude – de que não deixamos 
de lado nada importante. Em geral, essa é uma 
experiência intuitiva. Tudo parece simplesmente mais 
correto, mais em contato com a realidade (WILBER et 
al., 2011, p. 49).  

 

No discurso educacional atual, a palavra integral vem sendo difundida com 

ênfase em diferentes países e nos diversos contextos. É interessante observar que 

nos documentos oficiais brasileiros sobre educação, o termo se faz presente como 

“Educação Integral” ou “Formação Integral”. Nesses discursos, a educação é assim 

preconizada: educação para todos, um direito inalienável e imprescindível para 

formar o sujeito, para o desenvolvimento pleno da pessoa, desenvolvimento de 

todas as potencialidades humanas. 

De acordo com D’Ambrósio (2011), tais considerações estão legitimadas, 

desde 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nela, o Art. 26 

apresenta os princípios norteadores para os sistemas educacionais nos quais a 

educação é apresentada como um dos direitos humanos que influencia a qualidade 

de vida dos cidadãos.  

Em relação aos marcos legais brasileiros, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 (Arts. 205 e 206) faz menção à Integralidade, ao 

relacionar a educação como um dos direitos que, associados à moradia, esporte, 

lazer e cultura, permite o desenvolvimento pleno do Ser Humano, sendo tal 

desenvolvimento promovido também pela colaboração da sociedade no processo 

educativo. Em 1990, o tema da Integralidade, com enfoque na proteção integral, 

aparece no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) nos Arts. 3°, 4°, 5° e se 

volta para o desenvolvimento integral no Art. 53 (CANELADA, 2011). 

Em 1996, a Educação Integral retorna ao debate nacional com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN) que, no Art. 2°, faz referência à 

responsabilidade da educação para o pleno desenvolvimento do educando e que, 

nos Arts. 34 e 87, inciso 5°, prevê a ampliação da jornada escolar para uma 
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jornada de tempo integral. Esta ampliação também é preconizada no Art. 21 do 

Plano Nacional de Educação em 2001 (CANELADA, 2011). 

Atualmente, o governo tem investido em iniciativas voltadas para a 

Educação Integral. Desde 2007, o Programa Mais Educação, fomentado pelo 

Ministério da Educação, foi estabelecido e vem ampliando sua oferta nas escolas 

municipais e estaduais em todo o Brasil. Em Pernambuco, isso pode ser 

demonstrado na tabela abaixo: 

 

Tabela 1 - Adesão do Programa Mais Educação das Secretarias de Educação de 
Pernambuco 

 

Tipo 

2012 
Número de 
escolas da 

adesão 

2013 
Número de escolas da 

expansão 
(possibilidades) 

 
Total de escolas  

(previsão) 

Secretarias 
municipais 

1870 1181 3051 

Secretaria estadual 494 298 792 

Total de 
Pernambuco 

2364 1479 3843 

Fonte: FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO, 2013. 

 

Embora em determinados estados esse programa ainda se desenvolva 

isolado e fragmentadamente, a Integralidade já vem se constituindo uma política de 

Estado, uma vez que o referencial de Integralidade entra no Plano Nacional de 

Educação. Nele há um capítulo dedicado a essa temática com metas a serem 

alcançadas no intuito de uma Educação Integral (ABREU; CORDIOLLI, 2011).  

Além do programa Mais Educação, de nível nacional, por iniciativa do 

governo do estado de Pernambuco foi instituído o programa Educação Integral. De 

acordo com o site da Secretaria de Educação de Pernambuco, esse programa se 

fundamenta na Educação Interdimensional1 e é voltado para jovens do Ensino 

Médio. Tendo como objetivo a reestruturação deste nível de escolaridade, oferece 

uma jornada ampliada de ensino e, em algumas dessas escolas, foi inserida a 

educação profissional em sua matriz curricular. Vale ressaltar que, das escolas 
                                                           
1
 A Educação Interdimensional foi idealizada pelo pedagogo Antonio Carlos Gomes da Costa e tem 

como cerne o desenvolvimento pleno do humano, a formação para vida e para os valores. Essa 
concepção educativa leva em consideração a dimensão racional, corporal, emocional e a 
transpessoal. O conceito principal que a fundamenta é o cuidado no qual  se alicerça em quatro 
pilares: o cuidado consigo mesmo (autocuidado); o cuidado com os outros (altercuidado); o cuidado 
com o meio em que vivemos (ecocuidado); e o cuidado com as o que dar  significado e sentido à 
existência humana (transcuidado) (MOURA; SANTIAGO, 2012).  
 



15 

 

estaduais pernambucanas de Ensino Médio, 122 unidades funcionam em horário 

integral e 138 em jornada semi-integral (FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO, 2013). 

Contudo, ainda não há um estudo avaliativo amplo sobre o programa 

Educação Integral. Sabemos que podemos correr risco de se instituir, neste mais 

tempo, mais conteúdos. Assim, a formação, que teria a perspectiva do 

desenvolvimento de todas as dimensões, ficaria restrita à dimensão cognitiva com 

o intuito de preparar apenas para o mercado de trabalho. 

A partir de algumas iniciativas e, principalmente, mediante as referências 

legais citadas, percebemos que, na dimensão normativa, o termo Integralidade se 

faz presente nas principais diretrizes educacionais para o nosso país. No entanto, 

não há um enfoque abrangente do que seja essa Integralidade, assim como não há 

um consenso de sua definição. Isso, provavelmente, contribui para que prevaleça 

um fosso entre o que as leis indicam e o ritmo de efetivação do que está escrito. 

Não obstante, sabemos que o fenômeno da Integralidade nos processos formativos 

é muito mais complexo e sua ausência vem de um histórico de fragmentação que 

vivemos ao longo dos tempos. 

Essa complexidade que envolve a Integralidade é relatada por alguns 

autores. Destacamos o conceito de Röhr (2010). Para ele, a Integralidade tem 

como cerne a formação do humano em sua totalidade, consiste no 

desenvolvimento integrado de todas as dimensões que nos constituem, uma vez 

que somos um ser multidimensional constituído pelas dimensões física, sensorial, 

emocional, mental, espiritual, etc. Esta perspectiva foi desenvolvida desde a pré-

modernidade com o Grande Ninho do Ser e do Conhecer, que é um campo 

morfogenético, um espaço de desenvolvimento que vai da matéria para o corpo, do 

corpo para mente, da mente para a alma e da alma para o espírito (WILBER, 

2003). Em tal visão, a Educação Integral permitiria sensibilizar todas as dimensões 

humanas e assim a expansão ocorreria do nível mais elementar para o mais 

complexo, do corpo ao espírito.  

Outro autor que traz contribuições sobre a Integralidade que podem 

influenciar o conceito de Educação Integral é Ken Wilber. Ele considera que o 

humano é formado por aspectos subjetivos e objetivos e que estamos inseridos em 

dimensões sociais e culturais. A atenção a essa dinâmica de inter-relação entre 

subjetivo-objetivo-social-cultural é crucial para o desenvolvimento dos indivíduos. 
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Tais indivíduos devem responder a essas múltiplas exigências, favorecendo, assim, 

o desvelar das potencialidades de cada pessoa.  

Nessa perspectiva, o que é essencial na educação é a formação da pessoa 

humana, que ultrapassa a mera instrumentação, capacitação recorrente em nossas 

instituições escolares. Diante disso, o caminho para a formação nas instituições 

escolares deveria ser contrário à reprodução de pessoas centradas em si-mesmas. 

Inquietamo-nos, assim, sobre o objetivo da educação atual, que é produzir um 

indivíduo-de-mercado, “uma impessoal mercadoria residualmente humana e tão 

descartável como uma outra qualquer” (BRANDÃO, 2011, p. 47). 

A experiência que tem ocorrido no nosso modelo de educação vigente é 

uma educação em prol dos sistemas econômicos, em prol da preparação e 

capacitação de indivíduos para aturem no mercado de trabalho (YUS, 2002). A 

herança cartesiana/reducionista2 ainda impõe sua soberania. Em muitas 

instituições de ensino, a formação do homem se restringe à dimensão cognitiva, 

mais especificamente às aquisições de conteúdos específicos, assumindo, assim, 

um caráter instrumentador. Pouco, ou não, se estimula a prática de valores 

indispensáveis ao Ser Humano como respeito, colaboração, união, generosidade, 

cordialidade e compartilhamento, assim como o corpo e a dimensão espiritual são 

negados (YUS, 2002). 

O que temos privilegiado é um racionalismo, uma razão instrumental distante 

de uma perspectiva de uma racionalidade mais complexa, que envolva dimensões 

cada vez mais sutis: apenas falamos de uma cognição precária. Uma racionalidade 

associada intensamente a uma perspectiva adaptativa que é a tentativa de 

conformar os sujeitos, que agora não serão mais sujeitos, serão objetos de uma 

lógica de consumo, de uma lógica de mercado.  

Portanto, essa racionalidade pedagógica produz um estreitamento no modo 

como a Formação Humana vem sendo apreendida e tem sistematicamente limitado 

uma reflexão em torno de dimensões fundamentais à formação das subjetividades, 

dificultando o acesso a outras maneiras de educar o sujeito, ficando as práticas 

educativas aquém dos processos de uma formação integral (FREITAS, 2009).  

                                                           
2
 Sabemos que a visão cartesiana produziu, nos últimos séculos, notáveis e importantes 

contribuições, mas, hoje em dia, não responde aos problemas complexos de um mundo globalizado 
(CAPRA, 2004). 
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Não estamos pleiteando uma não cognição, pelo contrário, ela é 

fundamental para os processos de desenvolvimento, mas precisamos ampliar as 

noções de cognição que nós utilizamos no processo educativo e relacioná-la com 

outras dimensões formativas do humano. Estamos criticando a fragmentação da 

educação, que produz uma sensação de falta de sentido tanto para os educandos 

quanto para os educadores, que nesta dinâmica vigente, não percebem as 

conexões com outras dimensões da existência. 

Dessa forma, a escola vive em um tempo de incertezas. O desafio é 

propiciar aprendizagens em que os alunos sejam vistos como pessoas inteiras, em 

que a formação vislumbre a humanização do humano e não a vigente 

escolarização que apenas tem aculturado, socializado. Contudo, as instituições não 

têm promovido o autoconhecimento nem vislumbrado uma consciência ampliada 

da nossa responsabilidade com o nosso próprio autodesenvolvimento, visando 

tornar-nos capazes de desenvolver lucidamente relações pacíficas com os mais 

próximos, com o meio, com tudo e com todos. 

Com intuito de minimizar as inquietações decorrentes da forma fragmentada 

de educar, surgem tentativas de superação dessa problemática. Assim, em 

diferentes espaços sociais, ouve-se bastante sobre a importância de uma 

Educação Integral, mas existem várias compreensões sobre tal conceito e práticas 

educativas de configurações diversas. Em 1999, o Centro de Estudos e Pesquisas 

em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec) realizou uma pesquisa 

bibliográfica e constatou  

 

[...] que o tema se encontrava diluído numa gama de pesquisas 
acadêmicas que o abordavam apenas tangencialmente, não se 
constituindo objeto de estudo específico. Percebia-se também que 
a concepção de Educação Integral definia-se a partir de diferentes 
perspectivas e enfoques (GUARÁ, 2009, p. 70). 

 

Nesta mesma direção, Coelho (2009) e Pacheco (2008a) reafirmam esta 

proposição, ao verificarem que os conceitos de Educação Integral envolvem 

diferentes dimensões acerca de elementos fundamentais nas discussões sobre o 

tema, como tempo e espaço, formação de educandos e educadores, articulação 

entre os diferentes saberes e relação entre escola e comunidade, espaços formais 

e informais de educação, dentre outros.  
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Diante da complexidade que envolve a temática, poderíamos pensar que ela 

estaria causando ao menos certa agitação nos cursos de formação docente. 

Porém, pelo menos, a experiência vivenciada no curso de pedagogia da UFPE 

pouco se discutiu sobre o que seria uma educação voltada para a Integralidade. Os 

aspectos que foram enfatizados são as metodologias de ensino. Foi quase 

inexistente, durante o percurso formativo dos educadores, momentos de uma 

reflexão sobre essa temática.  

Apesar de não ser discutido de forma sistemática, um conceito de Educação 

Integral restrito ao tempo integral vem sendo difundido nas vivências escolares. Na 

pesquisa realizada pelo Ministério da Educação em 2008/2009, constatou-se que 

há um aumento do número de instituições com jornada escolar ampliada (MOLL, 

2009). Todavia, a ampliação desse tempo, sem se discutir o que fazer nele, pode 

gerar práticas de hiper-escolarização como uma estratégia de suprir as não 

aprendizagens do currículo.  

Pacheco (2008b) questiona se a ampliação da jornada escolar mobiliza 

realmente mais aprendizagens, menos evasão e menor reprovação. Contudo, de 

acordo com Guará (2006) e Evaristo et al. (2008), já é consenso que as quatro 

horas que os estudantes permanecem na escola são insuficientes para subsidiar a 

formação de sujeitos diante dos desafios da contemporaneidade. 

A crítica realizada não é necessariamente ao tempo ampliado, mas o que se 

faz nele. Perde-se o caráter político e formativo da Educação Integral a partir do 

momento em que se oferece mais tempo do mesmo tipo de educação, 

exclusivamente conteudista e com ênfase na memorização de conceitos, sem 

desenvolver as outras dimensões humanas. 

Tentando reverter a dinâmica fragmentada, a intersetorialidade, o currículo 

integrado e os temas transversais perpassam também as discussões sobre a 

Educação Integral. Na ótica da intersetorialidade, é pouco provável a escola 

sozinha ser responsável pela Integralidade. A escola é pensada na relação com o 

território em que está inserida e como as políticas públicas dos diversos setores e a 

escola se articulam. Fala-se de cidade educadora3, territórios educativos (MOLL, 

2009). 

                                                           
3
 Conceito que compreende a cidade como lugar que, em seu conjunto, “oferecerá intencionalmente 

às novas gerações experiências contínuas e significativas em todas as esferas e temas da vida” 
(MOLL, 2009, p.14). 
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No currículo integrado, as disciplinas apresentam as delimitações de suas 

fronteiras mediadas por “linhas pontilhadas”. Essa maneira de organização 

curricular permite aos educandos entenderem o conhecimento de forma unificada e 

estimulam o desenvolvimento de capacidades da percepção de novas relações. 

Consiste, então, em educar diante da complexidade, que é a realidade em que sua 

amplitude não consegue ser entendida, reduzindo-a em disciplinas separadas e 

estanques (GUARÁ, 2009; YUS, 2002).  

Os temas transversais tentam impulsionar a Educação Integral, objetivam 

harmonizar o currículo, associando-o a temáticas diversas e relacionando-as com 

as disciplinas tradicionais. São utilizados para despertar aspectos da personalidade 

não discutidos nas disciplinas, assim como aproximar a vivência do estudante à 

realidade social. Esses temas podem se transformar em pontes entre o saber 

experiencial dos alunos e o saber acadêmico (YUS, 2002). 

Percebemos que na educação brasileira vem se desenvolvendo iniciativas 

de Educação Integral orientadas por uma ou mais dessas concepções, porém elas 

ainda são vivenciadas de forma pontual e, na maioria das vezes, não abrangem o 

sujeito em sua inteireza. As concepções acima citadas são possíveis tentativas de 

se pensar uma formação mais completa do humano, formação que consiga dar um 

sentido ao trabalho pedagógico desenvolvido nas escolas formais.  

Constatamos, a partir do relatado, que a discussão sobre a Educação 

Integral é complexa e envolve questões legais e principalmente envolve uma 

questão epistemológica, uma vez que não há consenso quanto ao entendimento do 

termo entre os próprios envolvidos na dinâmica educativa. De acordo com Guará 

(2009, p. 78): 

 

O tema, embora frequente em alguns discursos, ainda é pouco 
estudado. Mesmo nas pesquisas acadêmicas, a questão pouco 
aparece como objeto de estudo específico, embora possa localizá-
lo a partir de concepções diversas.  

 

Diante disso, ainda se faz necessária a ampliação dos debates que 

estabeleçam, de modo substantivo, elementos que nos ajudem a significar, 

compreender e construir práticas de Educação Integral que realmente eduquem o 

Ser integralmente, ou seja, práticas que não vejam os estudantes apenas como um 

cérebro a ser desenvolvido; práticas que envolvam corpos, sentimentos, e o 
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desenvolvimento da dimensão espiritual; práticas que pensem no contexto social, 

econômico e cultural em que estamos imersos; práticas que acreditem no potencial 

dos sujeitos, apesar de suas condições de existência. 

Para ampliação desse debate, teremos como subsídio as ideias de Ken 

Wilber, pensador contemporâneo norte-americano que construiu uma síntese das 

mais importantes tradições espirituais, psicológicas e filosóficas de todos os 

tempos. Suas ideias caminham desde a construção e desenvolvimento da 

consciência até uma Abordagem Integral em que a realidade é entendida em sua 

complexidade, não podendo ser abordada com uma estrutura fragmentada. Um 

dos enfoques principais de seu pensamento é a Integralidade. 

Wilber, mediante seus estudos, desenvolveu um mapa conceitual inclusivo 

chamado AQAL4 (“todos os quadrantes, todos os níveis, todas as linhas, todos os 

estados e todos os tipos” que abordaremos detalhadamente na seção 6, item 6.1). 

 

AQAL é uma teoria de tudo, um modo de compreender a vida e a 
realidade em termos amplos e precisos ao mesmo tempo. AQAL é 
um mapa da consciência do Kosmos e do desenvolvimento 
humano, em cada nível e em cada dimensão que se apresenta. 
Tecnicamente falando, AQAL é um mapa de muitos mapas, ou uma 
metateoria que incorpora verdades essenciais vindas de centenas 
de outras teorias. Organiza num todo coerente os insights 
profundos das tradições espirituais, da filosofia, d ciência moderna, 
da psicologia do desenvolvimento e de muitas outras disciplinas. 
AQAL cobre as muitas perspectivas que os grandes pensadores, 
professores e pesquisadores trouxeram para a nossa compreensão 
do eu e do mundo (WILBER et al., 2011, p. 32). 

 

Trazer tais conceitos ao campo educacional pode representar um turbilhão 

de modificações no modo do pensar educativo hegemônico. Um pensar no qual o 

saber disciplinar é considerado o único socialmente valioso e não como apenas 

parte de um conhecimento mais abrangente. 

                                                           
4
 O AQAL é designado também como Abordagem Integral ou Modelo Integral ou Mapa Integral (por 

ser exatamente uma representação de um determinado território. Para Wilber esse território é 
qualquer fenômeno ou situação). Outra denominação é Sistema Operacional integral (SOI), essa 
denominação é decorrente da comparação do mapa desenvolvido por Wilber a um sistema 
operacional no qual, assim como na informática, vários programas (no caso, várias situações e 
áreas de conhecimento) podem ser processados nele com uma linguagem conhecida por todos, 
favorecendo a interligação entre eles e consequentemente tendo–se uma visão mais abrangente do 
todo. Quanto melhor o sistema operacional, melhor será o desempenho dos programas, quanto 
mais perspectivas tiver o SOI, mais integral será a análise. O SOI é conhecido também como 
abordagem “1-2-3” do Kosmos se referindo às realidades de primeira, de segunda e de terceira 
pessoa. (WILBER, 2007, 2010).  
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Nessa ótica, a relevância das obras de Ken Wilber se fundamenta na 

contraposição a uma mentalidade unilateral na qual o pensamento global atual, 

inclusive na educação, reduz as explicações de determinados fenômenos a um 

único aspecto analisado. As ideias desse autor podem abrir possibilidades para 

ampliação de concepções pedagógicas pautadas na Integralidade, logo para a 

formação de uma sociedade mais humana. Trata-se da abertura do olhar para os 

diversos espaços, interior, exterior, individual e coletivo, que nos perpassam e as 

possibilidades que tal abertura propiciaria para uma Visão Integral da Educação. 

Daí a relevância da inserção do pensamento de Wilber na educação. 

Apesar de Ken Wilber ser um estudioso que mergulha na perspectiva da 

Integralidade, suas obras são conhecidas incipientemente ou até mesmo ignoradas 

no campo educacional no qual o discurso pedagógico tem enfatizado tal temática. 

Além disso, como apresentado anteriormente, a Integralidade, muitas vezes, vem 

apresentando definições que restringem a perspectiva ampla de seu conceito. Por 

conseguinte, nos espaços acadêmicos, escolares e não escolares, ocorrem 

práticas ditas integrais com um respaldo teórico difuso e confuso.  

É importante enfatizar que não pretendemos, com a nossa pesquisa, 

demonstrar argumentos salvacionistas para a educação e, em consequência, para 

as demais áreas do viver humano, mas, sim, pretendemos ampliar os horizontes de 

pensamento e de discussão para novas possibilidades no cenário de formação dos 

seres humanos, o que põe a educação como um ethos político capaz de resistir às 

lógicas dominantes. 

 Diante do que foi exposto, esta pesquisa partiu de inquietações tais como: o 

que é Integralidade no pensamento pedagógico atual?; como a atual educação 

fragmentada pode ser reconfigurada para uma Abordagem Integral? Entretanto, 

estas questões são amplas e surgem dentro de uma perspectiva global e, dessa 

forma, são complexas para serem respondidas do ponto de vista de pesquisa, pois 

envolvem ação política, ação social, cultural, ou seja, é uma previsão de futuro, por 

mais que a ideia de Integralidade avance. Assim, delimitamos nosso 

questionamento à seguinte pergunta: como a perspectiva de Integralidade de Ken 

Wilber pode colaborar para se pensar uma Educação Integral e uma educação que 

visa à humanização? 

A partir desta questão, situamos como objetivo geral identificar as possíveis 

contribuições que a abordagem teórica de Ken Wilber oferece para uma educação 
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que vise à Integralidade, no intuito de favorecer a Formação Humana do sujeito. E 

indicamos como objetivos específicos: a) mapear e sistematizar, nas obras de Ken 

Wilber, os principais pressupostos que estruturam suas ideias sobre Integralidade, 

indicando as contribuições de tais pressupostos para pensar o debate em torno do 

conceito de Educação Integral; b) identificar a contribuição do Sistema Operacional 

Integral (SOI) para o educador, o educando e a tarefa pedagógica, a fim de 

promover uma reflexão educacional integral.  

No intuito de responder a esses objetivos, a presente pesquisa está dividida 

em sete seções. Inicialmente, fizemos uma introdução, logo após, situamos as 

justificativas e um breve estado da arte com a intenção de mostrar a relevância de 

nosso trabalho e descrever como a perspectiva de Wilber vem se desenvolvendo 

nas teses e nas dissertações defendidas no Brasil. A seguir, apresentamos na 

seção três, o percurso de nossa pesquisa que foi de cunho qualitativo por meio de 

um estudo, envolvendo a pesquisa bibliográfica e a hermenêutica de Coreth. Na 

seção quatro, abordamos a vida e as obras de Ken Wilber, posteriormente, na 

seção cinco, os postulados que norteiam sua teoria foram apresentados, bem como 

as contribuições destes postulados para pensar uma Educação Integral. Na seção 

seis, descrevemos os cinco componentes do Mapa Integral e os três elementos da 

educação, em seguida, o diálogo entre o SOI e estes elementos. Para finalizar, 

retomamos o caminho da pesquisa, fizemos uma breve síntese de suas etapas, 

apontamos as principais contribuições para o campo educacional e também 

assinalamos os limites que identificamos no nosso caminhar. 
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2 DAS JUSTIFICATIVAS AO ESTADO DA ARTE 

 

 

Essa compreensão do estado de conhecimento sobre 
um tema, em determinado momento, é necessária no 
processo de evolução da ciência, a fim de que se 
ordene periodicamente o conjunto de informações e 
resultados já obtidos, ordenação que permita indicação 
das possibilidades de integração de diferentes 
perspectivas, aparentemente autônomas, a identificação 
de duplicações ou contradições, e a determinação de 
lacunas e vieses (SOARES, 1987 apud FERREIRA, 
2002, p. 259).  

 

Nesta seção, situamos as principais justificativas que nortearam a realização 

desta dissertação: a justificativa pessoal que diz respeito a minha trajetória escolar 

e como eu a percebo; a justificativa social que aborda a problemática do sistema 

educacional, além de apresentarmos um breve estado da arte sobre o trabalho de 

Ken Wilber no campo acadêmico brasileiro. 

Posto o que dialogamos até então, estamos cientes de que estudar 

Integralidade no atual contexto em que vivemos, no qual há uma supervalorização 

das especialidades e da formação para as demandas do mercado, é atuar nas 

fronteiras. A instigação de percorrer esse terreno incerto e contra a maré 

pressupõe: 

 

[...] assumir riscos desconhecidos e ousar percorrer territórios 
insuspeitados. Pesquisar nas fronteiras significa suspender todas 
as certezas e abdicar das rotas seguras e perder-se em regiões 
pantanosas, na expectativa de que tudo isso seja bom para pensar, 
para fecundar ideias e projetos, para propor um debate intelectual 
que traga para o centro da arena o caráter instável, arbitrário, 
inapelavelmente histórico de qualquer conhecimento. O que 
interessa é perguntar por possibilidades - ainda que de um modo 
incompleto, limitado, imperfeito - e não reafirmar certezas (COSTA, 
2005, p. 7). 

 

Não desejamos prescrever receitas de como formar o humano e estabelecer 

modelos ideais. Desejamos nos debruçar em outras maneiras de refletir sobre as 

inquietações que nos afligem nesses tempos de naturalização das experiências 

fragmentadas que passou a ser o viver. Esse é o mote que nos inspira a pesquisar 
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a temática e esta inspiração será esmiuçada na justificativa pessoal, social e 

acadêmica que iremos abordar abaixo.  

Porém, antes de descrever cada uma delas, gostaríamos de pedir licença 

aos leitores, pois utilizaremos, na primeira parte do texto, tanto a primeira pessoa 

do singular, quando retratarmos a experiência pessoal da autora desse trabalho 

quanto a terceira pessoa do plural para as constatações coletivas. Retornaremos à 

escrita do texto na primeira pessoa do plural, a partir do momento em que 

explicitarmos a justificativa acadêmica. 

 

2.1 A Justificativa Pessoal e a Social 

 

Ao longo do meu percurso escolar, a educação formal sempre foi posta 

como uma maneira de “ser alguém”, ter possibilidades de concorrer no mercado de 

trabalho, melhorar a condição de vida. Não se comentava sobre os aspectos 

relacionados ao que seria a formação do humano, como também não havia 

condutas nessa direção.  

A Integralidade nunca foi foco no meu caminhar educativo. Tive uma 

educação de cunho instrumental, na qual as notas eram hipervalorizadas e a 

escola tinha uma conduta de premiação dos melhores alunos, gerando uma 

concorrência entre nós. Mesmo durante a infância, a dimensão corporal era 

trabalhada em momentos pontuais, como a educação física e nos momentos do 

recreio. Enquanto a dimensão cognitiva era estimulada na maior parte do horário 

escolar, mas apenas operacionalmente, para reter as informações selecionadas 

como importantes, não lembro de haver uma abordagem em relação à dimensão 

espiritual, esta por vezes poderia ser confundida pelos momentos de “reza” que 

havia na escola, porém sem nenhuma reflexão sobre o que se estava falando.  

A concepção de bom aluno era aquele que se matinha quieto e calado e não 

interagia com os demais, caso contrário haveria algum tipo de punição. O bom 

aluno era aquele que melhor se saía nas avaliações pontuais das disciplinas 

curriculares. Assim como eu, varias crianças e adolescentes, na escola, foram 

educados e ainda são nesta visão de formação, ou melhor, instrução. 

Ingressei no curso de pedagogia, que, dentre outras atribuições, tem o 

intuito de formar professores, mas pouco foi abordada a perspectiva de uma 

Educação Integral, nem as próprias disciplinas faziam conexões umas com as 
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outras. Em momentos ímpares pareceu florescer algo que permitisse uma reflexão 

sobre a Integralidade, porém estes momentos eram “esmagados” pela pressão 

acadêmica de nos formar apenas para o ensino de conteúdos específicos.  

Tais formações, tanto como educanda da Educação Básica, como educanda 

para formar sujeitos, inquietaram-me em muitos momentos. Tinha a sensação de 

ausência de algo e buscava esse algo em outros espaços em que o corpo e o 

espírito pudessem se expressar. 

 Apesar de tal experiência ser ainda corriqueira, não se pode negar que 

obtivemos avanços na educação nos últimos vinte anos. Um deles é a 

universalização do acesso ao Ensino Fundamental, fato praticamente consumado. 

Em contrapartida, as pesquisas e, sobretudo, as experiências vividas, mostram 

graves problemas no sistema educacional quanto a sua eficiência.  

O que observamos no cotidiano escolar, através das vivências nos estágios 

e comentários de colegas docentes, são quadros de violência entre estudantes e 

entre estudantes e professores; a dinâmica das relações interpessoais não é 

trabalhada; as emoções são colocadas em segundo plano, quando elas recebem 

alguma atenção; o clima de ofensas é intenso. 

 Isso pode ser confirmado nas várias observações5 de sala de aula que os 

estudantes de pedagogia e das licenciaturas da Universidade Federal de 

Pernambuco realizam no decorrer do curso. Podemos destacar algumas delas 

vividas por mim. As experiências incorporadas neste texto me inquietaram, 

incomodaram-me e fizeram-me refletir sobre questões voltadas para a 

Integralidade.  

 

2.1.1 Experiências nas observações em sala de aula durante a graduação 

 

A primeira experiência que iremos descrever foi no início do curso, em 2008, 

na disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação B cujo objetivo foi analisar 

qual era a teoria da aprendizagem em que a professora de uma determinada turma 

se respaldava. Observamos uma aula de matemática da turma do 4º ano do Ensino 

Fundamental - anos iniciais de uma escola particular. Durante a observação, 

                                                           
5
 Realizávamos as observações em duplas e, posteriormente, sistematizávamos o que foi 

vivenciado nos relatórios. Neles, estavam expostos a análise entre a prática docente e as teorias 
que estávamos estudando.  
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percebemos nuances da relação professora - crianças na qual a docente tornava 

evidente a concepção de um ser humano passivo e, diante disso, sua conduta nos 

pareceu limitadora do desenvolvimento das potencialidades das crianças 

(ALMEIDA; LIMA, 2008a).  

 

[...] a professora relaciona-se com seus alunos de maneira bastante 
distante. A postura que ela toma em sala de aula não envolve a 
afetividade entre ela e seus alunos. A própria chamada é realizada 
diariamente pelo número. No dia em que estávamos presentes foi 
uma exceção, em que eles foram chamados pelo nome. Ela faz 
questão de demonstrar sua autoridade e deixa bem claro quem 
manda na sala e quem obedece. Ela exerce seu poder de maneira 
tão forte que, em nenhum momento, é questionada por seus alunos 
ou eles tentam ir de contra as normas impostas [...] Em vários 
momentos a professora utiliza-se de ameaças, como proibir o 
recreio e de castigos para que determinados comportamentos não 
voltassem a se repetir. A não expressividade dos alunos talvez seja 
decorrente do medo das repreensões da professora e isso contribui 
para a formação de pessoas não críticas, pouco criativas e com sua 
espontaneidade podadas (ALMEIDA; LIMA, 2008a, p. 11). 

 

 A cultura do silêncio foi o que predominou na sala: apenas a professora tinha 

a permissão de falar e, muitas vezes, essa fala foi em tom agressivo, causadora de 

medo nas crianças e cheia de insultos. A educadora, a maior parte do tempo, não 

incentivou os êxitos dos alunos, apenas ressaltava aspectos negativos em suas 

atividades, além de impor a maneira como os estudantes deveriam agir. Estas 

situações estão descritas abaixo: 

 

Professora: Ei, Carlos, num é assim que eu quero. 
Aluno diz que acabou o espaço destinado à matemática e a 
professora diz: É mentira!!!! Esse caderno todinho... E acabou 
matemática. E continua falando: Você vai colocar atividade do livro 
página 147, aí coloca aqui 4° e 5°. Porque ele é muito organizado 
(professora fala ironicamente). É uma preguiça até de pegar no 
lápis (ALMEIDA; LIMA, 2008a, p. 6).  

 

A segunda aluna se dirige ao quadro, a professora faz um 
comentário que a aluna está com preguiça e má vontade, a aluna 
se mostra um pouco chateada com o que a professora diz. Ela 
também acerta e senta (ALMEIDA; LIMA, 2008a, p. 7). 

 

Em determinado momento da questão um aluno coloca o nome 
resto no local errado e a professora diz: É aí é?!  
Outro aluno ri e a professora fala, voltando-se para a criança: Qual 
é a graça?  
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O quinto aluno já resolve colocando o resultado sem pensar e a 
professora diz que ele decorou a resposta. 
Professora: Você decorou. Pode apagar. Vá, vá, apague! 
(ALMEIDA; LIMA, 2008a, p. 7). 

 

A professora chama novamente uma aluna ao quadro, enquanto ela 
resolve, a professora diz que ela fica alisando o quadro e que já são 
nove horas e não acordou ainda.  
Professora: Uma demora! Fica alisando o quadro. Virgínia, vamos 
rápido! A hora tá passando!. 
Uma aluna vira-se para conversar com uma amiginha e a 
professora diz: Que é que tá olhando para trás? O quadro é atrás, 
é? Enquanto isso um dos alunos, que conversa com um colega, é 
repreendido pela professora. 
Professora: Carlos, pare de conversar! Carlos, pare de conversar! 
Que menino teimoso, parece que é surdo, tenho medo de cara feia 
não, estou lhe avisando (ALMEIDA; LIMA, 2008a, p. 9, grifo nosso). 

 

Na hora do lanche, foi permitida a conversa e a circulação na sala de aula, 

mas, ainda nesse momento, ela dizia: “Num é recreio não, é lanche” (ALMEIDA; 

LIMA, 2008, p. 9). Entretanto, apenas no intervalo foi vivenciada uma liberação do 

corpo, da fala, apesar do controle sempre presente, como o trecho do relatório 

destaca: 

 

No recreio, os alunos não tinham nenhum atrativo e ficaram 
correndo no pátio ao ar livre, a professora ficava controlando 
sempre e fazendo reclamações quando eles não estavam agindo 
como ela queria. Mas mesmo assim eles gritavam bastante, corriam 
e conversavam, era um momento de distração e interação como 
nenhum outro até então naquele dia (ALMEIDA; LIMA, 2008a, p. 
10). 

 

 Outro aspecto que constatamos foi o não respeito, da equipe escolar, ao 

ritmo de aprendizagem dos estudantes. Aspecto esse aprendido em uma conversa 

entre a docente e a gestora da escola. 

 

[...] a professora comentou com a diretora, que passava pelo  
corredor, que sabia que a atividade de casa não seria realizada 
com sucesso pelos alunos, pois eles não tinham assimilado o 
conteúdo. Mas a diretora insiste com a professora que a turma da 
manhã deve ficar no mesmo nível da 3ª série da tarde que já está 
uma unidade à frente da turma da manhã. E que a professora 
deveria continuar os conteúdos e eles que acompanhassem 
(ALMEIDA; LIMA, 2008a, p. 10). 
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Durante os momentos em que estivemos presentes na sala de aula, 

pudemos perceber que as crianças eram impedidas de se expressar, em pelo 

menos, três de suas dimensões: a cognitiva, a interpessoal e a corporal. A 

cognitiva tinha o enfoque apenas de repetir o que haviam supostamente aprendido; 

a relação interpessoal entre as crianças não foi favorecida, uma vez que em 

nenhum instante foram realizadas atividades em grupo e, como já comentamos, a 

relação professora - crianças era de quem sabe e de quem pode (docente) para 

aqueles que não sabem e que não podem (crianças). No que diz respeito à 

dimensão corporal, esta não foi trabalhada, pois a prática pedagógica da 

professora se pautava em manter as crianças sentadas, caladas e quietas 

(ALMEIDA; LIMA, 2008a). 

Outra experiência na qual pudemos verificar a violência na relação entre 

professora – estudantes aconteceu no segundo semestre de 2008. Nesse período, 

realizamos a Pesquisa e Prática Pedagógica (PPP) II que tinha como objetivo 

analisar as situações de ensino- aprendizagem nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

No Ensino Fundamental, acompanhamos, por três dias, um dia em cada 

semana, uma turma do primeiro ano. Nessas observações, percebemos que a 

professora foi impaciente com as crianças e que se apresentou pouco afetiva com 

elas e, assim, em vários momentos, a educadora tratou os alunos de maneira 

grosseira verbalmente e até fisicamente, como será apresentado abaixo, na 

descrição das situações e nos fragmentos retirados no 1º relatório de PPP II.  

No inicio da manhã, logo depois da professora realizar a oração e cantar6 

com as crianças, um dos alunos ficou batendo na banca continuando o ritmo da 

música e a professora rapidamente o interrompeu e perguntou se ele estava 

“querendo aparecer” (LIMA, 2008, p. 5). Cantar é uma prática interessante para 

que as crianças possam se expressar corporalmente, podendo trabalhar a 

inteligência musical e a inteligência cinestésico-corporal7. Entretanto, a educadora 

desperdiçou a oportunidade de desenvolver tais potencialidades. Provavelmente, a 

criança batia na banca como uma forma de chamar a atenção para a necessidade 

                                                           
6
 Apesar de ser uma escola pública, a oração fazia parte da rotina das crianças. Todos os dias a 

professora recitava o Pai Nosso, independente das crenças dos meninos e, após isso, cantava duas 
músicas de maneira mecânica. 
7
 De acordo com Gadner, não existe apenas um tipo de inteligência, existem vários, que 

abordaremos no item 6.1.3. 
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musical que ela sentia, mas a professora certamente não teve este olhar e reagiu 

reprimindo-o.  

Além da ocasião acima, em que a professora expressou descaso em relação 

à expressividade da criança, outra situação foi quando ela escreveu no quadro a 

tarefa de classe e um dos alunos disse que não iria fazer e prontamente ela 

respondeu: “O que é? Quer fazer não, problema teu, eu já sei o que tinha que 

saber. Pois vai fazer, se não, não tem recreio.” (LIMA, 2008, p. 5).  

O clima de ameaça e medo foi constante nesse dia de observação e, 

sempre que os alunos tinham oportunidade de se desvencilhar da atenção da 

professora, aproveitavam, como pode ser verificado abaixo: 

 

Às 7h55min, a professora saiu e os alunos aproveitaram para 
brincar de luta, conversar e sair da sala. Apenas quatro alunos 
permaneceram quietos e sentados sem conversar nem interagir 
com os demais. De repente um aluno avisa: “lá vem tia”. Todos 
correram para seu lugar, mas era “alarme falso”. As crianças 
voltaram a brincar e correr e vez por outra alguém anunciava que a 
“tia” estava vindo. A professora voltou às 08:06, viu a agitação dos 
alunos e disse que não queria saber de nada, pois os alunos 
estavam querendo fazer queixas uns dos outros. A professora falou 
que se os alunos estivessem quietos não teria acontecido nada, 
disse que estava com a coordenadora e mandou, irritada, que todos 
sentassem direito (LIMA, 2008, p. 4). 

 

Percebemos nesse fragmento que as crianças demonstravam uma 

sensação de liberdade sempre que a professora saía da aula. Elas podiam fazer o 

que seus corpos pediam: correr, brincar, pular, conversar. A ameaça da chegada 

da professora pareceu representar uma tensão. As crianças sabiam que a 

professora desejava que elas ficassem sempre quietas, mas os estudantes 

necessitavam de movimento e, assim, percebemos a sala de aula como uma 

“máquina de engessar corpos”. A organização da sala não permitia a interação 

entre as crianças, as cadeiras estavam organizadas em fileiras, provavelmente com 

intuito de evitar as conversas e controlar melhor as crianças (LIMA, 2008). 

Além disso, as agressões verbais e as ameaças estiveram sempre 

presentes quando algo não correspondia às expectativas da docente. Essa 

afirmação é confirmada em vários momentos, demonstrados abaixo em três 

ocasiões. Na primeira ocasião, 
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[...] um aluno estava virado fazendo a tarefa na banca do colega, a 
professora puxou o caderno dele e disse: 
Professora: Senta direito, vira pra frente.  
Ela também grita com o aluno que tinha pedido ajuda ao 
companheiro.  
Professora: (gritando) Vocês hoje estão horríveis em 
comportamento. Eu não tô gostando (LIMA, 2008, p. 6). 

 

Na segunda ocasião, a educadora foi até o quadro e perguntou quantas e 

quais eram as letras, quantas sílabas tinham as palavras. Perguntou qual era a 

primeira sílaba e a segunda sílaba e como ficava a palavra toda. Quando um aluno 

respondeu erroneamente a questão, a professora disse que iria emprestar os 

óculos a ele. Continuando a aula, 

 

[...] ela chamou uma aluna, pediu que soletrasse a palavra BOTA. A 
criança disse as letras e depois, com ajuda da educadora, as 
sílabas, porém, quando foi formar a palavra, disse BOCA. Os 
alunos riram e aluna revidou com muita raiva: 
Aluna: Não tô achando graça. (E leu) BOTA 
Um aluno continuou rindo e a professora interveio. 
Professora: Parece até que tu sabe, num é, Cássio?! 
Cássio continuou rindo e brincando. 
Professora: Casio, tô adorando você. Não sabe de nada, não faz 
nada e fica brincando (LIMA, 2008, p. 7). 
 

E na terceira ocasião, antes do intervalo, a coordenadora avisou que um dos 

alunos da sala, a qual estávamos observando, brigou com o aluno de outra turma e 

a professora falou a ele: “Você não vai descer mais, nem para fazer xixi. Vai fazer 

xixi nas calças” (LIMA, 2008, p. 8). Como as demais crianças riram da situação, o 

aluno em questão ficou extremamente constrangido. Em certa ocasião da aula, 

uma criança questionou sobre algo que a docente que já havia comentado e a 

resposta foi: “Eu já disse que não ia ter. Vocês não são doidos para não entender 

as coisas! Senta direito! Vai fazer o que tem de fazer! Tem menino que dá uma 

impaciência!” (LIMA, 2008, p. 7). 

Em outro dia de observação, a proposta da professora foi realizar atividades 

lúdicas que, segundo ela, devia-se à proximidade do dia das crianças. Apesar de a 

aula ter sido mais dinâmica que a acompanhada anteriormente, ainda assistimos 

ao mesmo tipo de destrato com as crianças. 

A professora continuou gritando bastante com os alunos para que eles 

copiassem as atividades, mas estas pareciam ser desinteressantes, uma vez que 
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as crianças ficaram todo tempo brincando e conversando sobre os desenhos que 

iriam fazer na atividade. Por vezes, ela se exaltou, utilizando-se de força física com 

os estudantes, para que parassem de brincar e para que fizessem a atividade em 

silêncio. Sentou algumas crianças na cadeira, segurando-os com intensidade pelos 

braços, ameaçou sentar os que estavam em pé e também os chamou, várias 

vezes, de “cabeça de vento” (ALMEIDA, 2008). 

 Um pai de um dos alunos foi conversar com a professora sobre o 

comportamento do filho e a resposta da professora foi esta: “Olhe, Cássio não quer 

nada com a vida e eu já disse a ele que, se ele não quiser aprender, eu não posso 

fazer nada, pois eu já tenho o meu dinheiro” (ALMEIDA, 2008, p. 6). As agressões 

e o descaso se repetiram ao longo da aula. Quando uma das meninas pediu para 

substituir a farda por outra roupa, aconteceu o seguinte: 

 

Aluna: Tia, a senhora deixa eu vestir a blusa que eu trouxe na 
minha bolsa? 
Professora: Você tem que usar a farda. 
Aluna: Mas eu não gosto! 
Professora: Problema seu que não gosta (ALMEIDA, 2008, p. 10). 

 

 O que existia era um ambiente de hostilidade constante entre a professora e 

as crianças, como chamar a criança de biruta porque ela estava batendo na 

cadeira. Pareceu que ela tratava os alunos daquela forma como sendo algo 

legitimado e natural, já que nossa presença não a inibiu de agir daquela forma. Foi 

possível verificar isso quando ela reprendeu os alunos devido à agitação das 

crianças. “É melhor vocês se comportarem e não brigarem, senão eu coloco de 

castigo, não quero nem saber se tem gente na sala ou não” (ALMEIDA, 2008). 

 Quando houve conflito entre os estudantes, ela lidou com o problema de 

uma maneira que perpetuou o clima de agressividade. Isso pôde ser constatado no 

momento em que uma aluna reclamou de um aluno porque ele a chamou de 

carniça. A professora resolveu o problema da seguinte forma: Você vai dar atenção 

a um cabeça-oca desses? (ALMEIDA, 2008, p. 8). Podemos exemplificar outra 

conduta arbitrária da educadora no momento em que um aluno empurrou uma 

cadeira para bater em uma aluna e a professora o repreendeu chamando-o de 

“instinto ruim” (ALMEIDA, 2008, p 12).  

Assim, tratou as crianças de maneira grosseira, com agressões verbais e 

físicas, causando constrangimentos diante da turma. Com o tratamento que 
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recebiam por parte da professora, os alunos não deveriam ser cobrados por não se 

respeitarem, por bater uns nos outros, xingar, ou gritar com os colegas ou com a 

professora, já que a pessoa, que fazia as regras e deveria servir de modelo para os 

alunos, agia indo contra a toda forma de convivência respeitosa.  

 Foram muitas situações de insultos, como já descrevemos e, principalmente, 

de falta de respeito com os estudantes, com aqueles seres humanos que estavam 

presentes naquela sala de aula, que tinham direito à atenção, ao cuidado e a um 

processo harmonioso de ensino-aprendizagem. Vale ressaltar que, para muitas 

crianças, era seu primeiro ano de escolarização e este representa um momento de 

expectativas e às vezes medo por parte das meninas e dos meninos. As 

experiências vivenciadas pelos meninos e pelas meninas poderão acarretar 

prejuízos na forma de se relacionar com outras pessoas, com o mundo, caso não 

sejam superadas tais experiências. 

Diante de tantas situações de violência, é difícil afirmar qual foi a mais grave. 

A situação que descreveremos abaixo nos chamou a atenção, pois a professora 

desconsiderou até mesmo a doença da criança. Quando estavam copiando, os 

alunos conversaram e fizeram barulho, a professora bateu na banca pedindo 

silêncio. 

 

Um dos alunos baixou a cabeça e disse que estava com dor de 
cabeça, pois ele estava com dengue. A professora disse que a 
dengue dele era preguiça e que, com ela perto, a dengue dele num 
instante ia sair. Sentou-se próxima ao aluno e mandou ele copiar. 
Professora: Vamos, copia! Eu estou aqui trabalhando mesmo com 
dor de cabeça e garganta  
Ela continuou sentada na banca do lado do aluno que dizia estar 
com dengue e disse para ele copiar, pois a paciência dela já estava 
no pé. Ela ficou falando o tempo todo para o aluno copiar. E 
posiciona várias vezes o lápis do garoto no caderno para que ele 
fizesse a atividade, mas ele estava sempre com as mãos baixas 
(ALMEIDA, 2008, p. 11). 

 

 Mesmo com a proposta de ser um dia voltado para ludicidade e 

aparentemente distante de tensões, isso não ocorreu, pois a professora quando 

explicava a brincadeira e as crianças não entendiam como fazê-la, ela ficava 

impaciente sempre que eles erravam a regra do jogo, como demonstrado nesta 

fala: “Não é possível que vocês não aprendam. Vocês não têm cabeça, não?” 

(ALMEIDA, 2008, p. 8). 
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A afetividade é fundamental para envolver o aluno no processo de 

construção de conhecimento, agindo diretamente sobre a qualidade desta 

aprendizagem. No entanto, isto foi desconsiderado na prática analisada, na qual se 

evidenciaram atitudes ásperas e pouco compreensivas com as crianças, fazendo 

com que estas fossem desrespeitadas, influenciando negativamente a autoestima 

delas. Esta atuação da educadora mostrou pouco comprometimento ético 

(ALMEIDA; LIMA, 2008b). 

O relato dessas experiências de observação nas escolas durante, o curso de 

graduação, demonstraram vivências nas quais as educadoras se apresentaram 

agressivas e impacientes com as crianças. A interação entre o professor e seus 

alunos, que é fundamental no processo ensino-aprendizagem, aconteceu num 

ambiente de submissão e de imposição de autoridade por parte das professoras.  

O que percebemos foi um despreparo dos sujeitos envolvidos na ação 

educativa em lidar com as questões emocionais, devido a uma visão padronizada 

de comportamentos e valores, que impulsionam os conflitos à medida que se 

desrespeita o outro por não conseguir lidar com ele. A formação tinha um enfoque 

no cognitivo instrumentador. A dimensão corporal, espiritual, as relações 

interpessoais e intrapessoais não foram levadas em consideração, bem como o 

contexto social e cultural das crianças. 

Sabemos que a autoridade deve permear a ação educativa, e não cerceá-la. 

No entanto, as professoras muitas vezes utilizaram desta autoridade para humilhar 

os alunos, fazer imposições descabidas e se apresentarem com superioridade. 

Desta forma, exacerbaram sua autoridade, não contribuindo para o crescimento 

dos alunos. Em vários momentos, de todas as aulas observadas, a autoridade da 

docente se pautava na ameaça em forma de castigos e intimidações. 

Apesar de, durante as discussões na universidade sobre as experiências em 

PPP, muitas duplas relatarem dinâmicas semelhantes às que observamos, 

desejamos enfatizar que o quadro apresentado não teve o intuito de generalizar as 

dinâmicas que ocorrem na sala de aula: ele deve ser analisado como abordagens 

existentes na educação.  

Entretanto, dentro de um universo de escolas existentes, acreditamos que 

podemos considerá-las casos pontuais que vivenciamos e que foram, apesar de 

seus aspectos negativos, motivadores dessa pesquisa. Motivadores para 

pensarmos outras possibilidades de educar. Pontuamos o que verificamos de 
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inquietador na PPP; o que não devemos realizar na prática pedagógica; as 

condutas que desejamos no futuro não serem mais observadas por pedagogos em 

formação, por estudantes das licenciaturas que também observam aulas em seu 

processo formativo. Obviamente desejamos que as crianças, os jovens e os 

adultos não sejam mais submetidos a processos educativos que limitem suas 

possibilidades de desenvolvimento. 

Felizmente tivemos experiências que foram diferentes das descritas acima, 

experiências em que observamos educadoras comprometidas com seu fazer 

pedagógico, educadoras que não entendiam as crianças apenas como seres para 

aprender cognitamente, educadoras que respeitavam o ritmo dos alunos. Isso foi 

observado na sala de Educação de Jovens e Adultos e na Educação Infantil. 

A turma de EJA que observamos era muito diversificada, alguns alunos já 

sabiam ler e outros tinham conhecimentos bem iniciais sobre a leitura e a escrita. A 

professora apresentou-se bastante entusiasmada com este desafio e, mesmo em 

seu terceiro turno de trabalho, não se deixou abater pelo desestímulo ou pelo 

cansaço. Ela utilizava estratégias diversas para os diferentes tipos de 

conhecimentos que os estudantes apresentaram, desenvolveu formas para atender 

a heterogeneidade dos alunos, através de estímulos para participação nas aulas, 

observação e intervenção durante a realização das atividades, elaboração de 

atividades específicas, respeitando os níveis dos alunos e a valorização dos 

interesses e demandas pessoais dos educandos. Podemos perceber isso no 

fragmento da entrevista que realizamos com a docente. Nesse fragmento ela fala 

sobre um aluno que era bastante disperso e em anos anteriores não conseguiu 

finalizar o ano letivo, mas que estava conseguindo acompanhar bem a turma no 

período referente à observação.  

 

Ronaldo, mesmo, tem curto limite de aprender, daqui a pouco ele 
fica disperso. Então, eu não posso dizer assim:” você vai ter que 
fazer” porque se não no lugar de eu aproximar ele... pra ficar em 
sala de aula, ele vai embora. Porque pra ele é mais fácil ir embora e 
não querer aprender. E a meta maior é que eles aprendam, 
construam o novo mundo deles e possam caminhar sem precisar 
de uma bengala, que sou eu (Fragmento da entrevista com a 
professora de EJA) (ALMEIDA; LIMA, 2008b, p. 17). 

 

 Para manter o aluno presente na aula, ela buscou atividades que estavam 

relacionadas com o cotidiano dele, assim como demonstrado neste trecho do 
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relatório de observação. “O exercício do quadro estava relacionado com a compra 

e venda de DVD´s, já que um dos alunos, Ronaldo, é vendedor ambulante” 

(ALMEIDA; LIMA, 2008b, p. 17). 

 Durante todas as observações, a professora manteve um clima harmônico 

entre ela e os estudantes, mesmo quando alguns conflitos surgiam entre os alunos. 

A relação afetiva e o respeito mútuo entre a docente e os discentes, a 

compreensão do contexto social e cultural dos estudantes estiveram presentes, 

bem diferente do que descrevemos anteriormente. Queremos deixar evidente que 

as necessidades e o nível de maturidade eram diferentes, uma vez que se tratava 

de adultos, mas caso a professora não tivesse um comprometimento ético, poderia 

agir de forma bruta e impaciente com eles (ALMEIDA; LIMA, 2008b, p. 17). 

A turma de Educação Infantil que acompanhamos na PPP III também foi 

uma motivação para esta dissertação. Era um grupo com crianças de cinco anos 

de idade, que estavam em nível de desenvolvimento semelhante ao grupo de 

crianças que acompanhamos no 1º ano do Ensino Fundamental. Porém a prática 

da docente era bem diferente nos dois grupos.  

Na Educação Infantil, a docente tinha como enfoque uma relação professora 

- estudantes amorosa. Sem perder seu papel de educadora na sala de aula, ela 

buscava realizar um trabalho pedagógico integrado entre as várias dimensões da 

criança e a ludicidade esteve sempre presente. Além disso, os conflitos foram 

resolvidos sem que houvesse ofensas ou maus-tratos ou ameaças (ALMEIDA; 

LIMA, 2009). No trecho abaixo, poderemos perceber a visão que a docente 

apresentou em relação aos discentes. 

 

A conduta da professora em sala de aula demonstra que a 
Educação Infantil é uma etapa que tem especificidades próprias e 
visa ao desenvolvimento integral dos alunos, já que em sua prática 
percebemos que ela tem como objetivo as relações educativas que 
acontecem no espaço de convívio coletivo. Ela priorizava atividades 
em grupo que sempre foram contextualizados e relacionados ao 
nível de desenvolvimento, fazia o acompanhamento individualizado 
e incentivava a exposição dos pontos de vista dos alunos com o 
intuito de desenvolverem a autonomia (ALMEIDA; LIMA, 2009, p. 
10). 

 

Todas as experiências comentadas foram fundamentais para se pensar 

nesta dissertação. Os aspectos negativos vivenciados foram importantes para que 
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não pudéssemos repeti-los e os aspectos positivos foram cruciais para termos 

sempre em mente que é possível agir com comprometimento ético. O contato com 

a sala de aula proporcionou uma reflexão sobre as práticas realizadas pelos 

docentes e suas consequências na formação acadêmica e pessoal dos estudantes. 

 As práticas nas duas últimas turmas comentadas provavelmente 

representaram momentos enriquecedores na vida dos alunos, ressaltaram a 

importância de investigar as práticas adotadas pelos educadores com o intuito de 

refletir sobre suas contribuições para que os estudantes avancem na construção de 

seus conhecimentos. 

 Todavia, as consequências de práticas educativas isentas de um sentido e 

descomprometidas com a formação dos sujeitos geram uma sensação de não 

pertencimento, de não aprendizagem: os estudantes se sentem desestimulados e 

desmotivados, podem ocorrer reprovações e distorção idade/série, principalmente 

para jovens de classes populares. O clima de tensão, quando se instala, gera um 

grau de estresse nos docentes, ocasionando licenciamento desses profissionais. A 

educação, tendo essa configuração, favorece o distanciamento entre a escola e a 

comunidade e a ausência de diálogo entre pais e professores. Esse clima pode 

repercutir para outras instâncias da sociedade como a família, relações entre 

amigos e o trabalho.  

De acordo com Yus (2002), há muitas gerações o sistema educacional vem 

“produzindo” pessoas “cindidas” por desenvolver, e, precariamente, apenas 

habilidades cognitivas, soterrando as habilidades artísticas, expressivas, criativas 

das quais o Ser Humano também é constituído. É frequente encontrar “visões que 

cultivam o desprezo pelo corpo, que polarizam cuidar-proteger-viver de um lado e 

ensinar- aprender de outro” (ARROYO, 2011, p. 44). Situação agravada quando se 

trata das camadas populares sobre as quais ainda se tem uma concepção de 

“educação pobre para os pobres”, educação que é pautada nas representações 

deturpadas em relação aos sujeitos das classes populares. “Logo, são necessárias 

políticas integradas, orientadas por uma ética gestora e profissional de 

compromisso com a totalidade da condição humana” (ARROYO, 2011, p. 44).  

Essas reflexões perpassaram os vários momentos de minha formação, 

principalmente durante o curso de pedagogia, como relatei anteriormente. A 

formação como pedagoga foi crucial no posicionamento crítico das formas de 

educar limitadoras do desenvolvimento bem como o estudo de textos legais que 
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abordam a perspectiva da Integralidade e de estudos de autores, durante a 

graduação, que enfocam tal olhar, como Henri Wallon, Howard Gadner 

despertaram em mim interesse por uma nova forma de educar.  

Outro autor que incitou reflexões sobre Integralidade foi Ken Wilber, que 

conheci através da leitura do livro “Diálogos em educação e espiritualidade”. Neste 

livro, há um capítulo no qual alguns aspectos de sua teoria são abordados. A partir 

daí, o interesse surgiu e algumas pesquisas foram realizadas para conhecê-lo 

melhor. Assim, percebi que seus estudos culminam em uma teoria integral e, como 

consequência, tive o interesse de saber como sua teoria dialoga nos trabalhos 

acadêmicos na área de educação, aspecto que será relatado a seguir com a 

descrição do estado da arte. 

 

2.2  A Justificativa Acadêmica 

 

Realizamos uma breve pesquisa do tipo estado da arte, com a intenção de 

mapear como as ideias deste autor vêm se concebendo nos trabalhos de pós-

graduação. A pesquisa foi realizada no Banco de Teses da Capes. Utilizamos no 

termo chave ou assunto a expressão “Ken Wilber” e “Wilber” (termo exato), 

delimitamos os anos de 2002-2012 e, como critério de seleção para a leitura dos 

resumos, restringimos a pesquisa à área de conhecimento da educação ou à linha 

de pesquisa relacionada ao campo educacional. Os resultados encontrados estão 

na tabela abaixo: 

 

Tabela 2 - Quantitativo de teses e dissertações que envolve as ideias de Ken Wilber  
  por área de conhecimento no período de 2002 -2012 
 

 
ÁREA DE CONHECIMENTO 

QUANTITAIVO  
TOTAL Mestrado Doutorado 

Acadêmico Profissionalizante 

Educação 6  8 14 

Linguistica   1 1 

Interdisciplinar  2  2 

Teologia 4   4 

Gestão de recursos naturais 
e ambientais 

  1 1 

TOTAL 10 2 10 22 

Fonte: A autora, 2013. 
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Observamos que, das vinte e duas teses e dissertações encontradas, 

catorze são na área de educação, e temos duas dissertações profissionalizantes 

cujas temáticas são de cunho educacional, o que nos dá um total de dezesseis 

trabalhos no campo educacional. Tais dados indicam que as ideias de Ken Wilber 

são subsídio teórico, majoritariamente, no campo educacional, indicando um 

despertar de interesse dos educadores – pesquisadores nas ideias deste autor. 

Esses estudos têm como cerne as temáticas que giram em torno da: Educação 

Integral, Formação Humana, Inteireza do Ser, Integralidade.  

Conquanto, ao analisarmos o quantitativo anual dessas pesquisas, ao longo 

do período de 2002-2012, percebemos que ainda há um número incipiente de 

produções acadêmicas que relacionam o pensamento de Ken Wilber e a educação 

(Tabela 3). 

 

      Tabela 3 - Quantitativo de teses e dissertações sobre Ken Wilber na área de educação 
distribuídas por ano no período de 2002 – 2012 

 

 
ANO 

QUANTITATIVO  
TOTAL TESES DISSERTAÇÕES 

Mestrado Acadêmico Mestrado Profissionalizante 

2012 1 - - 1 

2011 -- - - - 

2010 2 1 - 3 

2009 1 - - 1 

2008 - - - - 

2007 2 1 2 5 

2006 - - - - 

2005 1 1 - 2 

2004 1 - - 1 

2003 - 1
8 - 1 

2002 - 2 - 2 

TOTAL 8 6 2 16 

Fonte: A autora, 2013. 

 

No que diz respeito à distribuição por regiões, verificamos que as teses e 

dissertações se concentram em duas áreas: Nordeste e Sul, como apresentado na 

Tabela 3. Na primeira região, os trabalhos foram desenvolvidos em dois estados: 

Pernambuco e Bahia e, na segunda, apenas no Rio Grande do Sul, principalmente 

na PUCRGS. Isso pode ser explicado uma vez que, nesses estados, há núcleos de 

pesquisa voltados aos temas da Integralidade, Formação Humana, Espiritualidade, 

Estudos da Consciência, da Ludicidade com um elemento para Formação Integral.  

                                                           
8
 Não consideramos o trabalho na análise, pois Wilber é utilizado apenas na definição de hólon. 
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Tabela 4 - Produções acadêmicas por região e ano no período de 2002 -2012 
 

ANO REGIÕES 

CENTRO-
OESTE 

NORTE NORDESTE SUDESTE SUL 

2012 - - 1 (UFPE) - - 

2011 - - - - - 

2010 - - - - 3 
(PUCRGS) 

2009 - - - - 1 
(PUCRGS) 

2008 - - - - - 

2007 - - 1 (UFPE) 
2(Fundação 
Visconde do 

Cairu- 
Salvador) 

- 1(UFRS) 
 1 

(PUCRGS) 

2006 - - - -  

2005 - - 1 (UFBA) - 1 
(PUCRGS) 

2004 - - 1 (UFBA) -  

2003 - - - -  

2002 - - 1 (UFBA) - 1(UFRS) 

TOTAL - - 7 - 8 

Fonte: A autora, 2013. 

 

Além dessas constatações, percebemos que as ideias de Wilber aparecem 

nesses trabalhos a partir de cinco enfoques: a) Abordagem Transpessoal 

(FERREIRA, 2007; REICHOW, 2002); b) desenvolvimento dos níveis de 

consciência, ou seja, a utilização do espectro da consciência como suporte teórico 

(BORBA, 2007; FREIRE, 2002; BARRETO, 2004); c) utilização das duas primeiras 

óticas (PARODE, 2010) d) uso do SOI (Sistema Operacional Integral) como mapa 

norteador da pesquisa empírica (CORDEIRO, 2012; SANTANA, 2005; 

SCHENEIDER, 2009); e) utilização do desenvolvimento da consciência e do SOI, 

mas no que diz respeito a este último apenas os quadrantes foram abordados e de 

maneira embrionária (CORRÊA, 2010; FRANCISCONE, 2007; GOULART, 2010)9. 

Desses trabalhos destacaremos alguns que apresentam maior aproximação com a 

nossa pesquisa ou do ponto de vista metodológico, como a tese de Freire (2002), 

ou da perspectiva teórica, como a dissertação de Santana (2005) e a tese de 

Cordeiro (2012). 

Freire (2002) desenvolveu um trabalho teórico que sistematizou as ideias de 

Wilber em relação ao desenvolvimento dos estados de consciência. Ela mapeou a 

                                                           
9
 Alguns resumos analisados não apresentaram, de maneira clara, a perspectiva de Wilber que os 

pesquisadores estavam abordando (AMÂNCIO, 2007; FARIAS, 2007; UNGARETTI, 2005). Dessa 
forma não foram incluídos na classificação acima descrita. 
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trajetória intelectual de tal autor e configurou uma compreensão acerca da teoria de 

Wilber sobre a consciência humana, utilizou as evidências encontradas como 

subsídio para propor e encaminhar uma prática educativa, na perspectiva da 

Integralidade, voltada para formação de sujeitos que possam usufruir dos 

benefícios do estado unitivo da consciência. A principal constatação de seu 

trabalho é a existência de uma relação íntima entre o desenvolvimento da 

consciência e a educação. A concepção integral da consciência humana pode 

embasar o surgimento de uma Educação Integral e ser utilizada pelos educadores 

com um aporte teórico importante para o desenvolvimento integral dos educandos.  

Já a dissertação de Santana (2005) foi um trabalho empírico que utilizou a 

perspectiva “todos os quadrantes, todos os níveis”, de Wilber. Ela investigou os 

efeitos das atividades lúdicas na práxis pedagógica, objetivando potencializar o 

desenvolvimento individual da consciência. Também buscou compreender até que 

ponto um entendimento ampliado do desenvolvimento humano e da realidade 

associada à ludicidade pode influenciar no processo de (auto) formação e na 

vivência de relações interpessoais mais saudáveis. Assim, a partir da construção 

de um olhar integral sobre as atividades lúdicas e a ludicidade, ela fez uma 

associação entre os níveis de desenvolvimento da consciência e as possíveis 

experiências lúdicas presentes em cada um deles, verificando as repercussões 

para a trajetória evolutiva. O trabalho ainda traz uma reflexão sobre a vivência do 

sagrado na educação bem como sobre a importância da razão no processo do 

despertar e do integrar de níveis ampliados de consciência. 

Outro trabalho, com perspectiva semelhante ao anterior, foi a tese de 

Cordeiro (2012). Ela teve como objetivo elaborar, implementar e testar um 

componente curricular voltado para a Formação Humana de jovens e adultos do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, dentro de 

uma perspectiva multidimensional do Ser Humano. Nessa pesquisa, o pensamento 

de Wilber, através da concepção de Integralidade do SOI, foi um dos fundamentos 

teóricos e filosóficos para elaboração do componente curricular voltado para a 

Formação Humana. Os resultados da utilização desse componente demonstraram 

que é possível, dentro de uma instituição de ensino tradicional, o estímulo e a 

viabilização da Formação Humana, promovendo a compreensão de aspectos do 

interior do Ser Humano, favorecendo, assim, agir e decidir responsavelmente. Esta 
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tese aponta para um novo direcionamento das práticas educativas voltadas para 

um olhar mais integral. 

Além desses trabalhos, vale ressaltar a tese de Borba (2007) e a dissertação 

de Franciscone (2007). Tais estudos abordam a formação de educadores na 

perspectiva da Integralidade. Daí a relevância dessas pesquisas, uma vez que o 

educador é um dos principais responsáveis por pensar a tarefa pedagógica, sua 

visão sobre o humano vai influenciar diretamente a prática docente e esta 

influenciar a formação do educando. Sendo sua formação voltada para os 

princípios de uma Educação Integral, é provável que a sua prática reflita tais 

concepções. 

 Sem negar as contribuições de tais estudos, percebemos que, desde 2002, 

há uma lacuna de pesquisas acadêmicas, no nível de pós-graduação, que tenham 

como ênfase um estudo sistemático e aprofundado da utilização do Sistema 

Operacional Integral de Ken Wilber para educação, tanto do ponto de vista dos 

subsídios teóricos quanto da avaliação empírica. As pesquisas, em geral, limitam-

se à utilização apenas dos quadrantes, desconsiderando os demais elementos do 

SOI. Além disso, os trabalhos não relacionam os três elementos principais do 

processo educativo: educando, educador e tarefa pedagógica com o Mapa Integral 

proposto por Wilber. Assim, propomos, no presente estudo, levantar bases teóricas 

que estabeleçam pontes entre a Integralidade na visão de Ken Wilber e a 

educação, demonstrando as contribuições desse possível binômio para a formação 

dos sujeitos. 

 Logo, a justificativa de nosso trabalho se pauta nas inquietações pessoais ao 

longo do meu processo de formação, nas prováveis repercussões positivas que a 

proposta de Integralidade de Ken Wilber pode fazer emergir para a sociedade, a 

partir de sua inserção nas práticas educacionais e, ainda, na contribuição do 

pensamento de Wilber para aprofundar o debate acadêmico acerca da Educação 

Integral. Ademais, acreditamos que pesquisar sobre Integralidade nos permitirá 

estar em constante reflexão sobre nosso próprio processo de Formação Humana.  
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3 PROCESSO METODOLÓGICO 

 

 

Reescrever um autor, apropriar-se dele, é vasculhar 
em suas formulações teóricas um ponto de encontro 
com nós mesmos, com aquilo que escolhemos como 
objeto, com aquilo em que nós investimos nossa vida, 
nosso trabalho, nosso pensamento; tem a ver com 
uma entrega, nossa entrega a um tema, a um objeto, a 
um modo de pensar, que assumimos com os 
pesquisadores (FISHER, 2005, p. 120). 

 

Trataremos, a partir de agora, dos aspectos relacionados à metodologia. 

Dividimos esta seção em duas partes: uma teórica e outra abordando as etapas 

que realizamos na pesquisa. Na parte teórico-metodológica, discutimos sobre as 

características da hermenêutica, especificamente a hermenêutica como método e 

sobre as características da pesquisa bibliográfica, não como estratégia secundária, 

mas como crucial em nosso estudo. Na segunda parte da seção, traçamos o 

percurso que percorremos em nosso trabalho, dividido em três seções: o corpus da 

pesquisa, a compreensão das leituras e o momento da escrita “assinada”: a 

construção dos resultados. 

 

3.1 A Perspectiva Teórico-Metodológica 

 

No presente estudo, o problema de pesquisa consiste na ausência de um 

consenso sobre a definição de Educação Integral e a necessidade da ampliação do 

debate atual sobre tal temática, principalmente no que diz respeito às contribuições 

de Ken Wilber no campo educativo. Concentramos, assim, nossa atenção no 

estudo teórico entre o binômio da Educação Integral e a perspectiva de Ken Wilber, 

em busca de um maior entendimento do fenômeno da Formação Integral. Visamos, 

com isso, contribuir para a reflexão sobre práticas educativas que abranjam os 

diversos aspectos da dinâmica do viver humano a fim de se restabelecer a 

Integralidade do ser.  

Diante disso, tivemos a abordagem qualitativa nos embasando, uma vez que 

esta é fundamental para se explorar e entender um determinado tema ou assunto, 

a fim de tornar mais explícita a situação estudada (CRESWELL, 2010; 

MALHEIROS, 2011). Tal abordagem permite compreender, bem como aumentar o 
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conhecimento de um determinado fenômeno, principalmente quando este foi 

estudado de maneira incipiente ou as teorias que o abordam não contemplam a 

amplitude de suas dimensões, caso que acontece com o nosso problema de 

pesquisa.  

Em nosso estudo, a abordagem qualitativa de cunho exploratório pretendeu 

ser:  

 

[...] uma atividade sistemática orientada à compreensão de 
fenômenos educativos e sociais, à transformação de práticas e 
cenários socioeducativos, à tomada de decisões e também ao 
descobrimento e desenvolvimento de um corpo organizado de 
conhecimentos (ESTEBAN, 2010, p. 127). 

 

Como observado, a compreensão é o cerne na pesquisa qualitativa na qual 

os fenômenos não são medidos ou examinados em quantidade, frequência ou 

intensidade, e sim são analisados levando em consideração seus processos e 

significados. Contudo, são várias as perspectivas teóricas da abordagem qualitativa 

que almejam tal fim e, por isso, sua explicitação “proporciona um contexto e uma 

fundamentação para o desenvolvimento de pesquisa e uma base para sua lógica e 

seus critérios de validação” (ESTEBAN, 2010, p. 52).  

Consonante com o que desejamos neste trabalho, a hermenêutica foi a 

corrente teórico-metodológica que nos norteou na pesquisa. Tal escolha ocorreu, 

porque ela propicia compreender e não apenas explicar os aspectos relevantes dos 

textos a serem analisados. Entender a compreensão da hermenêutica como 

desvelamento interpretativo é afirmar que o compreender realizado com 

consciência metodológica não deve tender a considerar apenas as próprias 

interpretações, mas também torná-las conscientes para poder verificá-las e, dessa 

forma, alicerçar a compreensão sobre o próprio objeto a interpretar (GHEDIN, 

2004). 

Assim, a hermenêutica vem ocupando uma posição de destaque nas 

pesquisas sociais contemporâneas, uma vez que “tem aberto um enorme leque de 

possibilidades para a compreensão dos problemas, limites e perspectivas das 

Ciências Humanas em geral” (COSTA, 2002, p. 86). Nesta ótica, a hermenêutica 

pode assumir uma posição filosófica, na qual ela se faz presente nos estudos como 

uma categoria de análise ou pode ser utilizada como um método, estratégica na 

qual nos aprofundaremos.  
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3.1.1 A hermenêutica como método 

 

No nosso trabalho, a hermenêutica foi utilizada como método. Com a 

intenção de se alcançar os objetivos almejados, utilizamos o enfoque hermenêutico 

interpretativo à luz da abordagem de Coreth. Isso ocorreu porque foi realizado um 

estudo teórico no qual a compreensão das obras selecionadas tornou-se 

imprescindível. Sabemos que “a importância dos dados não está em si mesmos, 

mas em proporcionarem respostas às investigações” (LAKATOS; MARCONI, 2007 

p. 169). Para Coreth, a hermenêutica  

 

[...] significa declarar, anunciar, interpretar ou esclarecer e, por 
último traduzir. Apresenta, pois, uma multiplicidade de acepções, as 
quais, entretanto coincidem em significar que alguma coisa é 
“tornada compreensível” ou “levada à compreensão” (CORETH, 
1973, p. 1). 

 

Um dos aspectos principais que Coreth (1973) aborda, e no qual nos 

subsidiamos, é a compreensão como um constante movimento, uma abertura a 

novas possibilidades de entendimento. Assim, a interpretação será realizada 

partindo-se da ideia de círculo hermenêutico no qual, a cada etapa de análise de 

cada texto, buscamos um esclarecimento mais refinado dos conteúdos estudados a 

partir de conceitos preliminares.  

Para Coreth (1973), a compreensão é baseada em um o olhar anterior, em 

uma antecipação projetora, a pré-compressão que progride e se amplia 

constantemente. “Do todo do meu mundo de compressão resulta uma pré-

compreensão, que abre uma primeira via de acesso à compreensão” (CORETH, 

1973, p. 90). Entendemos, assim, o círculo não como uma circunferência fechada, 

mas como uma espiral aberta a novas compreensões que irão enriquecer e 

aprofundar as pré-compreensões em um movimento de diálogo. A cada volta que a 

espiral fez se baseou em uma nova pré-compreensão que ampliou nossa 

concepção sob o objeto de estudo. 

Portanto, nesse trabalho, a realização dessa interpretação envolveu três das 

quatro estruturas de compreensão que Coreth (1973) descreve, são elas: estrutura 

de horizonte, a estrutura circular e a estrutura dialógica. A quarta estrutura, a 

estrutura de mediação, consiste em uma diferenciação entre a realidade concreta 

(mundo objetivo e imanente) onde estão presentes todas as nossas compreensões 
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parciais e um mundo transcendente (o Ser) que está além de tudo isso. Nessa 

estrutura haverá uma mediação entre o dizível e o indizível. Porém não a 

utilizaremos como pressuposto metodológico por divergências teóricas, uma vez 

que, na visão de Wilber (2007), não há essa diferenciação. Para ele, o Ser 

transcende e inclui absolutamente tudo, é algo mais amplo, não separado da 

dimensão imanente, o Ser é plenamente imanente, plenamente transcendente. 

A estrutura de horizonte, que apresenta um caráter mais objetivo da 

compreensão, tem como fundamento que todo fenômeno específico está inserido 

em um contexto mais amplo, no qual o entendimento deste permite que haja o 

entendimento do fenômeno singular, bem como cada conteúdo singular entendido 

amplia o entendimento da totalidade do contexto de sentido. Dessa forma, há uma 

dança entre a parte e todo, entre o todo e a parte, um depende do outro para que 

ocorra a compreensão. O contexto que dá sentido é essencial para uma 

interpretação compreensiva dos fenômenos, mas devemos enfatizar que a 

compreensão absoluta do contexto “não pode ser apreendida imediatamente em si 

mesma” (CORETH, 1973, p. 101), pois pode aparecer algo que incitará outras 

leituras sobre o objeto.  

Diante disso, as obras de Wilber foram analisadas a partir dos diversos 

contextos em que foram produzidas, levando em consideração as influências que o 

autor recebeu em cada momento específico. Ademais, podemos considerar que a 

Educação Integral será o objeto de estudo específico e a Integralidade o contexto 

mais amplo.  

Já na estrutura circular, a subjetividade se faz presente. Há uma relação 

entre a pré-compreensão que possuímos a partir de nossas vivências, nossa 

história, nossa cultura e a novas aquisições que adquirimos no processo de 

pesquisa. Essas novas aquisições ampliam profundamente o entendimento do 

objeto e transformam as pré-compreensões em novas compreensões que vão ser 

modificadas por outros conhecimentos e assim sucessivamente, possibilitando a 

ampliação de sentido do objeto de pesquisa.  

Com a nova compreensão enxergamos e entendemos mais profundamente 

o objeto e, consequentemente, isso repercutirá na percepção subjetiva do mesmo. 

Assim, é imprescindível, nesse processo, que a subjetividade esteja de acordo com 

o lado objetivo da estrutura do texto (os significados das palavras, a gramática). O 
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intuito é que não haja conflito entre essas duas dimensões e caso isso aconteça, 

volta-se ao texto para desfazer o conflito. 

Nessa ótica, a atitude que adotamos neste processo foi de abertura ao novo, 

foi de desejo de aprofundamento da compressão sobre Integralidade a cada giro da 

espiral. Dessa forma, foram realizadas leituras e releituras dos textos com a 

intenção de ser obter uma compreensão ampliada sobre o fenômeno específico.  

No que se refere à estrutura de diálogo, percebemos que esta está presente 

tanto na primeira estrutura no que diz respeito à interação entre a parte e o todo; 

como na segunda estrutura, entre a pré-compreensão e a compreensão. O diálogo, 

contudo, só pode acontecer sobre um mesmo objeto. Com as palavras de Coreth 

(1973, p. 103), “a compreensão de um enunciado no diálogo somente se fará, se 

olharmos juntos para a coisa”. Esse diálogo, portanto, pode ocorrer entre 

indivíduos, num processo de abertura recíproca para entender o que o outro quer 

dizer e, ao mesmo tempo, para estarmos receptivos a novos conteúdos. Com isso, 

o intuito é aprofundar e/ou corrigir os o entendimento sobre algo.  

Além desses diálogos citados, fizemos outro com pesquisadores10 que 

realizam trabalhos na perspectiva wilberiana no contexto da educação e da 

psicologia. Entendemos que tal ação permitiu confrontar as nossas compreensões 

com a de outras pessoas, ou seja, a minha compreensão foi “acrescentada” pela 

compreensão do outro que pesquisa o mesmo objeto. Gerou-se, portanto, um 

movimento entre o objeto a ser pesquisado e os outros pesquisadores que 

possuem suas próprias experiências de mundo e, diante disso, seus horizontes de 

compreensão do mundo precisam ser considerados e interligados. Nessa dinâmica, 

criou-se uma nova pré-compreensão que foi o incentivo para reiniciarmos mais 

uma volta no círculo hermenêutico. 

O método hermenêutico foi desdobrado dentro da estrutura da pesquisa 

bibliográfica, ou seja, houve um entrelaçamento entre eles para possibilitar a 

análise entre a concepção de Integralidade descrita por Wilber a e Educação 

Integral. Isto ocorreu em um processo reflexivo denso e intenso na relação entre o 

que as obras de Wilber abordam e a problemática de nossa pesquisa. 

 

                                                           
10

 Os pesquisadores fazem parte de um grupo de estudo constituído pelo professor/orientador 
Aurino Lima Ferreira, mestrandos na linha de pesquisa de Educação e Espiritualidade, por 
estudantes de graduação do curso de psicologia e por profissionais que tem interesse na 
perspectiva de Integralidade de Ken Wilber. 
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3.1.2 A pesquisa bibliográfica 

 

A pesquisa bibliográfica, então, foi utilizada como um suporte para o método 

hermenêutico. De acordo com Creswell (2010); Flick, (2009); Lakatos e Marconi 

(1996, 2007), tal pesquisa compreende toda bibliografia tornada pública no que diz 

respeito a um tema de estudo. Muitas vezes, ela é utilizada apenas como um 

dispositivo preliminar para definir o problema, conhecer as pesquisas que já foram 

desenvolvidas na área de interesse, conhecer novas temáticas que precisam de 

um olhar mais aguçado dos pesquisadores. Pode ser utilizada como subsídio para 

fundamentar o problema na introdução da pesquisa, em uma parte separada com o 

título “revisão da literatura” ou para comparar os resultados no relatório final. 

Também podemos afirmar que  

 

[...] a pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do 
registro disponível, decorrentes de pesquisas anteriores, em 
documentos impressos como livros, artigos e teses etc. Utiliza-se 
de dados ou de categorias teóricas já trabalhadas por outros 
pesquisadores e devidamente registrados. Os textos tornam-se 
fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a 
partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos 
constantes dos textos (SEVERINO, 2011, p. 122). 

  

Flick (2009) alega que ela é, algumas vezes, uma estratégia complementar 

para outros métodos como a entrevista, a observação, a etnografia e, em outras 

situações, é um método autônomo. No presente trabalho, nós a utilizamos em 

constante diálogo com o estudo hermenêutico. Assim, para nós, ela não é uma 

“mera repetição do que foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o 

exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões 

inovadoras” (LAKATOS; MARCONI, 2007, p. 185). 

Para a realização deste tipo de pesquisa, é necessário definir as fontes que 

podem ser: imprensa escrita, meios audiovisuais, material cartográfico e 

publicações. Todas elas fornecem diversos dados ao pesquisador e exigem 

manipulação e procedimentos diferentes. Em nosso caso, debruçamo-nos sobre as 

publicações. Esse tipo de fonte bibliográfica inclui teses, dissertações, monografias, 

publicações avulsas, pesquisas e livros. 

De acordo Lakatos e Marconi (2007), a realização da pesquisa em 

publicações deve ser constituída por oito fases distintas: elaboração do tema, 
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elaboração do plano de trabalho, identificação, localização, compilação, 

fichamento, análise e interpretação dos dados e redação. Dessas, enfatizamos as 

que estão descritas abaixo, uma vez que a primeira e segunda já foram 

desenvolvidas para o delineamento do projeto. 

1 - Identificação - é o momento no qual se reconhece o assunto pertinente 

ao tema da pesquisa, podendo ocorrer através de catálogos onde as obras podem 

estar disponibilizadas. Atualmente esse processo pode ser realizado nos sites de 

busca. Com o material selecionado, faz-se um levantamento pelo sumário ou índice 

dos assuntos abordados que são de interesse para o pesquisador e, além disso, 

pode-se verificar a bibliografia utilizada, sobre o mesmo tema, pelo(s) autores das 

obras selecionadas.  

2 - Localização - consiste na maneira de encontrar as obras identificadas, 

podendo ser através das bibliotecas ou livrarias. 

3 - Compilação11 – a organização do material para realização de cópias 

quando necessário.  

4 - Fichamento - é a sistematização das publicações selecionadas. O 

fichamento é fundamental na pesquisa por permitir uma organização das obras no 

que se refere a seus conteúdos, citações, realização de análises e críticas dos 

materiais, ou seja, nelas estarão os elementos fundamentais para o 

desenvolvimento do trabalho.  

5 - Análise e interpretação dos dados  

6 - Redação – escrita do relatório de pesquisa 

Utilizando os aspectos apresentados da hermenêutica como método e da 

pesquisa bibliográfica, descreveremos, no item abaixo, o caminho que seguiremos 

em nosso estudo. 

 

3.2 O Percurso da Pesquisa 

 

Em consonância com o que foi relatado anteriormente, a nossa pesquisa, 

em linhas gerais, se desenvolveu em três etapas principais: 1º etapa: O corpus da 

pesquisa - referente à identificação, localização e compilação das obras; 2º etapa: 

A compreensão das leituras - referente ao fichamento, análise e interpretação dos 

                                                           
11

 Esta pode ser a etapa da aquisição pela compra das publicações necessárias a realização do 
estudo. 
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dados e 3º etapa: o momento da escrita “assinada”: a construção dos resultados – 

referente à redação. 

 

3.2.1 O corpus da pesquisa 

 

Esta é a etapa na qual foi realizada a seleção das obras de Ken Wilber que 

caracterizam seu pensamento teórico-filosófico, bem como aquelas que retratam 

sua Abordagem Integral, as obras que são expoentes de seu método integral, 

como será descrito a seguir.  

  O primeiro caminho que trilhamos foi a construção de um corpus, ou seja, a 

amostragem dos textos que subsidiaram nossa pesquisa, que tem o objetivo de 

compreender como a visão de Integralidade de Wilber pode colaborar para uma 

Educação Integral. Já que nos debruçamos nas ideias deste autor, nos 

restringimos aos livros publicados por ele ou sob sua colaboração. Dessa forma, 

não utilizamos releituras de Wilber elaboradas por terceiros. Sabemos que as 

releituras são textos relevantes, podem facilitar o acesso de certos conceitos, uma 

vez que estes já foram interpretados e podem estar em uma linguagem de mais 

fácil compreensão. Porém, estas interpretações podem apresentar certas 

deturpações teóricas que queremos evitar. 

Logo, para a construção do corpus inicial, identificamos os livros publicados 

pelo autor por meio de uma pesquisa nos sites de livrarias e nos sites de busca 

(lócus da pesquisa) e realizamos uma leitura inicial de resumos, resenhas, 

sinopses, comentários sobre eles e/ou leitura, nos livros, de índices ou sumários, 

verificando os títulos dos capítulos e suas subdivisões. O critério de seleção desse 

material bibliográfico foi a presença proeminente, nessas obras, da perspectiva de 

Integralidade de Wilber, ou seja, essa seleção foi realizada mediante a abordagem, 

nos livros, de alguns descritores, como: fundamento teórico e filosófico de Wilber; 

conceito de Integralidade; elementos que compõem a sua Visão Integral. 

Acreditamos que essas temáticas forneceram subsídios para que pudéssemos 

fazer inferências relacionadas à educação e, mais especificamente, ao educador, 

ao educando e à tarefa pedagógica.  

Além desses descritores, outros poderiam surgir, já que para o processo de 

compreensão a que nos propusemos, fizemos uma leitura aprofundada dos textos 
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selecionados e, a partir disso, poderíamos vislumbrar outros aspectos relevantes 

para abarcar com mais clareza nossos objetivos. 

Outro aspecto que provavelmente propiciaria a culminância de novos 

descritores seria a possível leitura de outros livros que poderiam ser incorporados 

ao corpus de nossa pesquisa. Esses novos livros seriam selecionados, caso 

houvesse necessidade de um maior esclarecimento sobre a perspectiva do autor 

que poderiam estar incipiente nas obras selecionadas. Dessa forma, ressaltamos 

que nosso estudo teve uma perspectiva de abertura a novas leituras e a novos 

conceitos. Selecionamos alguns dos livros de Wilber para a constituição de nosso 

corpus. Abaixo, está uma descrição dessas obras:  

O Olho do Espírito: uma Visão Integral para um mundo que ficou 

ligeiramente louco pode ser considerado uma introdução à Visão Integral, um livro 

que nos trouxe, na época de sua publicação, questões inovadoras sobre os 

aspectos do humano. Ele demonstra a importância da Abordagem Integral para 

diversas áreas do conhecimento e a consequente alteração nas concepções que 

possuímos sobre essas áreas. Ken Wilber faz uso de modelo do espectro da 

consciência e nos instiga a contemplar os fenômenos diversos, levando em 

consideração o corpo, a mente, a alma e o espírito. Além disso, traz, para nós, um 

sumário histórico de seu trabalho através de uma descrição de suas fases de 

estudo e discussão de alguns fundamentos de seus livros, contextualizando-os, 

comparando-os a outras abordagens. A relevância desses comentários se dá por 

ser uma resposta às críticas recebidas pelo autor e, ao mesmo tempo, 

conhecermos seu olhar sobre sua própria escrita, permitindo-nos o 

aprofundamento em suas ideias. Ele discute também o lugar do Espírito em nossas 

experiências de vida e as consequências de colocá-los em determinados espaços 

para a humanidade. Outro aspecto contido nesta a obra é a relação entre a 

orientação humanista espiritual e psicologia, filosofia, antropologia e arte.  

Psicologia Integral: consciência, espírito, psicologia, terapia é a obra na qual 

está organizada sua Visão Integral sobre o desenvolvimento humano, é 

considerado o marco desta perspectiva. Nela, Wilber inclui a sua concepção de 

níveis de consciência, o conceito de linhas de desenvolvimento que foi 

consequência do aprofundamento de suas pesquisas em sua segunda fase de 

estudos, a desenvolvimentista. Assim, Wilber desenvolveu e analisou um modelo 

psicológico que inclui níveis e linhas de desenvolvimento, estados de consciência e 
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do eu. Ele apresenta mapas que correlacionam as diversas visões sobre o humano 

em diferentes momentos históricos, mostrando correlações entre elas, ou seja, 

apresenta as diferentes concepções do Oriente e Ocidente, da pré-modernidade, 

modernidade e da pós-modernidade. A publicação abrange a abordagem os quatro 

quadrantes, explicitando que o desenvolvimento individual percorre cada dimensão, 

podendo crescer em cada uma delas nas linhas de desenvolvimento dos diferentes 

níveis. 

A Prática de Vida Integral: um guia do século XXI para a saúde física, 

equilíbrio emocional, clareza mental e despertar espiritual foi escrito por uma 

equipe com experiências diversas sobre a teoria e as práticas relacionadas à 

perspectiva integral. Todavia, Ken Wilber está presente em suas contribuições na 

organização dessas várias experiências e olhares dos autores do livro. A obra tem 

como objetivo principal oferecer um roteiro, um caminho, um como transformar a 

complexidade da teoria em vivências cotidianas, sem, no entanto, desmerecer os 

fundamentos teóricos da Visão Integral. O livro é dividido em módulos nos quais há 

inclusão e organização de práticas transmitidas ao longo dos séculos, indo das 

práticas da pré-modernidade, modernidade e pós-modernidade. Nesses módulos, 

os autores apresentam, em uma abordagem de fácil compreensão, o Sistema 

Operacional Integral; convidam- nos ao desenvolvimento da “liberdade com relação 

ao mundo” e da “plenitude no mundo”. Ressaltam também a importância de um 

desenvolvimento plenamente equilibrado e em consonância com a profundidade e 

extensão da existência humana, trabalhando o corpo, a mente, o espírito e nossos 

aspectos psicológicos profundos. Assim, poderemos ter acesso à realização dos 

estados de consciência elevados, proporcionando o crescimento humano e o 

despertar espiritual. 

Espiritualidade Integral: uma nova função para a religião neste início de 

milênio é uma obra na qual Wilber, com sua Abordagem Integral, formula uma 

teoria para espiritualidade. Teoria de extrema relevância por cogitar a possibilidade 

de realidades espirituais em nosso atual contexto de descrença e exacerbação do 

cientificismo, em detrimento de aspectos das nossas experiências. A inserção 

desta teoria pode minimizar conflitos entre religiões e esclarecer confusões entre 

as definições de religião e espiritualidade. O intuito do livro, então, é relatar a 

aplicação, no cotidiano, da espiritualidade em uma perspectiva integral, constatar a 

existência do espírito, descrever os estágios de desenvolvimento espiritual, a 
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função da meditação ou da contemplação. Além disso, discute as abordagens 

religiosas do Ocidente e Oriente, relacionando-as com a tradição, com as correntes 

modernas e pós-modernas. Tal temática, portanto, mesmo sendo relegada em 

nossa sociedade, é fundamental para o entendimento da espiritualidade para a 

formação integral do humano. 

Uma Teoria de Tudo é um livro que apresenta uma proposta de uma teoria 

contrária àquelas que afirmam poder explicar tudo, mas que apenas unificam os 

fenômenos da dimensão física. Essas teorias esquecem a existência do corpo, da 

alma e do espírito, exclusivamente ressaltam a matéria. Entretanto, a Teoria de 

Tudo que Wilber sugere, leva em consideração todas as dimensões do Kosmos 

(que abrange os reinos emocional, mental e espiritual e também o reino físico) no 

ser, na cultura e na natureza. As principais temáticas que ele aborda são a 

Dinâmica em Espiral, “todos os quadrantes e todos os níveis”, fazendo uma relação 

ente ciência e religião, o mapa dos Kosmos e a descrição de práticas 

transformativas integrais. A obra nos faz refletir sobre outras possibilidades do viver 

humano, demonstrando a viabilidade de concretização em diferentes áreas de 

atuação, bem como explicita que trata, panoramicamente, a Visão Integral. Além 

disso, Wilber nos levará a um caminho no qual a fragmentação, a incompletude 

podem ser dissipados em prol de uma visão mais integral de nós mesmos e de 

nossas experiências.  

Uma Visão Integral: uma introdução à revolucionária Abordagem Integral da 

vida, de Deus, do universo e de tudo mais é um livro que retrata resumidamente, 

mas de maneira clara, a Abordagem Integral de Wilber, ou seja, seus principais 

elementos, a forma como eles se relacionam e a sua maneira de funcionamento. 

Este é um livro que permite ter uma compressão básica da teoria formulada de 

Wilber, sendo um dos primeiros textos selecionados para o contato com o autor. 

Acreditamos que essas obras nos forneceram subsídios para uma 

compreensão integral do humano, que nos permitiu refletir sobre uma educação 

também integral. Isso se deve ao fato de que para a formulação desta última é 

necessário uma concepção integral dos indivíduos, possibilitando um 

direcionamento nos processos formativos que contemplarão todas as dimensões 

do ser. 
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3.2.2 A compreensão das leituras  

 

Etapa na qual foram realizadas as sistematizações das produções de Ken 

Wilber selecionadas na etapa anterior. Assim, posterior à construção do corpus, 

foram realizadas leituras de cada texto selecionado e seu respectivo fichamento. 

Durante este processo, levamos em consideração a proposta do círculo 

hermenêutico explicitado anteriormente. 

O passo inicial foi escolher o texto e lê-lo orientado pela interrogação que 

norteia nossa pesquisa: Como a perspectiva de Integralidade de Ken Wilber pode 

colaborar para se pensar uma Educação Integral e uma educação que visa à 

humanização? Como a questão é abrangente e precisávamos fazer revelar nossos 

objetivos, necessitamos fazer questões mais direcionadas como: qual é o 

fundamento teórico e filosófico de Wilber?; qual é seu conceito de Integralidade?; 

quais são os elementos que compõem a sua Visão Integral?; quais são os insights 

relacionados à educação no que diz respeito ao educador, ao educando e à tarefa 

pedagógica?.  

No que diz respeito ao fichamento, realizamo-lo através da ficha de 

documentação temática. Severino (2007) nos alerta que, nesta ficha, a partir de um 

planejamento sistemático, serão apreendidos os conteúdos relativos aos temas 

importantes para o estudo. Tais temas foram construídos a partir das perguntas 

que nortearam nossa leitura.  

Assim, baseamo-nos nas orientações de Lakatos (1996), Lakatos e Marconi 

(2007), Lima (2004) e Severino (2007), para a construção da ficha temática, 

demonstrada no quadro a seguir: 

 
 Quadro 1 - Modelo da ficha de documentação temática 
 

TEMA 

Número do capítulo do livro Referência Bibliográfica de acordo com a 
ABNT 

Número ou intervalo de página (s) na(is) qual 
(is)se encontra (m) o(s) conteúdo(s) do 
capítulo 

Conteúdos relevantes e suas simbologias: 
- citações que podem fortalecer os argumentos 
no momento da escrita do relatório de pesquisa 
serão colocadas entre aspas; 
- resumos do argumento do autor estarão em 
itálico; 
- análises pessoais sobre o conteúdo lido 
estarão sublinhadas. 

 Fonte: Adaptado de LAKATOS, 1996; LAKATOS; MARCONI, 2007; LIMA, 2004 e 
SEVERINO, 2007. 
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Como utilizamos o círculo hermenêutico, o preenchimento destas fichas de 

leitura foi realizado no computador para facilitar o registro da ampliação do 

entendimento da temática. Isso se deve ao fato de que novas compressões 

surgiram ao longo das leituras dos textos devido ao amadurecimento intelectual da 

mestranda a cada giro na espiral. 

Com essas ideias em mente, quando realizamos a primeira leitura e fizemos 

os apontamentos necessários, identificamos lacunas que dificultaram a nossa 

compreensão, tais como: termos, conceitos, expressões, ideias desconhecidas, 

ausência de informações sobre o contexto histórico-cultural do texto que eram 

cruciais para o seu entendimento, incipiente conhecimento sobre o autor que eram 

indispensáveis ao conhecimento do objeto de estudo, entre outros elementos. 

Buscamos, então, preencher essas lacunas e consequentemente ampliar o 

círculo hermenêutico com fontes secundárias como consultas em livros, em 

dicionários, em artigos científicos e em encontros com pesquisadores que estudam 

o autor em questão. Dito de outra forma, nosso corpus, que são os livros escritos 

por Wilber, pôde ser compreendido melhor a partir de outras leituras. Neste 

momento, o pressuposto metodológico da estrutura de horizonte se fez presente, 

ou seja, para entender a parte é preciso entender o todo e vice-versa. Com estas 

informações, uma releitura foi realizada a fim de ampliarmos a compreensão que 

tivemos na primeira leitura. Novos apontamentos foram feitos a partir dessa 

releitura e uma nova pré-compreensão foi constituída.  

Verificamos, assim, que os fundamentos da estrutura circular, o ciclo da pré-

compreensão - nova compreensão - nova pré-compressão e assim 

sucessivamente, foi realizado. A nova compreensão, por ser aberta, esteve exposta 

a outros conhecimentos que ampliaram a nossa visão durante a releitura do texto, 

aprofundando cada vez mais os aspectos relativos ao fenômeno estudado. Em 

cada uma dessas voltas do círculo hermenêutico, a escrita foi nossa aliada, 

registramos nossas concepções em cada giro que fizemos na espiral da 

compreensão. 

Além dessas estruturas, utilizamos a estrutura de diálogo, que foi 

estabelecida entre os participantes do grupo de estudo e a mestranda. Isso ocorreu 

nos encontros para discussão das compreensões construídas com a leitura dos 

textos que fazem parte do corpus do trabalho. Conduzimos uma análise entre 

nossos horizontes de compressão a fim de proporcionar uma ampliação dos 
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mesmos. Nessas discussões, novas compreensões foram formadas e este novo 

olhar foi utilizado para releitura dos textos. Novamente se fizeram os apontamentos 

advindos da ampliação da compreensão. 

Mediante o exposto, realizamos, no mínimo, três círculos hermenêuticos 

para cada texto. O primeiro círculo se refere à leitura a qual nos levou à criação da 

estrutura de horizonte. Esta nos forneceu novos conceitos, que foram inseridos no 

segundo círculo no qual superamos os pré-conceitos que tínhamos na primeira 

leitura. E o terceiro círculo aconteceu a partir dos novos horizontes de 

compreensão que foram estabelecidos com a estrutura de diálogo.  

Sabemos que o círculo pode se aprofundar indefinidamente. Entretanto, em 

face da limitação do tempo disponível, acreditamos que os três giros na espiral 

permitiram atingir a interpretação e análise dos textos, de modo que pudemos 

contemplar os objetivos estabelecidos.  

As compreensões realizadas no círculo hermenêutico propiciaram a 

elaboração de um texto pessoal, no qual pretendemos ir além do caráter descritivo 

das principais ideias do autor estudado. Estas foram identificadas no encontro entre 

nosso objeto de estudo e a perspectiva de Wilber. Pensamos nisso com o desejo 

de que a Integralidade concebida pelo pensador reverberasse sobre nós, 

possibilitando um salto que nos permitisse, não só pensar a partir dele, mas 

seguirmos nosso caminho reflexivo durante os momentos de análise para escrita e 

de escrita para análise. 

 

3.2.3 O momento da escrita “assinada”: a construção dos resultados 

 

 Apoiado no conteúdo dos momentos acima citados, redigimos uma análise 

que apontou as principais contribuições do pensamento de Wilber para uma 

Educação Integral que visasse à Formação Humana. 

A escrita do relatório final foi a ocasião na qual as compreensões efetuadas 

se organizaram. Para nos auxiliar nesse processo, utilizamos a estratégia 

idealizada por Bicudo e Klüber (2011) no que se refere à unidade de significado 

(US) e aos núcleos de ideias. Segundo esta autora, quando interrogamos algo no 

texto, algumas de suas partes são significativas e estas são chamadas de unidades 

de significado. Em nosso estudo, as US foram identificadas a partir das 

compreensões realizadas para cada tema que estabelecemos na realização do 
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círculo hermenêutico. Posteriormente, fizemos uma sistematização de todas as US 

correspondentes a cada temática específica, com o intuito de realizarmos 

convergências até o ponto de encontrarmos os núcleos de ideias. 

 

O termo “núcleo de ideias” refere-se à convergência de sentidos e 
significados que se entrelaçam de maneira a fazer emergir um 
significado mais abrangente que carrega consigo os primeiros 
significados e aponta um espectro de sentidos mais amplo, ao 
mesmo tempo em que mantém a articulação das ideias essenciais 
desse núcleo abertas a possibilidades de mais compreensões 
(BICUDO; KLÜBER, 2011, p. 907). 

 

 Nessa estruturação, estivemos em uma constante de reflexão e escrita do 

que foi refletido; em um movimento de entrega ao compreendido, de abertura ao 

instituído, ao mesmo tempo em que se questionou o novo que está a nos 

interpelar. Com os núcleos de ideias focamos o cerne do pensamento do autor, que 

foi o mote para pensarmos com ele e pensarmos a partir do contexto em que está 

imerso nosso objeto de pesquisa. 

Percebemos, assim, que a associação entre as compreensões no círculo 

hermenêutico e seu aprofundamento no processo de escrita, a partir dos núcleos 

de ideias, forneceram respaldo para podermos realizar o que Fisher (2006), ao citar 

Derrida, chama de “leitura assinada”. Nesse processo, a escrita deve 

 

[...] ultrapassar as aplicações imediatistas e apressadas de um 
autor ou de um conceito, adorna-se deles e arriscar-se ir além, 
justamente porque estamos de alguma forma escrevendo algo 
nosso, inscrevendo a nós mesmos numa criação genuína e 
particular [...] (FISHER, 2005, p. 121). 

 

O que entrou em jogo foi a permissão que demos aos sentidos para que a 

escrita do outro, após sua compreensão, se mostrasse, nos afetasse, nos tocasse, 

nos falasse as sutilezas de seus conceitos e a beleza da construção de seu 

pensamento. Dessa forma, deixasse-nos expirar o que foi envolvido e enriquecido 

por nós, mobilizando-nos para uma escrita que teve um caráter nosso, mas 

propiciado pela leitura sobre Wilber. Assim nos permitimos falar, escrever por nós 

mesmos nos caminhos do nosso objeto de pesquisa para revelá-lo. 

No entanto, não se pode conhecer a totalidade de um fenômeno, a 

possibilidade da compreensão definitiva não existe na perspectiva hermenêutica. O 
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que desejamos foi contribuir com novos avanços, novas compreensões para que 

se tornem pré-compreensões para futuras pesquisas.  

 A partir do relatado, compreendemos que a escolha da abordagem 

hermenêutica ocorreu por tratarmos de uma temática eminentemente humana, que 

é a educação e, dessa forma, a metodologia deve adequar-se ao objeto de estudo.  

Além do mais, como o processo educacional é dinâmico, mutável e depende 

do contexto, nossa construção de resultados não se intitulou como conclusões. 

Isso ocorre uma vez que a compreensão é algo em constante movimento, não 

fechada, não definitiva, relacionada com o olhar de cada pessoa. Sob essa ótica a 

análise hermenêutica é uma trajetória em devir. 

Diante disso, nas próximas seções, estão os aspectos lidos em Wilber que 

seduziram nosso olhar como educadores mediante os questionamentos que 

fizemos ao ler seus textos. Demarcamos tais aspectos em tópicos e subtópicos, 

que se referem às unidades de significado. Em seguida, sistematizamo-las nos 

núcleos de ideias e fizemos a síntese que está apresentada quando abordamos os 

aspectos educacionais. Dito de outro modo, as seções a seguir revelam como 

vimos as obras de Wilber com a lente da educação. 
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4 UM SOBREVOO NA VIDA DE KEN WILBER 

 

 

Nesta seção, apresentamos brevemente a vida e obra de Ken Wilber, 

descrevendo seu percurso espiritual, seu encontro e aprofundamento nas práticas 

meditativas, e, paralelamente, descrevemos seu percurso intelectual, que foi 

associado a suas experiências espirituais. Vimos que esses caminhos culminaram 

com a sistematização de sua teoria.  

 

4.1 A História de Ken Wilber 

 

Ken Wilber é um autor norte-americano no qual a difusão de seus estudos 

move-se em direção crescente e suas ideias repercutem nas mais diversas áreas. 

No Brasil, esse crescimento ainda se encontra em um ritmo lento, principalmente 

na área educacional como demonstrado na justificativa desse trabalho. Mas, uma 

vez que estamos em uma época na qual as abordagens monológicas respondem 

incipientemente aos anseios de uma sociedade complexa, a Abordagem Integral 

pensada por Wilber apresenta-se como outra lente que nos mostra novas 

perspectivas do que está ao nosso redor.  

A Abordagem Integral não foi criada em um único instante de criatividade, 

não surgiu de um lampejo de inspiração. Foi fruto de décadas de estudos e escrita 

que se complexificaram à medida que ele imergia mais fundo em suas pesquisas. 

A cada livro que era escrito, trazia inovações de sua obra antecessora, com novas 

reflexões e complementações. Nessa dinâmica, conceitos foram elaborados, outros 

foram modificados e alguns abandonados. Seu processo criativo era fluido, não se 

deixava fixar por suas “certezas”. De fato, as certezas não eram taxativas, eram 

abertas a novos encontros teóricos.  

 

Ainda que atento e disponível para revisar invariavelmente seus 
próprios conceitos e sistemas, a intenção última de Wilber sempre 
foi a de recolocar a realidade do “Espírito” dentro do cotidiano 
ocidental, tanto leigo quanto científico (RAMOS, 2007, p. 62). 

 

O pensamento de Wilber renovava-se continuamente, ele estava em 

constante amadurecimento com a sua escrita. Como Wilber se destacou nos 
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estudos desde muito cedo, podemos pensar que sua habilidade para escrita 

sempre se mostrou evidente, contudo sua sensibilidade literária apenas se 

desvelou quando ele teve a necessidade de compartilhar suas ideias (RAMOS, 

2007). 

A compreensão dessa jornada de ampliação intelectual acontece quando 

conhecemos sua trajetória de vida que possibilitou a busca que se tornou 

propulsora do sentido de sua existência. Descrevemos sua história de acordo com 

as fases de produção wilberianas. 

Ken Wilber, cujo nome completo é Kenneth Earl Wilber Jr., desde cedo se 

interessou pelas ciências (física, química e biologia e matemática) e foi um ótimo 

aluno sendo apelidado como “The Brain” (O Cérebro) por sempre ter excelente 

desenvoltura nas avaliações escolares (RAMOS, 2007). Sua paixão pela ciência 

fica evidente quando o próprio Wilber afirma que sua primeira satisfação intelectual 

foi quando, aos dez anos, comprou um livro de química e seus momentos mais 

felizes foram nos laboratórios montados em sua casa (WILBER, 1982).  

Veremos que isso depois se modificou, não em relação ao aspecto da 

dedicação aos estudos, mas na área de interesse. Vale ressaltar que ele não só 

era disciplinado nos aspectos cognitivos, como também nas atividades físicas e 

sociais. Wilber era apreciador do convívio com as pessoas e do prazer que isso lhe 

proporcionava. Tais características desmistificam a ideia de que quem é bom nos 

estudos não pode ser bom em outras áreas ou vice-versa.  

Devido ao seu desempenho acadêmico (sempre sendo o melhor da turma), 

Wilber diz que, para ser considerado normal e saudável, foi rebelde na 

adolescência e no final do ensino médio. No início da universidade, bebeu e se 

envolveu com muitas garotas, mas a sua paixão verdadeira, como já comentamos, 

era a ciência (WILBER, 1982).  

Para entendermos a sua a intensa dedicação pelos estudos e o seu apreço 

social, iremos abordar alguns aspectos de sua estrutura familiar. Wilber nasceu em 

janeiro de 1949 na cidade Oklahoma City e é filho de pai funcionário da Força 

Aérea, carreira que exige bastante disciplina, característica que Wilber 

provavelmente herdou de seu pai, observada em sua conduta intensa de 

sistematização e produções literárias posteriores. Mudanças constantes de cidade, 

devido à carreira paterna, proporcionaram-lhe vivências peculiares. Ele aprendeu a 

ter uma atitude de tolerância a todos, ou seja, formou uma habilidade de atenção 
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às manifestações plurais. Essa foi a forma que ele encontrou para ser aceito já que 

não poderia estabelecer relações duradouras (VISSER, 2003 apud RAMOS, 2007). 

Em sua infância e adolescência, ele passou muito mais tempo com a mãe e seus 

parentes maternos, já que seu pai precisava viajar bastante. Assim evocou o que 

ele mesmo denominou de “aspectos femininos” de sua personalidade, 

proporcionando-lhe o desenvolvimento de seu senso de estética (REYNOLDS, 

2004 apud RAMOS, 2007; VISSER, 2003 apud RAMOS, 2007). 

Todas essas aprendizagens: o entendimento e respeito da existência das 

diferenças culturais, o gosto pelo mundo da arte e a abstração geral e a disciplina 

nos estudos foram cruciais para o seu percurso de vida intelectual e para a sua 

formação como ser humano que compreende o outro em seus múltiplos aspectos. 

No momento em que iria entrar na universidade, seus pais tinham plena 

convicção de sua desenvoltura acadêmica e, por conta disso, incentivaram-no a 

ingressar no curso de medicina que ele iniciou na Universidade de Duke. Mas, já 

no primeiro ano de estudo superior, um fato foi imprescindível para a mudança 

radical da motivação de vida de Wilber, que até então era ciência. Ele teve contato 

com o livro Tao-te Ching, de Lao Tsé, no qual as primeiras frases o tocaram como 

nunca havia antes acontecido. A profundidade das palavras lhe causou um impacto 

transformador tanto emocionalmente quanto espiritualmente (RAMOS, 2007; 

WILBER, 1982). Podemos perceber isso nas palavras de Wilber: 

 

E assim, à medida que fui lendo o primeiro capítulo doTao-te Ching 
era como se, pela primeira vez, estivesse sendo apresentado a um 
mundo totalmente novo e drasticamente diferente – um mundo 
além dos sentidos, um mundo fora da ciência e, portanto, um 
mundo muito além de mim mesmo. O resultado é que essas antigas 
palavras de Lao Tsé me tomaram de surpresa; pior, a surpresa 
recusava-se a dissipar-se e minha completa visão de mundo 
começou a sofrer uma mudança sutil, mas drástica. Em um período 
de poucos meses – meses que passei em leituras introdutórias do 
Taoismo e do Budismo – o sentido da minha vida, como eu o 
pensara, simplesmente começou a desaparecer. Oh!, não foi nada 
dramático; foi mais como se, ao acordar uma manhã, após vinte 
anos de casamento, descobrisse "de repente" que não amava mais 
minha esposa (nem ao menos a reconhecia). Realmente, não 
houve nenhum aborrecimento, nenhuma amargura, nenhuma 
lágrima – apenas a percepção tácita de que era hora de separar-
me. Apenas isso: o velho sábio havia tocado uma corda tão 
profunda em mim (e muito mais forte devido a uma repressão de 
vinte anos) que acordei, repentinamente, para o entendimento 
silencioso, mas seguro, de que meu antigo self, minha vida anterior 
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e minhas velhas crenças não poderiam mais ser energizadas. Era 
hora da separação (WILBER, 1982, s/p). 

 

A família e os amigos tiveram dificuldade de aceitar essa mudança radical de 

interesse de Wilber. A ciência e seus conhecimentos convencionais não 

respondiam mais a suas questões e assim continuar estudando tudo aquilo não 

fazia sentido. A vida do jeito que estava sendo vivida estava amarga para ele, daí a 

motivação da leitura intensa para encontrar sua própria salvação, a maneira de 

deixá-lo feliz. Para ele, a mudança se transformou em projeto de vida que 

intelectualmente demandou um intenso debruce na leitura de livros de filosofia 

oriental e ocidental, de teorias psicológicas dos mais diversos autores: Hulex, 

Watts, Beat Zen, Perls, Jung, Boss ,Norman O. Brown, Krishnamurti, Zen, Vedanta 

e Eckhart; Coomaraswami, Guénon, Schuon, Freud, Ferenczi, Rank e Klein.  

Diante disso, ele abandonou a Universidade de Duke (pois suas crenças 

anteriores estavam abaladas), voltou para Nebraska (onde estavam seus pais). 

Mas, com receio de ser convocado para o alistamento em um período de 

vietnamização, decidiu voltar à universidade, a de Nebrasca, e cursar química e 

biologia. Tal escolha procedeu porque já tinha apropriação de muitos conceitos 

nessas áreas, grande facilidade em ciências e assim poderia se dedicar a seus 

estudos pessoais e não aos estudos acadêmicos. Dessa forma, seus anos na 

universidade foram dedicados à pesquisa em suas novas áreas de interesse: 

filosofia e religião orientais, psicologia e metafísica ocidentais. Dedicava-se nada 

mais, nada menos do que oito a dez horas por dia em leituras desses textos 

(WILBER, 1982). 

É válido destacar a perspicácia intelectual de Wilber. Mesmo sem estudar as 

matérias do curso universitário, formou-se com mérito suficiente para conseguir 

uma bolsa de pós-graduação em bioquímica/biofísica na universidade de 

Nebrasca. Todavia, o que brilhava para os olhos de Wilber era o novo 

conhecimento que ele deixou que se expandisse cada vez mais em sua vida. Além 

do estudo teórico, Wilber se debruçou sobre o Zen Budismo. Ele também viajou 

para encontrar mestres e seguiu a linha da Gestalt-terapia e a Psicanálise 

(RAMOS, 2007; WILBER, 1982).  

O diálogo entre teoria e prática em busca de um “Conhecimento Maior” 

intensificou as descobertas e percepções de um mundo além do racional. Não 
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bastava ler e ser sensibilizado pela leitura, Wilber foi à procura do toque suave de 

dimensões até então não vivenciadas. 

Esse processo para Wilber teve duas funções imprescindíveis no seu 

crescimento pessoal: recuperar o sentido para sua vida e a organização de uma 

síntese das diversas escolas de psicologia, terapia e religião tanto do Oriente 

quanto do Ocidente. Havia uma intenção de caráter não acadêmico, o desejo de 

superar seu próprio sucesso nas ciências foi sublimado pela contemplação e 

interesse para investir tempo e estudo em aspectos considerados por ele mais 

sublimes. 

À medida que ia estudando e se aprofundando em suas reflexões, foi 

percebendo que havia dissonância entre as várias escolas que explicitam as 

concepções de humano.  

 

Na verdade, comecei a me perguntar se todas essas diferentes 
escolas estavam realmente estudando o mesmo ser humano. 
Parecia muito mais provável que o mundo fosse realmente habitado 
por quatro ou cinco espécies humanas totalmente diferentes e que 
cada uma dessas escolas tivesse, simplesmente, separado os 
representantes de cada espécie e construído suas teorias em torno 
deles (WILBER, 1982, s/p). 

 

Wilber, que estava procurando uma plenitude, encontrava-se além de infeliz, 

confuso. Com o intuito de mudar essa situação, precisou organizar suas ideias para 

daí vir a felicidade que estaria envolta de compreensão e lucidez. Essa foi sua 

motivação. 

Como já foi dito, Wilber estruturou sua vida a partir do aperfeiçoamento em 

dois planos: o pessoal (Gestalt e psicanálise) e o transpessoal (Zen). Nesse 

momento percebeu, tanto empiricamente quanto conceitualmente, que a 

consciência humana já apresentava esses dois níveis e que isso acontecia também 

na filosofia entre o existencialismo e o transcendentalismo. 

Mediante suas análises, concluiu que havia uma relação entre eles, o nível 

transpessoal englobava o pessoal, mas o inverso não ocorria. As concepções do 

nível pessoal se apresentam como parciais, incompletas em comparação com as 

concepções transpessoais, porém, dentro do domínio pessoal, são verdadeiras. Ele 

fez, assim, uma associação com o brinquedo das caixas chinesas, que possuem a 

mesma lógica das bonecas russas. 
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           Figura 1 - Bonecas Russas 
 

 
             Fonte: 40FOREVER, 2012. 

 Ao obsevarmos a organização das bonecas, percebemos que existe uma 

gradação de tamanhos: a primeira boneca da esquerda envolve a segunda que 

envolve a terceira e assim sucessivamente, mas o inverso não poderia acontecer. 

Utilizando esse princípio, “um sistema filosófico pode abraçar outro, mas não vice-

versa, então o sistema mais abrangente é o mais válido” (WILBER, 1982, s/p). 

Essa constatação, como veremos com mais detalhe no item a seguir, é um dos 

princípios fundamentais para sua teoria. 

Ao avançar em seus estudos, observou, mesmo dentro do nível pessoal, 

perspectivas díspares entre as escolas de psicologia, cada uma trabalhando um 

aspecto peculiar do humano, e, consequentemente, apresentado funções 

psicoterapêuticas específicas e constituindo um nível de consciência.  

Uma estava voltada para integrar a persona com a sombra, constituindo um 

ego saudável; outra, a união do ego ao corpo, revelando o organismo total e ainda 

havia uma abordagem que integrava o organismo total ao meio ambiente. 

Utilizando a mesma lógica das caixas chinesas, ele percebeu que a última escola 

englobava a penúltima que englobava a primeira. 

No que diz respeito ao nível transpessoal, existe também uma subdivisão 

em pelo menos dois subdomínios de transcendência, no qual o mais complexo 

envolve o menos complexo. Assim, a consciência transpessoal transcende todos 

os níveis da esfera pessoal, o nível transpessoal mais complexo transcende o 

anterior e todos os níveis pessoais. Há ainda o estado supremo que transforma a 

realidade, e é uma experiência de não dualidade (WILBER,1991).  

O entendimento da suposta confusão comentada anteriormente foi a 

seguinte constatação: 
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Agora ficava claro o porquê de tantas diferentes terapias, orientais 
e ocidentais. Não é que elas estivessem tratando o ser humano de 
diferentes ângulos; elas estavam analisando diferentes níveis do 
ser humano por diferentes ângulos e, portanto, não eram 
contraditórias e sim largamente complementares (WILBER, 1982, 
s/p).  

 

 O aspecto proeminente da afirmação citada acima foi a conclusão de que 

cada escola de psicologia apresenta uma perspectiva fundamental para o 

desenvolvimento do humano, uma escola não é melhor que outra, apenas estuda 

uma determinada dimensão. A partir disso, a crise vivencia por Wilber de como 

integrar os diferentes conhecimentos do Oriente e do Ocidente de maneira 

harmônica foi solucionada. A síntese que ele desejava construir teve, obviamente, 

forte impacto nas perspectivas teóricas contemporâneas, uma vez que “ninguém 

era dono da verdade”, cada teórico era responsável por uma parte dela. Dessa 

forma, havia uma colaboração epistemológica a qual contribuía para entender o 

humano como um todo, dos seus aspectos mais elementares aos mais complexos.  

 

4.2 As Fases de Ken Wilber e suas Obras 

 

Seus estudos sobre a consciência deram subsídio para a escrita de seu 

primeiro livro - O Espectro da Consciência - aos 23 anos de idade. O livro deu 

ênfase aos níveis de autoconsciência e da superconsciência. 

Depois de O Espectro da Consiência ele escreveu uma versão com uma 

linguagem mais simples, A Consciência sem Fronteira: pontos de vista do Oriente e 

do Ocidente sobre o crescimeto pessoal que, além de abordar a temática do 

primeiro livro, faz uma associação de cada nível de consciência às diversas 

escolas de psicoterapia/espiritualiadade. É uma proposta de integração entre 

espiritualidade, psicologia e filosofia (WILBER, 1991).  

 Podemos perceber que a vida de Wilber tomou um rumo nunca esperado 

por ele. Como poderia pensar que a vida longe da academia, longe de laboratórios, 

faria sentido? Isto fez tanto sentido para ele que abandonou o doutorado para se 

dedicar exclusivamente ao projeto da consciência que vinha desvelando. 

Concomitante a isso, seu compromisso com a prática espiritual voltada para o Zen 

Budismo se intensificava, passou a meditar três horas por dia e uma vez por mês 

meditava um dia inteiro sozinho ou acompanhado. Dentro do conceito Zen, ele 
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deveria honrar as atividades mais humildes e assim fez. Trabalhou, em tempo 

parcial, como lavador de pratos, vendedor de armazém, atendente de posto de 

gasolina, arrumador de mesas em restaurantes (RAMOS, 2007).  

Mesmo recebendo propostas, após a publicação de seu primeiro livro, de 

ministrar aulas na universidade, ele recusou. Poderíamos pensar que não gostasse 

dessa atividade, não era isso. Segundo Wilber: “Sabia que se ensinasse este 

material o dia todo, ainda assim chegaria a casa e trabalharia nele a noite inteira, 

com consequências desequilibrantes” (WILBER, 1982, s/p). Apenas dava aulas 

particulares de ciência, direito e literatura para complementar a renda familiar. Por 

isso sua esposa o apresentava como “o mundialmente famoso autor e lavador de 

pratos”. Wilber falava, brincando, que lavar pratos era o que ele estava realmente 

qualificado a fazer (RAMOS, 2007; WILBER, 1982). 

 

Nem preciso dizer que toda essa situação foi um treinamento 
extraordinário. Foi um treinamento primeiro, e principalmente, em 
humildade. Esqueça a formação acadêmica, esqueça os livros e 
artigos, esqueça os títulos, esqueça realmente tudo e lave pratos 
por vários anos. Também foi um treinamento em manter os pés no 
chão, em viver o mundo de uma maneira imediata, concreta, 
tangível, não através de palavras, conceitos, livros ou cursos. E o 
mais perturbador para mim, foi um completo treinamento na vida 
daqueles que somente podem ter esses empregos simples como 
meio de subsistência, sobrevivendo com salários ínfimos. Vivi e 
trabalhei com dúzias de almas que trabalhavam duro e eram 
abertas e decentes, mas cujos destinos as recompensavam apenas 
com futuros sombrios e com corpos que envelheciam 
prematuramente devido à tensão física. Não há outra maneira de se 
dizer isso sem parecer piegas, assim direi apenas que saí dessa 
situação com um sentimento compartilhado de humanidade, de 
íntima fraternidade, algo que nenhum livro e nenhuma universidade 
poderiam ter-me proporcionado (WILBER, 1982, s/p). 

 

De acordo com o relatado, essa experiência de Wilber representou uma 

abertura ao novo, um olhar da realidade sob outro ângulo, um abrir mão de status 

que ele poderia lograr no meio acadêmico, um arranjo equilibrado entre trabalho-

estudo-meditação. Sua produção foi fruto de um mergulho particular, tanto 

intelectual quanto espiritual, a partir de suas descobertas com as leituras intensas, 

vivências psicoterápicas e, principalmente, vivências meditativas. Provavelmente 

não seria possível Wilber ter vislumbrando tantas percepções complexas se ele 

não tivesse passado por transformações de caráter tão íntimo. 
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Ele se colocou como sujeito e objeto se sua própria pesquisa e, mediante 

alcance de níveis de consciências mais complexos, pretendeu abordar isso tudo 

em seus livros. Existe uma intenção espiritual em seu trabalho. “O que ele deseja é 

reabilitar a dimensão espiritual da realidade e o interior individual da cultura 

ocidental com um discurso propriamente acadêmico” (RAMOS, 2007, p. 49). 

O momento descrito, até então, refere-se à primeira fase do autor. Nesta 

fase,  

 

[...] a ideia essencial era trazer à tona o fato de que na base de toas 
as tradições religiosas e dos métodos de conhecer a realidade, 
sejam eles orientais ou ocidentais, estariam as categoriais 
fundamentais. Estas categorias seriam elementos “perenes” que 
poderiam atuar como instrumentos de harmonização entre diversos 
conhecimentos e sabedorias existentes (RAMOS, 2007, p. 42). 

 

E, mesmo com a grande repercussão de suas publicações, sendo até 

considerado o “Einstein da consciência” ou “grande escritor”, ele preferiu ser 

considerado como um pensador, evitando qualquer tipo de exposição midiática 

e/ou acadêmica, demonstrando uma postura discreta, condizente com o Zen.  

As fases posteriores estavam voltadas para as questões do desenvolvimento 

individual, evolução cultural e social, antropologia, epistemologia e filosofia da 

ciência, sociologia, dentre outros. Em sua segunda fase, suas pesquisas foram 

avançando, indo além das estruturas básicas da consciência, sem deixar de 

aprofundá-las, mas foram em direção ao desenvolvimento e a dinâmica básica 

dessas estruturas (RAMOS, 2007). 

Muitos estudiosos, como Grof, Maslow, Huston Smith, haviam desenvolvido 

cartografias da consciência, mas nenhum deles tinha ultrapassado as questões 

estruturais. Esse, então, foi seu foco, já que teve a compreensão de que as 

estruturas não surgem “do nada”, elas ocorrem como um caminhar, num processo 

de desenvolvimento. 

Antes de Wilber enveredar por esses campos a serem estudados, foi 

convidado por Jack Crittenden a ser colaborador intelectual de uma revista que 

tratasse dos assuntos explicitados em seu primeiro livro. Logo depois, Wilber se 

tornou co-editor da revista que se chamou ReVision. Enquanto se dedicava à 

revista, seu projeto de estudar desenvolvimento ficou em standy by (WILBER, 

1982). 
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Ao voltar às suas investigações, Wilber se deparou com um problema. Ele 

sabia que precisaria estudar psicologia do desenvolvimento do bebê e da criança. 

Esse não era “o x da questão” porque já havia muitos trabalhos que abordavam a 

temática do desenvolvimento a partir do desdobramento estrutural da infância até a 

adolescência, como as pesquisas de Piaget, Kohlberg. O “nó” estava em articular o 

desenvolvimento psicológico com as contribuições das tradições místicas 

(WILBER, 1982).  

E aí surgiu o impasse em relação à inseparabilidade sujeito-objeto. As 

tradições místicas afirmam que a Suprema Identidade (nível mais complexo) é o 

estado da totalidade final, a sequência do desenvolvimento ocorre do nível mais 

inferior ao superior.  

Contudo, a psicologia ocidental alegava que já o recém-nascido se encontra 

em um estado de ligação íntima sujeito-objeto. Assim, Wilber reuniu os domínios 

pessoal e transpessoal e estruturou o sistema de desenvolvimento da seguinte 

forma: o recém nascido encontra-se num estágio chamado de céu inconsciente, 

uma visão inconsciente com o Divino; depois rompe essa ligação, vivenciando o 

inferno consciente e, por último, retorna ao céu, só que agora um céu consciente. 

Dentro desta perspectiva, o desenvolvimento ocorre como um retorno romântico a 

um nível espiritual que se perdeu ao longo da vida seguindo a seguinte ordem: 

transpessoal (involução)       pessoal (evolução)            transpessoal (evolução) 

(WILBER, 2001a).  

 

Mas quanto mais pensava sobre este modelo de desenvolvimento, 
mais parecia que algo estava profundamente errado. Li e reli 
insistentemente meus escritos, tentando descobrir o que me estava 
incomodando. Sentia-me desconfortável, pois parecia que havia 
apresentado o caso tão cuidadosamente que não conseguia 
quebrar minha própria argumentação; e, ainda assim, algo estava 
definitivamente errado (WILBER, 1982, s/p). 

 

Apesar de algumas autoridades transpessoais afirmarem a existência dessa 

fusão neonatal, Wilber percebeu que era exatamente isso que não se encaixava. 

Havia realmente uma fusão, mas não necessariamente com o Divino. Isso 

contrariaria toda a sequência de desenvolvimento que as grandes tradições sempre 

enfatizaram. A sequência move-se do degrau inferior para o superior e não do 
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degrau superior, um retrocesso e o retorno ao nível mais complexo. De fato havia 

uma semelhança entre os níveis pré-pessoal e transpessoal (WILBER, 1982). 

Em função disso, um pesadelo teórico para Wilber apareceu e ele sentiu 

necessidade de resolvê-lo e continuar aperfeiçoando suas ideias. Para solucioná-

la, Wilber resolveu fazer estudos antropológicos e evolucionários. Verificou que as 

tribos originais de proto-humanos não eram formadas por indivíduos que 

apresentavam características superiores, apenas algumas pessoas especiais 

tinham acesso a estados espirituais genuínos como os Xamãs. O que ocorre é uma 

confusão entre os extremos do espectro da consciência, entre os níveis pré e trans 

(a falácia pré/trans) (WILBER, 1982, 2001a, 2007a). 

 

O único problema com essa visão é que o primeiro passo - a perda 
da união inconsciente com o Divino - é uma impossibilidade 
absoluta. Todas as coisas são una com o Fundamento Divino - ele 
é, afinal de contas, o Fundamento de todo o ser! Perder a unidade 
com esse Fundamento é cessar de existir. Siga meu pensamento: 
existem apenas duas posições possíveis perante o Fundamento 
Divino: já que todas as coisas são una com o Fundamento, você 
pode ou estar consciente ou inconsciente de sua união com o 
Fundamento Divino: essas são as duas únicas escolhas que você 
tem. E já que a visão romântica é que você começa, quando recém-
nascido, numa união inconsciente com o Fundamento, você então 
não pode perder essa união! 12 Você já perdeu a consciência da 
união; você não pode ir ainda mais longe, e perder a própria união, 
ou deixaria de existir! Então, se você não tem consciência de sua 
união, as coisas não poderiam ser pior, ontologicamente falando. 
Isso já é o cúmulo da alienação. Você já está vivendo no Inferno 
(WILBER, 2001a, p. 57). 

 

 Diante disso, a sequência seria inferno inconsciente para inferno consciente 

e finalmente céu consciente. A serenidade da criança não se dá pelo fato de ela 

estar no céu e sim por estar inconsciente de sua real situação. A confusão ocorre 

quando, ou as pessoas reduzem os níveis mais avançados aos mais simples, ou 

glorificam os níveis mais inferiores aos mais complexos. O problema de 

interpretação é que os níveis pré-pessoal e o nível transpessoal são não pessoais, 

mas isso não significa que estão no mesmo nível hierárquico de complexidade, ao 

contrário (WILBER, 2001a, 2007, 2010).  

Com suas novas constatações, Wilber escreveu Éden, Queda ou ascensão, 

uma visão transpessoal da evolução humana, livro em que reuniu tratados sobre a 

                                                           
12

  A temática será abordada com mais detalhe no próximo item. 
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evolução que relatavam o percurso da subconsciência à superconsciência. 

Tratados de autores como Aurobindo, Berdyaev, Teillhard de Chardin, Hegel 

(WILBER, 1982). 

 A antropologia e as pesquisas evolucionárias contribuíram para ampliação 

de suas ideias, permitindo que Wilber preenchesse algumas lacunas sobre o 

espectro da consciência, principalmente no que diz respeito à atenção aos níveis 

mais inferiores do ser: matéria, planta, réptil, mamífero. Esses níveis não foram 

enfatizados em seu primeiro livro. Além disso, na esfera transpessoal foi realizada 

uma ampliação, ocorrendo uma subdivisão em quatro e não em apenas dois níveis 

como sistematizara anteriormente (WILBER, 1982).  

  Realmente há uma fusão neonatal, não com o Self e sim com os níveis mais 

baixos da consciência humana, com o ambiente material, com a mãe. O estado 

infantil não se encontra no nível espiritual como Wilber por um tempo acreditou. 

Essa compreensão foi realizada quando ele se debruçou nas obras do 

desenvolvimentista Piaget. Então, Wilber acrescentou a noção desenvolvimento 

pré-pessoal ao seu modelo teórico e a sequência de desenvolvimento foi a 

seguinte: 

 

Quadro 2 - A evolução do pré para o trans 
 

Pré-racional  racional   transracional   
Subconsciente  consciente   Supraconsciente 
Pré-pessoal   pessoal   Transpessoal 
Pré-verbal  verbal   Transverbal 
Pré-convencional  convencional  pós-convencional 

Fonte: A autora, 2013. 

 

E dessa forma alguns questionamentos foram respondidos, tais como: Como 

poderia o bebê estar em níveis mais elevados se nem mesmo consegue distinguir 

seu corpo físico do ambiente físico? Como ele poderia ser uno apenas com um 

potencial de vir a ser, uno de forma inconsciente? E pior: como poderia perder a 

união com algo tão abrangente? O que é perdido é exatamente esse estado de 

união com a esfera material para que o recém-nascido possa se desenvolver, indo 

do pré-pessoal ao pessoal e, posteriormente, ao transpessoal. Após esse 

entendimento, Wilber dedicou seus esforços em direção a analisar o propósito, os 

potenciais e os conflitos de cada estágio de desenvolvimento. Quais seriam as 
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motivações de cada estágio para se alcançar o subsequente? Isso tudo está 

descrito em seu livro intitulado O Projeto Atman: uma visão transpessoal do 

desenvolvimento humano. 

 Nesse livro foram enfatizadas também as questões relativas aos pontos de 

transição de um nível para o outro, principalmente as transições superiores – 

mente para alma e alma para espírito. Além disso, Wilber fez as correlações entre 

as passagens que ocorrem nos níveis inferiores e aquelas que acontecem nos 

níveis superiores, verificando que todas as transições possuem a mesma forma de 

desenvolvimento. 

Entretanto, em suas análises e, de acordo com suas próprias experiências 

meditativas13, constatou que as transições nos estágios superiores necessitam de 

um maior esforço e dedicação, pois há uma dificuldade em transcender da esfera 

mental para a esfera sutil e dessa para esfera causal. Veremos posteriormente, 

com mais detalhe, as questões relativas ao desenvolvimento, as diferenças entre 

um desenvolvimento saudável no qual o processo se dá através da diferenciação, 

transcendência e integração e desenvolvimento patológico, que ocorre através da 

dissociação, alienação e segregação (WILBER, 1982). 

 A ideia de desenvolvimento era de uma hierarquia de níveis, no qual o nível 

anterior é incluído ao sucessor e assim por diante, um desenvolvimento que é 

envolvimento, que tem como motivação alcançar o potencial mais elevado de cada 

um. O estágio final, a Unidade, é buscado em cada etapa de crescimento, em um 

caminhar de descobertas constantes nas unidades mais complexas na dinâmica 

evolutiva até o auge do encontro com o Espírito. 

 No período discutido há pouco, o encontro com os níveis mais elevados foi o 

principal interesse de estudo e prática de Wilber. Ele se deparou com leituras e 

vivências que o fizeram perceber os vários estágios dentro do processo de 

meditação e que para cada um deles existem diferentes estratégias para atingi-los. 

Assim, constatou a existência de uma estrutura, chamada por ele de profunda, que 

perpassa as tradições religiosas, que as fazem comungar as mesmas bases, o 

mesmo domínio causal-espirital. A diferença está apenas nas formas (estruturas 

superficiais) de acessá-las (WILBER, 1982). Com tal propósito, ele passa a se 

                                                           
13

 No Anexo há um depoimento de Wilber sobre sua experiência de transição entre os níveis 
transpessoais.  

 



71 

 

interessar pela inserção dos níveis mais complexos nos diversos ramos da ciência 

contemporânea, uma delas foi a sociologia, bem como iniciou um diálogo entre 

ciência e religião. E com essa motivação, escreveu Um Deus Social e O Paradigma 

Holográfico e outros Paradoxos: uma investigação nas fronteiras da ciência.  

 O primeiro faz a ampliação do âmbito da psicologia transpessoal, 

estendendo-a para o campo da sociologia e da religião, incluindo os novos 

movimentos da América, as tradições místicas orientais, a religiosidade não 

institucionalizada, a meditação e outras temáticas. A obra se propõe a ser uma 

introdução ao que Wilber denominou de uma sociologia transcendental e suas 

possibilidades. Ele procurou mostrar o que a moderna psicologia da religião pode 

oferecer à moderna sociologia da religião (WILBER, 1987).  

Já no segundo livro, Wilber especula as teorias que buscam demonstrar a 

semelhança entre as grandes tradições místicas do Oriente e do Ocidente e o 

pensamento científico moderno como paradigma holográfico e a física quântica. 

Faz uma crítica à redução unidimensional que a ciência faz diferente da visão 

multidimensional das tradições. De acordo com Ramos (2007) esse livro representa 

o limite entre Wilber fase II e Wilber fase III. 

Além desses livros, Graça e Coragem: espiritualidade e cura na vida e 

Spiritual Choices foram escritos. Apesar de alguns autores os considerarem da 

fase III, as obras podem ser enumeradas da fase II devido ao enfoque nas 

implicações do modelo do espectro da consciência, enfatizando as dimensões 

transpessoais, ademais outras informações específicas em cada livro (RAMOS, 

2007).  

Em Graça e Coragem: espiritualidade e cura na vida, sua primeira obra de 

cunho intimista, Wilber aborda a relação entre ele e a esposa Treya durante os 

momentos depois do diagnóstico do câncer de mama de sua companheira, logo 

após o casamento deles. Wilber descreve como enfrentaram de forma intensa, 

corajosa e amorosa, a situação que durou cinco anos de luta. Foi escrito por meio 

do diário dela, que mostra como os ensinamentos espirituais (cristãos e budistas) 

contribuíram para lidar com o processo de morte através da aceitação e superação 

da perda. Assim relata a maneira com que um casal sensível e inteligente lidou 

com o câncer e com a morte. Além disso, Wilber faz algumas reflexões sobre o 

processo de desenvolvimento (WILBER, 2007b). 

http://www.integralworld.net/summaries.html
http://www.shambhala.com/grace-and-grit.html
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Spiritual Choices é um livro, co-editado com Dick Anthony e Bruce Ecker,  

fruto de um ano de pesquisa sobre o tema da tirania espiritual contra a autoridade 

legítima no Centro de Estudos de novos movimentos religiosos em Berkeley, 

Califórnia. Aborda as questões relativas às influências desses vários movimentos 

no comportamento das pessoas, que podem gerar até atitudes negativas e 

paranoicas.  

 

No geral, Spiritual Choices oferece um método válido, com base no 
“modelo de espectro” para verificar “caminhos autênticos  para a 
transformação interior”, e , assim, afastar-se das mais místicas 
tendências do culto da busca do ego (INTEGRAL WORLD 
EXPLORING THEORIES OF EVERYTHINGS, 20--).  

 

Vimos as duas primeiras fases de Wilber e a principal diferença entre elas, 

foi a mudança de olhar quanto ao desenvolvimento evolutivo. No primeiro 

momento, o desenvolvimento transcorria no sentido: transpessoal (involução) para 

o pessoal (evolução) para o transpessoal (evolução). De maneira diferente, temos 

o segundo momento em que o processo ocorre do nível pré-pessoal (evolução) 

para o pessoal (evolução) para o transpessoal (evolução). Mas, é interessante 

frisar que, em última instância, nossas origens de existência são o Espírito, é dele 

de onde viemos e de onde partimos e é aonde chegaremos durante a nossa 

evolução (RAMOS, 2007). 

 Até então, acompanhamos Wilber em seus estudos sobre a estrutura e 

desenvolvimento da consciência, seu interesse em relacionar as questões do 

misticismo às questões científicas das mais diversas áreas. A partir de agora, 

abordaremos a introdução de outros aspectos que serão descritos em sua 

Abordagem Integral.  

Neste momento, Wilber percebeu que os diferentes níveis de espectro 

apresentam numerosas e distintas linhas de desenvolvimento. Um ponto 

interessante é que cada linha, mesmo se estiver em determinado nível, apresenta 

uma evolução diferente e relativamente independente das demais. Wilber saiu do 

modelo homogêneo de desenvolvimento para um modelo heterogêneo de 

desenvolvimento. 

 O esclarecimento sobre a falácia pré/trans também foi alvo dos seus 

estudos, uma vez que Wilber verificou que este aspecto causava ainda 

http://www.integralworld.net/summaries.html
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perturbações entre os estudiosos, muitos acreditavam que tudo o que não fosse 

pessoal era ligado ao Espírito. 

 

Essa confusão ficou conhecida como falácia pré/trans (ou falácia 
pré/pós). Uma vez que ela tenha ocorrido, as pessoas comentem 
um dos seguintes grande equívocos: ou reduzem todas as 
realidades transracionais a uma conversa fiada infantil pré-racional 
(como em Freud) ou levam as imagens e mitos infantis pré-
racionais à glorificação transracional (como em Jung). Tanto o 
reducionismo como a glorificação contaminou o tema da 
espiritualidade desde o começo e, por isso, uma das primeiras 
contribuições de uma abordagem que seja genuinamente integral é 
apontar uma saída para fora desse pesadelo específico (WILBER, 

2010, p. 123). 
 

As linhas de desenvolvimento, a falácia pré/trans e os problemas 

relacionados à história, filosofia e epistemologia foram destaque em Eye to Eye: the 

quest for the new paradigm.  

Outra preocupação, que Wilber relata em Quantium Question: mystical 

Writing of the world’s great physicists é o paralelo, que as pessoas faziam e ainda 

fazem, entre a Física Contemporânea/Física Quântica e as questões místicas, 

como se o primeiro corroborasse o segundo. Podemos ver isso na citação abaixo: 

 

Wilber reforça a ideia de que a eminente preocupação de alguns 
teóricos mais contemporâneos em sugerir que “toda a realidade” 
pode ser reduzida e redefinida a partir dos dados de uma “nova 
física”, subatômica quântica e indeterminada, seria tanto uma visão 
reducionista quanto um erro grosseiro de categoria [...] Wilber 
sugere que, ainda que a física quântica e o estudo compreensivo 
do cérebro humano possam ter apontado alguns sugestivos 
paralelos com a experiência mística, em última instância, na 
Grande Cadeia do Ser, a Física, como qualquer outra ciência 
material, seria capaz de “enxergar” tão somente a profundidade 
vertical do domínio sensório motor da realidade, não podendo, 
assim, estabelecer assertivas plausíveis sobre outros domínios da 
realidade (mental e espiritual, por exemplo) (RAMOS, 2007, p. 55-
54). 

 

Como dissemos, na escrita de Wilber há um crescimento em espiral. A cada 

livro, ele descreve e aprofunda os conceitos abordados nas obras anteriores. Essa 

última obra citada é um aprofundamento das ideias de O Paradigma Holográfico e 

Outros Paradoxos. 
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 Citamos os livros da fase III de Wilber, com exceção de um que 

comentaremos agora: Transformações da Consciência: o espectro do 

desenvolvimento humano. De acordo com Reynolds (2004 apud RAMOS, 2007) 

este foi o marco da fase que estamos discutindo. Nele, o espectro da consciência é 

ainda mais detalhado, preenchendo a lacuna entre os últimos níveis (os níveis 

transpessoais) e a ciência, principalmente a psiquiatria e psicanálise. Aborda as 

questões relativas às desordens que podem ocorrer no desenvolvimento, gerando 

patologias relacionadas com cada nível, bem como os tratamentos possíveis. 

Ramos (2007) considera a fase III, uma fase de transição entre 

aprimoramento dos conceitos sobre a falácia pré/trans e o início da estruturação 

dos quatro quadrantes. Nesta fase, Wilber já começa a fazer as associações entre 

os níveis e as linhas. Porém, devido à doença (câncer de mama) de sua 

companheira, houve uma pausa no ritmo de publicação durante dez anos.  

Após esse período de “jejum literário”, consideramos que as fases seguintes 

de Wilber retomaram o vigor e a intensidade de publicações de livros. Houve nelas 

a sistematização propriamente dita de sua Abordagem Integral. Na fase IV, 

caracterizada como mais teórica, as produções wilberianas tomam forma, 

predominantemente, com o desenvolvimento dos “quatro quadrantes”. E na fase V, 

há o aprofundamento com novos conceitos e releituras da fase anterior, com um 

enfoque prático do modelo integral nas diversas áreas humanas, científicas, 

cotidianas e obviamente no debate sobre espiritualidade e ciência.  

Depois de quase dez anos dos fatos ocorridos com sua esposa e da 

publicação de Graça e Coragem: espiritualidade e cura na vida, Wilber entra em 

sua fase IV com o livro Sex, Ecology, Spirituality: the spirity of evolution (SES). O 

início dessa fase foi bastante atribulado uma vez alguns conceitos trabalhados por 

Wilber como desenvolvimento, hierarquia, transcendental e universal, não tinham 

mais aceitação no meio acadêmico. Isso ocorreu porque, na época da escrita de 

SES, o que dominava eram os princípios do pós-modernismo (relativismo cultural, 

inexistência de verdades transcendentais, a crença que as hierarquias são 

opressivas e marginalizantes). 

A superaração desse impasse ocorreu quando Wilber procurou algo que 

ultrapassasse as “imposições” teóricas do momento, e, com essa motivação, foi 

além do relativismo cultural, esboçando um integralismo universal. A construção 
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dessa abordagem mais ampla foi caracterizada por um momento de imersão 

profunda, no qual Wilber se isolou do mundo com intuito de realizar seus estudos. 

 

Durante esse período, vivi uma vida de ermitão; vi exatamente 
quatro pessoas em três anos (Roger Walsh, que é médico, passava 
uma vez por ano para se certificar de que eu ainda estava vivo); foi 
um típico retiro de silêncio de três anos de duração. Eu só pensava 
no livro que escrevia e só ficaria satisfeito quando ele estivesse 
pronto (WILBER, 2001a, p. 48). 

 

Uma questão proeminente inquietava Wilber: como as diferentes hierarquias 

existentes nas diversas áreas do conhecimento poderiam entrar em acordo? 

Depois de três anos de árduo estudo, de persistência, de determinação para 

resolvê-la, ele sistematizou as ideias relacionadas às hierarquias, chegando à 

conclusão de que, mesmo que os esquemas sejam diferentes, todos têm a mesma 

essência: o estágio posterior incorpora o antecessor e acrescenta a esse uma nova 

peculiaridade (conceito de holarquia que veremos a seguir) (WILBER, 2001a). 

Constatou, sobretudo, que as várias hierarquias se enquadram em quatro 

categorias (quadrantes) que se ajustam de modo perfeito: hierarquias referentes a 

indivíduos; hierarquias referentes a coletividades; outras a realidades exteriores e 

algumas a realidades interiores. E todas essas constatações estão explicitadas em 

Sex, Ecology, Spirituality: the spirity of evolution. Na primeira parte do livro, Wilber 

descreve a organização da realidade a partir do conceito de holarquia e na 

segunda parte explicita o porquê da não percepção deste conceito (WILBER, 

2001a).  

Posteriormente, Wilber escreveu A Brief History of Everything, que é uma 

versão de SES com uma linguagem mais popular. O próprio autor indica a leitura 

de A Brief History of Everything, primeiro para começar a se apropriar da temática. 

Em 1997, foi publicado a partir de artigos sobre a relação entre ciência e religião, 

da revista ReVision, o livro O Olho do Espírito: uma Visão Integral para um mundo 

que ficou ligeiramente louco. 

Seguindo seu fluxo de escrita, encontramos The Marriage of Sence and 

Soul: integrating science and religion, obra de Ken Wilber que discute a polêmica 

de se (re) integrar a ciência e a religião. Antes essas duas formas de entender o 

mundo encontravam-se interligadas. Após a dissociação entre elas, cada uma ficou 
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em um polo, uma excluindo a outra: a ciência relacionada com a descoberta da 

verdade e a religião relacionada com sentido que damos ao mundo. 

O objetivo do livro é mostrar a possibilidade de reconciliação entre as duas 

categorias, sem que haja sobreposição de importância, havendo um respeito mútuo 

entre o mundo espiritual, no qual sobressai o aspecto subjetivo da pré-

modernidade, e mundo objetivo da modernidade, bem como os aspectos relativos à 

pós-modernidade. Além disso, devemos levar em consideração a superação das 

discrepâncias existentes em cada momento histórico e a adoção de uma Visão 

Integral que mantenha as qualidades essenciais da religião e da ciência (BERNI, 

2010). 

Ao terminar a obra descrita acima, Wilber, durante um ano, escreveu um 

diário com suas atividades cotidianas, inclusive sua prática espiritual. Tal decisão 

foi motivada por acreditar que relatar aspectos subjetivos seria interessante para 

ele que tem como tema de estudo essas questões. Isso ocorreu mesmo sabendo 

que muitos  trabalhos acadêmicos relevam a subjetividade. O título do livro foi One 

Taste: Daily Reflections on Integral Spirituality. 

 

O que eu mais queria transmitir em One Taste era a ideia de uma 
vida integral, uma vida em que houvesse espaço para o corpo, para 
mente, para a alma e para  o espírito, do modo como eles se revelam 
no eu, na cultura e na natureza. Em outras palavras, uma vida que 
tentasse, num dado momento. Ser ao máximo “todos os quadrantes 
e todos os níveis”. Não que eu tenha uma vida integral - jamais 
afirmei isso - mas, esse é um ideal que vale a pena ser almejado. 
One Taste também dá detalhes da minha versão de uma prática 
transformativa integral14 (WILBER, 2001a, p. 138).  

 

Wilber mostra no texto que a espiritualidade está vinculada à nossa vida 

cotidiana, em todos os momentos. Ele enfatiza a meditação, a contemplação como 

cruciais para uma prática integral. De acordo com o descrito, Wilber deseja mostrar 

que é possível ter uma vida respaldada em uma perspectiva integral, podendo seu 

texto ser entendido como um convite a essa experiência (WILBER, 2001a). 

Em seguida, The Collected Works of Ken Wilber foi lançado pela editora 

Shambhala Publications que publicou os oito volumes re-editando as suas obras 

completas. Em 1999, Wilber finalizou Psicologia Integral: consciência, espírito, 

                                                           
14

 A prática transformativa integral (PTI) é uma vivência que argumenta: para que seja mais provável 
a ocorrência de uma transformação em nossas vidas é necessário o exercício simultâneo do maior 
número de aspectos do nosso ser (WILBER, 2001a). 

http://www.integralworld.net/summaries.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Shambhala_Publications
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psicologia, terapia, e, em 2000, A Teoria de Tudo: uma Visão Integral para os 

negócios, a política, a ciência e a espiritualidade. 

Na fase V, não sendo diferente das demais fases comentadas, Wilber se 

dedicou a escrita, publicando algumas obras. Boomerites: um romance que tornará 

você livre foi uma forma diferente, em que Wilber expôs suas ideias. Ele escreveu 

um romance pós-moderno, retratando a fragmentação que a sociedade 

contemporânea vem experienciando ao longo dos tempos, ele expõe também uma 

crítica aos Baby Boomers.15   

The Simple Feeling of Being: Embracing Your True Nature, como Graça e 

Coragem e One Taste, é um dos livros de Wilber que possui um cunho muito 

pessoal, especialmente no que se refere às suas experiências meditativas. Ele é 

constituído por uma coletânea de trechos de outros escritos, principalmente Graça 

e Coragem: espiritualidade e cura na vida. Os fragmentos escolhidos são repletos 

de passagens inspiradoras, místicas e instrucionais onde podemos encontrar ideias 

e reflexões contemplativas em busca da consciência não-dual, comentários sobre 

as contribuições espirituais de Ralph Waldo Emerson, Santa Teresa de Ávila , 

Meister Eckhart, e Ramana Maharshi, instruções de práticas espirituais, 

meditações guiadas, dentre outros temas. Dois anos depois, ele escreveu 

Espiritualidade Integral: uma nova função para a religião neste início de milênio e, 

em 2007, A Visão Integral: uma introdução à revolucionária Abordagem Integral da 

vida, de Deus, do universo e tudo mais.  

É interessante acrescentar que a fase V apresentou uma peculiaridade, 

mesmo diante da relevância desses livros, um fato marcante ocorreu: o surgimento 

do Integral Institute. Tal instituição é tida por Ramos (2007) como o fruto mais 

plausível da criação de uma prática integral. O Integral Institute foi fundado em 

1998, nos Estados Unidos, por Ken Wilber, e tinha como missão o despertar para a 

autoconsciência plena da humanidade “ao fornecer investigação, educação e 

eventos que promovam intencional, comportamental, cultural e social 

autoconsciência. O Instituto ajuda líderes globais de todas as arenas a melhorar a 

condição humana”, rompe com a fragmentação tão presente, defendendo que a 

                                                           
15

 “Baby Boomers que nasceram no pós guerra, interam a geração Woodstock e, atualmente, estão 
a caminho da Terceira idade. Ken Wilber apresenta os Boomers como o maior entrave para a 
evolução da espécie humana, descrita por ele como geração mais narcisista de todos os tempos. O 
narcisismo boomer estaria contaminando a evolução humana como uma infecção social chamada 
de boomerite” (Wilber, 2005, contracapa). 



78 

 

solução dos problemas está em um olhar integral, abrangente. O Instituto possui 

estrutura, comunidade e os veículos que dão sustentação a sua proposta: livros, 

vídeos e edições de áudio; conselheiros escolares, e programas que estenderam a 

mão para professores e alunos da mesma forma. 

 No Brasil, sob a influência do pensamento wilberiano e inspirado no Integral 

Institute, foi aberto em agosto de 2011 o Instituto Integral composto, por 

pensadores que estudam a teoria e prática integral. Tem como objetivo consolidar 

e expandir essa Visão Integral. Uma das formas de realizá-las é através de sua 

ação formativa com a utilização de diversas práticas presenciais, virtuais 

respaldadas nos seguintes valores: integridade, amorosidade, abundância, 

funcionalidade e inclusão.  

Até então visualizamos as fases descritas como um contínuo ampliar de 

conceitos, não como momentos estanques sem articulação A cada livro, há 

inclusão e transcendência dos achados dos livros anteriores. Vimos que o cerne de 

todo caminhar de Wilber foi o desenvolvimento evolucionário individual e coletivo 

numa dinâmica inclusiva, interativa e transcendente que culminou no modelo 

integral. Modelo que é ao mesmo tempo complexo e o mais simples para se 

examinar e mapear o espectro do Kosmos a partir da utilização do pluralismo 

metodológico integral. 

Abaixo podemos resumir as fases de Wilber que descrevemos ao longo 

dessa primeira parte da seção 4. 

 

Quadro 3 - Fases wilberianas 
 

FASES PERÍODO DESCRIÇÃO LIVROS 

FASE I ou “O 
espectro da 
consciência” 

1973 a 
1979 

Denominada por ele mesmo de 
“romântica”. Esta fase 
reivindicava um espectro da 
consciência capaz de abarcar 
do subconsciente ao self-
consciente e deste ao 
superconsciente. 

The Spectrum of Consciosness 
(1977) e sua versão considerada 
mais acessível No Boundary: 
Eastern and Western approaches to 
Personal Growth (1979). 

FASE II ou 
“A Revolução 
da Evolução” 

1980 a 
1982 

Foi uma fase mais evolucionária 
ou desenvolvimentista, com o 
espectro da consciência se 
desdobrando em níveis e 
estágios de desenvolvimento. 

The Atman Project: A transpersonal 
View of Human Development (1980), 
Up from Eden: A transpersonal View 
of Human Evolution (1981), A 
Sociable God: Toward a new 
Understanding of Religion (1982) e 
Holographic Paradigm and Other 
Paradoxes: Exploring the Leading 
Edge of Science (1982). 

FASE III ou 
“A Visão 

1983 a 
1987 

Foram acrescentadas linhas 
para os diferentes níveis de 

Eye to Eye: The Quest for the New 
Paradigm (1983), Transformations of 
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Integral: Self, 
Níveis ou 
Linhas” 

desenvolvimento (cognitiva, 
conativa, afetiva, moral, 
psicológica, espiritual, etc.) 
originando de forma 
relativamente independente 
através dos níveis básicos de 
todo o espectro da consciência. 
É uma fase transitória entre o 
pré/trans e a emergência do 
modelo dos quatro quadrantes 
do Kosmos. 

Counsciousness: Conventional and 
Contemplative Perspectives on 
Development (1987), Spiritual 
Choices: The Problems of 
Recognizing Authentic Patths to 
InnerTransformation (1986) e Graça 
e Coragem: espiritualidade e cura na 
vida: Spirituality and Healing in the 
Lifeand Death of Treya Killam Wilber 
(1991). Por questões pessoais, em 
especial a grave doença de sua 
esposa falecida em 1989, passa 
alguns anos sem publicar 

FASE IV ou 
“Quatro 

Quadrantes 
& Crítica 

Pós-moderna 

1995 a 
2001 

Nesta fase, verifica-se que 
houve a inserção dos quarto 
quadrantes, englobando as 
dimensões subjetiva 
(intencional), objetiva 
(comportamental), intersubjetiva 
(cultural) e interobjetiva (social). 

Sex, Ecology and Spirituality: The 
Spirit of Evolution (1995), A Brief 
History of Everything (1996), The 
Eye of the Spirit: An Integral Vision 
for a World Gone Slightly Mad 
(1997), The marriage of Sense and 
Soul: Integrating Science and 
Religion (1998), One Taste: Daily 
Reflections on Integral Spirituality 
(1999), Integral Psychology: 
Consciousness, Spirit, Psychology, 
Therapy (2000), A Theory of 
Everything: An Integral Vision for 
Business, Politics, Science and 
Spirituality (2000), The Collected 
Works of Ken Wilber, Volumes I-VIII 
(2000), Integral Psychology (2000). 

FASE V ou 
“Abordagem 

Integral 
AQAL (All-
Quadrants-
All-Levels)” 

2001 até a 
presente 

data 

Nesta fase, percebe-se uma 
maior ênfase na aplicação 
pragmática da metodologia 
integral em diversos campos. 

Boomeritis: A Novel that Will Set You 
Free (2002), The Simple Feeling of 
Being (2004), Integral Spirituality 
(2006) e The integral vision (2007). 

Fonte: Adaptado de SILVA, 2013. 

 

Outra forma de sistematizar a trajetória de Ken Wilber foi proposta por Visser 

(1998) que, diferentemente da abordada acima, sistematizou em sete facetas. Ele 

classificou as quatro primeiras como facetas mentais e as três últimas considerou 

como espirituais. Iremos apresentá-las sucintamente no quadro abaixo: 

 

Quadro 4 - A facetas de Wilber 
 

PERSPECTIVA 
PREDOMINANTE 

FACETAS DESCRIÇÃO 

MENTAL 
Teórica 

O núcleo da sua obra é um modelo teórico dos estágios do 
desenvolvimento humano. Ele não se desculpa por ser 
teórico ou intelectual. Pelo contrário, compreende-se, 
desde o início, que essa é uma atividade valiosa e 
significativa. Wilber dialoga com muitos campos da 
sociologia, psicologia do desenvolvimento, antropologia 
cultural, psicologia clínica, etc. 

Sintética Entretanto, desde seus primeiros escritos, Wilber tenta 
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integrar diferentes modelos teóricos, localizando cada um 
deles num contexto mais amplo. O objetivo maior aqui é 
formular uma grande Teoria de Tudo, que cubra todos os 
campos da experiência humana. Suas considerações não 
são vulneráveis a acusações pós-modernas de que 
Grandes Histórias não são mais possíveis nos dias de 
hoje, porque não estende uma verdade parcial a 
proporções absolutas, como fizeram muitos grandes 
teóricos antes dele; tenta, sim, posicionar todas as 
diferentes verdades parciais num amplo modelo integral. 

Crítica 

Uma vez que nunca perde de vista o panorama geral, ele 
está sempre atento a quaisquer tentativas que procurem 
transformar verdades parciais (ecologia, feminismo, física, 
holismo) na única Verdade. Isso explica a forte linha crítica 
em todo o seu trabalho, motivada por um único objetivo: 
ver e reconhecer verdades parciais como verdades 
parciais, nem mais, nem menos; mas nunca confundi-las 
com a Verdade. 

Polêmica 

Essa última faceta mental da sua obra é compreensível e 
justificada por vários anos de disciplinada escrita teórica e 
crítica, que não surtiram muito efeito na cultura e 
subcultura em geral, parecendo que foram varridas tanto 
pelo racionalismo quanto pelo regressionismo. Assim, um 
pouco de polêmica pode incitar discussões e chamar a 
atenção para as reais questões em pauta. Alguns críticos 
acharam falhas nas polêmicas notas de Sex, Ecology, 
Spirituality. Outros realmente as apreciaram.  

ESPIRITUAL 

Pandit 

O trabalho intelectual de Wilber é inspirado por uma 
perspectiva espiritual da vida. Ele gosta de se 
autodescrever como um pandit moderno, defendendo a 
perspectiva espiritual numa cultura maciçamente 
secularizada. Portanto, é, essencialmente, um filósofo  
religioso. Uma vez ele descreveu seu objetivo: legitimar o 
Espírito no mundo moderno. Mais do que qualquer outro 
filósofo com tendências espiritualistas, Wilber tem a mente 
aberta para a contribuição da ciência, mas, em última 
análise, não depende dela. No final, o Espírito é a única 
evidência para o Espírito.  

Guia 

Embora não queira ser considerado um guru, há um 
caminho em alguns dos seus escritos que apresenta um 
ensino característico ou mesmo com qualidade de guia. As 
instruções indicativas das Tradições Não-duais tornam-se 
muito úteis quando formuladas por Wilber (se comparadas 
com o que os mestres espirituais contemporâneos são 
capazes de fazer para ensinar o Dharma).  

Mística 

A mais profunda das facetas espirituais de Wilber é 
revelada quando ele descreve suas próprias experiências 
do Divino. Especialmente em One Taste, esse aspecto 
salta para o primeiro plano. Legitimamente, não o ressaltou 
em seus outros escritos, porque deveriam sustentar-se por 
si mesmos. Porém, o fato de que ele vivencia o que 
escreve deve servir de exemplo para muitos leitores de 
seus livros que divagam: o desenvolvimento espiritual 
parece maravilhoso, mas será que poderá tornar-se uma 
realidade na minha própria vida?  

Fonte: Adaptado de VISSER, 1998. 
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Como o texto de Visser é de 1998, ele não descreve as fases que envolvem 

o ápice do desenvolvimento do modelo integral, mas fornece um panorama 

resumido dos diferentes e contínuos períodos da vida de Wilber.  

Wilber realizou o diálogo entre os pensamentos das culturas oriental e 

ocidental dentro de um olhar desenvolvimentista/estrutural. Integrou a 

fenomenológico/desenvolvimentista/estrutural dos domínios superconscientes e do 

Oriente com a visão detalhada fenomenológico/desenvolvimentista/estrutural dos 

domínios autoconsciente e subconsciente do Ocidente. 

 

A vida do jovem Wilber é a história de um típico universitário 
ocidental que, outrora imerso em uma visão de mundo 
tradicionalmente acadêmica, descobriu encantado e absorto a 
existência de conceitos capazes de dizer claramente sobre algo 
que parecia ir “além do racional”, “além do mental”, enfim, além dos 
propósitos primeiros e últimos da ciência tradicional; descobriu o 
“Indizível”, o “Espírito”, a “Essência secreta” e o “Mistério”. Parece 
que finalmente alguém dissera a Wilber o que ele gostaria de 
escutar (RAMOS, 2007, p. 37). 

 

 Seu processo de estudo foi complexo, nele precisou se debruçar em várias 

áreas de conhecimento e, dentro destas, em várias correntes de pensamento. Foi 

um processo de construção árduo que em alguns momentos se deparou com 

divergências, com o que ele próprio havia formulado, tendo a necessidade de 

encontrar pontos de concordância entre as ideias que estavam aparentemente em 

discordância entre diversos autores.  

 Assim, a partir desses estudos iniciais, Wilber foi se aprimorando, 

complexificando e desenvolvendo seus sistemas de pensamento em diversos 

livros, até o surgimento de sua Abordagem Integral. O próprio Wilber descreve seu 

caminho: 

 

Minha peregrinação pelos domínios moral, intelectual e 
contemplativo continua. Quanto a meus escritos, se irão mostrar-se 
úteis a outras pessoas ou mera tagarelice subjetiva, pelo menos 
têm dado à minha vida um significado, um contexto, uma direção, 
uma sanção. Continuo a trabalhar, a estudar, a escrever, a 
contemplar; em resumo, continuo o caminho, o "processo que 
admite seu fim no seu começo". Costumava pensar que se adota 
um caminho exclusivamente para atingir-se um objetivo. Aprendi 
algo melhor: o verdadeiro caminho é, em si mesmo, o objetivo 
supremo (Wilber, 1982, s/p). 
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Descrevemos sucintamente o percurso trilhado por Wilber e podemos 

constatar que, para desenvolver seus estudos, respaldou-se nas visões do Oriente 

e do Ocidente, nas ciências psicológicas, físicas, filosóficas, espirituais. Iremos 

verificar, no item a seguir, que ele também se pautou nas contribuições da pré-

modernidade, da modernidade e da pós-modernidade. Levou em consideração que 

cada momento histórico e cada área do conhecimento possuem verdades 

permanentes e também distorções que chegam a ser patológicas. Dessa forma, 

cada área do conhecimento possui suas verdades, mas verdades parciais e, 

consequentemente, apenas um olhar atento e integrador dessas múltiplas visões 

poderia se aproximar da Verdade. Discutiremos esses aspectos a seguir. 
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5 OS PRESSUPOSTOS QUE ESTRUTURAM AS IDEIAS DE KEN WILBER E 

SUAS CONTIBUIÇÕES PARA PENSAR EM UMA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

 

Iremos, nessa seção, discutir alguns preceitos que contribuíram para a 

organização das ideias de Wilber, dentre eles o método integrativo, o conceito de 

holarquia e as características da pré-modernidade, da modernidade e da pós-

modernidade, bem como as contribuições destes preceitos para a Educação 

Integral. Primeiramente, entenderemos como Wilber sistematizou suas ideias. 

 

5.1 O Método Integrativo16 

 

A partir de seus estudos, Wilber desenvolveu uma visão abrangente da 

maioria dos campos de conhecimento e foi capaz de fazer abstrações que 

permitiram a percepção de concordâncias entre aspectos de uma mesma área que 

poderiam apresentar-se, para outros olhares, como abordagens completamente 

díspares. Com essa percepção, Wilber (2001a, p. 8) identificou similaridades em 

cada campo de conhecimento que foram nomeadas como “generalizações 

orientadoras”. Esse termo pode ser melhor entendido a partir do exemplo abaixo: 

 

Todos concordam que Jesus é Deus? Não. Então devemos 
descartar isso. Será que todos concordam que existe um Deus? 
Depende do significado de “Deus”. Será que todas concordam 
sobre Deus, se com Deus queremos dizer um Espírito que é 
inqualificável de diversas maneiras, do Vazio dos budistas ao 
mistério judeu do divino? Sim, isso funciona como generalização 
(WILBER, 2001a, p. 8). 

 

Mediante a identificação das firmes conclusões ou generalizações 

orientadoras, Wilber sistematizou seu método integrativo que é constituído por três 

passos:  

                                                           
16

 Esta expressão foi utilizada por Jack Crittenden no prefácio do livro de Wilber - “O Olho do 

Espírito”. 
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1º passo – ele reuniu todas as generalizações orientadoras de cada área de 

conhecimento, todas as verdades parciais de cada uma dessas áreas (WILBER, 

2001a). 

Podemos dizer que, caso Wilber parasse neste momento, a sua abordagem 

seria realmente eclética, como alguns comentam. Mas, é exatamente neste ponto 

que ele inicia verdadeiramente o seu método integrativo. O salto que Wilber deu é 

devido a uma visão que entrelaça, faz dialogar, de maneira coerente, verdades 

parciais de diversos campos. 

2º passo - a partir de todas as generalizações orientadoras, ele organizou 

essas conclusões em redes ou cadeias, interligando-as, criando um “sistema que 

incorpora o maior número de generalizações orientadoras do maior número de 

áreas da indagação humana” (WILBER, 2001a, p. 9). 

Wilber partiu do princípio de que a integração das verdades parciais em 

cada área do conhecimento é bem mais valiosa do que supervalorizar uma 

determinada visão em detrimento de outras, sem considerar as conquistas que 

essas trouxeram para a humanidade.  

3º passo - diante do que foi elaborado, Wilber criou um novo tipo de teoria 

crítica a qual é utilizada apenas para examinar as parcialidades das abordagens 

mais estritas, uma vez que as verdades dessas abordagens já foram incluídas em 

seu método integrativo (WILBER, 2001a). 

A perspectiva de Wilber tem incomodado os teóricos das mais diversas 

áreas, que acreditam em suas verdades como únicas e incontestáveis. Eles não 

concordam com que suas ideias possam dialogar com visões que pareçam ser tão 

divergentes das suas ou com visões, que, segundo eles, sejam de pouca 

relevância para aquilo em que acreditam (WILBER, 2001a).  

Ocorre que Wilber critica apenas a parcialidade dessas visões, mas ele está 

ciente de que nelas há também contribuições cruciais para a humanidade. As 

críticas que Wilber recebeu não foram porque ele tinha pouca compreensão de tais 

abordagens e sim porque ele mostrou as limitações destas e os adeptos das 

teorias não aceitaram tais argumentações, uma vez que seu campo específico não 

é apresentado como sendo o centro do Kosmos17. E assim Wilber (2001a, p. 10) 

afirma: 

                                                           
17 Kosmos com “K” é a palavra que os antigos gregos usavam para indicar um universo que inclui 
não apenas a realidade física das estrelas, dos planetas e dos buracos negros (o que “Cosmos” 
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Não há muito espaço, entretanto, para aqueles que querem 
preservar seus feudos reduzindo o Kosmos a um só campo em 
particular- por acaso, o deles mesmos- enquanto ignoram as 
verdades de outros campos. Wilber acrescenta: Você não pode 
respeitar métodos e campos diferentes sem mostrar como eles se 
encaixam. É assim que se faz uma filosofia mundial genuína.  

 

O resultado desses estudos e pesquisas foi a compreensão de que cada 

área de conhecimento é somente uma peça do imenso mosaico de que somos 

constituídos e não consegue isoladamente explicar o homem nem atende seus 

anseios. Percebeu também que o conhecimento é paradoxal e que não existe ideia 

100% certa ou 100% errada, cada ideia está correta, mas apenas parcialmente 

(WILBER, 2010). Mediante esse entendimento, podemos avançar na descrição dos 

conceitos principais que fundamentaram sua pesquisa, mas antes iremos 

compreender a relação do método integrativo com a Educação Integral. 

 

5.1.1 Subsídios para a reflexão de uma Educação Integral a partir do método 

integrativo 

 

Pensando nos aspectos educacionais que norteiam as práticas corriqueiras, 

o método integrativo possibilita termos uma atuação diferenciada em relação às 

múltiplas teorias que fazem parte do universo educativo. Cada teoria educacional 

apresenta suas verdades, muitas vezes consideradas inabaláveis, únicas e 

absolutas e por isso criam uma barreira que dificulta o questionamento de seus 

pressupostos e a interação com outras teorias. Parece ocorrer uma rivalidade entre 

elas na disputa de quem seria a mais apropriada para ser utilizada. Podemos 

imaginar que, diante disso, há a necessidade constante de termos uma verdade 

universal para nos respaldar na teoria e na prática educativa, mas isso se distancia 

de uma perspectiva abrangente que englobe mais possibilidades de pensar e agir, 

uma perspectiva que poderíamos chamar de integral, uma vez que alguns dos seus 

significados são abrangentes, inclusivos. 

Na visão que limita as possibilidades de verdades, pode-se chegar ao 

dogmatismo e a educação passa ser um processo de doutrinação, adestramento e 

                                                                                                                                                                                   
comumente significa), mas também os domínios da mente, da alma, da sociedade, da arte, do 
Espírito - em palavras, tudo (WILBER et al., 2011, p. 32). 
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manipulação restringindo o seu sentido maior que a formação humana. Em 

oposição a isso, pode ocorrer também outro processo que é o relativismo absoluto 

que considera todas as abordagens verdadeiras e gera um ecletismo que não 

propõe nada de novo, apenas a junção de elementos de várias teorias sem haver 

uma integração ente eles. Além disso, quando se afirma que relativizar é o mais 

correto, isso se contrapõe ao que ele mesmo declara. Nem a crença na verdade 

única nem a simples união de várias verdades permitem o olhar aprofundando 

sobre determinado aspecto, no nosso caso, o educacional.  

 

Se tivermos o cuidado de esclarecer em que sentido e que limites 
adotamos conceitos de autores ou correntes que divergem em 
questões até essenciais, podemos chegar a sínteses sem 
contradições internas. Por outro lado, o monismo teórico parece 
uma posição inviável. Não conhecemos nenhum filósofo ou teórico 
de renome que não junte várias influências no seu pensamento, ou 
de adesão parcial ou de contraposição. Trata-se de um processo 
necessário tanto para encontrar quanto para formular uma posição 
própria. E os filósofos e teóricos considerados os mais originais 
revelam-se, analisando-os mais cuidadosamente, demasiadamente 
dependentes das filosofias ou teorias das quais se distanciam. A 
ânsia de querer ser original prende o pensador na atitude de se 
opor e sua posição é nada mais do que negação radicalizada do 
pensamento do adversário, atitude esta que em termos de 
originalidade deixa a desejar (RÖHR, 2007).  

 

Assim com o método integrativo, poderemos discutir as contribuições e as 

limitações de várias teorias educacionais e pensar uma síntese sem contradições 

internas, mesmo quando ocorrerem divergências entre os autores. Dessa forma, a 

multiplicidade de práticas de Educação Integral comentadas na introdução deste 

trabalho: intersetorialidade, currículo integrado, temas transversais, educação 

interdimensional, programa mais educação e outras iniciativas que não foram 

citadas poderão se inter-relacionar e gerar uma abordagem ampla sobre a 

Integralidade na educação.  

O método integrativo de Wilber não surgiu do nada e uma maneira disso 

ocorrer foi a ampliação do olhar para o mundo, contrapondo-se aos extremos tanto 

do reducionismo, que valoriza as partes em relação ao todo, quanto do holismo, 

que acredita na hegemonia do todo sobre as partes. A questão nem está na 

separação entre o todo e a parte nem na discussão de quem é melhor: o todo ou 

parte. O dilema gira em torno da compreensão da relação parte/todo – todo/parte. 
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Por conseguinte, uma das conceituações fundamentais da proposta de Wilber é 

noção de hólon, a noção de holarquia criada por Arthur Koestler e que será 

analisada abaixo.  

 

5.2 O Conceito de Holarquia  

 

A partir de dois termos gregos: holos, cujo significado é totalidade e on que 

significa parte, partícula, Koestler criou uma nova palavra, hólon que representa 

exatamente a inter-relação entre esses dois conceitos. Quando analisamos as 

palavras em questão, percebemos que usamos o termo “parte” como algo que é 

fragmentado, incompleto, ao contrário do significado de “todo”, que é completo em 

si mesmo. Apenas podemos analisá-los um em relação ao outro, os termos são 

expressões relativas e não absolutas (CORDELLA, 20--). A figura 2 ilustra isso: 

 

Figura 2 - Organização das estruturas orgânicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.kon.org/hswp/archive/mcgregor_2.html. 

 

De acordo com a ilustração acima, vemos uma série de níveis, uma série de 

círculos, que se assemelham a ninhos concêntricos. Observamos também que 

cada círculo mais elevado engloba o círculo abaixo. Há uma sequência de 

desenvolvimento no qual o que é todo em um momento passa a ser parte no 

momento seguinte. Outro aspecto a destacar é que o organismo não emerge de 

uma hora para outra, ele emerge em estágios, em etapas que seguem uma ordem 

lógica e cronológica, numa graduação.  

ORGANISMOS 

SISTEMAS 

ÓRGÃOS 

CÉLULAS 

MOLÉCULAS 

ÁTOMOS 

http://www.profcordella.com.br/unisanta/textos/tgs12_nocao_e_teoria_do_holon.htm
http://www.kon.org/hswp/archive/mcgregor_2.html
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Na representação, o organismo é o padrão mais holístico, é último que 

aparece e para isso acontecer ele precisa esperar a sequência: átomo para 

molécula para célula para órgãos para sistema e, finalmente, para organismo. 

Percebemos que este, para emergir, precisa esperar o surgimento das partes que 

irão constituí-lo. “Os hólons mais amplos e mais elevados virão mais tarde no 

desenvolvimento, porque integrarão e unificarão os elementos anteriores, e mais 

parciais” (WILBER, 2003, p. 129). 

Vale ressaltar, nessa discussão, que os níveis (hólons) mais inferiores são 

considerados os níveis mais fundamentais, uma vez que vão fazer parte dos níveis 

mais elevados, enquanto os níveis mais elevados são considerados mais 

significativos porque são constituídos por hólons inferiores (WILBER, 2003). O 

movimento ocorre como um abraço constante e cada vez mais abrangente, ou 

seja, há um movimento de diferenciação e integração, transcendência e inclusão, 

há um movimento gradativo. Koestler denominou o ninho de hólon e os 

compassivos elos de ninhos concêntricos de holarquia. Essa holarquia não deixa 

de ser uma hierarquia de níveis, uma hierarquia de hólons. Daí o nome holarquia.  

No entanto, a palavra hierarquia possui um sentido que muitas vezes 

desagrada: disputa de poder, status. Nesse conceito restrito de hierarquia, os 

níveis mais elevados são considerados melhores e aqueles que ficam próximos à 

base são inferiorizados. Esse é um mal-entendido com relação ao seu papel no 

processo natural de crescimento e desenvolvimento. 

Segundo Wilber (2001a), a hierarquia como holarquia significa uma 

sucessão de ordens e acontecimentos que respeita a capacidade de integração, ou 

seja, hierarquia é uma sucessão de hólons crescentes que em cada “subida de 

nível” há um aumento de integridade, complexidade. A partir da citação abaixo, fica 

mais claro entendermos a hierarquia/holarquia. 

 

Uma letra é parte de uma palavra, que é parte de uma sentença, 
que é parte de um parágrafo, e assim por diante. Arthur Koestler 
inventou o termo hólon para se referir a algo que, sendo um todo 
num contexto, é parte de um todo mais amplo em outro. Com 
referência `a frase “o canto do pássaro”, por exemplo, a palavra 
“canto” é todo em relação a cada uma de suas letras, mas é uma 
parte em relação à própria frase. E o todo (ou o contexto) pode 
determinar o significado e a função de uma parte - o significado de 
“canto” é diferente nas diferentes frases “o canto do pássaro” e “o 
canto da sala”. O todo em outras palavras é mais que a soma das 
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partes, e esse todo pode influenciar e determinar, em muitos caso, 
a função das partes (WILBER, 2001a, p. 47)  

 

Constatamos que o parágrafo abraça a sentença, que abraça a palavra, que 

abraça a letra. O mesmo ocorre com o organismo que abraça sistema de órgãos e 

assim sucessivamente. A cada enlace são incluídas as características e funções da 

etapa anterior e o hólon que surge acrescenta também as suas próprias 

características singulares, acrescenta valor. Por isso, o hólon mais abrangente é 

chamado de mais elevado ou mais amplo, mas não melhor que seu antecessor.  

Percebemos também que a sequência de desenvolvimento acontece de 

forma assimétrica, flui em apenas um sentido, o sentido ascendente. O parágrafo é 

constituído pela sentença, mas a sentença não é constituída pelo parágrafo. E isso 

ocorre em qualquer sequência de crescimento, desenvolvimento. 

 Mediante ao que estamos descrevendo, é perceptível que os hólons são 

interdependentes, tanto os níveis menos holísticos podem influenciar os mais 

holísticos como estes podem influenciar aqueles. No primeiro caso chamamos de 

causação de baixo para cima e no segundo de causação de cima para baixo 

(WILBER, 2001a).  

Logo a noção de holarquia salienta a interdependência fundamental dos 

elementos, tanto em ordem crescente como em ordem decrescente. Ordens 

superiores são fundamentalmente dependentes da inclusão de ordens inferiores. 

Portanto o valor de uma ordem mais elevada encontra-se no valor das ordens 

inferiores e, neste fluxo, não há desvalorização ou enfraquecimento de qualquer 

fase da holarquia. Tal evidência revela que nenhum aspecto de uma estrutura pode 

ser alterado sem afetar toda a estrutura, cada parte contém o todo e faz parte de 

um todo maior. 

Vale enfatizar que o desenvolvimento de cada parte acontece por 

transcendência e inclusão, por meio de diferenciação e integração, qualquer desvio 

nesse sistema gera uma holarquia patológica ou holarquia dominadora. Esse 

caminho precisa ser seguido a fim de que a hierarquização/holarquização aconteça 

naturalmente, haja uma holarquia de crescimento, uma hierarquia aninhada. 

No entanto, ao invés de transcender e incluir, o sistema pode não fazer essa 

escolha, ele pode transcender, mas reprimir, negar, distorcer. A diferenciação pode 

não acontecer de forma apropriada indo em direção à fusão, ou seja, a 
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diferenciação é insuficiente, ou a diferenciação pode ir além dos seus limites. O 

hólon se diferencia tanto que se dissocia e há alienação e fragmentação. 

 

[...] uma coisa é diferenciar a mente do corpo, e outra bem diferente 
é dissociá-los. Uma coisa é diferenciar a cultura da natureza, outra 
bem diferente é dissociá-las. Diferenciação é prelúdio da 
integração; dissociação é prelúdio de desastre (WILBER, 2003, p. 
73).  

 

 A dissociação e a repressão repercutem na dinâmica da holarquia gerando 

um desequilíbrio, uma patologia, uma hierarquia de dominação que causa muita 

opressão e brutalidades dependendo do nível. 

A noção de holarquia foi imprescindível para os estudos de Wilber. A partir 

desse conceito ele percebeu que suas inúmeras sistematizações sobre o 

conhecimento teórico ou espiritual que retratavam a realidade estão, na verdade, 

alicerçadas em diferentes níveis holárquicos.  

Daí vem a inserção do conceito, proposto por Wilber, de Kosmos Integral, no 

qual seria um universo de hólons hierarquicamente organizados em parte/todo. Dito 

de outra forma, o Kosmos Integral seria “holarquia de hólons por todo lado” 

(WILBER, 2003, p. 50). Podemos visualizar isso como um abraço de ninhos mais 

complexos em ninhos menos complexos indefinidamente.  

O conceito de holarquia foi crucial também para Wilber entender como 

diversas hierarquias de diferentes áreas poderiam se relacionar. Wilber concluiu 

que esse entrelaçamento só seria possível porque eles se encaixavam no que 

Wilber chamou de quadrantes (conceito que abordaremos na seção 6). Diante 

disso, como poderíamos relacionar o conceito de holarquia à Integralidade no 

campo educativo? 

 

5.2.1 Subsídios para a reflexão de uma Educação Integral a partir do conceito de 

holarquia 

 

Quando pensamos em educação e, mais especificamente em Educação 

Integral, entendemos a importância do conceito de holarquia nesta área do saber. 

Esse conceito nos respalda para ampliarmos nossa visão, pois 
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[...] sugere e confere plausibilidade a uma visão não-reducionista da 
realidade e de um universo capaz de incluir e transcender todos os 
domínios multidimensionais da realidade e não somente o domínio 
da matéria e da mente, como usualmente retratado pela ciência 
tradicional (RAMOS, 2007, p. 68). 

 

 Na visão reducionista da realidade educacional, os aspectos técnicos e 

pragmáticos predominam nas práticas de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, 

os elementos dessas práticas são organizados como estruturas. Elas se 

encontraram sobrepostas umas às outras. As que se localizam em níveis mais 

elevados são consideradas superiores e as que se encontram em níveis mais 

baixos são inferiores. Entretanto, quando pensamos dentro da perspectiva 

“holárquica”, os aspectos técnicos e pragmáticos são questionados. Isto se deve, 

pois as proposições sobre holarquia tomam como subsídio a relação parte-todo e o 

entrelaçamento de categorias como ninhos e não como estruturas. 

No que diz respeito à relação parte-todo, podemos pensar na posição da 

educação diante do nosso contexto social, econômico, cultural. A educação é vista, 

por vezes, como, a solução de todos os problemas que abarcam a sociedade. Se 

tivermos uma “boa educação”, tudo se resolverá. Com essa proposição, esquece-

se de que a educação isoladamente não é uma condição sine qua non para as 

melhorias que se desejam em âmbito global.  

As questões educacionais estão inseridas em dinâmicas abrangentes que 

podem facilitar ou dificultar o seu desenvolvimento. A educação influencia os 

contextos e os contextos influenciam a educação, há um vínculo, uma 

interdependência. A parte se relaciona com o todo e o todo se relaciona com a 

parte. Não podemos considerá-la salvadora de todos os problemas, a força motriz 

contra todos os percalços sociais, como se ela fosse autônoma e pudesse 

isoladamente reverter o que achamos errado em nossa sociedade. Sendo assim, 

Vieira (2005, p. 159) 

 

[...] busca alertar sobre os perigos dos posicionamentos ingênuos 
que comumente vemos apresentados em tempos de globalização em 
nossa sociedade, descolados de um contexto social que já não é 
mais o nosso. Entender a educação como o messias moderno é 
servir aos interesses daqueles que pretendem esconder as causas 
reais da fome, do desemprego e da miséria que caracterizam a 
maioria dos países e condenam ao sofrimento a maioria da 
população mundial. 

 



92 

 

Como vimos, o hólon é um paradoxo entre a parte e o todo, a autonomia e a 

dependência. Portanto não existe a hegemonia do todo sobre as partes ou vice-

versa. Assim, percebemos que o hólon possui duas tendências básicas: uma 

integrativa e outra autoafirmativa. A primeira se refere a sua característica de 

constituinte de um todo maior e a segunda diz respeito a sua peculiaridade, 

diferenciando-se dos demais hólons. Tendências contrárias, mas que não são 

excludentes e sim complementares. Ambas precisam existir de forma harmônica 

para que se preserve o equilíbrio de um determinado sistema, ou seja, para que o 

hólon funcione adequadamente (CORDELLA, 20--). 

Se o equilíbrio é rompido, o hólon pode se inclinar para uma das tendências. 

Se a autoafirmação predomina, ele pode monopolizar suas capacidades em 

detrimento da totalidade que só atua de tal forma se as partes funcionarem como 

partes. Se a tendência integrativa predomina, o hólon perde sua individualidade, 

ocorrendo uma regressão das tendências integrativas, havendo um fosso entre 

identidade e totalidade. 

 Isso posto, compreendemos que a educação isoladamente não poderia 

resolver as demandas que a sociedade impõe. Ela é apenas uma parte de um todo, 

na qual, nesta relação, a parte interfere no todo e o todo na parte. Quando os 

aspectos educacionais se movem, consequentemente os demais aspectos são 

influenciados positivamente ou negativamente. O mesmo ocorre quando as várias 

conjecturas sociais, culturais e econômicas se movem, a educação possivelmente 

será influenciada favoravelmente ou não.  

Quando pensamos em parte-todo, é improvável não pensar na relação 

coletivo/individual, global/local, singular/universal, interações que não podem ser 

observadas isoladamente, pois fazem parte de uma mesma realidade. Estas 

considerações são imprescindíveis para as dinâmicas educacionais, uma vez que a 

todo tempo somos tomados por esta relação dialética. 

 

O movimento constante de ir e vir, da parte para o todo e do todo 
para a parte, como um processo de estabelecer limites e amplitude 
de problemas e busca de alternativas de solução, constitui-se como 
processo e exercício de transitar pelos conhecimentos científicos e 
dados de realidade, viabilizando a construção de novos 
conhecimentos, responsáveis pela superação da dificuldade 
apresentada (RIO GRANDE DO SUL, 2011). 
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Diante do que explicitamos, o olhar sobre a complexidade da relação parte-

todo não respalda o conceito de uma educação fragmentada que configura muito 

do nosso cotidiano. A compreensão dos fatos e realidades amplas e complexas é 

uma incitação para o novo e para isso requer uma relação permanente entre a 

parte e a totalidade. Pensar a educação na ótica das interconexões existentes é 

pensar de maneira diferenciada, é pensar de forma articulada e integrada com os 

demais aspectos que coexistem com o contexto educativo. Pensar dessa forma é 

vislumbrar uma educação que poderíamos chamar de Integral. 

A segunda proposição nos fala sobre o entrelaçamento de categorias como 

ninhos e não como estruturas que se encontram sobrepostas umas as outras. A 

diferença entre estes aspectos pode ser percebida quando analisamos um exemplo 

típico que ocorre entre os níveis de escolaridade que constituem nosso sistema 

educativo. Apresentamos essa diferença nas figuras abaixo:  

 

Figura 3 - Organização propedêutica 
 

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”   

Fonte: A autora, 2013.  
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 Figura 4 - Organização“holárquica 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.                   Fonte: A autora, 2013. 

 

Na figura 3, observamos que cada nível de ensino se apresenta como um 

degrau para o nível sucessor, uma educação que parece estar desvinculada dos 

objetivos próprios de cada etapa de ensino. O que se deseja está sempre por vir, 

uma educação que prepara para o próximo nível. A Educação Infantil tem o intuito 

de preparar para o Ensino Fundamental, que objetiva preparar para o Ensino 

Médio, que visa à preparação para o concurso do vestibular para entrar na 

Educação Superior e, posteriormente, para a Pós-Graduação. Esta forma de 

educar chama-se propedêutica – preparar para.  

A concepção de ensino propedêutico existe desde os primórdios da 

educação brasileira, quando a distinção era bastante demarcada entre a educação 

para a elite e a educação para as classes populares. A primeira envolvia uma 

formação para os filhos de famílias abastadas financeiramente e era voltada para a 

continuidade do processo educativo em direção à educação superior e a segunda 

contemplava uma educação para a formação profissional (CASTRO; 

GARROSSINO, 2010). Podemos constatar que o ensino voltado à educação 

superior é o resultado de uma maneira de educar pensada para a minoria que 

poderá ser universitária. 

A educação propedêutica ainda está presente no nosso sistema de ensino, 

causando preocupações. De acordo com os integrantes do Grupo 

Interdepartamental de Pesquisa sobre Educação em Ciências (GIPEC-UNIJUÍ) há 
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limitações na prática educativa geradas pelo ensino propedêutico. Este argumento 

é confirmado por Halmenschlager (2010, p. 13) em seu estudo sobre Ensino Médio:  

 

Sabe-se que o ensino propedêutico limita a formação do aluno. Em 
função disso, o Ensino de Ciências deve ir além da preparação 
profissional e da preparação para o ingresso no Ensino Superior, 
buscando contribuir para a formação integral do aluno. Formação 
integral que deve incluir, além do domínio dos conteúdos universais 
sistematizados, o desenvolvimento do senso crítico, a capacidade 
de compreender e discutir situações concretas e fenômenos do seu 
cotidiano, a autonomia na construção do conhecimento.  

 

Não estamos desmerecendo a progressão nos estudos, obviamente, 

desejamos que todos os estudantes, caso queiram, se aprofundem em seus 

conhecimentos. O que nos inquieta é a forma que isso ocorre. Acreditamos em 

uma formação para a vida e não apenas para a o ingresso na universidade. Assim, 

“a finalidade última não é a universidade, e sim o pleno desenvolvimento dos 

indivíduos e suas capacidades cognitivas, motoras, de equilíbrio e autonomia 

pessoal e de inserção social” (ZABALA, 2011).  

Por outro lado, ao analisarmos a figura 4, constatamos que existe uma 

configuração diferente da figura 3, os níveis não estão organizados de maneira 

linear, mas entrelaçados. A concepção propedêutica perde espaço para a 

concepção “holárquica” da educação. As etapas de escolarização estão 

organizadas como hólons que possuem objetivos próprios. A estruturação em 

ninhos se distancia de uma prática educativa com algo sem terminalidade ou 

finalidade formativa definida, a estruturação em ninhos se distancia de uma prática 

educativa como algo que será utilizado futuramente para a obtenção de melhores 

resultados sempre na etapa posterior. A organização “holárquica” vivencia os 

aspectos peculiares de cada fase, sem que haja antecipações.  

Entendemos que cada etapa de ensino é única e é um todo, mas, quando ela 

atinge seu auge, está preparada para a etapa posterior, sendo parte e todo. Há 

diferenciação entre as etapas, porém, de nenhuma forma, há dissociação. Com 

essas ideias se consegue vislumbrar uma mudança de um modelo propedêutico e 

seletivo a outro, de formação integral. Essas ideias ajudam a refletir sobre a 

repercussão para uma Educação Integral. 

Vimos que entendimento de holarquia é uma hierarquia encaixada; um 

desenvolvimento que é envolvimento num processo que diferencia, integra, 
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transcende harmonicamente sempre em um movimento crescente e irreversível, 

lógico e cronológico. Isso é fundamental para uma compreensão mais clara do que 

será visto posteriormente. 

 

5.3 Os Três Momentos Históricos 

 

Como deveremos então ver o mundo? Uma antiga era 
de maravilhas resplandecentes, uma modernidade que 
simplesmente enlouqueceu? Ou talvez a evolução como 
um processo não adulterado, sendo os dias atuais os 
mais felizes de todos? Evolução ou involução? O 
próprio fato de reconhecermos as eras pré-modernas, 
modernas e pós-modernas significa que nós, 
implicitamente, reconhecemos algum tipo de 
desenvolvimento (WILBER, 2011, p. 205). 

 

 Discutiremos, neste item, o que cada era histórica trouxe de positivo e de 

negativo para a humanidade. Veremos que a era pré-moderna, a moderna e a pós-

moderna possuem verdades permanentes e distorções patológicas. Aceitar essas 

verdades como pertencentes ao desenvolvimento humano e conhecer as 

distorções para a superação dos enganos é necessário para se alcançar uma 

Abordagem Integral. Entender ambos os aspectos e integrar o que há de melhor 

em cada momento histórico foi a proposta de Wilber para a construção de sua 

teoria. 

De maneira geral, podemos dizer que a pré-modernidade nos trouxe o 

legado das grandes tradições e a compreensão do Grande Cadeia do Ser com os 

seus diversos níveis. Apesar da Grande Cadeia trazer a sofisticação do 

entendimento do humano, ela não conseguiu diferenciar as esferas de valor 

(ciência, arte, moral). Tarefa essa realizada pela modernidade que teve influência 

no desenvolvimento nos diversos campos do saber, todavia essa diferenciação 

seguiu para uma dissociação. A pós-modernidade veio com intuito de reintegrar as 

esferas, porém foi além e gerou um relativismo que tornou as situações sem 

sentido. A seguir veremos mais especificamente cada um dessas eras e as 

repercussões para a educação. 
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5.3.1 Descrição da pré-modernidade, modernidade, pós-modernidade 

 

5.3.1.1 A pré-modernidade 

 

A pré-modernidade é um momento histórico baseado nos conhecimentos da 

filosofia perene18, e seu principal legado foi a Grande Cadeia do Ser ou Grande 

Corrente do Ser. A concepção principal da filosofia perene é que a realidade é 

constituída de vários níveis – níveis do ser e do conhecer – da matéria para o 

corpo, do corpo para a mente, da mente para alma e da alma para o espírito. Ela 

gira em torno do conceito de holarquia, já que cada um desses níveis constitui um 

hólon e a sua estrutura é de vários círculos concêntricos: totalidades dentro de 

totalidades como um ninho. Daí a Grande Cadeia do Ser também ser chamada de 

Grande Ninho do Ser ou Grande Holarquia do Ser (WILBER, 2011). 

Essa grande cadeia é a compreensão fenomenológica da subjetividade, ou 

seja, o grande percurso das grandes tradições, desde as culturas xamânicas mais 

antigas passando pelo taoismo, vedanta, zen, sufismo, neoplatonismo, 

confucionismo. Os grandes sistemas religiosos têm uma versão para a Grande 

Cadeia do Ser: os vários níveis apresentam designações diferentes em cada 

tradição (WILBER, 2001a). Na figura 5, cada tradição apresenta quatro níveis, mas 

a maioria das tradições descreve cinco; outras, sete; outras doze ou mais níveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18A filosofia perene - “perene” precisamente porque aparece em todas as culturas e épocas com 
características muito semelhantes -, essa visão de mundo formou, com certeza, o âmago não 
somente das maiores tradições de sabedoria do mundo, do cristianismo, do budismo e do taoísmo, 
mas também de muitos filósofos, cientistas e psicólogos, do Ocidente e do Oriente, do norte e do 
sul. Essa filosofia perene se espalhou tanto que ou ela é o maior erro intelectual da história da 
humanidade - erro tão colossalmente espalhado por toda parte que simplesmente nos estonteia -, 
ou então é a reflexão mais acurada sobre a realidade que surgiu (WILBER, 2001a, p. 46). 



98 

 

 Figura 5 - O Grande Ninho nas várias tradições 
 

 

Fonte: WILBER, 2003, p. 75 

 

A Grande Cadeia do Ser é um mapa dos nossos interiores. O seu objetivo foi 

cartografar as dimensões que formam o humano e diante disso ter uma 

compreensão de sua complexidade que no mínimo implica três dimensões: uma 

dimensão material, uma dimensão mental e outra mais sutil, dimensão espiritual. 

Na verdade, ela representa um espectro da consciência, um arco-íris de níveis. Isto 

vai estar presente de várias formas, com vários nomes a depender de cada cultura.  

A realidade, dessa forma, possui mais de uma dimensão. Ela não é 

capturada da mesma forma por todas as pessoas, como algo uniforme. Para cada 

dimensão que queremos entender, precisamos ajustar o nosso olhar.  

 

[...] homens e mulheres têm pelo menos três olhos do saber: o olho 
da carne, que percebe os acontecimentos físicos; o olho da mente, 
que percebe imagens, desejos, conceitos e ideias; e o olho da 
contemplação, que percebe experiências e estados espirituais. E 
isso, claro, é uma versão simplificada do espectro da consciência, 
atingindo desde o corpo até a mente e o espírito (WILBER, 2001a, 
p. 41). 

 

O olho da carne, o olho da mente e olho da contemplação são direcionados 

para uma determinada realidade singular. Se utilizarmos lentes inapropriadas, 

causarão distorções, enganos ou não visualizações. 
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Utilizaremos o modelo da Grande Cadeia do Ser, que é constituído por cinco 

dimensões/níveis19: matéria, corpo, mente, alma e espírito. Inclusive as culturas 

vão desenvolver tecnologias, caminhos para sensibilizar, para formar, para cultivar 

cada uma dessas dimensões. O ápice disso serão as técnicas que implicam a 

transformação de si, do espírito, da subjetividade. O sujeito pré-moderno é um 

sujeito que ainda está ligado a esse aspecto do divino, da natureza dos Kosmos. 

O processo ocorre de forma evolutiva em um movimento hierárquico. 

Entendendo a hierarquia como uma grande holarquia, um envolvimento 

(transcendência e inclusão) que a cada nível superior abraça e integra o nível 

anterior, sendo esse nível superior mais abrangente do que seu antecessor. O nível 

que emerge possui as características do nível anterior acrescidas de suas próprias 

singularidades. Tal argumento é ilustrado seguir:  

 

Figura 620 - A Grande Cadeia do Ser 
 

 
Fonte: WILBER, 2011, p. 20. 

 

 A matéria é envolvida pela vida; a mente envolve a vida e a matéria; a alma 

envolve a mente, o corpo e a matéria; o espírito envolve todas as dimensões 

anteriores e o Espírito (com “e” maiúsculo) está presente em todos os níveis. 

                                                           
19

 Existem diferentes cartografias que explicam a trajetória do desenvolvimento humano com 
diferentes números de níveis/dimensões (três, cinco, sete, doze, trinta, cento e oito). O número de 
divisões, porém, é o que menos importa. O que devemos considerar é a sua essência, ou seja, que 
a evolução ocorre transcendo e incluindo o nível anterior até se alcançar o espírito. Precisamos 
considerar que a realidade é multidimensional (WILBER, 2011).  
20

 Na figura, “vida” pode ser interpretada como corpo e cada nível tem uma ciência correspondente 
que a estuda, por exemplo: a matéria é estudada pela física, a vida pela biologia e assim 
sucessivamente. 
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[...] matéria significa o universo físico, como aparece em nossos 
corpos físicos (isto é, aqueles aspectos de nossa existência cobertos 
pela lei da física); e tudo o mais que queremos dizer com a palavra 
matéria significa neste caso, a dimensão com a menor quantidade de 
consciência. Corpo, neste caso, significa o corpo emocional, o corpo 
animal, sexo, fome, energia vital (aspectos estudados pela biologia). 
Mente é a mente racional, racionalizante, linguística e imaginativa 
(psicologia). A alma é a mente mais elevada ou sutil, a mente 
arquetípica, a mente intuitiva e a essência ou indestrutibilidade do 
nosso ser (teologia) E o espírito é topo transcendental do nosso ser, 
a nossa Divindade (misticismo contemplativo) (WILBER, 2001a, p. 
52).  

 

Vimos que o espírito encontra-se, na representação da Grande Cadeia do 

Ser, de duas formas (espírito e Espírito). Com o e minúsculo, ele é o nível de 

desenvolvimento mais elevado da Grande Cadeia e com o “e” maiúsculo, ele está 

presente em todos os níveis. Diante disso, o espírito é plenamente transcendente e 

plenamente imanente. 

Apesar da importância do legado da pré-modernidade, a sua concepção 

holárquica gerou alguns conflitos e alguns críticos afirmam que ela seria uma 

justificativa para a opressão de grupos em relação a outros. Na verdade, houve 

uma confusão conceitual. A holarquia foi confundida com uma hierarquia 

dominadora, no qual os níveis mais complexos são melhores do que os menos 

complexos e podem, dessa forma, reprimi-los e/ou marginalizá-los. Entretanto essa 

não foi a proposta do Grande Ninho que tinha como fundamento não gradações 

opressivas e sim a organização em compassivos elos (WILBER, 2001a). 

 O que realmente consiste em uma das limitações da pré-modernidade é o 

fato de ela não ter se debruçado nas dimensões menos complexas, aquelas que 

levam à formação de um ego mental. A pré-modernidade voltou sua atenção, e de 

maneira grandiosa, principalmente para modalidades mentais e egoicas às 

modalidades transcendentais. Evidentemente isso se deve porque, naquela época, 

não havia estudos sobre essas temáticas. Outra fragilidade da pré-modernidade foi 

o não reconhecimento de que cada dimensão do espectro da consciência tem 

quatro aspectos: o intencional, comportamental, cultural e social (WILBER, 2001a).  

Esses aspectos relatados são decorrentes da própria característica da pré-

modernidade. Ela opera dentro de uma lógica que não distingue as esferas da 

ciência, da arte e da moral; tais esferas estão presentes, mas fundidas. Isso gerou 

uma estagnação do desenvolvimento dessas formas de ver o mundo até porque 
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não se pensava em três esferas, mas em um único todo misturado, ocasionando 

um desconhecimento de determinados aspectos que só foram descobertos com os 

achados modernos.  

A compreensão do humano como um ser multidimensional é um conceito 

chave adotado nas obras de Wilber, a percepção de desenvolvimento como um 

processo evolutivo holárquico que vai desde a matéria, passando pelo corpo, pela 

mente, pela alma até o espírito. Os cinco níveis são um dos elementos 

fundamentais do AQAL. Além disso, houve o entendimento de que a força da 

evolução está no impulso para realizar o potencial mais elevado de cada um: 

chegar ao espírito, tendo como subsídio o Espírito que perpassa todas as fases 

desde a matéria até o último nível de desenvolvimento.  

Outra relevância dos conhecimentos da pré-modernidade: a compreensão 

de que a realidade não é unidimensional nos motiva em direção a lentes 

apropriadas para cada nível do espectro, uma vez que, para cada dimensão 

específica, existe uma olhar apropriado. Se, por exemplo, utilizarmos a lente do 

“corpo” para observamos a “alma”, não iremos obter sucesso. Cada esfera tem sua 

lente particular e, para cada uma delas, há aspectos singulares que deverão ser 

desenvolvidos. A pré-modernidade nos deixou de presente uma série de práticas 

espirituais que nos auxiliam no desdobramento dos níveis superiores da Grande 

Cadeia do Ser. Seguindo o fluxo da história e de suas repercussões nas formas de 

pensar e agir humano, discutiremos algumas questões da modernidade. 

 

5.3.1.2 A modernidade 

 

Se pararmos para pensar na palavra “modernidade”, talvez o que venha a 

nossa mente seja avanço, muitas novidades, inovações, esquemas totalizantes de 

dominação mundial, Chaplin, industrialização, poluição, “descrença”, ciência, 

democracia, números, Deus?, justiça, igualdade, direitos humanos, fim da 

escravidão, mercado-mercado-mercado, valorização das abordagens quantitativas, 

imperialismo científico dentre outras coisas. Realmente tudo isso envolve a 

modernidade. Podemos, então, perceber que ela tem seu lado positivo e seu lado 

negativo, como aconteceu com a pré-modernidade e como iremos ver na pós-

modernidade. 
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Uma forte expressão da modernidade foi a diminuição do poder da igreja 

sobre as atividades humanas, o iluminismo foi o marco da soberania da ciência 

sobre as religiões. As explicações efetuadas pela igreja foram substituídas pelos 

achados científicos, tanto é que a modernidade se definiu como “antirreligião” e a 

igreja perdeu muito de seu poder. Veremos que isso aconteceu pela principal 

característica da modernidade: a diferenciação, a princípio, dos Três Grandes21 

(arte/estética, ética/ moral e ciência22). Isso trouxe maravilhas para a humanidade, 

possibilitou que cada esfera fizesse descobertas surpreendentes, ou seja, 

descobertas específicas no campo da arte/estética), específicas no campo da 

ciência e específicas no campo da ética/moral. 

Não estamos afirmando que não existem religiões na modernidade, só que 

as suas raízes e fundamentos encontram-se na pré-modernidade. Não estamos 

afirmando que, na pré-modernidade, as três esferas não existissem. Elas existiam 

sim, mas elas estavam inter-relacionadas, fundidas. A modernidade veio para 

trazer a diferenciação entre elas. 

 

As culturas pré-modernas certamente possuíam arte, ética e 
ciência. O problema é que essas esferas tendiam a ser 
relativamente “indiferenciadas”. Para dar apenas um exemplo, na 
Idade Média, Galileu não podia olhar livremente pelo seu telescópio 
e relatar os resultados porque a arte, a moral e a ciência fundiam-
se, todas elas na Igreja, e por isso a moral da igreja definia o que a 
ciência podia e não podia fazer. A bíblia dizia (ou insinuava) que o 
sol girava ao redor da terra e ponto final. Porém, com a 
diferenciação das esferas de valor, alguém como Galileu poderia 
olhar pelo seu telescópio sem medo de ser acusado de heresia e 
traição. A ciência tinha liberdade para procurar suas próprias 
verdades, livre da dominação brutal impostas pelas esferas. E o 
mesmo ocorria com a arte e a moral. Os artistas podiam sem medo 
de castigo, pintar temas que não fossem religiosos ou até meso 
sacrilégios, se assim quisessem. E a ética estava igualmente livre 
para prosseguir suas indagações a respeito da vida correta, quer 
isso concordasse ou não coma Bíblia (WILBER, 2011, p. 75). 

 

                                                           
21

 Os Três Grandes têm várias designações: o Bom, o Belo e o Verdadeiro de Platão; o Objetivo, o 
Subjetivo e o Cultural de Sir Karl Popper; a Verdade Objetiva, a Sinceridade Subjetiva e a Justiça 
Intersubjetiva de Habermas; a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica do 
julgamento de Kant (WILBER, 2001b). O nosso objetivo não é nos debruçarmos especificamente 
em cada concepção, mas mostrar uma visão geral do que aborda os Três Grandes.  
22

 Quando nos referimos à ciência, não estamos falando de uma ciência restrita (voltada para 
abordagem quantitativa e do mundo exterior), e sim, a ciência ampla na qual existe uma relação 
com estados interiores e metodologias qualitativas (WILBER, 2003). 
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A maravilha se tornou um tormento quando a diferenciação avançou para a 

dissociação, a diferenciação foi além de seus limites e se desvirtuou. As esferas se 

separam por completo, cada uma ficou em seu âmbito. A consequência foram três 

partes que não possuíam espaço para se completarem, fragmentação total e, em 

sentido mais caótico, uma alienação. Na modernidade há um congelando das 

fronteiras, ou seja, o que é ciência vai ser ciência, o que é arte vai ser arte e o que 

ética vai ser da ordem da ética.  

O diálogo entre elas ficou praticamente impossível. Todavia, o pior ainda 

estava por vir: uma dessas esferas se tornou soberana sobre as demais, a ciência 

sobrepujou a arte e a ética. A ciência se transformou em cientificismo que foi o 

lema da modernidade. Houve um rompimento, e é no surgimento da ciência que a 

modernidade vem com a emergência desse novo modo de pensar, que é a 

substituição da referência de Deus pela referência da ciência. Com isso, haverá um 

deslocamento da própria noção do sujeito. 

A época moderna é sinônima de materialismo científico, imperialismo 

científico. A ciência, dentro dessa perspectiva, é a única capaz de explicar a 

realidade, as outras esferas não são válidas, não são científicas e, assim, o Grande 

Ninho do Ser se dissolve aos pés da modernidade. A complexidade do Grande 

Ninho é reduzida à dimensão da matéria, tudo pode ser explicado pela matéria. A 

modernidade negou as dimensões interiores do humano, negou a profundidade, 

vangloriou o superficial, vangloriou o visível e o “quantificável”, a subjetividade é 

subnegada pela objetividade. Mas, como se pode ter uma vida unidimensional? 

Como se pode explicar as emoções? Como se pode discutir sobre o sentido da 

vida? Questionamentos que a ciência isoladamente queria responder. Daí surge a 

desvalorização de carreiras voltadas às áreas humanas e artísticas que 

encontramos até hoje. 

Podemos dizer que a modernidade teve seus méritos decorrentes da 

diferenciação como o fim da escravidão, o surgimento da democracia liberal e do 

feminismo e os avanços das ciências médicas. Entretanto, teve seus desastres 

provenientes da dissociação 

 

[...] como a morte de Deus, a morte da Deusa, a da vida, o 
nivelamento das distinções qualitativas, as brutalidades do 
capitalismo, a substituição da qualidade pela quantidade, a perda 
dos valores e do sentido, a fragmentação da vida mundial, o terror 
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existencial, a industrialização poluente, um materialismo 
desenfreado e vulgar (WILBER, 2011, p. 75).  

 

 Sabemos que a evolução ocorre por diferenciação e integração. A 

modernidade deu um passo importante, uma vez que promoveu a primeira, porém 

ela não conseguiu integrar os Três Grandes e eles caminharam para a dissociação 

desequilibrante na qual a esfera da ciência ofuscou os avanços que ocorreram na 

arte e na moral. De acordo com Wilber (2003), o Kosmos foi reduzido ao cosmos 

(apenas a dimensão física), tudo foi reduzido à matéria desde o corpo, a mente, a 

alma e o espírito. 

Isso teve grande aceitação porque os estudos empíricos e monológicos são 

mais fáceis do que aquelas que dependiam da interpretação, da hermenêutica 

intersubjetiva, de uma compreensão mútua. Naquele momento histórico era óbvio 

restringir os conhecimentos aos aspectos meramente científicos. E a ciência era 

algo “quantificável” e não qualificável e se, o Kosmos foi reduzido a ela, pode-se 

considerar que o Kosmos passou a ser desqualificado (WILBER, 2001b). Diante 

disso, os resultados obtidos, por desconsiderarem a subjetividade, demonstravam 

ser mais válidos. O sujeito não tem influência no andamento da pesquisa e essa 

ausência representa a neutralidade necessária para se encontrar a verdade. 

 O impacto das descobertas da ciência foi marcante na vida da sociedade de 

tal forma que a realidade ficou sendo abordada apenas pelos aspectos científicos. 

Assim, “os Três Grandes foram reduzidos ao “Grande Um” do materialismo 

científico, exteriores científicos, dos objetos e sistemas” (WILBER, 2001b, p. 155). 

O mundo, a realidade, a vida passou a ser um “todo” monológico dominado pela 

ciência e a moral e a arte eram subservientes da hegemonia científica. O que não 

pudesse ser estudado de acordo com as concepções formuladas pela ciência, não 

era considerado real. 

 A realidade perdeu a profundidade, a beleza, as virtudes, as singularidades 

e se transformou em uma uniformidade. Fenômeno denominado de planura ou 

planície que é quando se acredita que apenas as concepções vindas da ciência 

são reais, a planura é incapaz de compreender as outras dimensões da existência: 

a arte e a moral (WILBER, 2003, 2011). 

 Vale ressaltar que as descobertas da modernidade e os avanços das 

ciências foram e são fundamentais para o que dispomos hoje, mas é essencial ter 
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clareza que suas verdades são parciais, não representam o todo. Mesmo quando a 

modernidade exaltou um holismo, esse foi exterior/objetivista, pois não incluía as 

verdades da arte e da moral. E, com isso, até mesmo o Grande Ninho do Ser, com 

seus diversos níveis, teve uma redução monocromática. 

 Apesar dos impasses ocasionados pela modernidade, não podemos deixar 

de aplaudir seu grande feito, a diferenciação dos Três Grandes, que foi um grande 

avanço em relação ao pensamento pré-moderno. A possibilidade de três grandes 

áreas do conhecimento, de três formas de ver o mundo seguirem seus próprios 

passos em seus próprios caminhos representou uma conquista para a humanidade 

e contribuiu também para a sistematização dos quatro quadrantes da teoria de 

Wilber que será discutido no próximo item. 

 Iremos comentar sobre o que é denominando os Três Grandes: a ciência, a 

estética e a moral. Quando nos referimos à ciência, relacionamo-la às dimensões 

objetivas da existência, tanto nos aspectos individuais quanto nos aspectos 

coletivos e, devido a sua hegemonia na modernidade, essa esfera investiga a 

verdade objetiva. A ciência diz respeito a algo que é externo a nós, a perspectiva 

que enxergamos com sua lente é a perspectiva de terceira pessoa: “isto” para 

relatos científicos do organismo individual e “istos”, para relatos científicos 

coletivos.  

No âmbito individual, a ciência estuda os aspectos externos das pessoas, os 

comportamentos, o corpo físico; no âmbito coletivo, a ciência estuda os 

ecossistemas físicos, os sistemas sociais (instituições materiais, sistemas e redes 

de comunicação, formações geopolíticas, forças de trabalho). Mas, de uma forma 

abrangente, pode-se considerar a ciência dentro da linguagem do “isto”.  

 O “isto” é uma linguagem monológica, empírica e, sendo assim, tem como 

atributo a neutralidade, objetividade e diálogo com superfícies livres de valores: são 

coisas que podemos ver, tocar, sentir o gosto e o cheiro, ouvir, apontar. O que é 

alvo de sua pesquisa é o observável, é o constatável por métodos quantitativos 

(WILBER, 2010, WILBER et al., 2011). O “isto” “é a linguagem padrão do empírico, 

do analítico e das ciências sistêmicas, da física à biologia, à ecologia, à cibernética, 

à sociologia positivista, ao behaviorismo, à teoria dos sistemas” (WIBER, 2001b, p. 

148). Pode-se afirmar que sua linguagem é a responsável por tornar palpáveis as 

coisas, as pessoas, os espaços; o “isto” leva em consideração a matéria, que 

influência as demais dimensões, tanto a estética quanto a moral. 
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A respeito da moral, o seu cerne é a convivência entre as pessoas, o que 

precisa ser compartilhado na coletividade: os valores, significados, visões de 

mundo, emoções e sentimentos compartilhados. A dimensão da moral retrata a 

forma pela qual os seres humanos podem se organizar, dessa forma sua 

linguagem é a linguagem do “nós” e para isso envolve o entendimento mútuo, 

equidade e bondade. O “nós” refere-se à cultura, isto é, a uma dimensão 

intersubjetiva.  

 Nessa esfera o outro não é uma coisa, não é designado como uma terceira 

pessoa, não é algo que precisa ser manipulado, ao contrário, é uma pessoa que 

precisa ser entendida, é algo mais próximo: o “isto” tornou-se o “você”. A partir do 

momento em que se inicia uma compreensão mútua, comunicação e 

compartilhamento de sentimentos e de valores, o espaço “nós” é criado e é criada 

também uma integridade básica nas relações (WILBER, 2010). A esfera da moral é 

essencial na dinâmica humana para o desenvolvimento de formas diversas de 

entender o outro em seu espaço e propiciar relações humanas saudáveis.  

 Além das esferas explicitadas acima, temos a esfera da arte/estética, que 

está relacionada ao aspecto da subjetividade. Se você se imaginar contemplando 

uma obra de arte/estética, poderá se questionar como você a vê e quais são seus 

sentimentos diante dela, se você gostou ou não. A arte/estética lida com o belo. “A 

arte lida com a beleza nos olhos do espectador, o “eu”” (WILBER, 2001b, p. 150). 

Durante e após essa atividade, virão pensamentos, ideias, opiniões, emoções, 

motivações que apenas você sabe quais são.  

Diante disso, o “eu” lida com os aspectos mais interiores do individuo, 

aspectos não manipuláveis, ao contrário do que ocorre com o “isto”. No que 

concerne à relação entre o “eu” e o “nós”, ambos operam dentro da lógica da 

subjetividade, mas o primeiro refere-se apenas ao indivíduo e o segundo, ao 

aspecto da inter-relação entre sujeitos. Referimo-nos à dimensão estética que diz 

respeito à percepção de cada “eu”. 

Podemos constatar que os Três Grandes podem também ser considerados 

quatro domínios: o “eu”, o “nós”, o “isto” e o “istos”. E segundo a descrição 

realizada acima, o “eu” e o “nós” são visões subjetivas e o isto e o istos são visões 

objetivas do individuo e do coletivo respectivamente. Esse entendimento é uma das 

bases para compreensão da teoria wilberiana. 
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De acordo com que foi relatado nos parágrafos anteriores, podemos 

sistematizar da seguinte maneira os Três Grandes: 

 

Quadro 5 - Denominações para os Três Grandes 
 

TRÊS GRANDES DENOMINAÇÕES 

CIÊNCIA 
Terceira 
pessoa 

Isto/Istos Verdade Natureza 

MORAL 
Segunda 
pessoa 

Nós Bom Cultura 

ESTÉTICA 
Primeira 
pessoa 

Eu Belo Eu 

  Fonte: A autora, 2013.  

 

Outra maneira de organização e explicação dos Três Grandes é a seguinte: 

 

Quadro 6 - Principais características dos Três Grandes 
 

TRÊS 
GRANDES 

CARACTERÍSTICA 

Isto/Istos Ciência e tecnologia, natureza objetiva, formas empíricas (inclusive e 
sistemas sociais) verdade proposicional (ajuste individual e funcional) 

Nós Ética e moral, cosmovisões, contexto comum, cultura; significado 
intersubjetivo, entendimento mútuo, adequação, justiça 

Eu Consciência, subjetividade, self e auto-expressão (inclusive arte e 
estética); veracidade, sinceridade.  

Fonte: Adaptado de WILBER, 2001b, p. 150. 

 

 Compreendemos um pouco mais sobre cada esfera, percebemos 

claramente que a diferenciação dos Três Grandes foi um marcador de divisas entre 

a pré-modernidade e a modernidade e o seu significado pode ser vislumbrado na 

citação abaixo: 

 

A diferenciação do “eu” e do “nós” significava que o Eu individual 
não mais seria apenas subserviente ao Nós coletivo (Igreja, Estado, 
monarquia, mentalidade de rebanho); os direitos humanos do 
homem foram proclamados por toda parte, o que acabou levando 
aos movimentos de libertação, da abolição ao feminismo. A 
diferenciação entre o “eu” e o “isto” significou que a realidade 
objetiva não podia mais esmagar a escolha e o gosto individuais, os 
quais, entre outras coisas libertaram a arte dos grilhões da 
representação. A diferenciação entre “nós” e o “isto” significou que 
a investigação da verdade objetiva pela ciência não era mais 
subserviente a imposição da Igreja ou do Estado, e essa 
investigação contribuiu para as surpreendentes descobertas na 
física, na medicina, na biologia e na tecnologia, as quais, no 
período de apenas alguns séculos, iriam entre outras coisas, 
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aumentar a expectativa de vida em todo mundo, adicionado-lhe um 
espantoso acréscimo de várias décadas (WILBER. 2011, p. 85-86). 

 

 A citação afirma que a primeira diferenciação eu/nós permitiu que o “eu” 

tivesse voz e não ficasse à mercê do “nós” como a hierarquia da Igreja e o do 

Estado e, a partir disso, surgiram as democracias liberais. A segunda 

diferenciação, eu/isso permitiu que se descobrisse que o fator biológico não era 

determinante para as decisões das diversas ordens e nem motivo para as 

descriminações existentes, as discriminações contra as mulheres, os negros, os 

judeus e outras mais. Daí o surgimento do feminismo e da abolição da escravidão, 

por exemplo. E a terceira diferenciação nós/isso possibilitou que a ciência fizesse 

as descobertas que realizaram avanços na medicina, física, biologia, já que a 

ciência não precisava “prestar contas” à Igreja e/ou ao Estado, dando surgimento 

às ciências ecológicas (WILBER, 2001b). 

Diferenciar cada esfera dos Três Grandes foi fundamental para ampliação da 

compreensão do mundo, por ter dado autonomia aos domínios da arte, da moral e 

da ciência. Wilber concorda com Weber e Habermas por eles terem considerado a 

diferenciação dos Três Grandes como a dignidade da modernidade. “Dignidade 

porque os domínios do eu, do nós e do isso poderiam prosseguir em seu 

conhecimento sem intromissões violentas, ou mesmo punições, de outros 

domínios” (WILBER, 2001b, p. 153). 

A partir do momento em que houve esta distinção, os Três Grandes não 

foram mais fundidos ou confundidos como ocorria na pré-modernidade. Alguns 

podem pensar que, antes da modernidade, havia uma integração entre as esferas 

e era uma época melhor devido a isso, mas o que ocorria era uma indissociação 

mítica confundida com um céu holístico. Tal pensamento é um equívoco. Há uma 

grande diferença entre integração e “indiferenciação” (WILBER, 2001b).  

Indiferenciação é quando o eu, o nós e o isto se apresentam sem limites 

entre eles, não se sabe onde termina uma esfera e onde começa a outra, ou seja, 

está tudo misturado, indiscriminado impedindo a expressão singular de cada uma. 

A integração consiste no respeito do limite do eu, do nós e do isto e, há um diálogo 

e inter-relação entre eles. Existe uma imensa riqueza no eu, no nós e no isto. 

Como iremos discutir, a integração foi a proposta do momento pós-moderno. 
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5.3.1.3 A pós-modernidade 

 

Versamos sobre as verdades permanentes e os aspectos patológicos 

relacionados à pré-modernidade e à modernidade. Agora iremos nos debruçar nas 

características da pós-modernidade e a forma que ela se articula na tríade pré-

modernidade, modernidade e pós-modernidade, constituindo um casamento 

harmonioso entre as três eras. 

A pós-modernidade é um conceito ainda confuso, não se sabe bem o que é 

algo classificado como pós-moderno. Como se fala o “pós-modernês"? Alguns 

dizem que não temos um distanciamento histórico palpável para dizer que estamos 

vivendo um momento pós-moderno, mas tentaremos entender como ele se 

caracteriza. 

A pós-modernidade surge com o discurso de integrar o que a modernidade 

desintegrou, a dissociação dos Três Grandes e a soberania da racionalidade, ou 

melhor dizendo, a pós-modernidade veio com o intuito de incluir todas as tribos, 

todas as cores, todas as pessoas, todos os gêneros, todas as formas de pensar, de 

maneira compassiva e respeitosa. A pós-modernidade veio para combater a 

planura da modernidade, combater a hegemonia do pensamento racional em 

detrimento dos outros aspetos do humano. Podemos caracterizá-la como o período 

em prol da diversidade, multiculturalismo ou pluralismo (WILBER, 2011).  

Com a pós-modernidade, temos a abertura das fronteiras, a abertura para as 

várias culturas, que seria os deslocamentos dos modos de pensar. Temos as 

críticas das fronteiras do que é masculino, do que é feminino, das identidades. 

Toda essa crítica foi um ganho imenso na abertura, das possibilidades de 

constituição de novas formas para entender o mundo onde vivemos.  

Assim, a pós-modernidade criticou também os estanques, as formas de 

dissociação criadas pela modernidade. Nesse processo de desconstrução, ela 

conduziu ao extremo de um esvaziamento de sentido, um ponto da radicalização – 

nada tem sentido. Isso cria dificuldade, empecilhos nas questões da ética, cria 

problemas nas questões das relações.  

Seu objetivo maior, sem dúvida, foi a reintegração dos Três Grandes 

contrapondo-se à diferenciação e à dissociação. O problema é que a pós-

modernidade entrou num relativismo. Para abrir as fronteiras, ela precisou 

desconstruir, ela começou um ataque a tudo aquilo da modernidade, 
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principalmente a noção de ciência e a questão das hierarquias na pré-

modernidade. E dessa maneira 

 

[...] a abrangência integral da pós-modernidade com frequência 
resvala para a loucura aperspectiva - para a negação das 
distinções qualitativas de qualquer tipo, para a total negação das 
holarquias (WILBER, 2011, p. 190). 

 

Os contextos múltiplos são fundamentais para que possamos ultrapassar o 

materialismo científico, mas, como em tudo, precisamos ter cautela para dosar a 

intensidade, mesmo de um aspecto positivo. Caso contrário, o pluralismo torna-se 

radical, torna-se compulsivo, gera um relativismo, um subjetivismo no qual tudo é 

válido, tudo é importante. 

 Destacamos anteriormente a importância das holarquias para que houvesse 

uma Abordagem Integral, mas a pós-modernidade negou a existência de 

hierarquias, considerou-as todas marginalizantes e, assim, elas deveriam ser 

rejeitadas. Contudo essa postura é contraditória ao próprio desenvolvimento de um 

olhar pós-moderno. Diante disso, o que encontramos é um amontoado de vozes 

plurais que não conseguem dialogar entre si (WILBER, 2001a, 2011).  

Apesar das distorções da era pós-moderna, não podemos desconsiderar a 

verdade primordial da integração que foi núcleo de sua proposta. O que vai haver 

aqui na pós-modernidade é um movimento de dar voz à cultura, de apontar como a 

cultura é modeladora, como a linguagem é modeladora das nossas experiências de 

mundo, de realidade, de ser humano. As nossas vivências são fortemente 

marcadas pela cultura.  

A contribuição da pós-modernidade foi dar esse contexto e operar essa 

desconstrução. Dizer assim: aquilo que muito do pré-moderno estava apoiado na 

tradição, no sentido de que as experiências estão aqui desde sempre e não têm 

influência da história é modificado, pois a pós-modernidade mostrou a força 

histórico-cultural, a força da interpretação, da contextualização. Dessa forma, a 

pós–modernidade mostrou que a ciência não é o conhecimento único e verdadeiro 

do mundo, mas é uma forma de interpretação assim como a arte e a ética. 

 

Enquanto a modernidade diferençava os Três Grandes, a pós-
modernidade os abarca- os muitos Eus e os muitos Nós e os muitos 
“istos” – chegando desse modo a uma postura mais inclusiva, 
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integral e não–exclusivista. E aí, numa sentença está a verdade 
permanente, a verdade integral, dos movimentos pós-modernos em 
geral (WILBER, 2011, p. 178). 

 

Contrapondo-se ao objetivismo maciço do modernismo, ou melhor, à 

redução de todo conhecimento introspectivo e interpretativo ao empirismo, o pós-

modernismo aspira ao renascimento das dimensões subjetivas esquecidas. Por 

isso a interpretação é considerada o âmago do pós-modernismo. Este entende que 

determinados aspectos não podem ser vistos de maneira monolítica. Se estivermos 

nos referindo a eventos interiores, à introspecção e à interpretação é o que vai 

responder a nossos anseios, nada mais que isso (WILBER, 2011).  

 O próprio Kosmos é entendido a partir da interpretação, bem como essa 

interpretação faz parte desse Kosmos. Essa sensibilidade pós-moderna abriu 

caminho para uma amplitude da Visão Integral, e entender que cada hólon do 

Kosmos é constituído não só pelos aspectos objetivos, mas também, pelos 

aspectos subjetivos. 

 Outro aspecto a que o pós-modernismo deu atenção foi a contextualização, 

a importância dos contextos de fundo cultural. Os pós-modernos perceberam que 

os contextos culturais são incisivos em nossas escolhas subjetivas e também que 

essa influência ocorre de maneira, muitas vezes, inconsciente. O significado que 

achamos que damos a algo, na verdade nos é dado pelo meio cultural em que 

estamos inseridos.  

 

Toda intencionalidade subjetiva (Superior Esquerdo) está situada 
em redes de contextos intersubjetivos e culturais (Inferior 
Esquerdo), que têm importância instrumental na criação e 
interpretação do próprio significado. É precisamente por isso que o 
significado é mesmo dependente do contexto e que a manga do 
paletó é diferente da manga de uma mangueira (WILBER, 2011, p. 
185). 

 

E, para complexificar esta abordagem, os contextos são infinitos, ilimitados, 

não podemos nunca abraçar todos os significados prováveis, pois cada significado 

está relacionado a um determinado contexto e os contextos são ilimitados. Tal 

proposição da extensibilidade infinita condiz com o conceito de hólon, uma vez que 

os contextos fazem parte da realidade e a realidade é constituída de hólons dentro 

de hólons sem começo nem fim (WILBER, 2011). 
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O pós-modernismo culmina com a ideia “integral-apespectiva”, conhecida 

como visão lógica ou lógica de rede. Mas o que seria? A proposta é levar em 

consideração as diversas perspectivas, sem, privilegiar nenhuma isoladamente, ou 

seja, é ter uma visão pluralista dos fatos. Ao isolar determinada perspectiva, 

estaremos sendo parciais e limitantes do todo. Diante disso, dois aspectos são 

fundamentais: a contextualização, no qual o significado depende do contexto, 

sendo esse ilimitado, e a diversidade, que é conhecer o máximo de possibilidades 

possíveis (WILBER, 2011). 

 A visão lógica é algo bastante sofisticado e emerge a partir da subida dos 

degraus do desenvolvimento. Ao analisarmos a questão evolutiva, constatamos 

que ela está além da visão racionalista, ela a engloba e avança, tenho um olhar 

ampliado para outras dimensões. De acordo com Wilber (2011), a visão lógica tem 

uma característica que a torna mais valiosa, pois ela apresenta uma visão 

consciente de si mesma. Dessa forma, ela reconhece as inter-relações, reconhece-

se como uma parte intrínseca do Kosmos inter-relacionado. 

O pós-modernismo, como as demais eras, teve seus impasses. No caso 

dele, seus ideais caminharam em direção a uma planura, mesmo tendo sido esta 

sua crítica ao modernismo. No pós-modernismo extremo, as suas verdades são 

expandidas a ponto de ficarem desproporcionais, ele aliou-se ao seu inimigo e, 

ainda pior, ampliou-o e glorificou-o. A ênfase à interpretação subjugou a 

objetividade, como se ela também não fosse importante, negando que todos os 

hólons subjetivos têm um aspecto objetivo. 

Seu caráter igualitário, anti-hierárquico, antigradação, no qual todas as 

perspectivas devem ser consideradas, levou “a negar a possibilidade de fazer 

distinções consequentes ou graduações significativas entre valores morais ou 

estéticos” (WILBER, 2011, p. 189). Se todas têm a mesma importância, pode-se 

entender que nenhuma tem importância, tudo está na superfície. 

A partir do instante em que os pós-modernos negam a hierarquia, eles, ao 

mesmo tempo, estão negando a evolução, a sua própria evolução porque o 

desenvolvimento desse pensamento apenas emerge a partir da transcendência de 

etapas anteriores. As holarquias não existem dentro dessa visão e, se não existe 

holarquia, desabam as verdades da pré-modernidade e o sentido da integração das 

três eras desmorona junto. As questões negativas do pós-modernismo extremo 

podem ser resumidas na citação: 
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Ele reiterava que toda verdade é uma interpretação baseada num 
contexto cultural (exceto sua própria verdade que vale para todas 
as culturas), afirmava que não existiam verdades transcendentais 
(exceto seus próprios pronunciamentos, que estavam além de 
contextos específicos), defendia a ideia de que todas as hierarquias 
ou critérios classificatórios são opressivos e marginalizantes 
(exceto seu próprio critério classificatório, que era superior a todas 
as alternativas), reivindicava que não existem verdades universais 
(exceto o próprio pluralismo, que era universalmente verdadeiro 
para todos os povos)” (WILBER, 2003, p. 47). 

 

Entretanto, de acordo com Wilber (2011, p 182), o que devemos apreender 

da pós-modernidade não são suas contradições, suas incoerências, mas sim a 

suas verdades:  

 

1. A realidade não é, em todos os sentidos, dada a nós, mas em 
alguns sentidos significativos, ela é uma construção, uma 
interpretação (essa visão é, com frequência, chamada de 
construtivismo); a crença em que a realidade nos é 
simplesmente dada, e não também, em parte, construída, é 
chamada de “o mito do dado”. 

2. O significado depende do contexto e os contextos são ilimitados 
(isso, com frequência, é chamado de contextualismo). 

3. A cognição não deve, portanto, privilegiar excessivamente uma 
perspectiva única (isto é chamado de integral-aperspectivismo). 

 

Devemos olhar a riqueza de possibilidades culturais que ela nos apresentou, 

um pós-modernismo construtivo que  

 

[...] reúne os contextos múltiplos liberados pelo pluralismo e em 
seguida dá um passo além e os entrelaça conjuntamente em redes 
inter-relacionadas. Sob qualquer um dos nomes que recebeu, 
relativismo pluralista abre caminho para o holismo integral 
(WILBER, 2011, p. 191). 

 

Acompanhamos a evolução do desenvolvimento ao longo das três eras, 

percebemos que nelas ocorreram horrores inegáveis (não podemos fingir que não 

existiram), todavia tivemos contribuições fenomenais. E é este o olhar atento que 

devemos ter para a pré-modernidade, a modernidade e a pós-modernidade. O que 

elas nos deixaram de bom? A pré-modernidade nos deixou o legado do Grande 

Ninho do Ser; a modernidade, a diferenciação e a evolução dos Três Grandes e a 

pós-modernidade, a integração do melhor das duas eras anteriores.  
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 Com as eras históricas, que revelamos a partir das interpretações de Wilber, 

pudemos perceber que não foram momentos com fins bem delimitados, cada um 

deles se entrelaçava no outro como continuidade de uma era para outra. 

Constatamos também que em cada uma delas havia e ainda existe um conjunto de 

condições peculiares a nível social, político, econômico, cultural e tecnológico.  

 Dessa forma, a partir das considerações apresentadas, desejamos pontuar 

as características principais dos três momentos históricos para pensarmos as suas 

contribuições a fim de dialogar com os desafios que vivenciamos atualmente e 

refletirmos sobre uma Educação Integral. Nosso intuito no próximo item é, 

respaldados na pré-modernidade, modernidade e pós-modernidade, descrever o 

que as concepções desses momentos nos fizeram inferir para a educação, 

destacando os pontos que consideramos mais relevantes. 

 

5.3.2 Subsídios para a reflexão de uma Educação Integral a partir dos três 

momentos históricos 

 

Muitas mudanças ocorreram ao longo dos séculos com diversas 

representações nos vários campos do saber humano e consequentemente para as 

pessoas, influenciaram as artes, a administração, a saúde, as ciências humanas, 

as ciências exatas. Essas mudanças que envolveram questões produtivas e outras 

menos produtivas desafiaram e desafiam a nossa estrutura educacional, exigindo 

mudanças na forma de organizar o pensamento pedagógico, uma vez que os 

fundamentos que norteiam o campo educativo na contemporaneidade encontram-

se em descompasso com as demandas do momento histórico no qual vivemos. 

Desejamos pensar estratégias que forneçam condições de diálogo com os desafios 

da época atual e para isso acreditamos em uma Educação Integral que leve em 

consideração as influências da pré-modernidade, modernidade e pós-modernidade. 

 

5.3.2.1 O legado da pré-modernidade para Educação Integral 

 

 A herança deixada pela pré-modernidade é indiscutível. Com os antigos 

sábios aprendemos que  
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[...] o impulso mais profundo de uma pessoa – o impulso principal 
do qual todos os outros são derivados - é o de realizar todo o 
Grande Ninho por meio do veículo do próprio ser dessa pessoa, de 
modo que ela se torne, na plena realização, um veículo do Espírito 
que brilha radiantemente para o mundo, como o mundo inteiro. 
Somos todos filhos e filhas da Divindade que é a Meta e o 
Fundamento de cada gesto no Kosmos, e não repousaremos até a 
nossa própria Face Original nos faça uma saudação a cada nascer 
do dia (WILBER, 2011, p. 209). 

 

De acordo com Wilber (2011), os níveis podem ser considerados como uma 

memória Kósmica. Eles não são um dado absoluto, mas um potencial que todos 

podem acessar durante seu desenvolvimento. Essa afirmação é decorrente das 

experiências dos iogues, santos e sábios. Se eles percorreram toda a Grande 

Corrente, os demais organismos humanos possuem, como eles, capacidade para 

realizarem os mesmos caminhos e talvez descobrirem níveis mais avançados da 

existência. 

Sendo assim, a educação deve estimular o desenvolvimento da 

multidimensionalidade dos seres. Focar em apenas um deles é restringir os 

potenciais humanas e impedir um ensino “crítico-reflexivo-transformador-criativo-

contemplativo, humano-formativo” (CORDEIRO, 2012, p. 33). Focar em apenas um 

deles é reafirmar o ensino com ênfase na memorização, na razão lógica. Até 

porque os níveis da Grande Cadeia do Ser estão interligados e agem 

interdependentemente, ou seja, quando a educação atua em um deles, atua em 

todos. Essa premissa é válida quando ocorre o inverso, quando a educação 

menospreza um deles influencia negativamente o desenvolvimento dos demais. 

Vemos isso ocorrendo na prática, quando refletimos no estado atual da nossa 

sociedade, que investiu maciçamente na racionalidade e negou os demais 

aspectos, gerando problemas diversos, como já ressaltamos. 

O resgate das dimensões interiores clama por seu espaço nas dinâmicas 

educativas, o respeito a emoções dos estudantes e à aprendizagem relativa a esta 

instância, são apenas alguns exemplos. Na educação é urgente a percepção da 

vida, da nossa autoconsciência, do que nos dá sentido e do entendimento das 

razões de nossa existência. Compreender que tais questões influenciam a forma 

com que aprendemos o mundo, no mundo e para o mundo repercute nas relações 

sociais, econômicas, culturais, na relação com a natureza. O conhecimento que 

emergiu da pré-modernidade foi considerado verdadeiro por anos e é considerado 
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filosofia perene, por isso não deve ser negado na contemporaneidade. Relevá-los é 

renunciar a um conhecimento complexo sobre a natureza dos aspectos que fazem 

parte da nossa vida.  

O que não desejamos é o que acontece na atualidade dentro dos processos 

educativos que distancia  

 

[...] os homens da sua diferenciação mais integradora: o seu próprio 
processo de humanização em busca de sua plenitude o qual não 
pode se dar com a anulação das esferas mais sutis do ser. A 
escola, enquanto instância social responsável pela organização e 
transmissão do conhecimento socialmente produzido, assimilou o 
rompimento com a Cadeia do Ser fidelizando-se aos pressupostos 
liberais e científicos, consequentemente, a educação reduziu-se a 
uma função transmissora e meritocrática, ao invés de humano-
formativa. Na ausência de clareza com relação a uma perspectiva 
multidimensional da realidade e do ser humano por parte das 
instituições transmissoras do conhecimento, a escola assimilou o 
olhar monológico da ciência contribuindo para que o indivíduo 
participe do processo da construção social refém daquilo que “é” ou 
“está” disseminado como “verdade” (CORDEIRO, 2012, p. 33). 

 

 A inserção das concepções da Grande Cadeia abrirá caminhos para o olhar 

plural, dará espaço ao olho da carne, ao olho da mente e ao olho da contemplação. 

E, além disso, permitirá que cada realidade específica seja “observada” com o olho 

que mais se adeque a ela. 

A educação também deve levar em consideração os princípios relativos à 

pré-modernidade, como plenitude, continuidade e gradação. Eles são atores 

principais para a educação, e não apenas coadjuvantes. Obviamente, 

isoladamente, estaríamos cometendo o mesmo equívoco na valorização apenas 

dos pressupostos de um momento historio, como ocorreu com a modernidade. O 

que se deseja é a reconexão com o universo, a reconexão com a 

multidimensionalidade do ser.  

A pré-modernidade, mesmo circunscrita em tempos remotos, vem à 

atualidade nos lembrar da importância da dimensão sensível, subjetiva e espiritual 

que nos remete a contribuir com estas particularidades para constituírem uma 

Educação Integral com a intenção de sobrepujar as visões monolíticas e 

fragmentadas que ainda nos afetam. É urgente a inserção dos aspectos relativos 

ao Eu para uma educação que se queira integral. 
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5.3.2.2 O legado da modernidade para Educação Integral 

 

A modernidade representou uma nova fase devido às potencialidades que 

foram reveladas com os estudos científicos, aos questionamentos sobre absolutismo 

da igreja. Tudo isso gerou muitas mudanças no conhecimento. A maneira com que 

as pessoas passaram a ser guiadas, a partir da razão, fez com que elas pudessem 

seguir a vida mediadas por suas ideias, livrando-se das amarras das instituições 

religiosas. Elas passaram a se ver de maneira diferente, não mais condicionadas 

pelas crenças e sim livres para usar sua razão, que as fez acreditar que haviam 

descobertos todos os segredos do universo descritos em fórmulas e leis 

matemáticas imprescindíveis para solucionar seus problemas e dominar a natureza. 

O ser humano passou a ser “o centro e a base de interpretação de todos os 

aspectos internos e externos da experiência cotidiana” (SILVA, 2008, p. 20). Houve 

a ênfase à liberdade, à igualdade e à fraternidade. Isso ocasionou reviravoltas 

exorbitantes no campo do conhecimento, da religião, do trabalho e na forma que a 

sociedade se organiza. 

 

O ato de repensar o modo de conhecer as coisas surge como uma 
reação à postura ingênua do dogmatismo, um tipo de postura 
hermética, cuja atenção está voltada para o objeto e não para o 
sujeito em si. A posição dogmática que prevaleceu durante a era 
medieval passou a ser abandonada a partir da própria postura do 
ceticismo moderno que desconfia da própria verdade, passando a 
indagá-la e questioná-la. Foi a partir desses pontos de vista que o 
homem passou a questionar não só a verdade em si, como também 
a própria origem do conhecimento apresentado. Para o homem 
moderno, a origem do conhecimento evoluiu do aspecto revelacional 
e transcendente para o aspecto científico e empírico-racional (SILVA, 
2008, p. 30-31). 

 

 A modernidade, apesar dos seus pontos negativos que foram consequência 

da supervalorização da razão, trouxe benefícios enormes para a sociedade. Não 

podemos desconsiderar algumas dessas assertivas que necessitam estar sempre 

presentes quando pensamos em processos educacionais mais abrangentes. Pensar 

também sobre os equívocos é importante para que eles não sejam reproduzidos. 

Podemos destacar que na modernidade tanto os aspectos positivos quanto os 

negativos foram decorrentes da racionalidade, da forma como ela foi utilizada. 



118 

 

 Constamos que as contribuições da modernidade trazem para a educação o 

caráter ativo do humano. Ativo no que diz respeito ao uso da razão para realizar 

questionamentos constantes sobre o que se pode considerar absoluto. Esta forma 

de utilizar a racionalidade é imprescindível para a formação das pessoas, a razão é 

um dos aspectos que constitui a Integralidade dos seres. A razão utilizada de forma 

equilibrada conduz a uma consciência autônoma que permite aos seres não 

aceitarem passivamente o que é dito. A passividade paralisa/minimiza o 

desenvolvimento. 

 Sabemos que uma das maneiras do desenvolvimento ocorrer é pela 

sistematização do conhecimento, pelos estudos científicos, premissas da 

modernidade. Tal legado é fundamental para a educação. Esse período histórico 

nos deixa como herança a percepção da nossa capacidade de pensar, questionar, 

interpretar a realidade O sujeito percebe que é autor de sua história, de suas 

decisões, de suas construções intelectuais e também da construção da realidade. 

Isso traz um impacto na educação quando é posto como uma das essências para a 

formação do sujeito. 

 Trazer para a educação os conceitos de igualdade preconizados pelos 

“modernos” nos quais nenhum de nós pode ser considerado melhor do que o outro, 

ou seja, ninguém pode ser considerado a personificação do ideal gera um mundo 

menos injusto, mais fraterno e mais humano, proporcionando um bem-estar comum. 

Ao colaborar para isso, a modernidade proclamou a liberdade e o direito de existir 

plenamente, pressupostos para sermos mais integrais. 

A modernidade, ao separar os Três Grandes, deu um passo enorme para que 

cada dimensão seguisse seu próprio caminhar. A ciência permite a formação 

intelectual, a estética a formação estética e a ética a formação ética. Contudo, com 

os avanços decorrentes da racionalização, a ciência subjugou as demais dimensões, 

causando os horrores que já descrevemos. Essa distorção clama por uma reversão 

para que a formação estética e a ética se integrem à intelectual. Integração que 

possibilitará nos compreendermos como seres possuidores de aspectos físicos, 

psicológicos, biológicos, culturais, sociais e espirituais. 

O pensamento moderno nos deixou o legado da dúvida que conduz aos 

questionamentos relacionados aos aspectos que implicaram a supervalorização da 

razão e permitem uma reflexão sobre as metodologias monolíticas que ainda fazem 

parte da nossa realidade em vários campos do conhecimento. A modernidade nos 
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convida a levarmos para a educação os princípios da pesquisa mediante a 

experiência, experimentação e investigação, fugindo de metodologias que enfatizam 

a memorização no lugar da reflexão. As certezas e as descobertas são contrapostas 

à dúvida e à busca.  

A educação com as contribuições da modernidade forma sujeitos pensantes 

capazes de refletirem constantemente sobre o movimento incessante que 

vivenciamos em nossa realidade em todos os campos do saber. Seus pressupostos 

e suas consequências são analisados com o objetivo de pensar sobre a própria 

forma de pensar, ocasionado mudanças no modo de agir no mundo. A educação, 

influenciada pelos preceitos modernos, pode contribuir para as pessoas se 

perceberem como produtores de conhecimento, criação e recriação de saberes. Há 

o desenvolvimento do senso crítico e o entendimento dos motivos e das finalidades 

de determinado tipo de conhecimento para os discentes que dão sentido ao que é 

estudado e ajudam a nortear conscientemente suas ações, tendo o educador como 

agente que conduz essa reflexão. 

 

5.3.2.3 O legado da pós-modernidade para Educação Integral 

 

 A pós-modernidade é o momento histórico complexo no qual estamos 

vivendo, repleto de um movimento dinâmico devido às descrenças constantes nas 

instituições e na crença na potencialidade de criação e inovação dos seres 

humanos. A tradição perdeu seu poder e tomou lugar a reflexão diante de questões 

rígidas e impostas distantes do que os indivíduos realmente precisam e assim os 

seres se tornaram mais ativos em suas decisões. 

 Houve um rompimento com as normas dominantes, monolíticas e que eram 

adversas aos pensamentos das minorias. O que existe neste contexto é a força da 

heterogeneidade, da diferença, do pluralismo, da dinamicidade, da multipolaridade, 

do direito de expressão das minorias, do rompimento das fronteiras. A pós-

modernidade está nos mostrando que os significados e as representações que 

temos do mundo são historicamente determinados e em constante 

desenvolvimento, não sendo absolutas nem estanques. A cultura tem um poder 

proeminente em nossa forma de pensar e agir. 

 Todos esses apontamentos repercutem na forma de pensar a educação. 

Podemos considerar que o debate pós-moderno influencia de forma desafiadora o 
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campo educacional, uma vez que os paradigmas antigos que norteiam a educação 

respaldados em uma racionalização exorbitante estão ultrapassados. 

 A resposta a estas mudanças é uma abertura, a integração de 

conhecimentos indo de encontro à forma cartesiana de ver os processos 

educativos. A atitude disciplinar na qual conhecer as partes para entender o todo 

está fadada ao fracasso. O pós-modernismo tem o intuito de romper as fronteiras e 

isso significa romper também as fronteiras disciplinares e as fronteiras dos espaços 

educativos. 

 A realidade não é única no pensamento pós-moderno, o conhecimento não é 

fragmentado bem como o pensamento clássico não está completamente certo nem 

completamente errado, apenas precisa ser visto diante de suas potencialidades e 

restrições. O pós-modernismo faz destaque à parcialidade das narrativas e a 

criticidade na “leitura” dos aspectos científicos, culturais e sociais, considerando-os 

sempre como processos históricos e políticos em constantes construções. Essa 

visão é complexa e traz para a educação a ampliação de possibilidades de educar 

que dão voz às diferenças culturais e ao mesmo tempo permitem uma reflexão 

sobre os impasses decorrentes dessas diferenças. 

 Acreditamos, diante disso, que um dos aspectos proeminentes que a pós-

modernidade leva para o pensamento educacional é o debate cultural. Esse debate 

dinamiza todos os âmbitos sociais e não poderia ser diferente na educação, porém 

ainda há um distanciamento ou um diálogo incipiente entre educação e cultura. Os 

preceitos da pós-modernidade para a educação é a percepção clara de que 

estamos envoltos em construções históricas e que somos constituídos por várias 

culturas sendo preciso respeitar a diversidade, pois não é mais válido um 

paradigma educativo relacionado a um projeto cultural unitário. O pós-modernismo 

reivindica uma educação planetária que responda aos anseios de uma sociedade 

globalizada e que não se esqueça de suas peculiaridades culturais. Esse 

entendimento se faz crucial quando pensamos em uma Educação Integral. 

 Outro fator relevante que a pós-modernidade questiona é a relação de não 

separatividade das dicotomias sujeito-objeto, fato-imaginação, secular-sagrado, 

público-privado, científico-vulgar, realidade objetiva-subjetiva. Essa ideia muda o 

enfoque sobre o sujeito que existia na modernidade, que era centrado nele e não 

considerava nenhum outro aspecto ao redor. Podemos resumir muito dos aspectos 

relativos da pós-modernidade na citação abaixo: 
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A pós-modernidade propõe uma visão social, pessoal e intelectual 
diferente. A concepção intelectual não se baseia na certeza 
positivista, mas na dúvida pragmática. A dúvida procede de 
qualquer decisão que não se baseia em metanarrativas, mas na 
experiência humana e na história local. A aceitação dessa situação 
perturbadora faz-nos sentir medo, mas também proporciona um 
motivo para negociarmos com nós mesmos, com nossos conceitos, 
nosso meio ambiente e com os outros. O pós-modernismo busca 
uma integração eclética, mas local, do sujeito/objeto, mente/corpo, 
currículo/pessoa, professor/aluno, nós/outros. Tal integração, que é 
negociada, é um processo vivo, não pré-ordenado. Nós somos 
responsáveis pelo nosso futuro e pelo dos outros. A adoção de uma 
visão aberta, provavelmente, trará a nós uma perspectiva e 
cosmologia ecológica. A pós-modernidade clama por um currículo 
que se relaciona às questões de classe, raça, gênero, processo, 
ideologia, indivíduos, Hermenêutica, Ecologia, Teologia, cognição e 
todos os “ismos” da era “pós”. O currículo pós-moderno não pode 
ser definido em ternos de matérias e conteúdos. É um processo de 
desencadeamento, de diálogo, de investigação que busca 
transformações. É um processo de explorar o que é desconhecido 
(LAMPERT, 2007, p. 22-23). 

 

O pós-modernismo, como vimos, pode ser um renovador do campo 

educacional por poder incorporar aspectos antes não pensados como a 

aprendizagem do convívio com as diferenças e com os diferentes modos de refletir 

e agir no mundo, obviamente relacionando-as com contexto mais geral. Assim, 

seus preceitos contribuem para o pensamento sobre uma Educação Integral, 

podendo retirar a educação das tendências dominantes, porém que ainda possuem 

impacto dissonante com as necessidades contemporâneas. 

Caminhamos em uma trajetória que foi do pré-moderno ao moderno e 

chegou ao pós-moderno, passando por seus êxitos e percalços para que 

pudéssemos avaliar o que o panorama das eras históricas nos revelou sobre o 

contexto da Educação Integral. 

Os pressupostos de Wilber que destacamos e expomos como fundamentais 

para se pensar a relação Integralidade e educação não significa unir o que é 

diferente ou integrar o que foi separado ou até mesmo preencher os espaços 

vazios. Os preceitos que nortearam as ideias de Wilber nos falam sobre uma lógica 

de pensar diferenciada, que envolve uma nova epistemologia que permite garimpar 

campos brutos para podermos lapidá-los, ampliando os limites humanos que 

englobem os três momentos históricos, dialogando harmonicamente em ninhos 

concêntricos e holárquicos sistematizados através do método integrativo.  
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Viemos discutindo que a educação vive um contexto de constantes 

mudanças que representam desafios que precisam ser enfrentados em um 

panorama de negociações entre a conservação e a inovação de ideias sobre o que 

é importante para o campo de conhecimento em questão. As exigências complexas 

também são fatores determinantes para essa situação. 

O contexto educacional exige novas mudanças que tenham e façam mais 

sentido do que a atual. Uma mudança nas estratégias para educar, entendemos 

isso como processo formativo do humano que o compreenda em sua totalidade e 

em sua complexidade. Para isso, três elementos são fundamentais: o educador, o 

educando e a tarefa pedagógica. Com a aspiração de vislumbrar uma perspectiva 

da Integralidade na educação, explicitaremos, a seguir, a relação entre o SOI e 

esses três elementos. 
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6 A RELAÇÃO ENTRE O SISTEMA OPERACIONAL INTEGRAL (SOI) E OS 

TRÊS ELEMENTOS PRINCIPAIS DA EDUCAÇÃO: O EDUCADOR, O 

EDUCANDO E A TAREFA PEDAGÓGICA 

 

 

Nesta seção, abordaremos o encontro entre os componentes do SOI, 

desenvolvidos por Wilber, e os três elementos principais da educação. 

Primeiramente explicitaremos cada componente do Mapa Integral: nível de 

desenvolvimento, estados de consciência, linhas de desenvolvimento, tipos e 

quatro quadrantes. Posteriormente faremos uma reflexão entre tais componentes e 

os três itens indispensáveis no processo educativo: o educador o educando e a 

tarefa pedagógica no intuito de entender com a Abordagem Integral de Wilber 

reverbera no campo educativo.  

 

6.1 O Sistema Operacional Integral 

 

O que aconteceria se tomássemos literalmente tudo o 
que as diversas culturas nos têm a dizer a respeito do 
potencial humano – sobre desenvolvimento espiritual, 
desenvolvimento psicológico e desenvolvimento social - 
colocássemos à mesa? Se tentássemos encontrar as 
chaves realmente imprescindíveis ao desenvolvimento 
humano, com base na soma total do conhecimento 
humano que temos hoje à nossa disposição? E se 
tentássemos com base em amplos estudos culturais, 
fazer uso de todas as grandes tradições do mundo para 
criar um mapa complexo e inclusivo, um mapa todo-
abrangente ou integral, que abarcasse os melhores 
elementos de cada um delas? (WILBER, 2010, p. 16). 

 

Explicitamos sucintamente a trajetória de Wilber e a consolidação de anos 

de pesquisas e práticas sobre uma perspectiva integral que se materializaram no 

Sistema Operacional Integral. Tudo começou, como vimos, com o mapeamento da 

consciência e se difundiu para as dimensões que perpassam apenas o humano. O 

SOI foi inicialmente pensado para desvelar o potencial especificamente em seres 

humanos23, impulsionador de sua evolução, mas, posteriormente, percebeu-se que 

poderia ser aplicado a uma diversidade de campos da atividade humana (por 

                                                           
23

 O que iremos abordar, quando estivermos falando sobre os elementos do SOI, diz respeito, na 
maioria das vezes, aos aspectos relacionados aos seres humanos. 
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exemplo: artes, negócios, psicologia, educação, política, ecologia, espiritualidade), 

proporcionando uma comunicação das diversas áreas de conhecimento. É um 

novo tipo de percepção para as experiências vividas.  

 

O Sistema Operacional Integral possibilita a cada um desses 
domínios comunicar-se com os outros. Se usam esse sistema 
operacional, os negócios dispõem da terminologia com a qual se 
comunicam plenamente com a ecologia, que pode se comunicar 
com as artes, por sua vez, podem se comunicar com o direito, e 
esses com a poesia, a educação, a medicina e a espiritualidade. Na 
história da humanidade isso nunca aconteceu antes. Usando a 
Abordagem Integral – usando um Mapa Integral ou Sistema 
Operacional Integral – podemos facilitar e acelerar drasticamente o 
conhecimento interdisciplinar e transdiciplinar, criando com isso a 
primeira verdadeira comunidade de aprendizagem integral 
(WILBER, 2010, p. 19-20).  

 

O mapa incorpora os estudos realizados por muitos pesquisadores do 

mundo todo. O AQAL não foi uma construção apenas de Wilber, ele na verdade 

sistematizou as muitas pesquisas que ocorreram no mundo todo, utilizou muitos 

mapas de desenvolvimento de diversos autores, muitas sistematizações sobre 

concepções dos diversos ângulos de nossa evolução (WILBER et al., 2011). O 

mapa usa diversos sistemas e modelos conhecidos de crescimento ao longo da 

história, apresentando, assim, um olhar amplo e abrangente sobre cada fenômeno, 

uma vez que contempla o melhor das contribuições fundamentais dos três 

momentos históricos: pré-modernidade, modernidade e pós-modernidade.  

Dessa forma, possibilita um sobrevoo mais seguro no território que iremos 

desbravar. Cabe assinalar que o mapa não é o território real, mas, quando bom, 

fornece uma melhor movimentação no espaço (WILBER, 2007). Podemos 

comparar o mapa a um sistema de posicionamento global (GPS) avançado que nos 

fornece as melhores coordenadas para se chegar com segurança e rapidez a 

determinado lugar, para se conhecer determinadas nuances do viver neste mundo.  

Entretanto, como o mapa se desenha? O mapa é constituído por cinco 

elementos que estão disponíveis em nós mesmos, embora, muitas vezes, não 

ofereçamos atenção suficiente a eles. Os cinco elementos destravam, impulsionam 

a evolução até atingirmos formas mais profundas, amplas e elevadas de existir. 

São eles: níveis de desenvolvimento, estados de consciência, linhas de 

desenvolvimento, tipos e os quatro quadrantes. Poderíamos pensar que tais 
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elementos seriam apenas conceitos teóricos, mas são aspectos de nossa própria 

experiência e estão presentes em qualquer evento. Descreveremos cada um 

desses elementos. Começaremos pelos níveis de desenvolvimento. 

 

6.1.1 Níveis24 de desenvolvimento  

 

De acordo com a maior parte dos modelos de 
desenvolvimento, a partir do nascimento os seres 
humanos passam por uma série de estágios ou ondas 
de crescimento e desenvolvimento. Os estágios 
inferiores, iniciais, juniores, são visões de mundo 
parciais e fragmentadas, enquanto os estágios 
superiores são integrados, abrangentes e genuinamente 
holísticos. Por isso, os estágios iniciais são muitas 
vezes chamados de “primeira camada” e os estágios 
superiores de “segunda camada” (WILBER et al., 2011, 
p. 13).  
 

 A inserção do conceito de níveis no modelo integral de Wilber teve forte 

influência da pré- modernidade, com a Grande Cadeia do Ser. Porém, ao longo do 

processo histórico, muitas pesquisas foram realizadas sobre o desenvolvimento em 

diversas áreas. Dessa forma, existem muitos modelos de desenvolvimento que 

podem ser utilizados, a depender do que será analisado. Mas, o que seria 

desenvolvimento? 

 Para alguns autores como Howard Gadner, o desenvolvimento humano é a 

trajetória sequencial de diminuição do egocentrismo. Wilber (2003) afirma que é o 

processo de redução do narcisismo25 e um concomitante aumento da consciência. 

Pode-se afirmar que ao longo do desenvolvimento vai se ampliando a habilidade de 

                                                           
24

 “A palavra “nível” não tem aqui juízo de valor nem implica qualquer exclusão, mas simplesmente 
indica que há qualidades emergentes importantes que tendem a existir de uma maneira abstrata 
[...]” (WILBER, 2010, p 32). O nível pode ser chamado também de estrutura, onda e estágio, porém 
existe uma diferença entre esses termos. Cada nível é um tipo de organização qualitativamente 
único, e vários níveis formam uma holarquia; a estrutura é o que cada nível tem, é o padrão que o 
nível possui, é a sua arquitetura; a onda diz respeito a uma característica dos níveis que é a sua 
fluidez e interligação entre eles, a denominação enfatiza que não há rigidez e nem tão pouco uma 
linearidade estanque entre os níveis; já os estágios são por onde emergem os níveis, é o 
desdobramento sequencial dos níveis (WILBER, 2007, 2011). Durante o texto, usaremos os termos 
indiferentemente, quando houver necessidade, faremos a diferenciação.  
25

 “Narcisismo está definido no dicionário da seguinte maneira: interesse excessivo em si mesmo, 
na própria importância e habilidades, etc.; egocentrismo. Mas o narcisismo não é a supervalorização 
do eu e das próprias habilidades; é também a desvalorização dos outros e de suas contribuições. O 
crucial não é só o fato de se ter uma grande auto-estima, mas principalmente de se ter o hábito de  
desvalorizar os outros” (WILBER, 2003, p. 28).  
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não olhar apenas para si, mas levar em consideração e se importar com outras 

pessoas, lugares e, até mesmo, coisas. Diante disso, os estágios mais elevados de 

desenvolvimento envolvem a compaixão e empatia pelos outros. 

 De acordo com Piaget, o crescimento ocorre à medida que vamos 

desenvolvendo a capacidade de assumir perspectivas cada vez mais amplas. O 

processo vai de uma perspectiva limitada a uma perspectiva que ultrapassa a 

anterior e assim sucessivamente. A abrangência vai se tornando presente em cada 

nível que emerge. Chega um momento em que assumimos perspectivas da própria 

perspectiva que antes havíamos assumido (WILBER et al., 2011). E um fator 

primordial: cada uma delas é verdadeira e parcial. Essa constatação permite 

ficarmos mais abertos a perspectivas que não sejam as nossas. Mesmo que não 

concordemos com a visão do outro, a respeitaremos e veremos com que ela pode 

contribuir em nossa visão. Como a evolução nos seres humanos e em qualquer 

situação acontece por crescimento e desenvolvimento e em tudo há, pelo menos, 

quatro dimensões (“EU”, “NÓS”, “ISTO” e “ISTOS”), cada dimensão dessas 

também se desenvolve em níveis, indo do corpo para mente, da mente para alma e 

da alma para o espírito ou no modelo de desenvolvimento que desejarmos utilizar.  

 

 Figura 7- O Grande Ninho com os Quatro  
                 Quadrantes 
 

 
Fonte: Adaptado de WILBER, 2003, p, 78. 

Para que ocorra a mudança de um nível para outro, é importante que a onda 

desenvolva as suas tarefas básicas fundamentais, o estabelecimento de suas 
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competências básicas. Isso significa que houve a “satisfação” do nível, do 

contrário, o nível sucessor não poderá emergir. Neste processo, o estágio anterior 

quer permanecer e o novo quer surgir, havendo uma “discordância” de interesses.  

 

Quando um nível mais alto transcende e inclui um nível mais baixo, 
ocorre uma emergência qualitativa, o que significa que alguma 
coisa nova, que não estava ali antes, passa a existir. Essa “alguma 
coisa nova” representa um nível evolutivo (WILBER et al., 2011, p. 
98). 

 

Os níveis emergentes têm sempre capacidades mais ampliadas, contudo 

possuem possibilidades de problemas mais complexos já que um estágio 

emergente tem um maior entrelaçamento de níveis e cada um desses tem suas 

particularidades.  

 

Vários teóricos tendem a chamar de “integrais” os níveis mais 
elevados que reconhecem... A questão é simplesmente que toda 
onda de desenvolvimento é relativamente mais integral que a sua 
antecessora e, portanto, aquilo que chamamos de “o nível integral” 
depende dos níveis mais elevados que reconheçamos (WILBER, 
2003, p. 154). 

 

Na verdade, o termo integral, quando analisamos os níveis de 

desenvolvimento, é relativo, depende do modelo que os estamos utilizando. O 

primordial é saber que o nível mais integral e a base de todos os níveis é o próprio 

Kosmos não-dual, assim como é importante saber, que desde os níveis inferiores 

até os mais elevados, eles estão potencialmente presentes em todos, podendo ser 

desenvolvidos se as condições forem adequadas. Outro aspecto a conhecer é que 

cada estágio de existência é um ingrediente fundamental dos estágios 

subsequentes e, por isso, cada um deles deve ser acolhido e abraçado para que a 

espiral se desenvolva saudavelmente. Assim, nenhum nível é errado ou está certo, 

é, sim, parcialmente verdadeiro. Todos devem existir para que a sequência de 

crescimento flua harmonicamente, todavia, esse argumento não invalida dizer que 

os níveis elevados são mais verdadeiros que seus antecessores por incluí-los e 

transcendê-los. Vale frisar que a cada nível alcançado, as características 

permanecem por longos períodos. Os níveis são estruturas estáveis, eles 

representam as conquistas em termos de crescimento e desenvolvimento. 

Então, podemos resumir níveis como 



128 

 

 

[...] estruturas de ordem superior que emergem à medida que a 
evolução penetra em nossos territórios. Essas estruturas refletem 
altitudes de consciência (como egocêntrico, etnocêntrico, 
mundicêntrico26). Às vezes chamados de estágios ou ondas de 
desenvolvimento (WILBER et al., 2011, p. 92).  

 

Ademais, os níveis são estruturas estáveis, permanecem por longos 

períodos. Eles representam as conquistas em termos de crescimento e 

desenvolvimento.  

 A classificação de níveis de desenvolvimento/existência, como abordamos 

no início desse item, é bastante ampla. Podemos considerar a Grande Cadeia do 

Ser na qual já expomos as cinco dimensões: matéria, corpo, mente, alma e 

espírito. Há também a Dinâmica em Espiral, desenvolvida por Clare Graves e a 

releitura desse modelo realizada por Don Beck e Chris Cowan.  

 A Dinâmica em Espiral consiste na distinção de vários estágios de 

desenvolvimento chamados de memes e classificados por cores. A espiral (Figura 

8) vai do nível mais elementar aos níveis considerados mais integrais. Eles são 

divididos em duas camadas: a primeira (os seis primeiros estágios) são os níveis 

de subsistência e a segunda camada (os dois últimos estágios) representa os 

níveis de ser. 

 

        Figura 8 - A espiral do desenvolvimento 
 

 

          Fonte: WILBER, 2003, p. 19. 
 

 A passagem de uma camada a outra representa uma mudança profunda nas 

concepções de existência, representa uma abertura para um olhar mais integral 

diante das situações, é outra forma de pensar. Uma é o pensamento de primeira 

                                                           
26

 Comentaremos a seguir. 
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ordem, fragmentado, e a outra, o pensamento de segunda ordem, integral. Wilber 

(2003, p. 16) afirma que essa passagem é um “salto momentoso” que ultrapassa 

um abismo entre diferentes realidades.  

Isso não significa que os níveis da primeira camada não sejam importantes, 

eles são fundamentais para podermos chegar até a segunda camada. Apenas 

estamos relatando que os seis primeiros níveis possuem uma visão limitada do 

todo, achando que suas concepções de mundo são mais corretas que as demais, 

porém todos os memes tem sua relevância para o desenvolvimento da espiral.  

 O pensamento de segunda ordem tem consciência da relevância de todos 

os estágios de desenvolvimento, valorizando-os. Desse ponto de vista, o 

pensamento engloba toda a espiral e entretanto poucos atingiram este patamar e 

continuamos em um mundo de hostilidade entre os memes de primeira ordem, que 

criam resistência na passagem para os níveis de segunda ordem (WILBER, 2003). 

Porém,  

 

[...] nos estágios Integrais de desenvolvimento, o universo inteiro 
começa a fazer sentido, a juntar os pedaços, a realmente aparecer 
como um uni-verso – um mundo único, unificado e integrado que 
reúne não apenas diferentes filosofias e ideais sobre o mundo, mas 
diferentes práticas de crescimento e também de desenvolvimento 
(WILBER et al., 2011, p. 13). 

 

 Além dessas duas camadas, Wilber (2003) afirma que ainda existem quatro 

ondas superiores que são a psíquica, a sutil, a causal e a não-dual. Então, à 

medida que os níveis vão se desenvolvendo na espiral, nosso narcisismo vai 

diminuindo e passando a englobar todos os seres com compaixão e plenitude.  

 Um modelo que demonstra esse fato é modelo de desenvolvimento moral 

que possui quatro estágios. O primeiro deles é o estágio egocêntrico ou pré-

convencional (centrado no eu). Nele a criança está voltada para si mesma e não 

assume as perspectivas dos outros, que são considerados estranhos. A criança 

tem dificuldades para se ajustar à realidade convencional porque, nesta fase, ainda 

não passou pelo processo de socialização, não se apropriou das convenções e 

valores sociais e culturais.  

A partir do momento em que essa apropriação começa a acontecer, ela 

passa ao estágio convencional ou etnocêntrico no qual inclui todos os que 

possuem alguma referência para ela, como aquelas pessoas que fazem parte de 
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sua família, grupo, nação, clã e tribo. Existe um narcisismo centrado no grupo e 

uma exclusão a quem está fora dele.  

Logo depois, há uma expansão ainda maior da moralidade e o 

desenvolvimento passa para o estágio pós-convencional ou mundicêntrico no qual 

a preocupação não é apenas com ela, com o grupo, mas com todas as pessoas 

sem nenhuma distinção. E, quando esse crescimento avança, podemos atingir o 

estágio pós-pós-convencional ou kosmocêntrico. Nele a identificação é com todos 

os seres (WILBER, 2003, 2007, 2010). Assim, o desenvolvimento ocorre do eu 

(egocêntrico) para nós (etnocêntrico) para o todos nós (mundicêntrico) e para todos 

os seres (kosmocêntrico). 

 

Figura 9 - Estágios de desenvolvimento moral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: WILBER, 2001a, p. 102. 

 

Precisamos ter atenção para não confundir determinadas experiências 

sublimes com experiências de estágios/níveis elevados. As primeiras são 

experiências de pico e dizem respeito a saltos na sequência dos estados e os 

níveis elevados precisam passar por todos os níveis inferiores para se chegar aos 

níveis superiores. Além das experiências de pico, existem outros estados que são o 

próximo elemento do Mapa Integral que discutiremos. 

 

 

 

 



131 

 

6.1.2 Estados  

 

Os estados vão e vêm como flashes temporários de 
experiência fugaz. Podemos experimentar estados 
emocionais, mentais ou espirituais a qualquer momento, 
e todo mundo percorre diariamente estados de vigília, 
sonho e sono profundo (WILBER et al., 2011, p. 142). 
 

Os estados são formas temporárias e mutáveis, formas exclusivas (não se 

pode estar em dois ou três estados ao mesmo tempo) e, na maioria das vezes, eles 

não se desenvolvem em etapas, diferentes dos níveis que vimos anteriormente. Os 

estados ficam disponíveis a nossa percepção, sob diversas circunstâncias em 

todos os níveis, é o que está sendo vivenciado de modo imediato dentro de uma 

determinada onda de desenvolvimento (WILBER, 2007, 2011). 

Em um só dia, podemos passar por diversos estados como: estados de 

alegria, tristeza, entusiasmo, curiosidade. Podemos vivenciar estados de diversas 

formas nas várias dimensões do “EU”, do “NÓS”, do “ISTO” e do “ISTOS”, como 

apresentado no quadro abaixo: 

 
Quadro 7 - Estados nas quatro dimensões 
 

DIMENSÕES ESTADOS 

EU 
Estados emocionais, estados meditativos, 
estados criativos, estados fluentes. 

NÓS 

Estados interpessoais/relacionamento, 
estados de sentido compartilhado, estados de 
emoções compartilhadas, estados de 
comunicação. 

ISTO 
Estado de desempenho de pico, estados 
cerebrais, estados biológicos (por exemplo, 
saúde, doença). 

ISTOS 

Estados econômicos, estados políticos, 
estados climáticos, estados de guerra. 

Fonte: Adaptado de WILBER et al., 2011, p. 123. 

 

No que diz respeito à consciência, há dois tipos de estados: os estados 

naturais ou comuns e os estados alterados ou incomuns. Os estados naturais mais 

conhecidos e percebidos por nós são os de vigília (quando estamos despertos, é a 

morada do ego), de sonho (criado pela psique onde as emoções e pensamentos se 

tornam imagens vívidas, dá acesso aos estados da alma) e de sono profundo (sono 

sem sonho, dá acesso ao espírito sem forma). Os estados alterados são estados 

não - ordinários, não - normais da consciência. Eles podem ser: exógenos 
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(induzidos por drogas) e endógenos (estados treinados, por exemplo, estados 

meditativos proporcionados pela prática do yoga, pela oração contemplativa, pela 

meditação) (WILBER, 2007, 2011). 

Já comentamos que os três estados mais básicos de consciência são os de 

vigília, sonho e sono profundo. Mas, será que todos poderiam ficar plenamente 

conscientes em todos esses estados? Todos poderiam tem sonhos lúcidos e/ou 

vivenciar o vazio sem forma que ocorre no sono profundo? Sim, podemos entrar 

em contato com os estados mais profundos em plena consciência. Veremos a 

seguir. 

Além dos três estados citados anteriormente, temos também mais dois 

estados naturais a nossa disposição: o turiya e o turiyatita. Contudo, de acordo 

Wilber et al.(2011), somente praticantes avançados de meditação conseguem 

atingi-los. O primeiro é o estado de observação ou “o Observador”, ocorre quando 

conseguimos perceber todos os outros estados, é uma “presença constante” nos 

três estados básicos. A consciência permanece constante sem se fixar em nenhum 

fenômeno, mesmo que surja algo. O segundo é a percepção Não Dual onipresente, 

na qual não existe mais separação entre o observador e o observado. É 

considerado mais que um estado, por ser a origem de todos eles (WILBER, 2007; 

WILBER et al., 2011).  

Outro aspecto referente aos estados é que eles não se encontram soltos, 

eles se encontram ancorados em uma determinada energia ou corpo. Cada estado 

possui uma forma de experienciar ou de sentir a energia, cada estado possui um 

corpo, como demonstrado no quadro abaixo: 

 

     Quadro 8 - Relação dos estados com os corpos e as ondas correspondentes 
 

MENTE CORPO 

Estado de sono profundo Corpo Causal – Ondas Cerebrais Delta 

Estado de sonho  Corpo Sutil – Ondas Cerebrais Teta 

Estado de vigília Corpo Grosseiro/Denso – Ondas Cerebrais 

Beta 

       Fonte: Adaptado de WILBER et al., 2011, p. 122. 
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 Todos têm clareza do que é cada um destes estados, pois os vivenciamos 

ao longo do dia, em certas ocasiões, mais de uma vez. Como um ciclo, dormimos, 

sonhamos, acordamos e voltamos a dormir, seguindo o continum de estados. 

 

Observe que, neste exato momento, sua percepção se encontra no 
estado de vigília, nele, você percebe seu corpo grosseiro – o 
corpo físico, material, sensório-motor. Mas quando sonha à noite, 
não há nenhum corpo físico grosseiro, ele parece ter-se evaporado. 
Você está consciente quando se encontra em estado de sonho, 
embora não tenha um corpo grosseiro de matéria densa, mas 
apenas um corpo sutil feito de luz, energia e emoções e imagens 
fluidas. No estado de sonhos, a mente e alma estão livres para criar 
o que lhes agrade, imaginar mundos infinitos, não aprisionados às 
realidades sensoriais grosseiras, mas que chegam, quase 
magicamente, a tocar outras almas, outras pessoas e lugares 
remotos, imagens extravagantes e irradiantes, que se sucedem ao 
ritmo dos desejos do coração. Então, que tipo de corpo é esse que 
você tem no sonho? Bem, é um corpo sutil feito de sentimentos, 
imagens e até feito de luz... Quando você passa do estado de 
sonho com seu corpo sutil pra o sono profundo ou estado sem 
forma, até mesmo os pensamentos e as imagens desaparecem e 
só resta um imenso vazio, uma vastidão informe além de qualquer 
“eu”, ego ou ser individual (WILBER, 2010, p. 53-55).  

 

Os vislumbres que acontecem em cada um desses estados podem ser 

experimentados no momento em que desejarmos, já que são energias e temos 

acesso a eles a qualquer instante. Isso pode ser realizado através da prática 

meditativa que, segundo as tradições, são variações de estados naturais e estes 

estão presentes em praticamente todos os níveis de desenvolvimento. Dito isto, os 

termos utilizados acima (denso, sutil, causal, observador e não dual) mesmo se 

referindo aos corpos, serão utilizados como os cinco estados sequenciais de 

desenvolvimento27 meditativo (WILBER, 2007; WILBER et al., 2011). 

Com este entendimento, dentro dos estados comuns ou dos estados 

incomuns, temos os estados elevados conhecidos com experiência de pico 

desencadeados por experiências intensas (fazer amor, ouvir boa música, vivências 

com a natureza). Eles podem ser cultivados intencionalmente mediante práticas 

                                                           
27

 Afirmamos na página 131 que os estados naturais e a maioria dos estados alterados não se 
desenvolvem. Por exemplo, o estado de vigília ocorre, mas não se desenvolve. “Porém alguns 
estados podem ser praticados, e quando isso envolve o uso de atenção – como acontece com 
muitas formas de meditação e contemplação – então esses estados treinados costumam se 
desdobrar de modo sequencial. E quando o fazem, costumam seguir a ordem natural de estados – 
denso, sutil, causal até o não dual” (WILBER, 2007, p. 103). Quando seguem uma sequência, os 
estados são chamados de estados-estágios, assim como acontecem com os níveis que se 
desenvolvem em estágios. Nesse caso, chamamos de estruturas-estágios. 
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meditativas. Nesses estados, a consciência pode se expandir para os seus mais 

altos potenciais. A experiência de pico permite vivenciar formas de realidade com 

uma percepção além do convencional, havendo um vislumbre de até onde 

podemos alcançar com a nossa mente. Porém, por mais maravilhosos que sejam 

esses momentos, eles também surgem, permanecem por alguns instantes e 

desaparecem (WILBER, 2007, 2010; WILBER et al., 2011). 

Já sabemos que a experiência, em determinado estado, pode ser ampliada 

em um estado-estágio superior temporariamente, mas a experiência vivenciada 

não é de um nível superior e sim de um estado em estágio mais avançado.  

O estado alterado ou experiência de pico pode emergir em qualquer estágio 

de desenvolvimento, incluindo as experiências espirituais, que podem causar um 

efeito profundo na consciência e no desenvolvimento desses indivíduos. É errônea 

a ideia de que experiências espirituais só podem surgir em estágios elevados 

(WILBER, 2003).  

Vale frisar que os estados de consciência contêm vários níveis de 

desenvolvimento, mas o que realmente determina o status sobre o 

desenvolvimento são as ondas que abordamos no item 6.1.1. Obviamente isto não 

invalida a importância dos estados. Na Abordagem Integral, os seus componentes 

estão sempre conectados uns com os outros. Iremos aprofundar a interligação dos 

elementos com a descrição das linhas de desenvolvimento, dos tipos, e dos 

quadrantes.  

 

6.1.3 Linhas de desenvolvimento 

 

Você já observou alguma vez como o desenvolvimento 
de praticamente todos nós é desigual? Algumas 
pessoas são altamente desenvolvidas, por exemplo, em 
termos de pensamento lógico, mas emocionalmente 
subdesenvolvidas. Certas pessoas têm um 
desenvolvimento cognitivo extremamente avançado 
(são muito sagazes), mas têm um desenvolvimento 
moral baixo (são más e inescrupulosas). Existem 
pessoas com uma excelente inteligência emocional, 
mas que não conseguem somar dois mais dois 
(WILBER, 2007 p. 37).  

 

Discutimos, no início deste item, que, dependendo do foco da nossa análise, 

poderemos utilizar vários modelos de níveis de desenvolvimento (com três, quatro, 
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cinco, seis ou mais estágios). Discutimos também que estes níveis não são rígidos, 

são fluidos. Iremos abordar neste momento que, ao longo dos níveis, existem 

várias linhas se desenvolvendo e crescendo. Estamos falando das linhas ou cursos 

de desenvolvimento. As linhas são sinuosas e não trilhos retos, porque fluem nas 

ondas. Por isso são chamadas também de correntezas ou correntes de 

desenvolvimento. A figura 10 representa algumas linhas da dimensão do “EU” no 

desenrolar de seu crescimento e a figura 11 mostra como esse crescimento se 

desenvolve de maneira espiralar. 

 

 Figura 10 - A Holarquia do Desenvolvimento 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Fonte: WILBER, 2011, p. 47. 

 

 Figura 11. As correntes e ondas espiraladas 
 

 

        Fonte: WILBER, 2003, p. 56. 
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O conceito de linhas foi difundido por Howard Gardner como inteligências 

múltiplas. Segundo ele, há muitas inteligências como a inteligência emocional 

(interpessoal, intrapessoal), cinestésica, linguística, espacial, matemática, musical, 

naturalista. Elas representam um subconjunto de todas as linhas de 

desenvolvimento e são conhecidas como linhas do talento.  

Todavia, além destas, existem a linha cognitiva, as linhas relacionadas ao 

eu, linhas de desenvolvimento espiritual (solicitude, sinceridade, fé religiosa, 

estágios meditativos) e a estética. A linha cognitiva é necessária, mas não 

suficiente para o crescimento das outras linhas. Necessária, pois precisamos saber 

sobre alguma coisa para que possamos agir sobre ela, a linha cognitiva fornece a 

capacidade de assumirmos perspectivas.  

As linhas relacionadas ao eu são a linha do ego, das necessidades, da 

moral, da autoidentidade, dos valores; estas linhas estão bastante interligadas, 

mesmo sendo diferentes entre si (WILBER et al., 2011). Apresentamos as 

correntes da dimensão do “EU”, contudo outras linhas estão presentes em todas as 

dimensões, do modo que está demonstrado abaixo:  

 
Quadro 9 - Linhas de desenvolvimento e quatro dimensões da 

    existência 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Wilber et al., 2011, p. 121. 

 

No desenvolvimento das linhas, há uma correlação clara com os níveis, mas 

também com os estados. Em relação às ondas, sabemos que as linhas não podem 

pular os estágios dos níveis. Nelas, as correntes têm um crescimento sequencial e 

holárquico. Conquanto, em cada nível podemos vivenciar diferentes estados e 

nestes, sim, há possibilidade de saltar estados-estágios e termos as experiências 

de pico que relatamos no item anterior. Inferimos, então, que há um crescimento 

tanto nos níveis quanto nos estados. Com as vivências continuadas de estados 

DIMENSÕES LINHAS DE DESENVOLVIMENTO 

EU Cognitiva, emocional, moral  

NÓS 
Visões de mundo culturais, comunicação, 
relações 

ISTO 
Sistema digestório, sistema nervoso, sistema 
límbico 

ISTOS 
Modos de produção, sistema econômico, 
sistema político 



137 

 

mais elevados, o desenvolvimento das linhas nos níveis tenderá a ocorrer com 

mais facilidade e rapidez (WILBER, 2010, 2011). 

Mas, será que poderíamos ter um desenvolvimento extraordinário em todas 

as linhas? Provavelmente a resposta será não, mesmo que nos esforcemos 

bastante, mas esse não é o objetivo. Temos um desenvolvimento irregular: em 

algumas linhas podemos ser excelentes, em outras, péssimos e nas demais, 

razoáveis. Na realidade, ter uma clareza das nossas potencialidades e de nossos 

aspectos mais frágeis, nos outros seres e nos fenômenos, é o que se almeja. Para 

isso, existe um gráfico, chamado Psicográfico Integral, que possibilita a 

visualização do desenvolvimento das linhas no decorrer dos níveis, ajudando a 

identificar os potenciais e limitações existentes.  

  

      Figura 12 – Psicográfico 
 

 
          Fonte: WILBER, 2010, p. 42. 

 

No gráfico, é demonstrado um modelo com três níveis e nele vemos 

algumas linhas ao longo das ondas. Podemos perceber que apenas uma linha 

encontra-se no nível mais elevado. Isso não é condição para que as demais linhas 

estejam no terceiro estágio. Ao contrário, há algumas que estão no primeiro nível, 

comprovando a independência entre as correntezas. 

O objetivo do Psicográfico é atingir a consciência das diferenças entre as 

altitudes nas linhas, tendo assim uma autoimagem e uma autocompreensão, o que 

se deseja não é dominar todas as linhas. Na figura abaixo, podemos ver diferentes 

pessoas que possuem respectivamente diferentes trajetórias no desenvolvimento 

das correntes. 
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Figura 13 - Diversos modelos de psicográficos 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: WILBER et al., 2011, p. 106. 

 

Percebemos que não há uma linearidade no desenvolvimento, cada linha 

evolui por meio dos níveis ou altitudes de consciência de forma praticamente 

independente28 uma da outra. Ainda não se conhecem as minúcias dessa relação. 

De acordo com Wilber et al.(2011), algumas linhas são necessárias (como a 

cognitiva), mas não são essenciais para o desenvolvimento das outras. Apenas as 

linhas que dizem respeito ao eu, mesmo sendo diferentes entre si, estão 

fortemente relacionadas. Isto pode ser comprovado porque as linhas do ego, da 

necessidade, da moral, da autoidentidade, dos valores de uma pessoa encontram-

se praticamente no mesmo nível. A homogeneidade do desenvolvimento não 

necessita ocorrer no psicográfico com um todo. 

Além dos níveis, dos estados, das linhas, existem as tipologias horizontais 

que também são fundamentais para a reflexão sobre uma perspectiva de 

Integralidade. Diferente dos outros elementos, as tipologias não possuem um 

crescimento vertical. Na realidade, as tipologias são possíveis orientações que 

ocorrem em cada nível. Há uma diferença entre os níveis (verticais) e os tipos 

(horizontais); os níveis são etapas universais que crescem ao longo do 

                                                           
28

  “Significando que, em sua maior parte, elas podem se desenvolver independentemente umas das 
outras, em diferentes proporções, com dinâmicas diferentes e sob cronogramas diferentes” 
(WILBER, 2011, p. 43). 
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desenvolvimento, já os tipos são possibilidades que podem ou não ser encontrados 

em qualquer dos níveis. Nem tudo se ajusta às tipologias, mas tudo se desenvolve 

sequencialmente a partir dos níveis de desenvolvimento. No próximo item 

abordaremos os detalhes sobre os tipos. 

 

6.1.4 Tipos 

 

Nem todas as diferenças são verticais, ou de 
desenvolvimento. Duas coisas podem ser radicalmente 
dessemelhantes entre si sem que uma seja superior ou 
inferior à outra (WILBER et al., 2011, p. 127). 

 

 Neste tópico falaremos sobre um elemento que difere dos outros que 

comentamos anteriormente. Os níveis, as linhas e até mesmo alguns estados 

apresentam um desenrolar vertical, um desenvolvimento no qual o grau de 

complexidade vai aumentando com o decorrer do processo. Quando focalizamos 

nos tipos, o que está envolvido é a diferença horizontal que é demonstrada dentro 

de um mesmo nível de desenvolvimento. Esta diferença não envolve hierarquias, 

um tipo não é mais complexo, nem mais profundo ou melhor que o outro. Porém, 

mesmo apresentando a distinção relatada, os tipos, assim como os demais 

componentes se encontram nas diversas dimensões. O quadro a seguir demonstra 

isto: 

 

Quadro 10 - Tipos nas quatro dimensões 
 

DIMENSÕES TIPOS 

EU 
Tipos de personalidade (por exemplo, extrovertido, intuitivo); 
tipos sexuais (masculino e feminino) 

NÓS 

Tipos de relacionamento (por exemplo, romântico, de 
amizade); tipos culturais (por exemplo, germânico, indiano, 
australiano); tipos de comunicação (por exemplo, direta, 
indireta) 

ISTO 
Tipos corporais (endomórfico, ectomórfico, mesomórfico); 
tipos sanguíneos (por exemplo, B+, O); tipos comportamentais 
(por exemplo, DISC). 

ISTOS 

Tipos de democracia (por exemplo, parlamentar, bipartidária); 
tipos de transporte (por exemplo, avião, carro); tipos de 
linguagem (por exemplo, mandarim, francês) 

Fonte: Adaptado de WILBER et al., 2011, p. 132.  

O quadro 10 mostra que existem diferentes tipologias que podemos utilizar 

na Abordagem Integral. Tudo vai depender do que queremos analisar. Um exemplo 
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disso é o que existe na tipologia da personalidade. Ela diferencia os padrões 

humanos mais comuns e neles nos reconhecemos em vários aspectos de cada um 

dos tipos. Uma visão da personalidade que é bastante complexa é a tipologia de 

Myers-Briggs. Ela apresenta quatro pares de distinções: introversão x extroversão; 

sensorial x intuitivo; racional x emocional; avaliativa x perceptiva. Estes pares 

concebem a forma de lidar com as pessoas, as coisas e situações; a forma de 

processar as informações; a maneira de tomar decisões e a forma de organizar a 

vida. Este esquema permite que nos identifiquemos em algum destes tipos 

(WILBER et al., 2011). 

Além desta tipologia da personalidade, há uma tipologia que examina a 

mesma categoria e é chamada de Eneagrama. Ele consiste em um sistema 

sofisticado de classificação de pessoas. O Eneagrama nos apresenta nove tipos de 

personalidades, são eles: o reformador, o pensativo, o motivador, o individualista, o 

investigador, o legalista, o entusiasta, o líder e o pacificador. Eles descrevem o que 

nos motiva, nos detém, quais os nossos medos, forças e fraquezas. De acordo com 

o relatado, podemos inferir que em cada nível existe a possibilidade de 

demonstração de vários tipos de personalidade, assim como se encontra na figura 

15. Ela apresenta uma linha se desenvolvendo ao longo de uma sequência de 

níveis e, em cada nível, aparecem vários tipos de personalidade (WILBER, 2003, 

2011). 

 

                                Figura 14. Níveis e tipos 
 

 

Fonte: WILBER, 2003, p. 57. 
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Outra tipo de tipologia será observado se verificarmos os estágios da linha 

do desenvolvimento moral de acordo com as diferenças sexuais, encontraremos o 

seguinte: 

 

  Quadro 11 - Tipos sexuais nos níveis de desenvolvimento moral 
 

NÍVEIS DE DESENVOLVIMENTO 
MORAL 

TIPOS 

FEMININO MASCULINO 

Egocêntrico Consideração por mim Justiça para mim 

Etnocêntrico Consideração pelos outros Justiça para nós 

Mundicêntrico Consideração universal Justiça para todos nós 

Kosmocêntrico Integrado 

Fonte: Adaptado de WILBER et al., 2011, p. 129 e WILBER, 2010, p. 48. 

 

Tanto os homens quanto as mulheres se desenvolvem seguindo as mesmas 

etapas, apenas com vozes diferentes. De acordo com Wilber (2003), ao longo da 

onda de crescimento, os homens dão ênfase à ação, à autonomia, à abstração, ao 

direito e à justiça, e seu julgamento é a partir do raciocínio classificatório e 

hierárquico; já as mulheres dão ênfase à comunhão, à responsabilidade, à 

consideração, tendem a ser mais permeáveis e sentimentais, sendo seu 

julgamento feito através de raciocínio conectivo e relacional. Não obstante, no final, 

as duas vozes, a feminina e a masculina, se integram em uníssono e assim as 

duas tendências constituirão o ser independente do tipo. 

A integração não significa que as características femininas e masculinas 

serão perdidas, elas podem até ser intensificadas, mas as pessoas começam a se 

permitir vivenciar o estilo masculino e o feminino. Consegue-se favorecer ambos os 

aspectos em nós e nos outros, dependendo do tipo sexual e das demandas do 

momento. 

 

Essa abordagem ao desenvolvimento, que tem em vista a diferença 
entre os sexos, permite-nos utilizar a grande contribuição que 
fizeram os desenvolvimentistas. Entretanto, ela também as 
complementa com uma apurada compreensão de que as mulheres 
se desenvolvem num “voz diferente”, ao longo das grandes ondas 
da existência. No passado, não era incomum encontrar 
pesquisadores ortodoxos da área da psicologia que definiam as 
mulheres “como homens deficientes” (“falta” às mulheres lógica, 
racionalidade, senso de justiça; supõe-se até mesmo que elas 
“invejam o pênis” ou desejem aquilo que lhes falta). Atualmente não 
é raro encontrar, especialmente entre as feministas, esse 
preconceito às avessas; os homens são considerados “mulheres 
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deficientes” (“falta-lhes” sensibilidade, solicitude, capacidade de se 
relacionar, empatia, etc) (WILBER, 2003, p. 57). 

 

Na verdade, não falta algo, são apenas estilos distintos de vivenciar as 

situações. Apesar de todas essas diferenças, vimos que as ondas de 

desenvolvimento são neutras em relação ao sexo. Porém dependendo da 

demanda, pode-se atuar no nível egocêntrico com um tipo masculino e no nível 

etnocêntrico com outro tipo, feminino, por exemplo. Não existe uma rigidez na 

forma como eles fluem e, desta forma, constatamos que os tipos estão 

relacionados à textura e não à estrutura. 

À vista disso, cada estágio pode ser “classificado” por tipo, cada um desses 

tipos pode se apresentar como aspectos sadios ou doentios (quadro 12). Dizemos 

que são sadios quando não há distorções em suas características e doentios 

quando as características são exacerbadas ou subutilizadas (WILBER, 2007a). 

 
Quadro 12 - Os tipos sexuais com seus aspectos sadios e doentios 
 

TIPOS 

FEMININO MASCULINO 

SADIO DOENTIO SADIO DOENTIO 

Conexão fusão autonomia alienação 

estado de fluidez pânico força dominação 

comunhão dissolução independência medo mórbido de se 
relacionar e 
comprometer 

plenitude na 
comunhão 

caos na fusão liberdade  destruição 

Fonte: Adaptado de WILBER 2010, p. 52. 

 

Com essa tipologia sadia/doentia, que se apresenta em todas as tipologias 

horizontais, o que se deseja é entender melhor como as pessoas se comportam 

para que possamos nos comunicar com elas de maneira mais adequada, o intuito 

não é julgá-las, é compreendê-las. (WILBER, 2007a).  

Nas seções anteriores, versamos sobre os níveis, os estados, as linhas e, 

por último, os tipos. Mas, a pergunta que não silencia: Como todos estes elementos 

se relacionam? Vimos alguns elos entre alguns deles. Vamos, a seguir, englobar 

todos, formando o Mapa Integral. 

 

 

 



143 

 

6.1.5 Quadrantes 

 

Nenhum mapa pode incluir todos os detalhes, mas pode 
abrir espaço para todos eles. Por exemplo, seria 
impossível encaixar todas as direções concebíveis no 
mostrador de uma bússola. No entanto, a bússola abre 
espaço para cada direção possível com duas 
orientações: Norte/Sul e Leste/Oeste. Do mesmo, os 
quatro quadrantes criam um lugar para tudo (WILBER et 
al., 2011, p. 93-94).  

 

 O diferencial de Wilber foi pensar no quinto elemento: os quadrantes. Todos 

os outros componentes da Abordagem Integral foram construções de vários 

pensadores das diversas áreas de conhecimento ao longo do tempo, mas o insight 

dos quadrantes foi uma constatação mediante suas sistematizações dos vários 

mapas de desenvolvimento existentes até então. Explicaremos melhor como ele 

fez sua construção. 

 Wilber, em seus estudos, constatou que o mundo é constituído por 

holarquias nas mais diversas épocas, locais e áreas de conhecimento. Para 

entender como essas muitas holarquias funcionavam, ele as espalhou pelo chão 

com o intuito de observá-las melhor. No primeiro momento, acreditou que todas 

eram representações diferentes de uma holarquia única e básica, ou seja, um único 

território onde havia vários olhares sobre ele. Isso ocorreu pela presença marcante 

de similaridades entre os mapas. Contudo, percebeu também que existiam 

distorções gritantes entre elas (WILBER, 2001b).  

 O enigma só foi decifrado quando Wilber desvendou a existência de quatro 

tipos diferentes de holarquias, por isso existiam similaridades e distorções. Dessa 

forma, ele organizou cada holarquia em seu devido grupo. Existiam quatro 

territórios diferentes nos quais Wilber agrupou os mapas relativos a cada território e 

cada um destes territórios foi denominado de quadrante. Os quatro tipos de 

quadrantes se referem aos quatro tipos diferentes de verdade que fazem parte do 

Kosmos. Daí, vertemos nosso olhar para o grande diferencial de Wilber: descobrir o 

ponto em comum entre as holarquias, sistematizar e integrar as verdades 

essenciais nos quatro quadrantes, como ele mesmo afirmou:  

 

Casualmente, ocorreu-me que os quatro quadrantes têm um 
fundamento extremamente simples. Os quatro tipos de holarquia se 
aplicam, na verdade, ao interior e ao exterior de um hólon, em seus 
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aspectos individual e coletivo - e isso nos leva a quatro quadrantes. 
Dentro e fora, singular e plural - são algumas das distinções mais 
simples que podemos fazer, e essas características simplíssimas, 
que estão presentes em todos os hólons, geram esses quatro 
quadrantes, ou eu as mantenho como tal. As quatro holarquias se 
aplicam aos aspectos reais de hólons reais – razão pela qual os 
quatro tipos de holarquias continuam aparecendo de forma radical e 
insistente, nos vários mapas ao redor do mundo (WILBER, 2011, p. 
95-96). 

 

 Os quatro quadrantes são o interior e o exterior, o singular e o plural de 

determinada situação. Os quatro tipos diferentes de holarquia se referem aos Três 

Grandes (Eu, Nós, Isto/Istos) que foram abordados no item 5.3.1.2. A seguir, temos 

uma ilustração dos quadrantes: 

 

 Figura 15 - Os Quatro Quadrantes do Kosmos 
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 Fonte: Adaptado de WILBER et al., 2011, p. 94. 

 

A ilustração acima é a maneira como os eventos se processam, eles 

ocorrem nos quatro quadrantes. Podemos considerar que esses fenômenos fazem 

um giro de 360 graus. Porém, a vida não está dividida em quatro módulos 

estanques, há uma Integralidade e inter-relação entre estes quadrantes, um 

influenciando o outro. Dessa forma, quando ocorre qualquer fenômeno, os 

aspectos relativos aos quatro quadrantes surgem ao mesmo tempo. Os quatro 

quadrantes, com todas as suas realidades, co-ocorrem, “tetraocorrem”, 
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tetradesenvolvem-se em cada experiência do agora. Eles se relacionam entre si e 

se desenvolvem paralelamente. Isto pressupõe que o não desenvolvimento de um 

deles freia o desenvolvimento dos demais. A atenção dada a todos esses aspectos 

propicia mais equilíbrio, pois, ao lidarmos com as situações, estaremos abrangendo 

todas as bases (WILBER, 2003, WILBER et al., 2011). 

 

[...] nenhum quadrante é o principal. Você nunca encontra um 
exterior sem um interior ou um indivíduo sem um coletivo. Então, 
não podemos dizer que a atividade de um dos quadrantes vem 
sempre primeiro e causa a atividade dos outros. Mas podemos 
estudar o impacto e a influência que os quadrantes causam uns nos 
outros. Pense correlação e não causação [...] (WILBER et al., 2011, 
p. 120-121).  
 

 Um quadrante não causa o outro, mas há uma correlação muito real entre os 

dois. A questão não é quem causa quem, mas como os aspectos igualmente 

válidos de cada quadrante se inter-relacionam. Então, o que podemos encontrar 

em cada uma das perspectivas abordadas? 

Nos quadrantes estão presentes todos os elementos do SOI que já 

descrevemos. Vimos que cada quadrante é uma holarquia e que as holarquias são 

constituídas de níveis. Mostramos que em cada nível estão presentes vários 

estados e vários tipos. Além disso, nos níveis se desenvolvem as linhas. Isso 

pressupõe a integração dos cinco elementos. Os quadrantes são constituídos por 

níveis, estados, linhas e tipos. Todos formam o Sistema Operacional Integral. Cada 

quadrante com suas peculiaridades, como exposto abaixo29: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Está subentendido a presença dos estados e tipos em cada nível de desenvolvimento. 
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 Figura 16 -  Níveis e linhas nos Quatro Quadrantes30 
 

 
 Fonte: WILBER et al., 2011, p. 121.   

 

Ao analisar o conteúdo da figura, percebemos que o lado esquerdo é o que 

o hólon nos mostra de subjetivo, é o que ele parece ser quando olhamos com uma 

lente voltada para dentro e o lado direito é o que o hólon nos mostra exteriormente, 

é como uma imagem refletida no espelho. A parte superior se refere aos aspectos 

individuais e a parte inferior aos aspectos coletivos. Wilber (2001a; 2003) descreve 

os quadrantes da seguinte maneira: 

- Quadrante superior esquerdo – está relacionado aos aspectos individuais 

interiores, a consciência, realidades subjetivas que existem dentro de cada 

situação específica, o espaço “Eu”. Esse quadrante se refere à ideia, pensamentos, 

opiniões que temos sobre cada fenômeno, seu significado, seus símbolos e 

imagens. Representa as motivações, visões, valores, visão de mundo e filosofia de 

vida. É o invisível para os outros. 

- Quadrante superior direito - revela o exterior individual, o organismo, a 

base biológica e os comportamentos observáveis, é o olhar de fora da situação: o 

espaço “Isto”. Representa o corpo físico grosseiro, mas também o corpo sutil e o 

                                                           
30

 O nome original da figura é “Linhas de desenvolvimento em todos os quatro quadrantes”.  
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corpo causal. Ele reflete a forma objetiva do quadrante superior esquerdo, assim o 

superior esquerdo e o direito estão intimamente relacionados, o primeiro é o olhar 

subjetivo e o segundo o olhar objetivo do fenômeno. 

- Quadrante inferior esquerdo – refere-se à cultura em que estamos imersos, 

destaca, dessa maneira, a cultura, a nossa vivência com o mundo, a consciência 

grupal, a percepção subjetiva coletiva - a intersubjetiva- os valores comuns, os 

sentimentos compartilhados, o espaço “Nós”. Os aspectos do quadrante superior 

esquerdo só fazem sentido dentro de uma bagagem cultural que perpassa a 

situação, uma bagagem cultural que influencia nossas percepções e, em algumas 

ocasiões, de maneira tão sutil, que não a percebemos. Acreditamos em nossos 

pensamentos, por exemplo, como sendo criações genuinamente nossas, sem 

influência da cultura. Porém eles só vêm devido ao nosso background cultural, sem 

esse background os pensamentos não surgiriam do nada. Até mesmo a questão da 

língua materna mudaria o modo de perceber o fenômeno porque outros símbolos 

estariam sendo utilizados. 

- Quadrante inferior direito – refere-se à dimensão social, ao exterior 

coletivo, aos comportamentos externos do grupo, estruturas físicas e instituições 

(modos tecno-econômicos – coleta, horticultura, marítimo, agrário, industrial, 

informacional - estilos arquitetônicos, estruturas geopolíticas , modos de 

transferência de informação); estruturas sociais (clãs de sobrevivência, tribos 

étnicas, antigas nações, estados corporativos, valores comunitários); os 

comportamentos observados desde o exterior para o conjunto da humanidade, a 

natureza e o meio ambiente, o espaço “Istos”. Assim como os quadrantes 

superiores, os aspectos inferiores são correlatos coletivos, o esquerdo é 

intersubjetividade e direito a interobjetividade.  

Se analisarmos os seres humanos com a lente dos quatro quadrantes, 

encontraremos a seguinte figura: 
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 Figura 17.31Alguns detalhes dos Quatro Quadrantes no ser  
humano 
 

 
Fonte: WILBER, 2001b, p. 96. 

 

 Observamos acima que cada característica do humano é representado por 

um número que está localizado em determinado ponto. Os pontos localizados na 

mesma distância da intersecção das linhas, ou seja, os números iguais localizados 

em quadrantes distintos se relacionam, influenciando uns aos outros. Eles não são 

aspectos isolados. 

 

A emergência do complexo neocórtex no quadrante Superior Direito 
corresponde ao surgimento de inteligência superior no quadrante 
Superior Esquerdo. Este, por sua vez, se alinha ao florescimento de 
culturas humanas no quadrante Inferior Esquerdo e ao 
desenvolvimento de civilizações no quadrante Inferior Direito. As 
quatro dimensões evoluíram simultaneamente (e continuam a 
evoluir!) para ondas superiores de consciência e complexidade 
(WILBER et al., 2011, p. 99). 

 

Se cada quadrante representa uma holarquia, cada quadrante representa o 

desenvolvimento de hólons de um determinado tipo de verdade. Entendendo 

“verdade” como “estar em sintonia com o real” (WILBER, 2001b, p. 130). Só que 

esse real tem quatro possibilidades, quatro realidades e para cada uma delas 

existe um forma específica de analisá-la. Consideraremos primeiro as verdades do 

lado esquerdo e, posteriormente, as verdades do lado direito.  

                                                           
31

 O nome original da figura é: “Alguns detalhes dos quatro quadrantes”. 
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A partir dos aspectos que relatamos, o lado esquerdo (o quadrante superior 

e o inferior) diz respeito à subjetividade, é a dimensão interior de qualquer 

fenômeno. Não podemos acessá-la através da observação do que é apresentado 

externamente. Apenas é possível conhecê-la através da comunicação 

intersubjetiva, das abordagens dialógicas, da interpretação.  

A pergunta central aqui é: “o que significa tal fenômeno, tal pensamento?” 

Porém, a interpretação depende do contexto em que o fenômeno está inserido, 

sem ele não podemos interpretar de forma apropriada. O olhar o fenômeno 

descontextualizado dá margem para muitos sentidos e, assim, o que se gera é 

nenhum sentido (WILBER, 2001b). 

Já o lado direito (o quadrante superior e o inferior) abrange os aspectos 

objetivos dos fenômenos que podem ser percebidos empiricamente pelos sentidos 

e pelos equipamentos que os ampliam (telescópios, microscópios, equipamentos 

de ressonância e de tomografia). Para isso, não há necessidade de diálogo e sim o 

monólogo, o que é visto externamente é o que se deseja.  

A pergunta central aqui é: “o que tal fenômeno faz?” Nessa perspectiva o 

que se almeja é conhecer o comportamento, a interpretação não é necessária 

Apenas se precisa olhar, o que se quer saber é dado, já está presente. O 

pesquisador só necessita ter a perspicácia de saber observar (WILBER, 2001b). 

 De acordo com Wilber (2003), a busca pelo conhecimento foi distante do 

respeito e interligação entre o interior e o exterior. Por muito tempo e ainda hoje, a 

relação entre as duas abordagens é pouco relevante, como se não houvesse um 

encaixe entres elas. Muitas vezes há uma guerra: exterior x interior, cérebro x 

mente, objetivo x subjetivo, materialismo x idealismo, empirismo x hermenêutica e 

tantas outras disputas.  

O exterior se detém ao quantificável, ao observável, ao empirismo, entende 

o fato como um dado per si. No outro extremo, o interior é responsável pela 

introspecção e interpretação, respeita o dado empírico, mas o aprofunda uma vez 

que “a palavra dado é uma experiência direta, e a única experiência genuinamente 

direta que qualquer um já teve é sua própria experiência imediata e interior” 

(WILBER, 2003, p. 21).  

Sabemos que cada um dos quatro quadrantes lida com um aspecto 

diferente, cada um deles tem um tipo diferente de verdade, diferente argumento de 
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validade32 (um teste distinto para cada verdade), são elas: verdade, veracidade, 

ajuste funcional e justiça. Descreveremos sucintamente os argumentos de validade 

de cada quadrante, como apresentado na figura 18. 

 

Figura 18 - Argumentos de validade 
 

 
Fonte: WILBER, 2001b, p 133. 

 

O quadrante superior direito é aquele com que a grande maioria está 

familiarizada porque é o mapa científico padrão que, desde a modernidade, tem 

soberania em relação aos outros aspetos da existência. Esse quadrante representa 

a objetividade e o empirismo. A “verdade” dele é a que nós conhecemos como 

aquela que podemos comprovar a partir de uma simples correspondência, é a 

verdade proposicional, representativa ou de correspondência. Diante da afirmação 

“está fazendo sol”, poderemos comprovar se é verdade ou não ao irmos à janela e 

verificarmos a presença ou ausência do sol. Podemos dizer que verificamos se o 

mapa corresponde ao território (WILBER, 2003).  

                                                           
32

 “Testes que podem ajudar a definir se estamos em contato com o real, se estamos sintonizados 
de forma adequada com o Kosmos, em toda a sua rica diversidade” (WILBER, 2001b, p. 130). 
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O quadrante superior esquerdo é o que não podemos ver externamente, é a 

consciência interior. Este quadrante representa a subjetividade e a única maneira 

de chegarmos ao interior é pelo diálogo e pela interpretação. Consequentemente, 

diferente do quadrante superior direito, o que está em questão não é a 

correspondência do mapa em relação ao território, é a confiabilidade de quem faz a 

afirmação, é a sua veracidade. Esta se pauta na honestidade, na confiabilidade e 

na integridade, uma vez que o que é falado pode ser mentira e não representar a 

veracidade dos fatos. “Os eventos interiores estão localizados em estados de 

consciência, não em estados de coisa objetivos, logo você não pode elucidá-los 

empiricamente com simples localização” (WILBER, 2001b, p. 135).  

Abordamos os quadrantes superiores, já os quadrantes inferiores 

representam o espaço universal comum que é compartilhado com os quadrantes 

superiores. É uma linguagem coletiva exterior e interior que permite a ocorrência 

das relações entre os hólons individuais. Os quadrantes inferiores são os universos 

que possuem delimitações de acordo com determinada situação na qual o hólon 

individual pode responder ou não. Quando ele não responde, significa que existe 

uma incompatibilidade de linguagem, perdendo-se o sentido de relação (WILBER, 

2001b, p. 101).  

Quando falamos do quadrante inferior direito, referimo-nos à base material 

da cosmovisão coletiva compartilhada, que é fundamental para definir os tipos de 

cosmovisão cultural que veremos a seguir. Esse quadrante representa o social, é o 

olhar comunal de uma posição exterior e objetiva. O aspecto social aspira situar 

cada fenômeno em uma rede objetiva, determinando a função de cada parte. Há 

uma adaptação dos hólons individuais dentro de um sistema global objetivo. 

 

A verdade, para essas abordagens do Inferior Direito, está no 
entrelaçamento das partes individuais, de modo que o todo 
empírico, objetivo – o “sistema total” - é a realidade primária. E é o 
comportamento objetivo do sistema de ação social como um todo 
considerado de uma posição empírica, que forma a medida padrão 
pela qual as verdades, nessa esfera, são julgadas. Em outras 
palavras, o seu atestado de validade é o encaixe funcional, de 
modo que cada proposição deve estar ligada ao entrelaçamento do 
sistema ou rede total (WILBER, 2003, p. 29). 

 

 Neste caso, não encontraremos padrões éticos, veracidade, sinceridade, 

integridade, confiabilidade, justiça, compreensão múltipla, beleza, bondade e sim 
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seus correlatos objetivos e exteriores. Encontraremos sim um encaixe interobjetivo, 

funcional e monológico (WILBER, 2001b).  

Diferente do quadrante inferior direito, o inferior esquerdo se refere à 

cosmovisão coletiva compartilhada, é o que dá estrutura, significado e contexto 

para as situações individuais subjetivas. Movimentamos-nos, muitas vezes, além 

dessa base cultural, mas não podemos fugir dela (WILBER, 2001b, p. 103). Esse 

quadrante representa o cultural. Há um background que permite os aspectos 

individuais terem sentido, sem o subsídio cultural não se poderia interpretar os 

aspectos individuais. Dito isto, o espaço subjetivo só existe dentro do espaço 

intersubjetivo.  

O argumento de validade é a justiça ou ajuste cultural com um olhar de 

imparcialidade, bondade e retidão constituindo uma teia intersubjetiva dentro de um 

encaixe cultural e não funcional. O quadrante inferior esquerdo é uma cosmovisão 

comum, um espaço universal. 

 

Note que ambas as abordagens coletivas são igualmente holísticas, 
mas as ciências sociais tendem a abordar o todo de fora para 
dentro, numa posição objetiva ou empírica, enquanto as 
hermenêuticas culturais tendem a abordar o todo de dentro para 
fora, num entendimento compreensivo (WILBER, 2003, p. 30). 

 

 Logo, os caminhos do lado esquerdo e do lado direito são igualmente 

importantes, apesar de, por longos períodos e até hoje, não se encontrarem em 

seus trajetos, apesar de não se cruzarem quando abordamos uma mesma 

situação.  

 Diante do que relatamos, os quadrantes dizem respeito às quatro das mais 

importantes dimensões que fazem parte do Kosmos, o interior e o exterior do 

indivíduo e da coletividade. Mesmo sendo distintos, os quatro quadrantes estão 

inter-relacionados, todos são tão mutuamente determinantes e autoevidentes que a 

diferenciação entre eles pode até passar despercebida, uma vez que nenhuma 

dessas dimensões existe separadamente e independentemente das outras. Um 

aumento em consciência interior corresponde, na maioria das vezes, a um aumento 

em complexidade exterior (WILBER et al., 2011). 

 

Um recurso essencial para a consciência Integral é a capacidade 
de sustentar um paradoxo. A teoria integral é às vezes descrita 



153 

 

como pensamento “ambos/e”, em vez de pensamento “ou/ou”. 
Embora possamos escolher conscientemente nos conectar em um 
ou em outro quadrante, dependo da situação, podemos também 
reconhecer implicitamente que Eu e Isto são ambos importantes, 
assim como o Nós e o Istos. Todos os quadrantes simultaneamente 
(WILBER et al., 2011, p. 59 - 60). 

 

Todos os quadrantes merecem atenção. Ao enfatizar apenas um deles, 

ignorando os outros mais susceptíveis, estaremos aos equívocos resultantes de 

uma visão limitada do todo, chegando-se a conclusões enganosas sobre 

determinado evento, pois cada quadrante apenas tem um quarto da verdade.  

O percurso que fizemos foi uma descrição de cada elemento e suas 

integrações até chegarmos aos quadrantes e percebermos a constituição do 

Sistema Operacional Integral. É essa a Visão Integral que permite o principal 

encaixe: cada um consigo mesmo, com o outro, com os sistemas sociais e com a 

cultura nos aspectos subjetivos e objetivos. A Abordagem Integral engloba todos os 

quadrantes, todos os tipos, todas as linhas, todos os estados e todos os níveis. 

Segundo Wilber (2007), a partir da localização desses elementos na nossa 

própria percepção, podemos acelerar imensamente o nosso próprio crescimento e 

desenvolvimento para formas de ser mais elevadas, mais abrangentes e assim 

caminharmos em um processo de descoberta e despertar da essência do Ser 

Humano.  

A Abordagem Integral permite utilizar os recursos disponíveis para enfrentar 

muitas situações, com maiores chances de sucesso, assim como nos tornamos 

atentos às diferentes perspectivas que constituem nossa visão de mundo e da 

mesma forma que o outro pode pensar de maneira diferente. A Abordagem Integral 

fornece possibilidades para interagir com o mundo ao redor de maneiras mais 

completas e efetivas, o que permite viver numa cultura verdadeiramente integral 

(WILBER et al., 2011).  

Guiados por essa compreensão, abordaremos, no próximo item, o diálogo 

entre a Abordagem Integral de Ken Wilber e o campo educativo com a intenção de 

realizarmos reflexões sobre uma Educação Integral.  
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6.2 O Encontro entre o SOI e os Principais Elementos da Educação 

 

Como relatamos anteriormente, o SOI pode ser considerado um mapa, mais 

especificamente um GPS, que possibilita seguirmos um caminho que 

provavelmente ampliará nosso olhar sobre a realidade, em nosso caso, a realidade 

educacional. Todavia, é fundamental saber como e onde se deseja chegar. Caso 

contrário, qualquer caminho pode ser viável, porém as consequências nem sempre 

serão as desejadas. 

Propomos, assim, neste item, um encontro entre a visão de Wilber e a 

educação. Por acreditamos que as ideias do autor podem contribuir como suporte 

teórico-metodológico para educadores graduandos e/ou graduados e para 

educandos em seu processo de desenvolvimento pessoal integral. Veremos que 

este desenvolvimento é mediado pela tarefa pedagógica que possui um objetivo 

específico: a formação humana. Iniciaremos com a descrição dos três elementos 

fundamentais da educação e seguiremos com a discussão sobre a contribuição do 

SOI para estes elementos. 

 

6.2.1 Os três elementos da educação33 

 

A educação como o ato de formar o humano é uma atividade complexa por 

envolver diversos fatores, tais como: espaço físico, financiamento, material 

didático, tempo de estudo e envolver diversas instâncias, dentre elas: sociedade, 

Estado, religião, economia, sobretudo por envolver pessoas e isso, por si só, 

repercute nessa complexidade. Indivíduos são constituídos por uma gama de 

aspectos repletos de subjetividades, objetividades, imersas em um meio social e 

cultural. A partir do momento em que eles se inserem em um processo que 

também é constituído por esta série de aspectos, o processo educativo necessita 

ter uma intencionalidade e ser orientado por uma pessoa que atue lucidamente 

diante dos desafios encontrados no ato sofisticado de educar. 

Nesta dinâmica, três elementos são fundamentais: o educador, a tarefa 

pedagógica e o educando. O educando é a pessoa a quem a meta pedagógica 

deve ser direcionada, caso contrário, não será mais um processo educacional. A 

                                                           
33

 Como os três elementos da educação estão interligados, não iremos separá-los em tópicos, eles 
estarão presentes intercalando-se durante o texto. 
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meta é contemplada na tarefa pedagógica que se fundamenta na humanização das 

pessoas e o educador é a pessoa que assume um papel crucial por ser o principal 

responsável para que a tarefa pedagógica se desenvolva e alcance seus objetivos 

que envolvem a humanização (RÖHR, 2007). 

Se imaginarmos uma figura para a tríade educacional, poderíamos 

representá-la da seguinte maneira: 

Figura 19 Representação da tríade educacional 

 Figura 19 - Representação da tríade educacional 
 

 

 

 

 

 Fonte: A autora, 2014. 

 

De acordo com a figura acima, o educador é o que tem a intencionalidade de 

educar, é quem pensa a tarefa pedagógica que, por sua vez, é a ponte entre os 

dois outros elementos. A tarefa pedagógica é destinada ao educando para quem 

tudo é planejado, para quem é direcionada a finalidade da educação. Percebemos 

que há uma interdependência entre os elementos e quem é cerne dessa relação é 

o educando. “Se a meta da intervenção é algo externo a ele, mesmo com a 

costumeira promessa de um suposto benefício futuro para ele, não se trata mais de 

um processo educacional” (RÖHR, 2007, p. 57). 

A intencionalidade que comentamos acima é fator importantíssimo nessa 

dinâmica. Concordamos com Röhr que pensar o educar representa, antes de tudo, 

uma intenção que se coloca acima dos interesses externos, interesses não 

educativos de quem educa. Não é qualquer ação que representa uma intenção 

educacional e esta vai além da socialização, enculturação, adaptação34.  

 

[...] educar é contribuir na humanização do homem. Essa 
formulação implica uma dupla compreensão do humano. Sem 
dúvida,quando o homem nasce, ele já é um ser humano, no sentido 
de que ele pertence à espécie humana e traz por si só elementos 

                                                           
34 “[...] socialização, todas as iniciativas que levam as novas gerações à assimilação das normas e 

dos valores da convivência social e enculturação, as atitudes que fornecem e facilitam a utilização 
das técnicas culturais e que levam a conhecer o universo da cultura em que estão inseridas” 
(RÖHR, 2007, p. 62). 
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de crescimento biológico, de amadurecimento psíquico e de 
desenvolvimento cognitivo, aos quais, no seu conjunto, podemos 
chamar de hominização, que de forma alguma esgota a realização 
das suas potencialidades humanas. A intenção educacional é tornar 
o homem homem, nesse segundo sentido, de desenvolver nele o 
que tem de mais humano e que não é simplesmente resultado da 
sua maturação natural. Isso não implica a crença de que a plena 
realização de todas as potencialidades humanas seja possível. 
Trata-se de um processo de aproximação (RÖHR, 2007, p. 57, grifo 
nosso). 

 

 A intenção educacional está intrinsecamente relacionada à meta educacional 

a qual deseja abertura do que já existe em potencial no humano seja “des-coberto” 

para a realização do que é mais sublime em nós. Assim, pensa-se em como 

alcançar a humanização, alcançar a plenitude das potencialidades que possuímos 

a partir das expressões das diversas dimensões humanas. Isto é a função da tarefa 

pedagógica, tarefa esta que se mostra complexa e exige constantes avaliações das 

ações do educador e das aprendizagens dos educandos, tendo a leitura e 

interpretações da realidade educacional como suas principais estratégias. Tarefa 

que não pode ser uniforme, cada dimensão apresenta peculiaridades que exigem 

condutas diferenciadas.  

Este é o olhar que o educador deve ter para que a sua responsabilidade 

diante dos educandos se concretizem, para que eles desenvolvam o máximo 

possível a sua humanidade. Inferimos, então, que o educador é o principal 

responsável pelo processo educativo e não apenas o executor de atribuições 

estabelecidas por instâncias que desejam alcançar seus objetivos através do 

discurso educacional (RÖHR, 2007). O educador é o sujeito reflexivo e sensível 

que percebe onde cada educando se encontra em seu desenvolvimento e os 

impulsiona para que sigam seus caminhos em busca de sua plenitude. 

Entendemos que o educador, em sua prática, deve agir em função da 

Integralidade das dimensões humanas, de acordo com as características das 

mesmas e em função das singularidades de cada educando. A reflexão constante 

do educador gira em torno de algumas questões:  

 

[...] o que está faltando nesse momento ao educando para chegar 
mais perto da sua plenitude? Como posso ajudá-lo a cumprir o seu 
papel na sua realidade, que de fato corresponde a ele? Como 
posso capacitá-lo a dar a sua própria contribuição nesse mundo? 
(RÖHR, 2007, p. 67). 
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Além destas questões, podemos acrescentar: até que ponto a educação 

possibilita ao ser humano uma reflexão aprofundada sobre si mesmo e suas 

relações com o mundo no qual estamos inseridos? Se nos propomos a educar 

integralmente o educando, temos que ter em mente que a Integralidade necessita 

de um comprometimento de ambas as partes do processo educativo, mas como 

fazer isso se a educação dada fica aquém dos processos de formação integral? O 

educador deve  

 

[...] acreditar não só naquilo que o educando de fato é e aparece 
externamente nesse momento, mas naquilo que ele pode ser na 
possível beleza interior, nas suas potencialidades de contribuir e 
servir nesse mundo, na sua capacidade de dar reviravoltas na 
própria vida. E isso não de forma ingênua, de um otimismo fácil que 
vê no pensamento positivo a fórmula mágica para resolver os 
problemas do mundo, inclusive o próprio desespero baseado na 
falta de vontade de enfrentar os seus problemas e bloqueios de 
forma mais radical. Ao contrário, é necessária uma visão sempre 
mais crítica dos empecilhos e forças contrárias ao desenvolvimento 
humano, tanto os internos dos quais Kant enfatizou a preguiça e a 
covardia, que com certeza são centrais, mas não os únicos, quanto 
os externos, dos quais tomamos conhecimento através da mais 
variadas teorias de alienação política, econômica, social e cultural.  

Sem o esforço constante do educador para conhecer essas forças 
contrárias não só teoricamente, mas nas situações concretas do 
dia-a-dia; sem a luta pessoal constante para superar essas forças 
na sua própria vida, o educador não vai se relacionar de forma 
educativa com as potencialidades humanas dos seus educandos 
(RÖHR, 2007, p. 67-68). 

 

O educando necessita estar aberto para o desabrochar de suas 

potencialidades. Mesmo que o educador se esforce ao máximo, mas se o discente 

não se abrir para a aprendizagem, a tarefa educacional possivelmente estará 

fadada ao fracasso. Uma das formas de evitar isso é o próprio educador se 

autoeducar. Quem educa necessita adquirir conhecimentos aprofundados sobre a 

Integralidade do ser para se autoeducar, buscando sua própria plenitude. Assim, 

propiciará as orientações adequadas aos educandos mediante o desenvolvimento 

de práticas educativas com intencionalidade de humanização e, 

concomitantemente, as que visem que o próprio aluno se autoeduque (RÖHR, 

20O7).  
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Desta forma o educador direciona as suas práticas e atua diretamente na 

formação acadêmica, pessoal e social dos educandos, mostrando a influência das 

ações e motivações do professor na aprendizagem dos discentes (ALMEIDA; 

LIMA, 2008b). 

Devemos ressaltar que a prática pedagógica é uma atividade de interação 

entre pessoas que buscam uma intencionalidade formativa. Severino (2005, p. 36) 

reafirma esta ideia na seguinte citação: 

 

O sentido da relação pedagógica se ancora no próprio significado 
da educação: a educação não é apenas um processo institucional, 
seu lado visível; mas fundamentalmente um investimento formativo 
do humano, seja na particularidade da relação pedagógica pessoal, 
seja no âmbito da relação social coletiva. A ação docente é 
mediação universal e insubstituível da Formação Humana, tendo 
em vista a condição da educabilidade do homem. O que está em 
pauta não é só a habilitação técnica, mas a formação de uma 
personalidade integral. 

 

A educabilidade humana que se fundamenta na relação pedagógica é 

possível em decorrência do próprio modo de ser humano: um ente que está em 

permanente devir, que precisa, para realizar a sua especificidade, humanizar-se e, 

em consequência deste aspecto, o existir do humano é influenciado pela sua 

educabilidade. Assim, a prática pedagógica é uma relação mediada por recursos 

objetivos, mas que essencialmente está imersa pela intencionalidade de produção 

subjetiva, sistematização e disseminação de sentidos. O investimento nos recursos 

simbólicos tem o intuito de cada vez mais humanizar o ser, levando “o educando da 

sua condição de indivíduo à condição de pessoa” (SEVERINO, 2005, p. 35). 

Pessoa, entendida como uma unidade indissociável, capaz de perceber, 

compreender e se relacionar com a realidade de maneira ampla, não fragmentada. 

Esta forma de relação no ato educativo/formativo possibilita que o educador 

e o educando tornem-se interdependentes e interajam em uma mesma sintonia de 

incentivo e busca de crescimento recíproco. A educação vista como um processo 

de formação humana é mediada pela relação intersubjetiva que se concretiza no 

encontro. Este encontro é essencial no processo de desenvolvimento humano, uma 

vez que vidas se entrelaçam com significativas experiências e buscam alcançar a 

meta educacional que gere um sentido para a vida, em um processo de 
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desvelamento da relação ser humano - realidade, superando os desafios com as 

aprendizagens que vão além da dimensão cognitiva.  

A relação, nesse sentido, envolve a compreensão do homem em sua 

totalidade, não sendo atribuído a ele o caráter de coisa, objeto de manipulação no 

qual é “experimentado”, descrito e decomposto em suas qualidades e atributos 

(SANTIAGO, 2010). No entanto, quando a educação se volta exclusivamente para 

as finalidades de outros campos de conhecimento, sendo seu objetivo intenções 

não educativas, há uma negligência dessa relação. A educação, assim, é 

confundida com uma mera escolarização para uma formação instrumental e não 

para o desenvolvimento do que é sublime ao homem, sua humanização 

(RODRIGUES, 2001). O educando, que é o principal elemento35 do ato educativo, 

é “coisificado” e deveria ser respeitado em seu ritmo, ser respeitado por sua 

singularidade, respeitado por sua genuinidade e entendido como ser em processo 

de desenvolvimento, ávido para descobrir-se e descobrir o que está em sua volta 

em um movimento de permanente aperfeiçoamento para a emergência de suas 

potencialidades.  

Diante disso, percebemos que o resgate do caráter formativo da educação 

se torna urgente porque vivemos em uma realidade na qual a fragmentação de 

conceitos, de concepções de mundo e de sujeito estão cada vez mais 

desumanizando as pessoas. 

Por conseguinte, apresentaremos como a Abordagem Integral de Ken Wilber 

pode contribuir para um novo olhar que propicie o diálogo e a interconexão entre os 

diversos aspectos da cultura, da sociedade e das diversas dimensões do Ser 

Humano com os três elementos da educação. Isto com a intenção de favorecer o 

processo de humanização.  

 

6.2.2 A contribuição do SOI para os três elementos da educação 

 

Sabemos que o atual modelo educacional promove ativamente um sistema 

de valores desequilibrado, desprezando qualidades como intuição, sensibilidade e 

a solicitude, em favor de uma abordagem racional e competitiva. O sujeito não é 

visto em sua totalidade. Ao ingressar no sistema educativo, este que versa sobre 

                                                           
35

  Queremos dizer, com isso, que todo o processo educativo é organizada para o discente, em prol 
dele. 
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uma educação universal para todos, os sujeitos são uniformizados, perdendo 

grande parte de sua subjetividade, tornando-se destinatário de conteúdos que, 

muitas vezes, carecem de significados particulares para cada um. Assim, a 

Formação Humana é cada vez mais preterida nas instituições formadoras. Mas,  

 

[...] o projeto educativo deve, então, tentar integrar e não afastar o 
ser humano de si mesmo. Isto implica em ter presentes seus 
valores subjetivos, além dos objetivos, proporcionando aos 
educandos condições de uma formação adequada, para que 
possam descobrir em si mesmos suas tendências e valores 
próprios, bem como sua finalidade de existir, seus deveres naturais 
para com a vida, incluindo valores que envolvam as pessoas, de 
um modo geral, e o equilíbrio nas relações cotidianas (BARRETO, 
2006, p. 24).  

 

Sob essa ótica, acreditamos que estamos em um momento peculiar em que 

algo precisa ser realizado, ou pelo menos refletido, para gerar inquietações e, 

diante disso, causar motivações para mudanças. Sendo assim, não devemos 

aceitar atitudes que reforcem ações monolíticas que tenham como enfoque atitudes 

que valorizem os domínios externos em oposição aos internos. Agindo dessa 

maneira, seremos reprodutores dos padrões culturais e sociais atuais deturpantes 

e estaremos, de certa forma, nos associando a estes padrões.  

Wilber vai contra essa correnteza, visto que sua teoria não fica na dualidade, 

na fragmentação. Ele desenvolveu uma forma de entender a realidade como um 

meio integrado. Wilber indica a possibilidade do desenvolvimento pleno do ser, 

relacionando-se consigo mesmo, com os outros e com o meio ao redor. 

Mesmo Ken Wilber não tendo desenvolvido sua teoria com a lente da 

educação, aprendemos com ele, por meio das reflexões sobre seus textos, que 

nosso olhar pode ir além dos processos educativos atuais. A educação tem como 

meta desenvolver plenamente o educando e deduzimos, a partir da Visão Integral, 

que a educação pode se voltar para o alcance das potencialidades humanas que 

emergem de forma vertical e horizontal no Mapa Integral: nos níveis, nos estados, 

nas linhas, nos tipos e nos quadrantes.  

Utilizar o Mapa Integral com a lente da educação nos revela um projeto 

educativo referente  

 

[...] à compreensão dos seres humanos, enquanto educadores e 
educandos, como organismos vivos, capazes de sentir, pensar, agir 
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e construir, valores. Essa compreensão aproxima-os, cada vez 
mais, de si mesmos, como um modo de compreender a realidade 
que reside em todas as coisas, em prol do equilíbrio dinâmico nas 
relações do dia-a-dia do viver (BARRETO, 2006, p. 262). 

 

Para isto, acreditamos que os três elementos essenciais no processo 

educativo necessitam estar em uma mesma sintonia, fortalecendo a relação entre 

eles. Como o educador, o educando e a tarefa pedagógica estão inter-

relacionados, a exposição sobre a contribuição do SOI estará descrita de forma 

inter-relacionada também. As divisões serão referentes a cada elemento do Mapa 

Integral. 

Temos o entendimento de que, por vezes, parecerá que a ênfase estará nas 

ações do educador, mas esta suposta ênfase é pelo fato de ele ser o responsável 

pelo ato de educar. No entanto, tudo que ele faz é para o educando por meio da 

tarefa pedagógica. Dessa forma, as contribuições do SOI para o educador refletem 

na tarefa pedagógica, que reflete nos educandos.  

 

Figura 20 - Representação da relação entre a tríade educacional e o SOI 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2014. 

 

Conforme a figura 20, o SOI não age isoladamente na tarefa pedagógica, 

sem passar pela estruturação que é feita pelo educador. E dentro do processo 

educativo, O SOI apenas age no educando quando ele aprende os postulados da 

concepção integral que são ensinados por quem educa36. Podemos inferir que o 

SOI age indiretamente na tarefa pedagógica e no educando por meio do educador. 

Nesse sentido há uma modificação da figura 19 da página155.  

 

 

                                                           
36 A não ser que o educando assuma o papel de se autoeducar no qual quem ensina e quem 

aprende são a mesma pessoa. 

SOI 
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6.2.2.1 Níveis de desenvolvimento no processo educativo 

 

 Os níveis trazem para a educação o conhecimento que podemos atingir, os 

patamares mais elevados de desenvolvimento. O educador, diante deste 

conhecimento, vai planejar a tarefa pedagógica para que seus estudantes possam 

paulatinamente seguir o caminho dos níveis, acompanhando-os em seu cotidiano 

de crescimento, fornecendo condições para que os níveis superiores possam 

emergir.  

 O educador deve ter sempre em mente que a ação de passar de um nível 

para o outro é um processo que ocorre como uma holarquia, cada nível é um hólon 

que transcende e inclui o seu antecessor, ocorre um movimento de diferenciação e 

integração. Dessa maneira, o desenvolvimento, independente do que estejamos 

observando, é um processo holárquico. E, neste contexto, os níveis são como 

ondas que se interpenetram uma nas outras de forma fluida e entrelaçada, em um 

movimento de integração vertical e sequencial. Logo, no movimento, há 

obrigatoriedade de passar por todos os níveis inferiores para se chegar aos mais 

elevados. 

A ideia de saltar níveis é irreal. Obviamente não se pode aprender a correr 

antes de se aprender a andar. Assim, o educador deve ter a sensibilidade para 

avaliar onde cada um de seus alunos se encontra na sequência de níveis para 

favorecer o desenvolvimento de forma personalizada, pois o objetivo é que todos 

possam atingir sua plenitude, uma vez que todos possuem esse potencial. 

Com intuito de cada nível emergir, existem fatores que contribuem para o 

crescimento vertical como uma estruturação orgânica que dê subsídio e reorganize 

as bases para o surgimento do novo nível e o cenário cultural, que funciona como 

um incentivador, propiciador da emergência por apoiar a transformação de cada 

onda (WILBER, 2003). O educador vai criar este ambiente cultural incentivador a 

partir do planejamento de suas atividades.  

As atividades voltadas para o nível atual em que os educandos estejam 

devem causar incômodo/insatisfação e essa gerará a motivação necessária para 

deixar o nível presente e seguir o crescimento. Apenas assim a mudança acontece. 

Em outras palavras, é preciso haver uma desidentificação com o nível e, nesse 

sentido, o discernimento entre a escolha de permanecer em determinada onda e 
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continuar o desenvolvimento é crucial e permitirá a “abertura” para o novo, para a 

próxima onda (WILBER, 2003).  

O educador deve estar ciente de que a passagem para um nível mais 

avançado não restringe as capacidades do nível anterior. Cada novo nível é mais 

integrador que o seu antecessor, pois abraça uma quantidade maior de hólons em 

sua estrutura, sendo assim mais integral. Os níveis, como marcos progressivos e, 

ao mesmo tempo, permanentes na dinâmica da evolução, fazem com que as 

limitações dos níveis inferiores sejam deixadas para trás, havendo um impulso de 

seguir para níveis cada vez mais elevados. E, quando se alcança um estágio, ele 

será uma aquisição permanente. Assim, dependendo da situação, há possibilidade 

de fazer uso dela porque, uma vez que surjam, podem ser ativadas a qualquer 

momento.  

Vale ressaltar que mesmo pessoas/situações que estejam em níveis mais 

elevados, podem agir com características de níveis inferiores, porém de forma 

diferente das pessoas que estão propriamente nos níveis inferiores. Nessa 

situação, a complexidade do nível elevado permite ter comportamentos mais 

amplos, apesar de se ter ações de níveis inferiores (WILBER, 2003, 2010; WILBER 

et al., 2011). As pessoas que vivenciam as experiências mais sublimes, motivam as 

demais para que experienciem também estes estágios. 

O grande presente do desenvolvimento dos níveis é que, a partir do 

momento em que os estudantes atingem os estágios mais avançados, não é só o 

pensamento deles que se expande para uma perspectiva integral, mas a prática é 

impulsionada em direção a atitudes que envolvem os níveis mais avançados. Como 

dito, o processo se desenrola indo em direção a perspectivas e ações cada vez 

menos egocêntricas, mais amplas e mais profundas. 

Como o processo de desenvolvimento é fluido, as capacidades relativas a 

cada nível que nos caracteriza por determinado tempo podem ser modificadas, 

uma vez que ondas podem fluir para dimensões mais complexas em direção “à 

expansão maior da solicitude, da compaixão, da justiça e da misericórdia, a 

caminho de um abraço integral” (WILBER, 2003, p. 33).  

Levando isso em consideração, a expressão apropriada é “estamos em uma 

onda e não somos a onda”. O engessamento e a marginalização não fazem parte 

da perspectiva integral. Isto é fundamental quando pensamos a educação, pois, por 
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vezes, vemos a rotulação de crianças, adolescentes e adultos como se não fossem 

capazes de mudar a situação presente. 

Um último aspecto a destacar: quando abordamos os níveis, a abrangência 

de modelos desse elemento permite uma maior flexibilidade para os que educam. 

Cada um escolherá o modelo que mais se enquadre com as suas peculiaridades e 

as de sua turma, favorecendo o processo educativo. 

 

6.2.2.2 Estados no processo educativo 

 

Provavelmente os estados de consciência sejam o elemento de mais fácil 

reconhecimento, principalmente os três estados básicos porque eles estão 

presentes em todos os seres, do bebê a um ser iluminado. Todos ficam acordados, 

dormem e sonham, independente do nível em que os sujeitos estejam. Além destes 

estados, aqueles apresentados no quadro 7 da página 131 também são 

conhecidos por todos. Porém, essa característica de fácil identificação não exclui a 

complexidade que os envolve. 

O que poucos sabem é que esse elemento envolve outros estados que nem 

sempre percebemos e/ou vivenciamos. A Visão Integral de Wilber evidencia os 

estados corriqueiros e os supostamente menos conhecidos (como os estados 

meditativos, experiências de pico) e mostra que eles são fundamentais para o 

desenvolvimento integral e consequentemente para a formação das pessoas, em 

nosso caso específico, os educandos.  

O educador pode entender melhor a importância dos estados para o 

desenvolvimento dos níveis, a partir de um modelo simples, baseado na treliça 

Wilber-Combs (relação entre níveis e estados).  

 
Figura 21 - O quadro de estados e estágios 
 

 
Fonte: WILBER et al., 2011, p. 143. 
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A partir do diagrama, ele constata, por exemplo, que uma pessoa que se 

encontra no nível egocêntrico pode atingir estados superiores como o estado 

causal; ele constata também que pessoas no nível mundicêntrico podem acessar 

esse mesmo estado. Apesar de ambos terem atingido o estado mais elevado, as 

perspectivas que o nível egocêntrico e o mundicêntrico apresentam diante do 

estado causal são distintas. A diferença é a forma de cada um interpretar a 

experiência, embora esteja no mesmo estado. Cada caso será interpretado 

conforme os princípios limitantes do nível em questão. 

 

Podemos ter uma experiência culminante em um estado – mas não 
em um estágio - superior. Não podemos ter uma experiência de 
pico de estrutura superior, como autônoma – mas podemos tê-la 
em um estado de consciência denso, sutil, causal, observador ou 
não dual (WILBER et al., 2011, p. 102).  

 

O educador, com esse conhecimento e com a prática dos estados mais 

elevados, contribui para que seus alunos os percebam e os vivenciem, 

possibilitando a progressão deles em seu caminhar para plenitude. 

Propiciar, na dinâmica educativa, atividades que favoreçam a experiência de 

pico é positivo, já que ela pode se estabilizar na forma de experiências duradouras 

com o treinamento devido e aí os estados superiores de consciência podem 

favorecer37 o crescimento para níveis superiores de consciência. As pessoas em 

níveis superiores têm mais chance de internalizar plenamente os vislumbres das 

experiências de pico, ampliando as suas perspectivas (WILBER et al., 2011). 

Além da experiência de pico, a inserção de práticas educativas que 

envolvam os estados meditativos assumem um lugar relevante para alcançar os 

domínios superiores de consciência de uma maneira deliberada e prolongada. 

Diferente das experiências de pico que permitem o acesso a estados-estágios 

elevados, porém passageiros e diferente dos estados naturais, em que os estados 

se modificam geralmente no ciclo natural do sono, os estados meditativos podem 

permitir que os estados elevados tornem-se estrutura duradoura de consciência. 

Tal movimento poderá influenciar as alterações nas demais dimensões da 

existência, causando mudanças nas formas de ver as diversas situações que 

                                                           
37

 Não é regra, não há ligação causal absoluta entre alcançar estados superiores e atingir níveis 
superiores. 
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vivenciamos. Mas, o docente não deve esquecer que a experiência de pico é 

passageira como os demais estados. 

Esse aspecto é inovador nas dinâmicas do processo educativo, o educador 

deve se envolver com os estados contemplativos a fim de que o trabalho que 

efetue em sala de aula seja significativo para seus alunos. É uma prática que 

envolve a paciência e a persistência de ambos os elementos da tríade educativa. 

 

6.2.2.3 Linhas de desenvolvimento no processo educativo 

 

 Discutimos, no tópico 6.1.3, que podemos desenvolver várias linhas ao longo 

da nossa vida e o educador pode agir de forma sistemática através de suas 

atividades para que seus alunos desenvolvam suas diversas potencialidades. É 

provável que muitos deles não saibam o quanto são capazes por apenas ser 

incentivada, nas instituições de ensino, a linha cognitiva. 

 Porém, o conhecimento sobre as correntes de desenvolvimento permite que 

o professor vislumbre outras formas de linhas existentes e suas respectivas 

importâncias. Como ocorre com o modelo desenvolvido por Gadner: 

 

Um educador convencido da relevância da teoria das IMs38 deveria 
individualizar e “pluralizar”. Por individualização entendo o melhor 
conhecimento do “perfil de inteligência” de cada um de seus alunos; 
e até onde for possível é útil que ensine e avalie de modo que eles 
desenvolvam as potencialidades individuais. Por pluralização, 
entendo que o educador tem a possibilidade de decidir quais 
tópicos, conceitos ou ideias são mais importantes, e então 
apresentá-los de diferentes formas. A pluralização refere-se a duas 
metas importantes. Primeiro, quando um tópico é ensinado de 
formas variadas, cada pessoas assimila melhor algumas delas. 
Além disso, os vários modos de exposição revelam o que significa 
entender bem um assunto. Quando compreendemos perfeitamente 
um tópico, normalmente podemos pensar nele de várias formas, 
aproveitando assim nossas inteligências múltiplas. Inversamente, 
se alguém ficar restrito a uma única forma de conceito e 
apresentação, sua compreensão tenderá a ser mais superficial.  
Essa linha de pensamento levou a uma conclusão surpreendente. 
Inteligências múltiplas não deveriam por si sós ser uma meta. 
Objetivos educacionais precisam refletir os próprios valores 
(individual e social) dos educadores, que nunca decorrem 
simplesmente ou diretamente de uma teoria científica. No entanto, 
se uma pessoa influencia os valores educacionais de outra, a 
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Inteligências Múltiplas. 
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existência de inteligências múltiplas pode ser muito útil. Em 
particular se as metas educacionais do educador incluírem a 
compreensão de disciplinas, será possível mobilizar várias 
inteligências, por exemplo, empregando múltiplas maneiras de 
apresentação e avaliação (GADNER, 2014, p. 28). 

 

 Aspectos que são fundamentais no processo educativo que deseja ser 

integral, mas vale salientar que se desenvolver integralmente não significa que seja 

primordial destacar-se em todas as inteligências nem que todas as linhas estejam 

nos níveis mais elevados. O mais interessante é que os alunos saibam como as 

suas inteligências se apresentam no psicográfico aprendendo a ter uma 

autoimagem mais integral. Dessa forma, eles terão a possibilidade de planejar o 

seu crescimento com mais segurança, avaliando quais são os aspectos que 

precisam ser mantidos, quais os que precisam ser mais bem desenvolvidos, por 

serem possíveis causadores de problemas. Segundo Wilber et al. (2011, p. 108), 

“essa percepção exercerá uma força de equilíbrio na sua vida porque você 

começará naturalmente a adaptar o seu comportamento para nivelar suas forças e 

compensar suas fraquezas”. 

 Isso pressupõe que, à medida que os estudantes vão se aprofundando no 

Psicográfico Integral pessoal ou de determinada situação, ele se mostra como um 

espaço de liberdade para que possam agir de maneira menos condicionada ou 

automática e saibam lidar melhor com as forças e fraquezas. Conhecer onde a 

linha está posicionada em relação ao nível e saber até onde ela pode chegar 

propicia uma motivação para ir cada vez mais alto, favorecendo o fluir nas ondas 

de desenvolvimento. Vale salientar que os pontos intelectuais fortes e fracos 

característicos de uma pessoa estão sujeitos a variações por experiência vividas. 

Daí a importância, em nosso caso, na educação, de contexto em que se possam 

desenvolver as potencialidades latentes. 

 E, quando o professor foca nas linhas mais altas, ele estará impulsionando 

as potencialidades, expandindo-as e oferecendo o que elas têm de melhor para o 

mundo. Quando foca nas linhas mais baixas, alivia as fraquezas e dirige (caso seja 

em um estágio patológico) a energia para melhorar tais aspectos que poderiam 

causar alguma debilidade nas linhas mais avançadas. Independente de qual seja o 

foco dele, perceber como se encontram todas as linhas é o mais importante tanto 

para o educador quanto para o educando. 
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 O conhecimento das diversas linhas de desenvolvimento para a educação 

traz mudanças para as práticas pedagógicas que sempre valorizaram os testes de 

QI. Sabemos que ainda hoje esta valorização persiste, mas a ampliação do olhar 

sobre o que é inteligência, pelo menos na teoria, rompe com os paradigmas, pois 

levam em conta os perfis intelectuais distintos ao planejar um sistema educacional. 

 A ampliação do conceito de inteligência modificará um erro crasso, que é 

pensar numa única mente, numa padronização de perfil intelectual, numa só linha 

de desenvolvimento, em apenas uma capacidade de resolver problemas. A 

revelação da ideia de múltiplas linhas permite que se enxergue em várias cores o 

que anteriormente se percebia apenas em preto e branco, apenas de acordo com a 

linha cognitiva. 

 

6.2.2.4 Tipos no processo educativo 

 

 No processo educacional, é fundamental, dentro de uma Abordagem 

Integral, o conhecimento de que as pessoas e situações podem se encontrar em 

determinado tipo. Quando o educador trabalhar atividades que abordem este 

elemento, deve levar em consideração que não há uma hierarquia de 

desenvolvimento, não há uma relação de complexidade entre tipos diferentes. 

Dentro de cada tipologia, cada aspecto possui características próprias, elementos 

que podem ser considerados positivos ou negativos, conforme o contexto. Em uma 

turma é provável que existam diversos tipos e por isso quem educa não pode 

ignorar nenhum deles e deve enfatizar que as diferenças não indicam desavenças. 

Quando o professor decide enfatizar a tipologia sexual, ele perceberá que 

geralmente cada pessoa segue um mesmo tipo durante o seu desenvolvimento. 

Porém, dependendo da demanda, pode-se atuar no nível egocêntrico com um tipo 

masculino e no nível etnocêntrico com outro tipo, feminino, por exemplo. Não existe 

uma rigidez na forma como eles fluem, os tipos estão relacionados à textura e não 

à estrutura. Cada tipo não representa a ausência de algo, são apenas estilos 

distintos de vivenciar as situações. 

O objetivo do educador é alcançar, em seus alunos, a integração masculino 

e feminino. Esta integração não significa que as características femininas e 

masculinas serão perdidas, elas podem até ser mais intensificadas, porém as 

pessoas começam a se permitir vivenciar os estilos masculinos e femininos, 
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consegue-se favorecer ambos os aspectos em nós e nos outros, dependendo do 

tipo sexual e das demandas do momento. Para os educandos, essa aprendizagem 

é essencial a uma harmonia nas vivências sociais 

Na análise, ainda, da tipologia sexual, o educador deve ter ciência de que, 

independente do sexo, todos têm aspectos masculinos e femininos, o professor em 

suas atividades deve sensibilizar os alunos para que eles possam dosar as 

características que são mais exacerbadas ou reduzidas. 

 

Se você é hipermasculino e a sua luta de herói por autonomia e 
independência o deixou se sentindo desconectado e solitário, 
relaxar a orientação masculina e cultivar algumas qualidades 
femininas, como receptividade e comunhão, pode ser uma prática 
valiosa. Você pode, ao contrário, sentir-se fundido a todo mundo 
que encontra e ter dificuldade para perceber a diferença entre você 
e os outros ou de afirmar as suas necessidades e desejos. Nesse 
caso, será bom trabalhar no sentido de entrar em contato com seu 
lado masculino (WILBER et al., 2011, p. 132-133). 
 

A não adequação entre tipo e determinada situação pode gerar certo 

desconforto no convívio social. Os educandos precisam desenvolver a percepção 

do momento em que deve predominar o tipo masculino ou o feminino. Isto é 

aprendido na tarefa pedagógica planejada pelo docente. 

Qualquer que seja a tipologia que o educador escolha para desenvolver no 

processo educativo, o que ele deve desvelar em sua turma são as tendências que 

operam nos seres, reconhecer os padrões que estão presentes para apreciar as 

diferenças entre os seres e agir de uma forma mais harmônica. Dessa forma, a 

tríade educacional conhecerá os pontos que precisam equilibrar e favorecer o 

crescimento e o desenvolvimento. 

Além do mais, entender os tipos e suas peculiaridades é fonte para se saber 

as implicações das preferências norteadas pelos estilos que predominam e, 

consequentemente, influenciarão todas as dimensões que nos perpassam. A partir 

do momento no qual sabemos que as tipologias possuem peculiaridades e 

nenhuma é melhor que a outra, compreendemos melhor o outro e a nós mesmos. 
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6.2.2.5 Quadrantes no processo educativo 

 

 Os quadrantes trazem para a Abordagem Integral a culminância da Visão 

Integral de Wilber por consolidar todos os outros elementos. Cada quadrante é 

composto pelos níveis, pelos estados, pelas diversas linhas e pelos tipos. Para a 

educação e, especificamente, para o educador, o educando e a tarefa pedagógica, 

os quadrantes ampliam as perspectivas que os processos educativos podem 

englobar. E a abrangência dos quadrantes faz com que o educador perceba a 

complexidade de envolver a perspectiva de Integralidade à educação, a 

complexidade de abordar todos os quadrantes sem haver critério de definição de 

quem seria o melhor. 

 Para quem educa existe o desafio de quebrar o paradigma que privilegia o 

lado direito dos quadrantes que preza pelos aspectos objetivos da existência. A 

abordagem do lado direito é considerado por muitos estudiosos como 

 

[...] um procedimento de simples mapeamento. Checamos se a 
proposição corresponde ou se ajusta aos fatos, se o mapa reflete 
com exatidão o território real. Porém a ideia essencial é que, com a 
verdade proposicional ou de representação a minha declaração se 
refere, de alguma forma, a um estado de coisas objetivo, ela 
corresponde com razoável precisão a esses objetos, processos ou 
coisas (WILBER, 2001b, p. 132). 

 

 Houve sempre uma supervalorização do lado exterior, por este se palpável. 

Podemos verificá-lo com os nossos sentidos e suas extensões. Já o lado interior, 

por não poder ser visto e tocado, foi e ainda é relegado por muitos. Porém, o 

educador deve considerar a existência dos dois polos: o lado direito e o lado 

esquerdo. Considerar que, em sua essência, os dois polos existem em uma relação 

de diálogo em todos os campos de conhecimento humano deixando claro para os 

alunos que ambos são importantes e nenhum deles se sobrepõe ao outro. Deve, 

dessa forma, haver respeito entre todos os lados e a incorporação desses 

diferentes olhares em cada fenômeno experimentado. 

 

O mundo “empírico” e “objetivo” não está simplesmente por aí, lá 
fora, esperando para que tudo e todos o vejam. Não, o mundo 
“objetivo” está, na verdade, colocado em contextos e panos de 
fundo subjetivos e intersubjetivos que, de muitos modos, governam 
o que é visto, e o que pode ser visto, no mundo “empírico”. Assim, a 
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filosofia genuína – todos eles, afirmariam, cada um a seu modo – 
não é meramente uma questão de pintar quadros do mundo 
objetivo, mas antes de investigar primeiro lugar as estruturas no 
sujeito que permitiram a elaboração de quadros. Porque, falando 
com clareza, as impressões digitais do cartógrafo estão em todos 
os mapas que ele faz. E assim, o segredo do universo não está 
somente nos mapas objetivos, mas no cartógrafo subjetivo 
(WILBER, 2003, p. 29). 
 

 Mediante a citação, o professor com a apropriação do SOI sabe que, por 

mais que algo seja objetivo, seja percebido pelos nossos sentidos, apenas se 

consegue verificar o empírico a partir da bagagem subjetiva e intersubjetiva, um 

aspecto está intrinsecamente ligado ao outro. Cada lado com dois quadrantes e 

cada um com suas especificidades. 

 Haverá sempre o encontro com a profundidade, suas várias nuances e suas 

interpretações, mas estas interpretações necessitam não ser deturpadas por 

nossas imprecisões sobre nós mesmos devido às conturbações inconscientes. 

 O que é importa é o educador enfatizar que o fenômeno é parte de um 

sistema social global e que este contribui para determinar o que os aspectos 

individuais de tal fenômeno estão realizando. Assim, não é apenas relevante o 

significado deste fenômeno, mas também como o fenômeno se adapta no espaço 

físico, na interobjetividade. É crucial, sobretudo, entender “como os sujeitos se 

encaixam, em atos de compreensão mútua” (WILBER, 2003, p. 29). Não há 

necessidade de concordância de pontos de vista, mas é uma dimensão de 

reconhecimento compartilhado em um mesmo espaço moral, ético e cultural. 

Nessa perspectiva, o respeito e o reconhecimento aos direitos mútuos são 

fundamentais para que se possa estabelecer uma comunicação em primeiro plano 

(WILBER, 2001b). 

 Quando, primeiramente, o docente e, posteriormente, os discentes 

entendem e reconhecem os diferentes tipos de verdades existentes nos 

quadrantes, isso vai contribuir para que os seres humanos se relacionarem de 

forma mais harmoniosa com o Kosmos. 

 

Sem dúvida que as mudanças em profundidade só são possíveis se 
planejadas em função dos meios disponíveis. É fácil determinar 
objetivos admiráveis e desfilar boas intenções, mas isso pode ser 
desmobilizador e frustrante se não vier acompanhado de medidas 
rigorosas. Isso implica realizar um diagnóstico real da situação 
vigente e uma análise profunda da distância entre essa realidade e 
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o que se propõe. Essa análise determinará quais medidas adotar e, 
em função dos meios disponíveis, o tempo necessário para as 
mudanças (ZABALA, 2011, s/p).  

 

 Diante de tal conduta, será possível o alcance dos níveis mais elevados e 

uma sintonia com o Todo, uma vez que as verdades podem dizer algo em nós e 

através de nós e para nós e para os outros (WILBER, 2001b, p. 106). Esta 

experiência que parece ser de importância sublime está ao alcance de todos, já 

que são holarquias e estas são constituídas por níveis e assim, como vimos, são 

potenciais esperando serem desenvolvidos. A cada passo que trilhamos na 

evolução e a cada entendimento amplo nas diversas situações “[...] o Kosmos 

parece diferente a cada um dos estágios e é, realmente. A cada um desses 

estágios o Kosmos olha para si mesmo com novos olhos, e, assim, traz à tona 

novos mundos que não existiam antes (WILBER, 2001b, p. 102). 

 A negligência de um dos quadrantes pode gerar muitos dos conflitos nas 

mais diversas áreas como política, economia, saúde, e na própria formação de 

pessoas. Nesse contexto, a educação, dentro de uma perspectiva integral que 

viemos discutindo, pode contribuir para que as pessoas não privilegiem uns 

quadrantes em relação a outros a fim de que não se perca a noção de 

Integralidade. Isto ocorre uma vez que a educação, mediada por práticas 

pedagógicas que tenham como enfoque a Integralidade, pressupõe o 

desenvolvimento de todas as dimensões do ser, fornecendo subsídios para resistir 

frente a uma sociedade desumana a partir da humanização do indivíduo.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Sabemos que as pesquisas acadêmicas visam a encontrar e compartilhar 

conhecimento. Elas partem de inquietudes e problemas que estão em nossa 

sociedade com intuito de minimizar ou solucionar tais demandas. O objetivo final é 

alcançado, ao seguirem uma metodologia compatível com que se deseja investigar. 

O nosso estudo surgiu devido a nossas inquietações sobre os processos de 

formação que ocorrem em nosso cotidiano escolar, devido à falta de um consenso 

do que seria uma Educação Integral e devido a nossas questões sobre algumas 

práticas educativas ditas integrais por ampliarem o tempo de permanência na 

escola, mas que continuam a fazer o mesmo no tempo extra, ou seja, aulas que 

enfatizam apenas a dimensão cognitiva nos turnos escolares. A nossa motivação 

para a pesquisa foi a necessidade de uma revolução integral a qual contraria a 

ênfase às dimensões exteriores, sem, contudo, menosprezá-las. 

Sob a égide dessa compressão, questionamo-nos sobre o que seria uma 

Educação Integral e, para isso, nos respaldamos na proposta do autor norte-

americano chamado Ken Wilber. Ele é um estudioso no campo da Integralidade. 

Por isso, achamos pertinente trazer suas contribuições e, com o nosso olhar de 

educadores, fazer a inter-relação entre a Integralidade e a educação. 

De acordo com a nossa experiência de aproximação com obras de Wilber, 

pudemos tecer comentários sobre nossa questão de pesquisa. Pudemos inferir 

como seria uma Educação Integral pautada nas ideais de Wilber. Para o autor a 

Integralidade se respalda no SOI, envolve ter um olhar abrangente de todos os 

quadrantes, sem supervalorizar nenhum deles. Um olhar abrangente de tudo o que 

constitui cada quadrante: todos os níveis, todos os estados, todas as linhas, todos 

os tipos.  

A educação fundamentada por esta concepção atenta a em todos os 

elementos do SOI, diz respeito a uma abertura do sistema educativo e dos três 

elementos indispensáveis à educação para pensar uma nova maneira de formação, 

que entenda o humano não apenas de maneira intelectual, mas também nos 

aspectos filosófico, social, biológico e espiritual. Desde o momento em que a 

educação favorece o caminho, seja em direção ao autoconhecimento, em direção 

ao outro, seja na atenção do mundo que nos cerca, a complexidade do viver torna-
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se mais compreensível, dinâmica e satisfatória. Todos estes aspectos contribuem 

para uma educação que visa à humanização. 

Essa nossa questão de pesquisa nos direcionou para os nossos objetivos. 

Assim, tivemos como objetivo principal identificar as possíveis contribuições que a 

abordagem teórica de Ken Wilber oferece para uma educação que vise à 

Integralidade no intuito de favorecer a Formação Humana do sujeito. Para 

respondê-lo definimos dois objetivos específicos: o primeiro deles foi mapear e 

sistematizar, nas obras de Ken Wilber, os principais pressupostos que estruturam 

suas ideias sobre Integralidade, indicando as contribuições de tais pressupostos 

para pensar o debate em torno do conceito de Educação Integral. Identificamos 

que Wilber se utilizou, para desenvolver seu conceito de Integralidade, dos 

seguintes pressupostos: o método integrativo, o conceito de holarquia, as ideias 

que envolvem os três momentos históricos: a pré-modernidade, a modernidade e a 

pós-modernidade. 

Vimos, com o método integrativo, que não existe uma concepção universal 

de verdade. Ao levar essa ideia para a educação, percebemos que as diversas 

definições de Educação Integral podem dialogar e manter relações, a partir de suas 

contribuições e limitações. Podemos também relacionar as diversas teorias que 

existem em torno deste campo de conhecimento. Dessa forma, o método 

integrativo contribui para pensarmos em uma síntese entre várias concepções 

educativas, com o olhar crítico para o melhor de cada uma delas.  

O conceito de holarquia nos mostrou que o desenvolvimento se processa 

por diferenciação e integração, no qual não existe etapa mais importante que outra, 

apenas a complexidade é diferente. O que há é uma relação de interdependência 

entre a parte e o todo. Assim ocorre no processo educativo, as dinâmicas inseridas 

neste são interdependentes, a educação está intrinsecamente relacionada com os 

fatores individuais, sociais, culturais, econômicos, políticos. A influência sobre 

qualquer um desses, irá influenciar os demais. Além disso, cada etapa de 

desenvolvimento educativo tem objetivos únicos que precisam ser contemplados 

para se pensar em uma Educação Integral.  

As ideais sobre os três momentos históricos nos mostraram que em cada 

era houve êxitos e percalços que nos fizeram refletir sobre a Integralidade na 

educação. O legado que cada era nos deixou foi: a pré-modernidade, o Grande 

Ninho do Ser; a modernidade, a diferenciação e a evolução dos Três Grandes e a 
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pós-modernidade, a integração das contribuições da pré-modernidade e da 

modernidade. 

Para a Educação Integral, a pré-modernidade ressalta a 

multidimensionalidade do ser e a importância da valorização de todos os aspectos 

de que somos constituídos, rompendo com a ideia do reducionismo da ciência. A 

modernidade nos deixa, como herança, a importância do pensamento racional, 

permitindo que a evolução do mundo científico aconteça e para formação de 

sujeitos pensantes e consequentemente críticos e produtores de conhecimento. A 

pós-modernidade nos revela o debate cultural, o debate da diversidade que nos diz 

que somos construídos historicamente, por várias culturas e por isso não há um 

projeto educativo baseado em um paradigma cultural único. Todos esses 

apontamentos são fundamentais para se pensar em uma Educação Integral. 

O segundo objetivo específico foi identificar a contribuição do Sistema 

Operacional Integral (SOI) para o educador, o educando e a tarefa pedagógica, a 

fim de promover uma reflexão educacional integral. Mediante a pesquisa, 

constatamos que o educador assume um papel primordial no processo educativo, 

influenciando diretamente a tarefa pedagógica e consequentemente as 

aprendizagens dos educandos. O educador, dentro do contexto analisado, precisa 

se autoeducar na perspectiva integral. Sua teoria e prática devem estar em 

sintonia: pensar, sentir e agir integralmente, ou seja, levar em consideração, em 

suas ações educativas, todos os níveis, todos os estados, todas as linhas, todos os 

tipos e todos os quadrantes. Verificamos que cada um destes elementos trazem 

contribuições para a educação. 

Com o conhecimento sobre os níveis, desvelamos que somos seres que 

possuímos vários patamares de desenvolvimento e que podemos desenvolvê-los 

ao longo do nosso processo formativo. Podemos avançar de pensamentos e 

comportamentos egocêntricos para pensamentos e comportamentos 

kosmocêntricos. Aprendemos com os níveis que estamos em um determinado 

patamar e podemos evoluir. Não somos um nível específico. Essa ideia evita a 

rotulação de estudantes e permite o educador buscar atingir as potencialidades 

mais avançadas de seus discentes.  

No que diz respeito aos estados, o SOI nos indica outras nuances além dos 

estados básicos conhecidos por todos: vigília, sonho e sono profundo. Os estados 

meditativos e as experiências de pico são estados que permitem um avanço em 



176 

 

nosso desenvolvimento nos níveis. O educador que possui esse saber pode utilizá-

lo em suas práticas educativas para que seus educandos possam atingir estados 

mais elevados, favorecendo o caminhar para a plenitude dos seres. 

Estar ciente de que existem várias linhas de desenvolvimento, além da 

cognitiva, possibilita ao educador buscar desenvolvê-las para que os estudantes 

desvendem as suas diversas possibilidades e também as suas limitações. Esta 

aprendizagem amplia a percepção que eles têm deles mesmos e dos outros, 

aprendendo a lidar com as suas características e com as alheias. Além disso, o 

conhecimento sobre as linhas de desenvolvimento possibilita que as práticas 

educativas tanto sejam individuais (levando em consideração a peculiaridade de 

cada estudante) quanto plurais (permitindo a utilização de uma diversidade de 

estratégias para abordar um mesmo conteúdo), favorecendo a aprendizagem de 

todos. 

A importância dos tipos no processo educativo se refere a sua 

particularidade de não hierarquização vertical. Não existem tipos mais complexos 

que outros, são apenas características distintas do mesmo aspecto. Compreender 

este elemento na educação permite que os educandos entendam que as 

diferenças não significam inferioridade ou superioridade. É interessante que os 

atores envolvidos na educação não ignorarem nenhum dos tipos que surgir, é 

interessante saberem adequar cada tipo com a situação que emergir, havendo 

sempre a harmonia e respeito em todas as atitudes que realizar. 

Em relação aos quadrantes, levar seu conceito para a educação é ressaltar 

a complexidade da existência, é permitir que os estudantes vejam qualquer 

situação, até suas próprias vidas, sobre quatro perspectivas que se encontram 

inter-relacionadas, uma influencia as outras. Os quadrantes fornecem suporte para 

se perceber tanto a dimensão externa como a interna, tanto a individual quanto a 

coletiva. A subjetividade e a objetividade se encontram em um mesmo patamar de 

complexidade, inexiste a superioridade entre esses dois aspectos.  

Mediante os relatos acima, constatamos, ao longo da pesquisa, a 

contribuição do pensamento de Wilber para a educação. Para alcançarmos nossos 

objetivos, utilizamos a metodologia qualitativa na qual a hermenêutica de Coreth 

dialogou com a pesquisa bibliográfica. Para a análise, a perspectiva de Bicudo e 

Klüber (2011) foi adotada a fim de que nos fornecesse subsídios para a escrita de 
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nosso texto reflexivo sobre as contribuições de Wilber ao campo educacional. 

Obviamente outros autores contribuíram para esta reflexão. 

 Nesse processo, revelamos, que com a meta de educar, as instituições de 

ensino devem estabelecer como prioridade a formação humana. Contudo, isto 

comporta concepções que não coincidem com o que estamos percebendo nas 

práticas pedagógicas cotidianas. Entretanto, sabemos que a educação só tem 

sentido quando está voltada para sua meta e quanto mais distante esteja disso, 

mais o ser humano fica distante dele mesmo e dos demais. Compreendemos que, 

para a educação resgatar seu sentido, é necessária a mudança de um modelo 

educativo propedêutico, seletivo, para um modelo norteado pela Educação Integral. 

Isto exige a mobilização de energia e de ações de todos que fazem parte do 

processo educativo bem como a mobilização da sociedade. 

Não são apenas propostas curriculares que irão mudar a situação, mas 

também a mudança de pensamento sobre o que é o humano. Isto não ocorre 

somente com o nosso desejo, exige tempo e amadurecimento, motivação e 

inquietações, criticidade sobre a situação atual que estamos vivenciando. 

A leitura de Wilber nos fez constatar que a Educação Integral representa a 

superação da dicotomia e da dualidade presentes em nossa existência como a 

superação das separações: sujeito x objeto, subjetividade x objetividade, matéria x 

consciência, natureza x divino, simplicidade x complexidade, reducionismo x 

holismo, diversidade x unidade, ao mesmo tempo que a Educação Integral precisa 

responder as nossas necessidades atuais e necessidades de um mundo complexo, 

tecnológico, globalizado, sem perder a dimensão humana das pessoas. 

 Depreendemos que a Integralidade é uma ideia e uma prática em 

construção, por isso está em constante momento de criação e recriação, sempre 

revendo as formas para se organizar da melhor maneira possível. O desafio é um 

presente para desenvolver a formação humana como foco da atenção educacional, 

tendo como horizonte um novo modo de organização das práticas educativas. 

Verificamos que a Integralidade na educação é possível, mesmo sendo as 

instituições educativas resistentes ao novo e sabendo que isto implica lentidão 

frente às mudanças. Este processo gera certa inquietação que poderá ser 

propiciadora de diálogo. 

 Diante disso, o debate é uma constante necessária para construir 

encaminhamentos que possam nortear a prática educativa. Para isso, não há 
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estratégias prontas e sim orientações. O nosso estudo foi motivado pela Visão 

Integral de Wilber que enseja diminuir o saber fragmentado e alcançar a plenitude do 

humano em seus vários níveis, estados, linhas, tipos e quadrantes. A Integralidade, 

embora ainda incipiente, é onde desejamos chegar.  

 Wilber resgatou a esperança de uma nova ideia de educação. Com as lentes 

do SOI, somos convidados ao vislumbre de práticas inovadoras e, 

consequentemente, à reflexão sobre os conteúdos, sobre os valores, sobre os 

interesses, sobre a formação humana e sobre o tipo de sociedade que desejamos 

ter (fraterna, cooperativa, igualitária, tecnológica, justa). Vimos que quem educa tem 

um papel fundamental no processo e precisa entender que ele precisa se 

autoeducar dentro de concepções integrais para que possa agir de forma integral, 

mostrando que sua prática condiz com sua teoria. 

 O educador, ao ter acesso à teoria de Wilber, poderá transpor as visões 

fragmentadas e ultrapassadas sobre as concepções formativas e entender que a 

educação, assim como outras dinâmicas da vida, é complexa, tem múltiplas facetas, 

múltiplas dimensões. Este entendimento rompe com as práticas corriqueiras e nega 

o reducionismo e a instrumentalização das pessoas. 

 O educador deve considerar o ser humano com um ser histórico, social, 

cultural, criativo, político, sexual, emocional, racional, biológico, um ser de inter-

relações e relações, repleto de possibilidades, aberto a mudanças. Para pensar o 

ser humano com essa perspectiva abrangente faz-se necessária uma nova ideia de 

educação que acreditamos vir da concepção de Integralidade. 

 Estamos em um momento em que precisamos reavaliar nossas ideias e 

nossas práticas formativas. O que desejamos não é o ensino como transmissão, 

ensino como reforço da dimensão cognitiva. Já identificamos os aspectos 

dissonantes da educação, demos um passo enorme para que possamos realizar 

articulações e mobilizações em torno da Integralidade. 

 Nesse processo, inferimos que o docente contribua para a educação de seus 

estudantes e que os ajudem a se constituírem como humanos em um processo de 

formação e de autoformação, de conhecimento do mundo e de 

autorreconhecimento.  

Ao utilizar o SOI na educação, o educador não relega as necessidades dos 

sujeitos como serem únicos. A Integralidade na perspectiva de Wilber é expressa 

quando o professor planeja suas atividades, visando contemplar todos os elementos 
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do Mapa Integral, quando respeita a individualidade de cada um de seus educandos. 

O educador faz uso de seu próprio processo de formação integral para compreender 

o que ocorre no processo de formação integral dos estudantes. Isto exige dele e do 

educando compromisso, responsabilidade, articulação, integração. Aprendemos com 

Wilber que precisamos pensar, sentir e agir de forma integral. 

 Por isso, consideramos a importância dessa influência para uma boa 

educação, para a formação dos sujeitos e para outros setores da sociedade como a 

saúde, a economia e o desenvolvimento. Wilber amplia as perspectivas do que seja 

educar integralmente a pessoa e, diante disso, colabora para a melhoria do sistema 

educacional com práticas voltadas para prevenção da violência e promoção dos 

direitos humanos. Tal conduta favorece a construção de relações sociais humanas, 

promotoras de cidadania e bem estar. 

 A reflexão sobre a Integralidade permite ver o mundo de uma nova maneira e 

enfrentar as adversidades cotidianas com soluções criativas, integradas, harmônicas 

e pacíficas para os problemas de diversas áreas. Dessa forma, gera possibilidades 

viáveis para a realização pessoal, profissional, familiar e comunitária. A Integralidade 

envolve, de acordo com Wilber (2010) e Wilber et al. (2011), uma visão abrangente 

das nossas relações com nós mesmos, com a cultura e com a sociedade e, para 

isso, alcançar outro nível de consciência e almejar uma prática que transforme, que 

unifique/integralize sem uniformizar, é fundamental. Daí a relevância da inserção do 

pensamento de Wilber na educação. 

 De uma forma geral, pudemos constatar que a nossa pesquisa apresentou a 

moldura teórica de compreensão de uma Educação Integral condizente com a 

visão de Integralidade de Wilber e nos forneceu caminhos para pensar nas ações 

do educador para que formem, mediados pela tarefa pedagógica, seus educandos 

integralmente: em todos os níveis, todos os estados, todas as linhas, todos os tipos 

e todos os quadrantes. Podemos considerar nosso trabalho como um convite aos 

educadores para uma prática educativa integral, o que significa perceber as 

pessoas inseridas nos quatro quadrantes e em tudo o que eles são constituídos.  

 Esse estudo não teve tempo hábil para que pudéssemos sugerir uma 

proposta curricular detalhada que considerasse todos os componentes do SOI, 

mas que poderá ser realizada em um estudo futuro em que, além de sugerir, 

desejamos implementá-la a fim de que possamos verificar as repercussões de seu 

uso, analisando seus pontos positivos e negativos. 
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Além disso, não nos aprofundamos na relação entre os elementos que 

compõem o processo educativo com cada um dos níveis, estados, linhas, tipos e 

quadrantes. Isto não ocorreu pela complexidade da tarefa para uma dissertação de 

mestrado. Abordar detalhadamente cada componente de cada um dos elementos 

do SOI e relacioná-lo com os elementos indispensáveis para a educação resultaria 

em vários trabalhos acadêmicos. Preferimos realizar um estudo geral desta 

relação, pois, ao tentarmos contemplar a especificidade de cada elemento dos 

componentes do SOI, poderíamos correr o risco de fazermos reflexões superficiais. 

Como explanamos, não averiguamos na prática a repercussão das nossas 

constatações teóricas. Apesar disso, acreditamos que nossa pesquisa contribuiu 

para vislumbrar uma nova educação que vai além de uma formação material e 

objetiva, uma educação que supera os limites da fragmentação e incorpora as 

demais potencialidades humanas. Acreditamos que estamos cultivando a semente 

da busca do novo, um panorama abrangente para a educação que envolve o 

autoconhecimento, o conhecimento do mundo e a consequente realização da 

plenitude humana. 

Mediante o que estudamos, ficaram algumas inquietações: qual será a 

repercussão da Abordagem Integral de Wilber quando os educadores a 

conhecerem? Será que eles se motivarão a modificar suas práticas educativas? 

Nossa proposta será realmente um convite? A sociedade competitiva estará 

disposta a trabalhar a espiritualidade? O corpo deixará de ser apenas um suporte 

para a mente? Os educandos poderão aprender com ele? O sistema educacional 

terá a intenção de assumir, em seus processos educativos, a 

multidimensionalidade do ser? Questionamentos ainda presentes, mas só poderão 

ser respondidos em pesquisas futuras. 
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ANEXO 39 - Depoimento de Wilber sobre sua experiência de transição entre os 

níveis transpessoais  

 

 

Minha prática de meditação, embora não exatamente avançada, não estava 

mais na fase de um iniciante. A dor nas pernas (devida à postura de lótus) estava 

suportável e minha conscientização, aumentando na capacidade de manter uma 

postura alerta embora relaxada, ativa embora neutra. Mas, como dizem os budistas, 

minha mente era igual à de um macaco: compulsivamente ativa, obsessivamente 

motivada. E, então, fiquei face a face com meu complexo de Apolo, a dificuldade em 

transcender da esfera mental para a esfera sutil. A esfera sutil (ou a "alma", como 

chamada pelos místicos cristãos) é o início dos domínios transpessoais; como tal, é 

supramental, transegóica e transverbal. Mas para atingir-se essa esfera, deve-se 

(como em todas as transformações) "morrer" para a esfera inferior (neste caso, a 

mental-egóica). A falha ou a incapacidade de consegui-lo é o complexo de Apolo. 

A luta com meus pensamentos obsessivos / compulsivos – não pensamentos 

obsessivos particulares como na neurose específica (o que frequentemente é 

indicação de uma fixação no complexo de Édipo), mas o próprio fluxo de 

pensamentos em si mesmo – foi uma árdua tarefa. Fui afortunado em fazer algum 

progresso, em finalmente ser capaz de elevar as flutuações das contrações mentais 

e descobrir, embora de maneira incipiente, um domínio incomparavelmente mais 

profundo, mais real, mais saturado de ser, mais aberto à lucidez. Este domínio era 

simplesmente o sutil, que é descoberto, por assim dizer, após desgastar o complexo 

de Apolo. Neste domínio, não é que o pensamento necessariamente cessa (embora 

isso aconteça muitas vezes, especialmente no início); é que, quando o pensamento 

surge, ele não se afasta desse fundo mais abrangente de lucidez e conscientização.  

No nível sutil, não se fica mais "perdido em pensamentos"; ao contrário, 

pensamentos entram e saem da consciência como nuvens atravessam o céu; com 

suavidade, graça e clareza. Nada gruda, nada raspa, nada atrita. Entretanto, durante 

a meditação, as experiências do domínio sutil podem ser (e usualmente são) 

verdadeiramente extraordinárias, maravilhosas, profundas. Este foi um período 

muito real e muito intenso para mim; foi minha primeira inequívoca experiência direta 
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da sacralidade do mundo, este mundo que, como disse Plotino, emana do Um e 

representa uma expressão Dele.  

Anteriormente, havia tido breves e iniciais vislumbres do domínio sutil – e 

mesmo do causal, além dele – mas efetivamente ainda não tinha sido apresentado, 

ou iniciado, àquele domínio. Mas à medida que essas experiências 

superconscientes progrediam, comecei a entender o que elas realmente eram – 

meras experiências. Porque, por definição, experiência é algo que tem um começo e 

um fim (estritamente temporal, estritamente relativo). Quanto mais me aprofundava 

na natureza da experiência, tanto mais me tornava profundamente desiludido com 

ela.  

Admito que esses domínios, de um modo especial, eram mais reais que os 

planos material, corporal ou mental, pelo menos como os conhecia, porém o ponto 

era que essa exposição experiencial poderia continuar para sempre. Poderia ser 

apresentado a experiências cada vez mais sutis ad infinitum. Há uma citação, penso 

que de Hans Sachs, segundo a qual a psicanálise termina quando o paciente 

compreende que ela pode durar para sempre. O mesmo tipo de compreensão, por 

assim dizer, começou a curar-me da fixação do nível sutil, o complexo de Vishnu. 

Pois o complexo de Vishnu é precisamente a dificuldade em mover-se da alma sutil 

para o espírito causal.  

As experiências sutis são tão extasiantes, tão maravilhosas, tão profundas, 

tão salutares, que nunca se quer abandoná-las, nunca perdê-las; ao contrário, 

deseja-se banhar para sempre em sua glória arquetípica e libertação imortal – e aí 

está o complexo de Vishnu. Se o complexo de Apolo é o veneno dos meditadores 

iniciantes, o complexo de Vishnu é o grande sedutor dos praticantes intermediários. 

Todavia, todas as experiências, superiores ou inferiores, ficam aquém da 

consciência não-dual e, assim, cedo ou tarde, devem ser superadas.  

O ponto é que todas as experiências, sagradas ou profanas, superiores ou 

inferiores, baseiam-se na dualidade entre sujeito e objeto, observador e observado, 

experienciador e experienciado. Mesmo na esfera da alma, incomparavelmente mais 

real do que os níveis inferiores da matéria, corpo e mente, trata-se meramente de 

um sujeito mais sutil e de um objeto mais extraordinário. A testemunha desses 

estados divinos ainda se mantém intacta. 

Entretanto, o despertar verdadeiro é a dissolução da própria testemunha e 

não uma mudança de estado naquilo que é testemunhado. Nesse ponto, a postura 
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da testemunha desapareceu completamente. Não havia nenhum sujeito em 

nenhuma parte do universo; não havia nenhum objeto em nenhuma parte do 

universo; havia apenas o universo.  

Tudo estava surgindo momento a momento e estava surgindo em mim e 

como eu; por outro lado, não havia nenhum eu. É muito importante compreender 

que esse estado não foi uma perda das faculdades, mas uma amplificação delas; 

não foi um transe vazio e sim perfeita claridade; não despersonalizado, mas 

transpersonalizado. Em outras palavras, enquanto naquele estado, que não era 

absolutamente nenhuma experiência, havia somente aquele estado, que era a 

totalidade de tudo surgindo momento a momento.  

Eu não observava ou experienciava nada, simplesmente era tudo. Não podia 

ver, porque era tudo visto; não podia ouvir, porque era tudo ouvido; não podia saber 

porque era tudo sabido. Daí porque ele é, ao mesmo tempo, o grande mistério e o 

perfeitamente óbvio. Mas foi somente quando de que estava naquele estado que 

realmente não estava mais nele. O seu reconhecimento ou experiência é muito, 

muito menos que o estado em si mesmo. Para experienciar aquele estado, tive que 

me separar dele (isto é, destruí-lo). 

 

 

 

 

 

 

 


