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Em um dado momento, Mark Jefferson fez um rápido comentário sobre a 
relação entre o laranja e o verde. Das notas de Kim: 

"Muitos de vocês já ouviram falar de uma importante divergência que Jenny 
Wade tem com a Spiral Dynamics, a saber: se o laranja e o verde são dois níveis 
diferentes de desenvolvimento ou se são dois caminhos diferentes do mesmo nível 
(vejam seu livro Changes of Mind). Tanto Don Beck quanto Jenny Wade são 
membros do Centro Integral, portanto, é uma amigável divergência interna. Como 
essa discussão é um pouco técnica e exige uma compreensão geral do que 
chamamos de modelo da Fase 4 – 'todos os quadrantes, todos os níveis, todas as 
linhas, todos os estados, todos os tipos' – vou passar por ela brevemente para 
aqueles que estão interessados. 

"Jenny argumenta que uma das primeiras coisas que acontece quando as 
pessoas estudam a Spiral Dynamics (SD) é que muitas delas dizem: 'este modelo 
parece ser muito bom, exceto pelo fato de que eu acho que nunca passei pelo 
verde; não tenho um pingo de verde em mim'. E é verdade – muitas pessoas que, 
claramente, estão na segunda camada simplesmente parecem não possuir muito 
verde – não como a SD o define. Esse fato, entre outras coisas – ela é uma 
consumada pesquisadora e seu comentário também se baseia em sua interpretação 
de uma quantidade considerável de pesquisas – faz Jenny pensar que talvez o verde 
não seja um nível estrito, depois do laranja e antes do amarelo; ao invés, talvez o 
verde seja simplesmente um dos dois caminhos que uma pessoa pode trilhar para 

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

2 Publicado em www.ariraynsford.com.br. Para o significado das cores, ver o Apêndice do mesmo 
texto. (N.T.) 
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se desenvolver do azul para o amarelo, sendo o outro o laranja, de modo que 
teríamos, de fato, o seguinte esquema: uma pessoa no azul (conformista) pode ir 
adiante por uma de duas formas básicas – se for mais individualistamente 
orientada, evolui do azul para o laranja, que Jenny chama de nível de realização, e 
depois passa do laranja para o amarelo; e se for mais voltada para a comunidade, 
evolui do azul para o verde, que Jenny chama de nível de afiliação, e daí para o 
amarelo.  

"Claro, nenhum teorizador de ondas – e certamente nem Jenny nem Don – 
vê o desenvolvimento como uma escada rígida, com a pessoa estando 
simplesmente em um degrau (nível), em seguida, um salto linear para o próximo 
degrau totalmente discreto, depois, de novo, outro salto trepidante... embora seja 
muito divertido ler os relatos jubilosos de alguns críticos sobre esse repugnante 
desenvolvimento 'linear'. Não, todos os desenvolvimentalistas sofisticados 
reconhecem que ninguém está simplesmente EM um nível; existem misturas, 
emaranhamentos, redemoinhos – e, claro, existem ondas e correntes, e estados 
alterados, com todos os tipos de eventos não lineares ocorrendo. Mas o ponto 
importante aqui, se ainda assim pudermos resumir de uma forma desajeitada, é 
que no azul há uma bifurcação: as pessoas mais individualistas viajam do azul para 
o laranja e para o amarelo, e as mais comunitárias viajam do azul para o verde e 
para o amarelo. Portanto, para Jenny, existem TRÊS estruturas ou níveis do azul ao 
amarelo, ao contrário da Spiral Dynamics, que tem QUATRO estruturas/níveis do 
azul ao amarelo (com o laranja e o verde sendo dois níveis genuínos). 

"Ora, sugiro que Jenny e a SD estão meio certas e meio erradas sobre esta 
questão. Jenny está certa, creio eu, quanto ao fato de que realmente há caminhos 
equivalentes de ação e comunhão envolvidos em vários níveis; mas acredito que ela 
esteja errada ao colapsar o laranja e o verde em um único nível (de forma que haja 
apenas três níveis do azul ao amarelo). Creio que a SD está certa ao afirmar que há 
de fato quatro níveis principais do azul ao amarelo, mas errada quando descreve o 
verde como, necessária ou essencialmente, comunitário. O modelo que 
apresentarei, honra o insight básico de Jenny (ou seja, podemos ir de fato do azul 
ao amarelo sem passar por um nível verde comunitário), como também honra a 
afirmação da SD de que há quatro níveis principais do azul ao amarelo. Assim, 
espero que esse modelo preserve o melhor de ambas as abordagens. 

"Para começar, vejamos o número de níveis principais do azul (conformista) 
ao amarelo (integral). Jenny sugere três níveis, a SD sugere quatro. Claro, como 
dividimos e subdividimos os níveis costuma ser uma questão de simples 
conveniência, e há muitas, muitas maneiras legítimas de dividi-los; mas no âmbito 
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dos parâmetros do debate em questão, acredito que a SD está correta: há quatro 
principais níveis de desenvolvimento do azul ao amarelo. Chamarei esses níveis 
principais de: concreto (azul), formal (laranja), pluralista (verde) e integral 
(amarelo). Porém, NÃO estou afirmando que esses níveis tenham as características 
exatas que a SD alega (pois esse é um dos pontos em que ficarei do lado de Jenny); 
estou simplesmente dizendo que a SD está correta quando reivindica quatro níveis 
principais aqui (e que Jenny, desnecessariamente, colapsou dois desses níveis em 
um na sua tentativa correta de corrigir algumas definições problemáticas dos níveis 
laranja e verde apresentadas pela SD – ver a seguir). Os outros níveis (bege, roxo, 
vermelho etc.) são basicamente incontestados por ambas as partes (exceto pelo 
fato de que Jenny, corretamente creio eu, inclui alguns níveis mais elevados ou 
transpessoais, mas esse não é o problema aqui, então não vamos discuti-lo). 

"Quanto a esses quatro níveis, a maioria dos pesquisadores do 
desenvolvimento tende a concordar. Se olharmos as tabelas apresentadas em 
Psicologia Integral, encontraremos pelo menos uma dezena de teorizadores que 
apresentam evidências para quatro, não três, níveis, indo do concreto (opcon) para 
o formal (opform)3 para o pluralista (relativista) até o integral (holístico). O autor 
desse livro4 até comenta a concordância geral a respeito desses quatro níveis: 'Há 
um acordo geral de que (...) indo além do formalismo universal abstrato (do 
opform), a consciência se move primeiro para uma cognição de relatividade 
dinâmica (pós-formal) e pluralismo (visão-lógica inicial), e em seguida para uma 
cognição de holismo, dialética dinâmica ou integralismo (visão-lógica intermediária 
a final), o que pode ser visto claramente nos gráficos (...)'. Assim: concreto, formal, 
pluralista e integral. 

"Ora, no modelo que é apresentado em Psicologia Integral, as estruturas 
cognitivas – como a coisa mais próxima que temos dos níveis de consciência (ver 
Adendo B do romance Boomerite5) – formam um tipo de espinha dorsal, esqueleto, 
ou, caindo naquela tosca metáfora, uma escada que representa o substrato com o 
qual o sistema do eu se identifica (pensemos nele como os sete chacras através dos 
quais o eu viaja de uma forma fluida e fluente; o eu faz isso identificando e 
desidentificando sucessivamente seu centro de gravidade com um determinado 
chacra/nível de consciência). Essa identificação do eu com um nível/onda de 

 
3 Opcon e opform são, respectivamente, abreviações para os níveis operação concreto e operação 
formal de Piaget. (N.T.) 
 
4 Ken Wilber. (N.T.) 
 
5 "Os Muitos Nomes dos Níveis de Consciência", publicado em www.ariraynsford.com.br. (N.T.)  
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consciência básico, entre outras coisas, gera vários tipos de estruturas relacionadas 
ao eu, como autoidentidade, moral, necessidades e valores (que são simplesmente 
as características do eu quando está em um determinado nível/chacra). Clare 
Graves e a Spiral Dynamics, tecnicamente, apresentam níveis de valores (Memes de 
valores ou vMemes). Mas estou me referindo, primeiramente, a estruturas/níveis 
mais profundos ou básicos de cognição/consciência que sustentam esses valores 
(pesquisas continuam mostrando que o desenvolvimento cognitivo é necessário, 
mas não suficiente, para todas as estruturas do eu), e há poucas dúvidas na minha 
mente de que essas estruturas cognitivas se movem de algo como opcon (concreto), 
para opform (sistêmico), para pluralista (metassistêmico), para integral 
(paradigmático, integrativo)... para ondas ainda mais elevadas. À medida que o eu 
se identifica com esses níveis básicos de consciência, os resultados dessa mudança 
de identificação são os níveis de necessidades do eu, moral do eu, valores do eu... 
e é aí que os modelos da SD e de Wade entram especialmente em cena (e mais 
especificamente, é melhor pensar em três ou quatro níveis aqui?). Não só os 
pesquisadores cognitivos tendem a concordar com esses quatro níveis gerais (por 
exemplo, Commons e Richards, Jan Sinnott, Patricia Arlin); o mesmo acontece com 
muitos dos pesquisadores das linhas relacionadas ao eu (Jane Loevinger, Susanne 
Cook-Greuter, Blanchard-Fields, Kitchener e King, Deirdre Kramer, Cheryl Armon 
etc. Vocês encontram todos eles nas tabelas de Psicologia Integral). 

"Novamente, esses tipos de questões são sempre um tanto relativos e 
convencionais. Mas, neste caso, acredito que seja muito importante reconhecer 
quatro níveis – pelo menos cognitivamente e, creio, também os níveis relacionados 
ao eu. Permitam-me recordar algumas características importantes desses quatro 
níveis/ondas de consciência básicos (nos exemplos, misturarei níveis cognitivos e 
níveis do eu, desde que entendamos que são tecnicamente distintos). 

"O nível concreto (opcon, conformista, associação mítica) é conhecido por 
sua natureza não reflexiva, concreto-literal – e, portanto, é geralmente 
etnocêntrico. Esse é um grande passo a partir da consciência pré-operacional 
(egocêntrico), mas ainda não consegue refletir sobre suas próprias operações e, 
desse modo, é pego em 'meu país, certo ou errado' e em uma mentalidade de 'bom 
menino, boa menina'. 

"Com o surgimento da consciência operacional formal (opform, reflexiva, 
abstrato-universal), uma pessoa pode começar a 'normatizar as normas', a refletir 
sobre as regras e papéis da sociedade e, assim, elevar-se acima deles até certo 
ponto – o que move a consciência de etnocêntrica para mundicêntrica, de 
convencional para pós-convencional. Este é o grande e esplêndido avanço que o 
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Iluminismo ocidental trouxe em larga escala, mesmo que nem sempre tenha 
correspondido a essa promessa brilhante. 

"Mas o nível formal certamente não é o estágio mais elevado da consciência. 
Além dele estão os desenvolvimentos pós-formais, o primeiro dos quais é a onda 
relativista-pluralista. Embora o opform consiga compreender a natureza de um 
sistema verdadeiramente universal, esse sistema tende a ser concebido de uma 
forma estática e monovalente, e também como uma espécie de camisa de força na 
qual todas as cores locais se dissolvem. A natureza abstrato-estática do formalismo 
tem sido frequentemente criticada de forma bastante negativa, o que é 
compreensível. 

“É por isso que os desenvolvimentos pós-formais são tão importantes. O nível 
pluralista pega o formalismo e o diferencia em múltiplos sistemas, cada um com sua 
própria riqueza, colorido, contexto local e diferentes backgrounds. Essa é, 
obviamente, a principal onda por trás do multiculturalismo, dos movimentos de 
diversidade e do pós-modernismo em geral. É responsável por ser capaz de assumir 
inúmeras perspectivas e valorizar todas com sensibilidade e cuidado. 

"No entanto, como muitos pesquisadores ressaltam, embora a onda 
pluralista consiga diferenciar os diversos sistemas culturais em diversos 
metassistemas, ela ainda não consegue integrá-los. É por isso que o pós-
modernismo tende a cair em mera fragmentação, alienação e desespero. Somente 
com a próxima onda de desenvolvimento da consciência – a onda integral ou 
holística – os numerosos sistemas diferenciados serão reunidos em uma tapeçaria 
abrangente que, embora honrando suas importantes diferenças, os colocará em um 
contexto integrado que engloba unidade e totalidade. 

"Muito bem, do concreto ao formal ao pluralista ao integral – esse 
desenvolvimento é o tópico principal deste seminário, e vocês já viram muitos 
exemplos dele. O eu (ou o senso de autoidentidade) que se move através dos 
quatro principais níveis naturalmente tem quatro estágios principais aqui, cada um 
dos quais é gerado quando o eu se identifica com um desses quatro níveis de 
consciência; esses estágios do eu são chamados, respectivamente (baseado na 
importante pesquisa de Jane Loevinger): conformista (concreto), consciencioso 
(formal), individualista (pluralista) e autônomo/integrado (integral). E observem, 
Loevinger apresenta quatro níveis. O consciencioso e o individualista não são dois 
caminhos diferentes através do mesmo nível, mas sim dois níveis muito diferentes 
– somando quatro ao todo. 
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"Assim, essas são as quatro principais estruturas básicas, ou estágios básicos, 
ou níveis básicos, que vão do azul ao amarelo, a saber: concreto, formal, pluralista 
e integral (quaisquer que sejam os nomes). Portanto, esta é a parte em que acredito 
que a SD está correta. 

"Agora vamos nos concentrar na afirmação da Spiral Dynamics de que os 
estágios de desenvolvimento se alternam de individualista a comunitário (ou de 
autoafirmação a autodesprendimento). Como muitos de vocês sabem, de acordo 
com a SD, os estágios sucessivos alternam-se de um estágio 'quente' ou ativo – que, 
consequentemente, é definido por uma cor 'quente' (vermelho, laranja, amarelo) – 
para um estágio 'frio' ou comunitário (com cores frias ou suaves: roxo, azul, verde, 
turquesa). Conforme a SD, uma das principais razões para essa alternância é que 
um estágio tenta uma abordagem individualista do mundo, porém finalmente 
descobre que há coisas que só a coletividade consegue fazer e, assim, evolui para 
um estágio coletivo ou comunitário – apenas para descobrir que existem coisas que 
somente indivíduos conseguem fazer. E, assim, a Espiral de Desenvolvimento oscila 
de um estágio de ação para um estágio de comunhão, novamente para um estágio 
de ação, para um estágio de comunhão e assim por diante. É claro que, para a SD, 
esses estágios ou memes são inteligências adaptativas geradas pelas Condições de 
Vida; ninguém está em um estágio, mas, sim, exibe uma mistura complexa de 
memes em várias circunstâncias; e os indivíduos podem se mover através da Espiral 
com constante ênfase nas cores quentes ou frias; ainda assim, a estrutura de cada 
meme sucessivo alterna de quente para frio, de ação para comunhão. 

"Ora, acredito que esse seja frequentemente o caso, mas não, necessária ou 
inerentemente, o caso. Creio que as evidências sugerem fortemente que qualquer 
nível pode assumir um tom de ação ou comunhão. Se olharmos para as quatro 
estruturas básicas de que estamos falando – concreta, formal, pluralista, integral – 
não há nada sobre elas que diga, este nível deve ser inerentemente individualista e 
este deve ser comunitário. Portanto, eis a minha sugestão: cada nível pode ser 
vivenciado de uma forma relativamente individualista ou comunitária. E isso 
significa que o verde pode existir em tons quentes e frios – existiria um verde 
individualista e um verde comunitário. Na verdade, parece que um determinado 
nível será de ação ou comunhão dependendo de fatores em todos os quatro 
quadrantes. Permitam-me dar alguns exemplos rápidos: 

"No Quadrante Superior Direito, o principal fator de contribuição é se você é 
homem ou mulher. Se for homem, é mais provável que vivencie a maioria dos níveis 
de crescimento com uma ênfase relativa na ação. Quando está no nível concreto 
(azul), você pode ser um John Wayne – um forte defensor dos valores tradicionais 
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da comunidade, aplicando-os de uma forma muito intensa e ativa. (Já que a SD, 
incorretamente, insiste que o azul é comunitário por natureza, é forçada a dizer que 
John Wayne 'regride para o vermelho' por sua inclinação ativa; mas isso é 
exatamente o que o personagem de John Wayne na tela não é: seu personagem é 
humilde, voltado para si mesmo, nunca leva o crédito, apenas cumpre o seu dever, 
luta por Deus e pela pátria, nunca reclama, nunca chama a atenção para si; tem tão 
pouco vermelho a ponto de ser patético! O que ele é, é um forte azul ativo, fato que 
a SD não consegue levar em conta.) Obviamente, se você for um homem com uma 
personalidade mais comunitária, experienciará o azul de uma forma mais 
comunitária. Do mesmo modo, uma mulher com uma personalidade mais ativa será 
mais individualista neste nível e assim por diante. Não há determinismo biológico 
aqui; simplesmente os fatores biológicos no Quadrante Superior Direito têm uma 
importante influência na determinação de como os níveis serão vivenciados, e isso 
significa que, em média, os homens experienciarão os níveis mais ativamente e as 
mulheres mais comunitariamente (provavelmente devido à testosterona e à 
oxitocina, mas essa é outra questão). O ponto é que cada nível pode tender para 
ação ou comunhão, dependendo de vários fatores do Quadrante Superior Direito. 

"Obviamente, acontece a mesma coisa com fatores do Quadrante Inferior 
Esquerdo: o background cultural de uma pessoa terá um peso muito grande na 
maneira como ela vivencia os níveis de desenvolvimento. Eu estava conversando 
com um amigo do Japão ontem e ele disse que seus conterrâneos simplesmente 
não têm nenhum nível que seja altamente ativo; ser altamente individualista 
mataria a maioria dos homens ou mulheres. 'Temos um ditado: o prego que se 
destaca é martelado.' Geralmente, constata-se que os japoneses ganham tão 
poucos prêmios Nobel – que exigem iniciativa individual e criativa – mas são muito 
bons em pegar as invenções de outros e aperfeiçoá-las. Bem, a questão é 
simplesmente que, no Japão, todos os níveis tendem a ter um tom fortemente 
comunitário. Coloquemos da seguinte forma: o laranja no Japão é tão comunitário 
quanto o azul na América; além disso, de acordo com meu amigo, a pressão de 
rebanho social no laranja é tão forte quanto no azul – ocorre pouca 'alternância' lá 
porque o Quadrante Inferior Esquerdo é muito poderoso no Japão. 

“Olhemos agora para alguns fatores no Quadrante Inferior Direito: o sistema 
social em si – e especialmente a base tecnoeconômica – pode exercer uma 
profunda influência sobre se um nível será experienciado por ação ou comunhão. 
As bases de caça e coleta, pastoril, industrial e informacional tendem fortemente 
para a ação; as bases hortícola, agrária e marítima, mais para a comunhão. O 
vermelho hortícola é bastante comunitário, o vermelho pastoril é ardentemente 
ativo. 
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"Bem, talvez vocês entendam meu argumento. Não acredito que haja algo 
inerente às estruturas cognitivas básicas de um nível que diga que ele deva ser, de 
todas as formas, ativo ou comunitário. A força relativa de ação e comunhão em cada 
nível é um produto de fatores em todos os quatro quadrantes – intencional, 
comportamental, social e cultural. 

"Ora, isso implica no seguinte: por causa de fatores em todos os quatro 
quadrantes, o nível pluralista neste país (EUA) foi amplamente experienciado como 
um nível comunitário e a SD o descreve com bastante precisão como meme verde. 
ENTRETANTO, muitas pessoas – eu diria, com base nas conclusões da pesquisa de 
Paul Ray, cerca de 40% daquelas que chegaram ao nível pluralista – o experienciam 
em termos fortemente individualistas. Em outras palavras, elas não passam por um 
pluralismo verde comunitário, mas por um pluralismo verde ativo. Não verde frio, 
mas verde quente; não abnegado, mas impositivo; não politicamente correto, mas 
politicamente individualista. Tanto o verde ativo quanto o comunitário ainda são 
pluralistas (ambos compartilham o mesmo nível básico de consciência, que é pós-
formal, relativo-pluralista), mas o ativo enfatiza o indivíduo e o comunitário dá 
ênfase ao grupo. Pessoas ativas da segunda camada são exatamente as que leem a 
SD e dizem: 'não tenho um pingo de verde em mim – não passei pelo nível verde'. 
Essas são as pessoas que levaram Jenny a questionar, corretamente, se o meme 
verde – conforme descrito pela SD – é um nível real (e ela está certa: não, não é. 
Mas o nível pluralista é. Em outras palavras, o verde frio – que é o ÚNICO verde para 
a SD – não é um nível universal, porque também existe o verde quente. Assim, todo 
mundo passa pelo verde, mas pode ser pelo frio ou pelo quente, dependendo dos 
quatro quadrantes. A onda verde pluralista é universal, mas nem o verde frio nem 
o verde quente o são. Portanto, de fato, vocês podem atingir a segunda camada 
sem nunca passar pelo verde frio.). 

"Porém, Jenny, ao tentar corrigir a parte meio errada da SD, que afirma ser 
necessário passar por um nível pluralista comunitário (e ela está certa, não se 
precisa passar por um estágio verde comunitário – não se precisa passar pelo verde 
frio, já que se pode passar pelo verde quente), introduziu sua própria solução meio 
errada: ela juntou os níveis formal e pluralista – tornando-os duas alternativas do 
mesmo nível; desse modo, ela colapsou os quatro níveis em três na tentativa de 
contornar esse problema bastante real. Mas ela poderia ter contornado o problema 
básico mantendo os quatro estágios e vendo que as pessoas podem vivenciar cada 
um deles de maneira ativa ou comunitária. Isso se encaixa com todas as outras 
pesquisas que consideram esses quatro estágios bem reais e evita o problema de 
afirmar que o nível pluralista deve ser comunitário/afiliativo, quando na verdade 
muitas pessoas – inclusive Jenny e eu – passam pelo nível pluralista de uma forma 
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ativa. Ou seja, nós não passamos pelo verde frio, passamos pelo verde quente. E 
não é que passamos do laranja para o amarelo 'mergulhando rapidamente no 
verde', conforme definido pela SD – nenhuma concepção genuína de níveis pode 
funcionar assim (ver In Over Our Heads, de Robert Kegan). Quando estamos 
desenvolvendo a competência de uma onda específica, precisamos desenvolvê-la 
de fato – não apenas dar um simples 'mergulho'. (A SD é forçada a recorrer à noção 
de 'mergulho' porque, em primeiro lugar, define mal as estruturas profundas da 
onda pluralista/verde como sendo necessariamente frias, e, portanto, qualquer 
pessoa que não experiencie o verde frio é considerada como tendo mergulhado 
rapidamente nele – porém, as coisas simplesmente não funcionam assim! Além 
disso, não podemos escapar dessa dificuldade recuando da alegação de que os 
vMemes são níveis e afirmando, em vez disso, que são inteligências adaptativas que 
podem ser acessadas em várias combinações por diferentes condições de vida, 
porque se for assim, então elas não seriam níveis e essa afirmação deveria ser 
retirada; não podemos ter as duas coisas ao mesmo tempo: não podemos dizer que 
um organismo pode usar seus átomos e suas células, mas não pode usar suas 
moléculas. O fato é que os vMemes se desenvolvem em níveis, que podem, então, 
ser usados como inteligências adaptativas; e quanto aos níveis em si, não podemos 
pulá-los – não podemos simplesmente 'mergulhar' rapidamente no verde.) 

"Eu acrescentaria que, na verdade, a maioria das pessoas de segunda camada 
que conheço passou pelo nível pluralista de uma forma ativa (elas passaram pelo 
verde quente), pela simples razão de que se passarmos pelo nível pluralista de uma 
forma mais tipicamente comunitária – verde frio – então, nos dias de hoje, quase 
sempre seremos pegos pela mentalidade de rebanho do pensamento politicamente 
correto, pelo meme verde mau e pela epidemia de boomerite6 e, portanto, nunca 
chegaremos ao amarelo, porque o verde frio, que se estima ser, provavelmente, 
60% do verde, domina o cenário cultural e acadêmico. 

"Portanto, quando falo desses quatro níveis como azul, laranja, verde e 
amarelo, refiro-me, no sentido mais geral dos valores, da moral e do senso do eu 
correlacionados com as quatro estruturas ou ondas ou níveis básicos de 
consciência: concreto, formal, pluralista e integral. 

"Assim, certamente não é verdade quando muitas pessoas de segunda 
camada dizem: 'eu não passei pelo verde'. O que elas querem dizer é que não 

 
6 Boomerite, é um termo cunhado por Ken Wilber para representar a patologia do meme verde: 
pluralismo verde infectado por um exacerbado narcisismo vermelho. Nesta tradução, ele é usado 
como substantivo e como adjetivo. (N.T.) 
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passaram pelo verde comunitário (frio), mas passaram pelo verde individualista 
(quente), pelo pluralismo ativo. É claro que elas passaram por um nível pluralista – 
é claro que conseguem ter várias perspectivas, é claro que são sensíveis a múltiplas 
culturas e questões de diversidade, e é claro que não querem marginalizar ou 
oprimir ninguém. Jenny, por exemplo – que gosta de dizer: 'não tenho um pingo de 
verde em mim' – é, na verdade, uma das pessoas mais culturalmente sensíveis que 
conheço; ela passou pelo verde ativo, não pelo verde comunitário. 

"Eu mencionei o sistema de chacras. Todos vocês conhecem o sistema de 
chacras, não é mesmo? Já ouviram falar dele? Provavelmente é o modelo 
psicoespiritual mais arquetípico já imaginado. Nele existem sete níveis principais de 
consciência – os sete chacras – mas o que é mais interessante é que em cada chacra 
também existem duas correntes de energia: ida e pingala, ou masculino e feminino, 
ou solar e lunar, ou ação e comunhão, ou quente e frio. Diz-se que cada nível de 
consciência tem acesso tanto a ação quanto a comunhão, e como o nível é 
vivenciado depende do indivíduo em questão. 

"Ora, a visão que estou propondo é muito semelhante ao sistema de chacras, 
em que cada nível pode ser experienciado ao longo de um continuum quase 
puramente de ação a quase puramente de comunhão, dependendo de fatores em 
todos os quatro quadrantes. Nenhum nível é, mera ou intrinsecamente, ativo ou 
comunitário. Então, da próxima vez que virem um Caduceu – o bastão com duas 
serpentes espiraladas representando ação e comunhão em cada nível – vocês 
podem pensar neste modelo... 

"Bem, o que estou dizendo é que a abordagem que sugiro pode acomodar os 
quatro níveis da SD (azul, laranja, verde, amarelo), SE for entendido que nenhum 
deles é intrinsecamente ativo ou comunitário e, portanto, Jenny está correta 
quando afirma que o verde comunitário ou frio NÃO é um estágio necessário (não 
é, porque existe o verde ativo ou quente – isto é, pluralista ativo). Porém, ninguém 
chega ao amarelo/integral sem passar pelo verde pluralista (ninguém chega à 
segunda camada sem passar pelo verde no sentido mais geral do relativismo 
pluralista, seja quente ou frio). É por isso que dizemos que a segunda camada 
emerge somente através do verde – somente após o pluralista podemos encontrar 
o integral. 

"E boomerite pode infectar tanto o verde ativo quanto o verde comunitário, 
o verde quente ou o verde frio – razão pela qual, sob qualquer forma, boomerite 
ainda é o grande obstáculo para a consciência integral de segunda camada." 
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Nota de KW: 

Após escrever o adendo precedente, dei a Don e Jenny a chance de 
responder. Eis a troca completa: 

Oi pessoal, 

Vejam a seguir as respostas de Don e Jenny ao meu adendo sobre os níveis 
laranja e verde. Basicamente, ambos mantêm suas posições e as reafirmam. 

A respeito das duas principais questões em disputa, concordo com Jenny que 
o verde frio não é uma onda de desenvolvimento ou meme necessário – e, portanto, 
há poucas evidências de que o verde frio seja um componente universal de 
qualquer malha espiralada, mistura etc.; e concordo com Don que, no terreno que 
estamos cobrindo, quatro níveis gerais se ajustam melhor à preponderância de 
evidências. Assim, continuo acreditando que minha postura de compromisso se 
ajusta melhor aos dados. 

Quem está certo? Vocês decidem! 

Com amor, Ken. 

 

Resposta de Don:7 

Impulsionado por Ação Foco na Comunhão 
AN-Bege BO-Roxo 

CP-Vermelho DQ-Azul 
ER-Laranja FS-Verde 

GT-Amarelo HU-Turquesa 
IV-Coral  

(Consulte a página 63 do livro Spiral Dynamics para uma representação da 
mistura de perfis.) 

Receio que vocês não tenham observado um componente crítico da teoria da 
SD que eu realmente preciso abordar. A pesquisa de Graves mostra a sequência DQ-
ER-FS-GT, pois cada um dos códigos de valor aborda questões/desafios/problemas 
gerados pelos sistemas anteriores no âmbito das Condições de Vida. Uma vez que 
essa é uma complexa estrutura de inteligência adaptativa, deve-se sempre ter em 
mente as Condições de Vida. Não encontro esse mesmo foco em outras teorias de 

 
7 Na tabela, são apresentadas as duas notações para os níveis: inicialmente, Clare Graves usava 
uma notação com duas letras (AN, BO, CP etc.); posteriormente, Don Beck e Chris Cowan 
passaram a usar cores. (N.T.) 
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desenvolvimento. Na pesquisa de Graves, quando DQ "muda", muda para ER; 
quando ER muda, é na direção de FS. 

Em segundo lugar, os oito sistemas identificados até agora são temas, códigos 
e formas de pensar. Eles não são pessoas, culturas ou sociedades. As pessoas não 
estão em um nível, nem podem ser definidas por estereótipos de uma única visão 
de mundo. Sua discussão sobre "linhas" se encaixa neste modelo teórico, uma vez 
que uma pessoa pode pensar/agir em diferentes códigos vMeme em diferentes 
áreas da vida. Portanto, ela não sobe uma escada linear, desenvolvendo uma 
medida completa do repertório de cada nível. [Concordo, embora algumas linhas 
apresentem uma sequência de desenvolvimento linear muito mais estrita e 
precisem ser incluídas em qualquer psicologia integral. – KW] 

Além disso, a pesquisa do cérebro, especialmente do sistema de ativação 
reticular, mostra que os humanos não começam no mesmo ponto ZERO. Na 
verdade, ao nascer, tendemos a nos inclinar para o lado expressivo ou comunitário 
da vida. Somente em casos de livros didáticos, um humano subiria a escada com 
igual exposição em cada nível, antes de passar para o próximo. Eu nunca conheci 
esse ser humano. Portanto, uma pessoa com altos níveis de ação tenderia a ficar no 
lado da cor quente: EU, ME, MEU com breves incursões em cores frias, apenas o 
suficiente para avançar para a próxima cor quente. CP-VERMELHO precisaria 
experimentar suficiente DQ-AZUL (sacrificar-se agora para ganhar mais tarde), a fim 
de suprimir a impulsividade e adquirir uma bússola direcional. A diferença entre os 
diamantes brutos VERMELHOS e os empreendedores que correm riscos LARANJA é 
a capacidade AZUL de jogar o jogo "conforme as regras". Da mesma forma, um 
subsistema ER-LARANJA forte, quando falham os domínios com extensão .com, 
pode regredir e visitar novamente o AZUL em busca de significado e propósito, e 
renascer. OU, o mesmo LARANJA pode explorar o VERDE emergente (Do que se 
trata, Alfie?8), experimentando o suficiente do sistema FS-VERDE para finalmente 
se livrar do subsistema VERMELHO e "domar a fera interior", antes de deslizar para 
os tons individualistas mais suaves do GT-AMARELO. Ocorrerá uma experiência 
VERDE, mas não será a do pensamento comunitário a plena carga. 

Um BO-ROXO comunitário precisará experimentar suficientemente o 
VERMELHO para se libertar da contenção firme e poderosa do ritual e do caminho 
dos anciãos para emergir como "uma pessoa". Haverá então uma grande mudança 
em direção ao próximo sistema de cores frias, DQ-AZUL. Essa pessoa, 

 
8 Referência à música What’s all about, Alfie? de Burt Bacharach e Hal David. (N.T.) 
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provavelmente, sentir-se-á mais atraída pelo polo NÓS-NOS-NOSSO durante toda a 
sua vida. 

Durante anos, estive envolvido na seleção de jovens mineiros zulus para 
ocupar o cargo de capataz. Não escolhíamos o Roxo leal, confiável e ritualístico – 
embora eles trabalhassem duro sem reclamar. Em vez disso, escolhíamos líderes 
sindicais no Sindicato Nacional dos Mineiros, ou seja, VERMELHO pesado, sabendo 
que poderíamos desenvolver habilidades de liderança LARANJA nessas fortes 
estruturas individualistas. Nós os expúnhamos a suficiente arregimentação AZUL 
para subjugar o VERMELHO impulsivo e removê-los da "tribo" zulu, de modo que 
conseguissem disciplinar "os irmãos", mas também gerenciar trabalhadores de 
outras tribos. Frequentemente, os transferíamos para outra região da África do Sul 
para que vivessem longe da sua "tribo". 

Assim, uma pessoa com uma forte inclinação para o sacrifício iria, de fato, 
passar do DQ-AZUL pelo LARANJA apenas o suficiente para se livrar da ideologia e 
se tornar uma pessoa autônoma. Raramente somos capazes de obter uma medida 
completa de LARANJA nessa pessoa, mas conseguimos prever que o VERDE será o 
próximo nível. Suspeito que esse movimento apenas tocaria a base do AMARELO 
antes de centrar-se no TURQUESA. A partir dessa forte base AZUL, uma pessoa 
descobrirá o suficiente do "eu" LARANJA antes de mudar para o VERDE. Em geral, 
encontramos dois tipos de pessoas com pontuação alta na zona VERDE: uma terá 
um subsistema ER-LARANJA forte, enquanto a outra, uma versão fraca. A primeira 
lhe venderá cristais; a segunda os dará para você. 

Acho que isso explica por que Jenny criou a via dupla. Ela considera essas 
trajetórias divergentes ao longo da sequência Maior/menor. Uma pessoa com forte 
ação, começando no bege, desenvolverá acordes Maiores nas cores quentes e 
acordes menores nas cores frias. Ela não evitará as cores frias. Uma pessoa com 
orientação para o "autossacrifício" terá acordes Maiores nas cores frias (roxo, azul, 
verde, turquesa) e acordes menores no conjunto de cores quentes. 

Portanto, uma pessoa, apresentará TANTO uma forma de ação QUANTO uma 
forma de comunhão em sua composição vMemética, mas em proporções 
diferentes. Quando identifica ação e comunhão em um nível, você está, na verdade, 
refletindo essa proporção de cores quentes/frias que está contida em um 
repertório pessoal do vMeme. Este é o motivo pelo qual as pessoas têm pontuações 
em vários sistemas no Teste de Valores e no Formulário "A". Ao fazer auditorias 
organizacionais dos códigos de DNA, procuramos AMBAS: a cor quente dominante 
e a cor fria dominante. 
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Ainda assim, o fluxo evolucionário geral em termos de temas e códigos 
seguirá a sequência DQ-ER-FS-GT. O repertório vMemético de uma pessoa será 
multicolorido; o mesmo vale para uma sociedade inteira. 

A cultura Bush é dq/ER e a cultura do Partido Democrata é ER/fs. Assim, os 
"conservadores" enfatizarão a culpa e o pecado original que DQ reconheceu; os 
"liberais" abraçarão as causas externas e as soluções do Quadrante Inferior Direito, 
uma vez que todos os humanos são nobres, mas são oprimidos pela sociedade. O 
Talibã está preso no eixo CP-DQ, o que explica a expressão dura, não perdoadora e 
até brutal. 

Outros comentários: 

1. Questiono o uso de rótulos masculino/feminino para a distinção 
ação/comunhão. [Na verdade, sugeri isso apenas como uma tendência geral, com 
homens e mulheres sendo misturas de ambos. – KW] Você realmente quer dizer 
expressivo/giroscópico com o lócus de controle dentro da pessoa e sacrificial/radar 
com o lócus de controle fora da pessoa. Isso também reflete a tendência de se 
mover contra a natureza ou em harmonia com a natureza. A ação recusa-se a ser 
contida por limites/barreiras e coloca-se contra eles; a comunhão aprende a viver 
dentro dos limites estabelecidos, uma vez que o conceito do eu é construído de fora 
para dentro. 

2. Sim, o Japão é bastante comunitário – o que remonta ao seu passado 
agrícola e às tensões populacionais de viver em uma ilha. Mas os japoneses são 
capazes de "reconhecer" um LARANJA pesado – como o novo Primeiro-Ministro. 

3. John Wayne no AZUL tem um forte subsistema VERMELHO; Billy Graham 
no AZUL não tem. Jerry Farwell é AZUL com forte comercialismo LARANJA. 

4. A oscilação entre os polos 'quente' e 'frio', pelo menos até agora, tem 
ocorrido, haja vista que cada um contrabalança os excessos do polo anterior. Mas 
esse é simplesmente o fluxo dos códigos; uma determinada pessoa não passará 
totalmente de um polo a outro. Uma pessoa com um forte viés QUENTE pulará fora 
assim que o pêndulo passar do ponto médio e o pegará no caminho de volta para o 
lado QUENTE. Uma pessoa com tendência FRIA mover-se-á em direção à 
"individualidade", mas recuará para a próxima cor FRIA quando ficar com medo. 

5. A pesquisa de Paul Ray, de fato, identifica pessoas com um forte tom 
individualista no âmbito de sua perspectiva pluralista – LARANJA dentro do VERDE 
– mas elas são diferentes daquelas no VERDE que não possuem forte senso de eu 
ou de realização pessoal. Acabei de redescobrir o livro "If you are an egalitarian, 
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how come you are so rich?" ["Se você é um igualitário, como pode ser tão rico?"]. 
O ER/FS da Califórnia é quase um tipo em si mesmo. 

6. O VERDE é comunitário... outro que não seja o eu... altruísta... preocupado 
com a sociedade como um todo, ao invés de com sua conta bancária. A experiência 
do VERDE suaviza a ambição, enfatiza as causas sociais sobre a fama individual, 
abraça a sensibilidade em vez da realização pessoal. A experiência inicial do VERDE 
é explorar o eu, revisitar a criança oculta, buscar a liberdade de expressão e tornar-
se "uma pessoa inteira". OU pode assumir uma forma externa pesada com mais 
foco em resultados altruístas, quando o eu é subjugado, tornando-se quase 
inexistente. Vejo o pluralismo e a fragmentação resultante como um subproduto 
do pensamento comunitário que "desconstrói" a hierarquia AZUL/LARANJA e 
declara todas as experiências de vida como "iguais". 

7. Essas são ESTRUTURAS ou contêineres de crenças; são bem diferentes do 
CONTEÚDO anexado ou adotado. Embora se possa estar ouvindo conteúdo VERDE 
de uma pessoa, ele pode muito bem estar vindo da ideologia AZUL. Portanto, deve-
se sempre fazer a pergunta "por quê?". 

Resumo: sinto que você pensa em passos e estágios, em vez de misturas, 
combinações e mosaicos, e que os indivíduos (e sociedades) têm componentes de 
cores quentes e frias em suas pilhas de vMeme. [Novamente, Don, isso não é 
totalmente correto. Jenny e eu afirmamos que as pesquisas não sustentam um 
meme verde frio universal como componente necessário de qualquer pilha, 
mistura, espiral, ou barra especial.   – KW] 

Existimos em zonas de tensão entre sistemas em declínio e sistemas em 
ascensão. A visão de mundo momentânea de cada pessoa conterá elementos de 
cores quentes e frias em vez de tipos puros. A chave é pesquisar COMO as pessoas 
estão pensando, em vez de O QUÊ estão pensando. Eu descobri por anos que os 
estudantes universitários são instáveis em suas prioridades de vMeme, que variam 
enquanto tentam descobrir quem diabos eles são. E somente quando amadurecem 
(casamento, empregos, filhos e hipotecas ajudam) os padrões se resolvem. Mesmo 
assim, as Condições de Vida continuam a atingi-los entre os olhos. 

Como você observa, sob qualquer uma das perspectivas que descreveu, o 
vírus Boomerite ainda é real. Eu o defino como uma fixação disfuncional envolvendo 
combinações bizarras de cores quentes e frias. As diferenças que pareceram gerar 
esse "debate" são tão pequenas que me pergunto por que alguém estaria 
realmente interessado em explorá-las mais a fundo. [Porque é divertido!!!! – KW] 
Na maioria das vezes, elas refletem perfis de vMeme pessoais dos participantes, 
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bem como a base de pesquisa geográfica/cultural envolvida na elaboração da 
teoria. 

Don 

 

Resposta de Jenny: 

Primeiramente, qualquer discordância que tenha com Don ocorre puramente 
lá fora, no éter, já que ele e eu nunca tivemos uma discussão ou mesmo uma 
conversa amigável sobre esse tema; com certeza, não houve debate entre nós. 

Em segundo lugar, meu ponto de vista tem muito mais fundamento do que a 
validade aparente do autorrelato casual das pessoas sobre sua história de 
desenvolvimento lembrada e reconhecida, e eu certamente gostaria de ver isso 
refletido em qualquer coisa que seja publicada. Não o fazer diminui a força de 
minhas conclusões em modos que também parecem lançar dúvidas sobre minha 
erudição. Tenho certeza de que não houve desprezo intencional, mas o que digo 
não é apenas uma opinião baseada em algumas conversas; ao contrário, é uma 
tentativa racional de ordenar muitos dados, como indicado em meu livro. 

Basicamente, o fundamento para minhas conclusões é o seguinte: 

Sexo e hemisfericidade, que está relacionada ao sexo, parecem fazer uma 
diferença substancial na visão de mundo após o nível conformista (azul). Dados 
derivados de sujeitos masculinos tendem a sustentar a ideia de que o próximo nível 
diz respeito a realização independente por meio da manipulação de um mundo de 
objetos percebidos externamente, conforme refletido nos trabalhos de Kohlberg, 
Piaget e Perry. Dados derivados de sujeitos femininos apoiam o surgimento de uma 
orientação socialmente conectada, relacionada à sustentação de um mundo 
interpessoal de relacionamentos, como mostrado no trabalho de Loevinger e na 
pesquisa de Belenky et al. Em geral, características distintivas de amostras de um 
determinado sexo foram promovidas por pesquisadores do mesmo sexo. Além 
disso, pesquisadores do sexo feminino, como Loevinger e Wessler, Gilligan, Belenky 
et al. salientam que, na maioria das sociedades ocidentais, pressões culturais 
reforçam e selecionam a adoção do caminho de realização (laranja) por mulheres 
em uma variedade de circunstâncias. Estudos mais recentes que agora levam em 
consideração esse viés comumente reconhecido não necessariamente voltaram a 
revalidar estudos clássicos feitos anos atrás. Estudos transculturais de algumas 
teorias alheias a culturas eurocêntricas não foram realizados sistematicamente (ou 
retêm muitas falhas, como afirmam críticos de Kohlberg), mas pesquisadores em 
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campos relacionados encontraram diferenças culturalmente dependentes ao longo 
de dimensões que podem afetar a construção da consciência. 

Ambas as tipologias – realização (laranja) e afiliação (verde) – apresentam 
substancial sustentação empírica. Os desenvolvimentalistas diferem 
principalmente quanto à ordem de sua emergência e não quanto à validade da 
identificação do nível, de modo que não há consistência na pesquisa sobre o que 
vem a seguir, especialmente à luz do que foi dito acima. É verdade que Kohlberg e 
Loevinger não atribuem o mesmo status de níveis à consciência de realização e à 
consciência de afiliação, e que seus modelos se contradizem. Seus motivos para 
classificar um nível acima do outro dizem respeito às suas noções sobre a sequência 
de surgimento e derivações teóricas agora questionadas sobre o viés sexual. Ao 
examinar o conteúdo de seus níveis, é difícil encontrar evidências de que um seja 
mais complexo do que o outro. Pesquisadores de populações mistas como Maslow 
e Graves contradizem a ordem de emergência uns dos outros. Gravesianos como 
Flowers e Heflich, e mulheres que pesquisam mulheres (Belenky et al.) sustentam 
a mesma bifurcação e igual nível de complexidade que eu – e dadas as contradições 
e dificuldades na pesquisa do outro, esta parece ser uma conclusão justificada. 

Concluindo, tudo que eu gostaria de dizer é que as condições sociais, sexo e 
hemisfericidade (que também não tem sequência de desenvolvimento conhecida) 
tendem a moldar o que emerge após o estágio conformista (azul). A pesquisa não 
sustenta de maneira convincente uma sequência de desenvolvimento invariante 
tanto para a afiliação (verde) quanto para realização (azul). Tampouco, dadas as 
diferentes coisas que os pesquisadores examinam, não há evidências conclusivas 
de que um nível seja mais complexo do que outro, ao longo de uma multiplicidade 
de dimensões; na verdade, como observado, eles parecem iguais, dado que a 
sequência não seja considerada – e deve ser lembrado que o cerne da teoria do 
desenvolvimento está aumentando a complexidade com o tempo, não a mera 
sequência de eventos. As descrições desses níveis diferem muito em natureza, mas 
essas distinções não refletem necessariamente uma diferença em relação à 
complexidade da maneira como outros níveis se desenvolvem. 

Também gostaria de acrescentar que há evidências anedóticas consideráveis 
de que, quando chegam a um ponto de transição, pessoas mudam de afiliação 
(verde) para realização (laranja) e vice-versa, em vez de "subirem" para 
autenticidade (amarelo), por razões explicadas no meu livro: nem sempre é um 
caminho direto para cima (ou espiral acima). Ver Changes of Mind para mais 
reflexões sobre essas questões. 
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Ken: 

Sobre a questão de saber se um meme verde frio é um componente universal 
da Espiral, Jenny diz: "Eu definitivamente concordo com você que ninguém TEM de 
passar por afiliação (ou realização). Basta olhar para todos os conformistas que se 
tornaram hippies e quando esse movimento não conseguiu se sustentar foram para 
faculdades de direito ou se juntaram a corporações nos anos 1980. Ou aqueles que 
foram para corporações em vez de se tornarem hippies, se cansaram da competição 
feroz e se transformaram em bons samaritanos. E há aqueles que subiram para a 
autenticidade/amarelo sem se desviarem. Você e eu podemos não concordar 
totalmente com isso – mas seria um estudo fascinante para o Integral Institute 
patrocinar!" 

Sim, seria fascinante patrocinar tal questão. Deixe-me apenas acrescentar 
que tanto Don quanto Jenny têm motivos relevantes para suas posições 
cuidadosamente refletidas. E Don está certo ao dizer que esta é uma questão 
relativamente pequena, haja vista a ampla concordância entre nós. 

O que esse diálogo mais me lembra é um ponto que tentei enfatizar em 
Psicologia Integral, a saber, que é extremamente importante não reificar nenhum 
desses níveis, ondas, memes, estruturas, linhas etc. Eles são apenas construções 
conceituais. São instantâneos do Grande Rio da Vida, nem mais nem menos, e são 
úteis somente se nos servirem, e não vice-versa... 

Tudo de bom, 

Ken 

 


