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ESPIRAL DINÂMICA

PORQUE

OQUECOMO

O QUE MAIS



QUAL SERIA 
SUA 

ESTRATÉGIA 
PARA LIDAR 

COM...

Um senhor com Alzhimer avançado

Um xamã em busca de um ritual mágico para 
harmonizar seu povo

Um lider de uma gang

Um grande líder religioso com uma filosofia 
fundamentalista ou bem específica

Um executivo buscando tornar-se C.E.O.

Um lider comunitário

Um Coach que trabalha com pessoas de todos os 
grupos anteriormente descritos



o Uma versão reduzida deste complexo estudo...

o Dr. Clare Graves, professor de psicologia do

desenvolvimento...

o Por 30 anos : “adulto psicologicamente saudável”.

o Espiral do desenvolvimento e denominou seu modelo de:

“MODELO EMERGENTE CÍCLICO DE HÉLICE DUPLA DO 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS BIOPSICOSSOCIAIS 

ADULTOS.”

MODELO GRAVESIANO



EMERGENTE

EMERGE E EVOLUI

AO LONGO DA VIDA DA PESSOA.

CÍCLICO

ALTERNA DA PREOCUPAÇÃO 

INDIVIDUAL (REFERÊNCIA 

INTERNA) COM FOCO NO EU   

PARA A PREOCUPAÇÃO COM O 

COLETIVO (REFERÊNCIA EXTERNA) 

COM FOCO NO NÓS.

DE HÉLICE

DUPLA

PARA CADA CONDIÇÃO DE VIDA 

QUE A PESSOA ESTÁ 

ENFRENTANDO EXISTE UMA 

ESTRUTURA NEUROPSICOLÓGICA 

DE RESPOSTA ADEQUADA.

SISTEMAS

BIOPSICOSSOCIAIS

FATORES BIOLÓGICOS, 

PSICOLÓGICOS

E SOCIAIS



➢MEME é como um arquivo fechado, contendo
instruções.

➢Uma vez aberto, libera seu conteúdo, se
instalando na mente humana e reorganizando o
pensamento assim como o sistema de decisões
da pessoa de acordo com suas características
(do MEME aberto), modelando as prioridades
básicas da vida levando à manifestação de
decisões e comportamentos.



CONDIÇÕES 
DE VIDA

TEMPO 
HISTÓRICO

CIRCUNSTÂNCIAS 
ECONÔMICAS

ESPAÇO 
GEOGRÁFICO

CONDIÇÕES 
SOCIAIS



AZUL



CONJUNTO HIPOTÉTICO DE   MEMES INDIVIDUAISV



ESPIRAL DINÂMICA

➢ Chris Cowan e Don Beck

➢ Influência na história da  

➢ humanidade

➢Nas fases do 
desenvolvimento humano

➢Nas pessoas, em 
combinações únicas 
emergentes

➢Cada NÍVEL DE 
COMPLEXIDADE engloba e 
transcende o anterior.



BEGE

• Estado Existencial Automático

• Mundo arcaico , instinto de 
sobrevivência

• Surgiu há aproximadamente 100.000 
anos

• SOBREVIVÊNCIA: Comportamento
instintivo e necessidades biológicas. 

• O mundo é uma condição da natureza.

• EU sobrevivo e me mantenho vivendo.

• PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: Comida, 
bebida, sexo.

• LIDERANÇA: Inexistente.



BEJE

MOTIVAÇÃO: Fisiologia.

EMOÇÃO: Felicidade é relaxamento. 

Não tem consciência de si.

APRENDIZADO: Repetição

PENSAMENTO: Pensamento autista,

centrado em si, quase sem estabelecer  

relações com o mundo

ONDE ENCONTRAMOS: Crianças recém nascidas, senilidade, pessoas de rua 
mentalmente doentes, efeitos de drogas ruins.



EU NÓS



ROXO

• ESTADO EXISTENCIAL TRIBAL

• Mundo Mágico, animista.

• Surgiu há aproximadamente 40.000 anos.

• SEGURANÇA: Crença no mundo dos 
espíritos, honra aos antepassados. 

• Agrupamentos em clãs para proteção com 
fortes vínculos familiares. 

• O mundo é um local misterioso e 
assustador.

• NÓS encontramos segurança e nos
livramos dos medos com sacrifícios pela 
tribo.

• PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: Tribos, 
linhagens de sangue



ROXO
• LIDERANÇA: Rudimentar.

• MOTIVAÇÃO: Segurança.

• EMOÇÃO: Medo, sacrifício pelos
anciões, tradições e antepassados.

• APRENDIZADO: Pavloviano, desprovido
de consciência, inteligente e motivação.

• PENSAMENTO: Tudo tem vida. Pensam
de forma animista.

• ONDE ENCONTRAMOS: Crenças em
anjos guardiões, maldições, rituais
de“macumba”, danças e cantos para o 
transe, amuletos, rituais familiares, 
superstições, times de atletas e tribos
corporativas. 



VERMELHO

• Deuses Poderosos

• Surgiu há aproximadamente
10.000 anos.

• PODER – Luta pela sobrevivência
e domínio de outros livre de 
culpas. 

• O mundo é uma selva, onde você
come ou é comido.

• EU domino e controlo meu 
mundo.

• PRINCIPAIS

• CARACTERÍSTICAS: 

• O indivíduo acima de todos.



VERMELHO:

LIDERANÇA: A vontade do fundador do grupo.

MOTIVAÇÃO: Busca da Recompensa.

EMOÇÃO: Luta pela sobrevivência, sem culpa 
mas com vergonha. 

Lutar sempre. “Está comigo ou contra mim”. 
“Faço o que quero”.

APRENDIZAGEM: Intencional, mediante 
recompensa imediata, não pelo castigo. 

PENSAMENTO: Egocêntrico, satisfação 
pessoal ao redor, custe o que custar.

ONDE ENCONTRAMOS: Rebeliões juvenis, 
reinos feudais, vilões de James Bond, heróis 
épicos e Power Rangers



AZUL

• Ordem Conformista, A Força da 
Verdade

• Surgiu há aproximadamente
5.000 anos.

• DEVER: Obediência à uma
“autoridade elevada”, 
sacrificando-se agora para 
colher depois. 

• O mundo é regido por um 
senso divino sobre o que é
“certo” e “errado” com regras
para impor ordem.

• NÓS somos salvos para 
sempre obedecendo e fazendo
sacrifícios para a autoridade
superior.



AZUL:

Respeito a uma ordem superior, culpa

LIDERANÇA: Autoritarismo, burocracia

MOTIVAÇÃO: Para alcançar a ordem, fazer o que 
tem significado. Regras para tudo e todos.

EMOÇÃO: Autoritarismo, dogmatismo, rigidez, 
culpa e como redimir-se diante da autoridade 
máxima.

APRENDIZADO: Evitar o castigo.

PENSAMENTO: Absolutista, noções rígidas de 
“certo” e “errado”. A vida é um teste para 

ver quem merece a “salvação”.

ONDE ENCONTRAMOS: América Puritana, China 
de Confúcio, disciplina de Singapura, o Exército 
da Salvação, Fundamentalismo Islâmico e 
Escoteiros.



QUAIS EXEMPLOS DE 
PESSOAS E REFERÊNCIAS 

TEM PARA AO MEMES 
ROXO, VERMELHO E AZUL?

DEBATE EM GRUPO

www.andreperciacoach.com



LARANJA

• Estado existencial
empreendedor.

• Buscam autonomia e 
independência.

• A“boa vida” e a abundância
material.

• Melhores soluções.

• Melhoram a vida de muitos
com ciência e tecnologia.

• Planejam vencer e gostam de 
competir.



LARANJA:

Esforço direcionado, conquista 

científica.

Surgiu há aproximadamente 300 anos.

COMPETITIVIDADE

Competição leva à autonomia, sucesso e 

influência. O mundo é cheio de escolhas 

viável e cheio de alternativas.

EU prospero e faço as coisas 

melhorarem.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: Ciência e 

Eficiência.



LARANJA:

ESTILO DE LIDERANÇA: Racional e 
Científica.

MOTIVAÇÃO: Arriscado, pragmático, detentor      
de múltiplos modos de pensar. 

Busca conhecer segredos dos nichos, nem 
sempre ético, mas voltados para melhorar as 
condições de vida da humanidade.

EMOÇÃO: Querem fazer. 
“Workaholics”. Trabalhar e planejar 
para conquistarem mais.

ONDE ENCONTRAMOS: Wall Street, 
colonialismo, Guerra Fria, implantes 
de seios e medicina estética..



VERDE

• “Eu” sensível.

• Explora seu ser interior e dos 
outros.

• Promove um senso de unidade
e comunidade.

• Compartilha os recursos da 
sociedade entre todos.

• Libera pessoas de desejos
egoístas e dogmas.

• Decisões por consenso.

• Renova conceitos de 
espiritualidade e traz
harmonia.



VERDE:

Pluralismo, vínculo humano

Surgiu há aproximadamente 120 
anos.

SENSO COMUNITÁRIO: Grupos ou 
comunidades para o crescimento de 
todos. O mundo é nosso habitat e 
deve ser compartilhado por todos.

NÓS crescemos tornando-nos 
humanos, sacrificando-nos pela 
comunidade e ganhamos algo 
imediatamente com isso.



VERDE:

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: Todos devem 
receber consideração.

ESTILO DE LIDERANÇA: Democrático-social.

MOTIVAÇÃO: Afiliação, pertencer.

EMOÇÃO: Rejeição, depressão, dependência 
da aprovação de outros.

APRENDIZADO: Pela observação.

PENSAMENTO: Relativista. Nenhum 
pensamento sustenta-se por si, depende da 
relação com algo mais.

ONDE ENCONTRAMOS: Música de John 
Lennon, Sistema de Saúde Canadense, 
Médicos sem fronteiras.



QUAIS EXEMPLOS DE 
PESSOAS E REFERÊNCIAS 

TEM PARA OS MEMES 
LARANJA E VERDE?

DEBATE EM GRUPO

www.andreperciacoach.com



AMARELO

• O que é SEGUNDA CAMADA?

• Há risco de colapso mundial. Volta-se a 
SOBREVIVÊNCIA diferente de Bege
pois busca-se isso na complexidade, 
além do básico e do instintivo.

• EU aprendo e respeito meu mundo
levando tudo e todos em
consideração.

• Viver levando em consideração todos e 
o meio ambiente. 

• AMARELO: Estado Existencial Cognitivo

• Surgiu há aproximadamente 100 anos.



AMARELO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: Hierarquias 
naturais

ESTILO DE LIDERENÇA: Integrativa

MOTIVAÇÃO: Buscam viver sem prejudicar o 
ambiente e outros.

EMOÇÃO: Emoções equilibradas. Medos básicos 
desaparecem. Problemas deixam de ser 
angustiantes. 

APRENDIZADO: Criativa, rápidas, eficazes e 
eficientes.

PENSAMENTO: Não tem ambição, raiva ou 
hostilidade. Não temem buscar mais soluções.

ONDE ENCONTRAMOS: Organizações de Peter 
Senge.“Uma Breve história do tempo” de 
Stephen Hawking,



TURQUESA

• O MEME TURQUESA está na fase
embrionária. 

• Combina e harmoniza uma
coletividade de indivíduos

• Focaliza no bem de todas as entidades
vivas num sistema integrado

• Expande o uso das ferramentas da 
mente/cérebro humano e 
competências

• O Self é parte de um todo maior, 
consciente, espiritual que também
serve ao Self

• Network global contemplando toda a
Espiral é uma rotina.



TURQUESA

Estado Existencial Experimentalista

Visão Global, Holística

Surgiu há aproximadamente 55 anos.

SENSO GLOBAL, HOLÍSTICO – Consciência 
holística, o mundo é uma aldeia global. De novo, 
Segurança num nível mais complexo que o 
Vermelho.

NÓS experimentamos força vital no Universo e 
fazemos sacrifícios para a continuidade da vida.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: Sistemas e 
ecossistemas



TURQUESA:

ESTILOS DE LIDERANÇA: Transformacional.

MOTIVAÇÃO: Adaptarem-se à realidade. 

EMOÇÃO: Honestidade e transparência.

APRENDIZADO: Intuição, o mundo é uma aldeia 

global. Captam grandes imagens, fluxos globais. 

PENSAMENTO: Trabalham tanto pelo “Eu” quanto 

pelo bem da espiral completa. Reconhecem 

sistemas integrativos. 

Todos os níveis são importantes. 

ONDE ENCONTRAMOS: Teorias de David Bohn, 

Campos Mórficos (Sheldrake), Ideias pluralísticas de 

Gandhi, o “Espectro da Consciência” de Ken 

Wilber.



QUAIS EXEMPLOS DE 
PESSOAS E REFERÊNCIAS 

TEM PARA AMARELO E 
TURQUESA?

DEBATE EM GRUPO

www.andreperciacoach.com



PRIMEIRA 
CAMADA

PRIMEIRA CAMADA: 

BEGE

ROXO

VERMELHO 

AZUL

LARANJA, 

VERDE

Cada sistema da primeira
camada pensa que é o 

único e verdadeiro e que 
os demais precisam ser 

combatidos assim como os
seus seguidores devem ser 

“convencidos” das 
“verdades superiores”

(Proselitismo).



O PODER DOS 
MEMES

www.andreperciacoach.com

VERMELHO
(20% da 

população, 
detém 5% do 

poder): 
Predadores e 

presas.

AZUL (40% da 
população, 

detém 30% do 
poder): Santos e 

Pecadores.

LARANJA (30% 
da população , 
detém 50% do 

poder): 
Vencedores e 
Perdedores.

VERDE (10% da 
população, 

detém 15% do 
poder): 

Sensíveis e 
Insensíveis



SEGUNDA 
CAMADA: 
AMARELO 

E 
TURQUESA

Há o reconhecimento e respeito pelos 
demais níveis de existência, tanto da 
segunda quanto da primeira camada. 
Busca-se preservar a saúde e a vida 
como um todo.

1% da População e 5% do Poder

IMPORTANTE PARA O COACHING:

O cliente pode trabalhar mudanças 
estando ainda dentro do mesmo 
sistema ou mudar de sistema!







EDUCAÇÃO, COACHING 
E DINÂMICA ESPIRAL

Em “Spiral Dynamics & Learning: 
An overview of Thinking processes 

in learning / training 
environments”, Eric Bochene 

aponta-nos para os processos de 
ensino e aprendizagem 

envolvendo os vários sistemas 
biopsicossociais. 

Isso é de grande utilidade para 
educadores e coaches que vão 
trabalhar com pessoas de todos 

os níveis



BEGE
• Este é simplesmente o nível do  
"modo de sobrevivência", e devemos 
entender que não há realmente 
nenhuma "aprendizagem" e / ou 
"ensino” presente.



ROXO

Busca o conhecimento e 
compreensão dos sábios e anciãos.

Deseja "recompensa" para todo o 
grupo. Precisa de "cerimônias" para 
mudar para um outro estágio ou fase. 
Vê um ritmo definido de progresso 
para si e seus pares como "bom".

Educadores devem usar mitos, 
mitologias e metáforas para transmitir 
significados mais complexos.



ROXO

Cative o seu publico Roxo com 
canções rítmicas e cânticos.

Dê recompensas que atendam às 
necessidades fisiológicas 
básicas.

Criem "lugares especiais" e 
ícones importantes e tradicionais 
e buscando ter atividades grupais 
com Roxos (centros culturais e 
cerimonial).



VERMELHO

Gostam de recompensas imediatas para realizações e até mesmo 
pré- recompensas para o engajamento.

Vergonha e culpa são evitados.

Não gostam de levar em consideração as consequências de suas 
ações.

Não aceitam a culpa facilmente,  normalmente culpa os outros por 
seu comportamento ("eles me levaram a fazer isso").

Gostam de ser ousados e apreciam aprender através de tentativa e 
erro.



VERMELHO

Querem ser cheios de paixão, criatividade 
e entusiasmo.

Forneça enquanto educador um ambiente 
estruturado para o autoestudo (por 
exemplo, exercícios e trabalhos de casa).

Apresente-se como uma empresa e/ou 
autoridade, para dirigir e controlar as 
atividades.

Permita expressões moderadas de 
criatividade, não importa

Quão for a de escopo ou dos objetivos 
possam ser.



AZUL

Gostam de ser alimentados com realidades abstratas e precisam de 

"verdades absolutas".

Querem aprender e contribuir para uma ordem social global das 

coisas,  enquanto permanecem dentro de uma classe 

predeterminada, "Um lugar na sociedade".

Compreensivos, procuram "se encaixar" por sendo compatíveis e   

obedientes.

- Seguem as "regras", sem se atrever a questionar a ordem das 

coisas.



AZUL

Gostam de negligenciar a paixão própria e 

independência, a fim de        aparentar auto-

controle como ditado pela ordem das coisas.

Estudos e exercícios não tanto para "aprender", 

mas sim para evitar      transtornos com os 

governantes e / ou Autoridade Maior.

Sejam autoritários no ensino, mas ao mesmo 

tempo, instrutivos (mostrem a “razão” para as 

coisas).



AZUL

Explicite que haverá punições 

para comportamentos 

indesejáveis.

Acreditam que sem uma 

punição, não há aprendizagem. 

Uma punição        "muito rígida" 

é uma experiência de 

aprendizagem.

Desenvolvam ideias que 

valorizem ideologias e sistemas 

de crença os        quais 

sugerem a oligarquia 

dominante, o eterno e divino.



LARANJA

Aprendem a ser mais "bem sucedidos" aos olhos dos outros e em termos de 
"Riqueza material e monetária".

Gostam de competições e sistemas hierárquicos.

Buscam aprender e, assim, acumular, "segredos" e "credenciais" para ganhar 
uma "Vantagem" sobre os outros.

Enquanto buscam ser reconhecidos e reverenciados, querrm "inventar" 
desafios para o status quo, gerando a criação de "mercados" e "demanda".

Sentem-se confortáveis quando  analisam as coisas e levam o conhecimento 
existente e tecnologias como base para construir ou expandir.



LARANJA

A educação deve pressupor competição entre os alunos Laranja e uma "cada um 
por si”   fundamental para a inovação. "Desenvolvimento Econômico da nação é 
um bom tema para debates.

Desenvolvam cenários baseada em "nós contra eles" para as aulas e dinâmicas.

Permitam a auto - expressão, independência e empreendedorismo, desde que  
dentro de um certo limite, e não muito radical ou perturbadora.

Envolvam-se  e façam parte da “experiência de aprendizagem” com os alunos 
laranjas.

Enquanto educador, procure dar mais suporte que exercer a autoridade



VERDE

Quer aprender "segredos" para compartilhar com 
todos, a fim de desafiar as instituições com base em 
hierarquias e exploração de outros e / ou natureza.

Sente-se recompensado em colaborar de forma não -
hierárquica no grupo, preferindo interações baseadas 
em experiências.

Os sentimentos devem ser percebidos muitas vezes 
e, naturalmente, substituir a lógica e as regras. 



VERDE

Não gostam de um clima competitivo, individualista com aprendizagem na base de 
recompensas.

Os ambientes autoritários e segregacionista

são altamente ressentidos e frustrantes.

Exigem que as situações e contextos, sejam da maior importância e relevância e que as 
alternativas sejam geralmente mais atraentes do que apenas uma "resposta certa".

Afastam-se de ensinos padronizados e testes.

Movem-se mais para "soluções de problemas" situacionais e pertinentes que mantêm o 
grupo conectado.

Crie metas globais sobre as quais todos dentro do grupo possam contribuir.



VERDE

Seja menos "professor" e mais um 
"instrutor experiente", deixando que 
propostas e soluções partam mais do 
grupo.

Compreender que a experiência de 
aprendizagem deriva mais de seu 
próprio pensamento crítico e de 
reações relacionadas com outras 
pessoas dentro do grupo.

Tenha implícito e reforce o conceito 
que "recompensa" e "lucros" 
beneficiam o grupo ou comunidade.



SEGUNDA 
CAMADA: 

AMARELO 
E 

TURQUESA

Desejam de ser mais "generalistas" do que 
"Especialistas".

Rejeitam totalmente qualquer coisa 
baseada em hierarquias,  competitividade e 
segregação.

Realizam jornadas interiores de 
aprendizagem não se tornando tão 

interessados em ser um "sucesso" aos 
olhos dos outros, e mais por puro prazer.

Querem informações, habilidades e, assim, 
projetos integrais.



SEGUNDA 
CAMADA

Não buscam “a verdade", mas 
desejam sim as maiores 
"Verdades".

Gostam de aprender e ensinar 
em qualquer lugar, a qualquer 
momento e com qualquer fonte 
ou aluno disponível.

Predominantemente rejeitam a 
ideologia do "Acadêmicos 
institucionalizados" e da 
"Recompensa" pelas 
“credenciais”.



SEGUNDA 
CAMADA

Educadores devem realizar atividades e  
apresentar-se como mais um "facilitador 
da aprendizagem" ao invés de instrutor, 
professor,       avaliador, ou juiz .

Use mais e estimule o intelecto, as 
intuições inatas e criatividade em     
todas as pessoas da Segunda Camada 
ao mesmo tempo demonstrando a      
relevância das coisas.

Apresente "problemas" e, portanto, um 
desafio para que se busque muitas 
soluções que beneficiem a todos.

Com um espírito da "transparência", 
forneça qualquer e todos os recursos 
disponíveis.



PRÁTICA DE PNL
APLICADA À ESPIRAL 

DINÂMICA
ANDRÉ PERCIA

www.andreperciacoach.com
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