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Introdução
Ao olharmos para nós mesmos encontraremos um ser humano com múltiplos
comportamentos, que são movidos por sentimentos, sendo a maioria deles
desconhecidos, pois tem relação com sensações íntimas, internas ao ser que
somos, por nós desconhecidas. Esta “Síndrome do Desconhecimento Interior”,
como nomeamos no Sistema Tempo de Ser, é caracterizada por um conjunto de
sinais e sintomas provenientes da falta de acesso do ser ao seu mundo íntimo, à sua
vida interior, que produz insatisfação e uma sensação de estar perdido em si
mesmo.

Nós, seres humanos, com as sensações que nos induzem a comportamentos para
nossa sobrevivência e em uma profunda desconexão com o que se passa em nosso
mundo interior, sentimos angústia e tensão quase constantes sem conseguirmos
precisar as causas de nossas movimentações, comportamentos, dor e sofrimento
que operam silenciosamente em nossa intimidade. Temos dificuldade de conviver,
pois desconhecemos como viver em nós mesmos.

Ao observamos nossos comportamentos na fase adulta da atualidade, podemos
perceber que temos atitudes que nos trazem consequências que, na maioria das
vezes, não gostaríamos de ter e que temos muita dificuldade em lidar. Tanto as não
considerações pelas consequências dos nossos atos quanto a necessidade de culpar
os outros por não sabermos lidar com as mesmas, nos remete a comportamentos
que são naturais e observados na fase infantil do ser humano.
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Introdução

Com isso, podemos considerar que, apesar de termos crescido fisiologicamente,
emocionalmente, estamos presos a sensações infantis que, consequentemente,
nos fazem ter comportamentos infantis. Então, passamos a considerar que
estamos emocionalmente aprisionados em nossa fase infantil, movimentando-nos
como crianças em corpos de adultos.

A partir destas observações, esta obra traz informações para que olhemos, por
outro prisma, nossos comportamentos e sentimentos, considerando a necessidade
de nos apropriarmos do que realmente somos. Para tanto, somente o
autoconhecimento e a autoaprendizagem poderão aplacar a ansiedade que a todos
nos consome, seres inconscientes do que realmente somos, por ainda não
compreendermos o que ocorre em nosso mundo íntimo.

Organizar estas páginas, foi mais uma oportunidade de auto-observação para a
autoaprendizagem, a autoaceitação e o autoacolhimento da criança solitária que
habita em nós. Esperamos que também seja uma oportunidade para os leitores, e
que cada um tenha a possiblidade de respeitar seu sentir e seu “tempo de ser”.

5

Por que sou como sou?



6

"Um dia, em uma ensolarada savana africana, uma espécie animal,
que vivia empoleirada em pequenas árvores, guiada por um impulso
desconhecido, desce até o solo, hesita por um instante, põe-se em pé e
caminha alguns metros. Após esse evento, aquela espécie nunca
mais seria a mesma, pois nascia ali um dos maiores fenômenos já
vistos neste planeta: a espécie humana."                                             .

COSTA, Lucas da Costa. WILDEMBERG, Marlete. Inteligência Mediúnica: novos horizontes da sensibilidade. 
São Paulo: Ed. COMGE-STS, 2012. p. 15 (Adaptação livre). 
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O ser humano é um ser trino, que se expressa através das forças ou dimensões
psíquica, psicológica e fisiológica, ou seja:
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Esta tríade deverá agir sempre em sincronia, ritmo e harmonia.

Em	síntese,	o	homem	é	um	ser	psíquico	(inconsciente),	composto	de	
inteligência	(mecanismos	psíquicos)	e	de	sensibilidade	(capacidade	de	sentir),
com	padrões	psicológicos	e	manifestações	�isiológicas.
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Desta maneira, em nossa linha de pensamento, quando citarmos sobre força
psíquica estaremos falando daquilo que mais se aproxima do EU. Esta força
psíquica representa a vida interior e não pode ser visualizada de maneira direta,
mas por suas manifestações que, neste caso, estariam em duas instâncias: uma
psicológica e outra fisiológica.

A força psicológica seria a reunião de vários processos que abrangem o
comportamento humano, incluindo os sentimentos, os padrões comportamentais
e os movimentos inconscientes. Todo esse complexo deságua no corpo humano,
colocando aqui uma estrutura material que torna visíveis conteúdos totalmente
abstratos. A psique (força psíquica), no uso de seu maior potencial, a inteligência,
vê manifestos em seu organismo (força fisiológica) os conteúdos de seu
inconsciente (força psicológica).

O homem é, portanto, a manifestação mais aprimorada do ser psíquico, com
padrões de comportamento específicos e corpo (cérebro) que o diferencia dos
outros animais. Para sua formação o ser humano passa por fases existenciais em
que cada uma apresenta características específicas, fisiológicas e psicológicas.
Estas fases e características estão referidas de forma sintética na tabela a seguir,
em idades aproximadas, com informações para auxiliar-nos a pensar sobre o
assunto abordado nesta obra.
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Estas fases e características estão referidas de forma sintética na tabela a seguir,
em idades aproximadas, com informações para nos auxiliar a pensar sobre o
assunto abordado nesta obra.
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Fase Caracterís�ca

Primeira Infância
(0 – 3 anos)

ü Amadurecimento dos sen�dos

ü Cons�tuição neurológica – intensa
plas�cidade cerebral

ü Formação Zona Consciente

ü Nutrição

ü Fragilidade

ü Dependência

ü Insegurança

ü Coletor não sele�vo

ü Visão superla�va

ü Mente imagina�va

ü Confiança absoluta em seu
educador (simbiose materna)

ü Imitação

ü Egocentrismo

ü Voluntariedade (ensaiando a
“vontade atuante”)

Segunda Infância
(3 – 8 anos)

Assimilação, processamento e reforço
das informações colhidas na primeira
infância

Puberdade
(8 – 12 anos)

ü Transformações fisiológicas

ü Surgimento do desejo sexual

ü Perdas emocionais, afe�vas e imagina�vas

ü Exigências de autocuidados/autossustento

ü Transição para adolescência e formação da personalidade
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Fase Caracterís�ca

Adolescência
(12 - 24 anos)

ü Estruturação da personalidade

ü 1ª ejaculação/menstruação

ü Variação de humor

ü Preocupação excessiva com a aparência

ü Conflito com os pais

ü Busca pela autonomia

ü Necessidade de reconhecimento e aceitação

ü Nascimento da independência

ü Crescente desejo sexual

ü Nutrição/reprodução

Adulto
(Acima dos 25 anos)

ü Plena responsabilidade por suas ações

ü Delineamento de metas e obje�vos

ü Criar por si mesmo

ü Visão dos pais como individualidade

ü Figura central: EU

ü Manifestação de sua individualidade a par�r de caracterís�cas próprias

ü Individuação (definição de si mesmo)

ü Autonomia emocional

Velhice
(65 anos ou mais)

ü Úl�ma fase da vida

ü Sen�mento de ina�vação

ü Perda da independência

ü Perda da autonomia

ü Reflexão sobre a vida

ü Considerações sobre a morte
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O ser humano é constituído de 0 a 3 anos, na sua base fundamental; desenvolve-se
de 7 a 12 anos e consolida-se com a primeira ejaculação e a primeira menstruação.
Assim, a pessoa está pronta e não há mais o que a altere, porque o ser humano é
um mecanismo de manifestação psíquica, um mecanismo do sentir. Será por meio
da formação constituída que a individualidade projetará seu arcabouço sentimental
e emocional durante toda sua existência humana.
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As	escolhas	e	comportamentos	da	fase	adulta	dependerão	do	que	foi	
formatado	na	primeira	infância	e	desenvolvido	até	a	adolescência.

Velhice: tempo em que o construtor, aparta-se de sua obra e toma
distância para o observar e avaliar o que foi construído

Fase adulta: acabamento e aprimoramento, distinguindo-a de
qualquer outra por suas particularidades

Puberdade - Adolescência: momento de erguer as paredes,
cobrir a casa e dar contorno a uma obra ainda indefinida

Infância: construção do alicerce = base estrutural sobre a qual a
obra será erguida

INÍCIO
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Cada fase da existência humana apresenta características específicas, e para que
aconteça o crescimento tanto fisiológico quanto emocional, para a fase adulta, é
necessária a utilização de métodos educacionais que permitam com que o infante,
o púbere e o adolescente atravessem e transitem por estas fases.

A próxima tabela descreve as características da fase infantil que são naturais nesta
fase e quais ações devem ser feitas pelos educadores para estimular o ser humano –
em formação – ao crescimento em todas as suas dimensões, principalmente, a
psicológica.
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Caracterís�ca Descrição/finalidade Ação do educador

Dependência

Disposição para a obediência, 
submissão à vontade de outrem, 
incapacidade para tomar decisões 
sozinho. A dependência é um 
grandioso portal para o futuro da 
criança, que precisa desenvolver 
atributos necessários para transitar 
para as outras fases de sua 
existência.

Empreender esforços e dedicação 
incansáveis oferecendo segurança 
e confiança para o suprimento das 
necessidades fisiológicas e 
emocionais da criança em fase de 
formação

Mente imagina�va

Ato de criar, mentalmente, uma 
imagem (Imagem + Ação) 
combinando ideias, por ainda não 
ter referências para lidar com a 
realidade (vida como ela é). Ao 
imaginar, a criança manipula 
informações e as converte em 
elementos criando sua própria 
realidade.

Es�mular a imaginação da criança 
não como uma brincadeira 
aleatória nem a tolhendo, mas 
dando-lhe direção como um ensaio 
educa�vo para a vida.

CAPÍTULO 2. - C�������������� �� F��� I������� � E�������
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Caracterís�ca Descrição/finalidade Ação do educador

Fragilidade
Aquilo que se despedaça ou se 
quebra facilmente. Em relação à 
criança refere-se a sua necessidade 
básica de cuidados fisiológicos e 
emocionais para que cresça de 
maneira inteligente e responsável.

Es�mular a criança a respeitar suas 
etapas de desenvolvimento 
neuropsicomotor, bem como a 
aprender a lidar com suas emoções 
e sen�mentos diante dos desafios 
da aprendizagem.

Coletor não sele�vo

Em razão de o cérebro da criança 
não estar totalmente formado, 
tudo o que é captado pelos cinco 
sen�dos é registrado com grande 
intensidade, sem qualquer filtro 
conceitual, estando o cérebro 
infan�l, altamente plás�co, à 
mercê do meio.

Fornecer à criança um ambiente 
seguro, amoroso e confortável, 
especialmente marcando o 
imaginário dela com a presença 
�sica do educador.

Insegurança

Sensação ou sen�mento de não 
estar protegido, seguro, falta de 
confiança em si mesmo, próprios 
de sua condição �sica e emocional 
ainda não amadurecidas.

Envolver a criança com atenção, 
cuidados e vigilância constantes, 
oferecendo es�mulos necessários 
para que ela compreenda os fatos 
que lhe pareçam perigosos.

Visão superla�va

Para a criança a realidade em torno 
de si é gigantesca, inalcançável, 
fazendo com que tenha dificuldade 
em adaptar-se ao meio em que 
está inserida em razão de se ver 
pequena diante das demais 
pessoas adultas.

Auxiliar a criança a compreender o 
sen�do da segurança e o 
enfrentamento das adversidades 
existenciais, permi�ndo encarar as 
dificuldades como recurso para seu 
desenvolvimento �sico, moral e 
psicológico.

CAPÍTULO 2. - C�������������� �� F��� I������� � E�������



14

Caracterís�ca Descrição/finalidade Ação do educador

Confiança em seu educador

Crença na sinceridade afe�va de 
que suas expecta�vas infan�s 
serão concre�zadas por meio de 
seu educador.

Es�mular a criança a superar os 
obstáculos por si mesma, fazendo-
a sen�r-se confiante e a 
compreender que o educador 
poderá não suprir todas as suas 
expecta�vas.

Imitação

Ato ou efeito de copiar, reproduzir. 
A criança necessita de modelos 
para imitar, pois assim poderá 
encaixar-se na realidade em que 
nasceu. As imitações podem ser 
expressas em atos pela criança, 
mas também como sen�mentos e 
emoções de seus educadores.

Lembrar sempre para si mesmo 
que ele é o modelo para a criança. 
Dessa forma, deve ainda o 
educador ficar atento quanto ao 
seu papel no desenvolvimento 
daquela criança com quem 
mantem contato.

Egocentrismo

A criança sente a tudo e a todos 
como se fossem ela própria, ou 
seja, estado de inconsciência em 
relação a si e ausência de 
delimitação com o meio.

Estabelecer es�mulo educacional 
no sen�do de proporcionar limites 
para que a criança compreenda 
que ela é parte integrante do todo 
e não o todo em si mesma.

Voluntariedade

Qualidade daquilo que é 
voluntário, inicia�va própria. A 
criança expressa sua 
voluntariedade pela 
espontaneidade infan�l seguida de 
impulso manifesto em a�tude. A 
criança ainda não apresenta 
vontade atuante, ou seja, 
capacidade de criar e 
responsabilizar-se pelas ações.

Observar atentamente a criança, 
sem inibi-la, mas fornecendo 
es�mulos para que compreenda 
que qualquer ato por ela pra�cado 
acarreta consequências.

CAPÍTULO 2. - C�������������� �� F��� I������� � E�������
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Caracterís�ca Descrição/finalidade Ação do educador

Plas�cidade cerebral

Permite ao cérebro criar conexões 
neuronais e, assim, estabelecer 
formas de pensar e agir, 
resultantes das adaptações dos 
indivíduos e/ou es�mulos 
repe�dos recebidos do meio 
externo. O período de 0 a 3 anos é 
o momento de maior plas�cidade 
cerebral.

Considerar sua importância e 
responsabilidade na modelagem 
do caráter da criança de acordo 
com as necessidades dela, devido 
ao fato de ela ainda agir apenas 
por impulso.

"Educar exige consciência, atenção,tempo e paciência (...).
Vale ressaltar a necessidade de os educadores avaliarem se
eles próprios não se transformaram em caricaturas de seus
pais e, por sê-lo, reproduzem o modelo da educação aprendida
sem conseguir questioná-la ou reinventar sobre ela. Se não
se dispuserem a isso, manterse-á uma cadeia ininterrupta de
repetições dos padrões herdados (...) inconscientemente"

CARVALHO, Cláudia. ZACARIAS, Cláudia. Prisioneiros da infância. São Paulo: Ed. COMGE - STS, 2012. p. 69-71
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Quando o ser humano não consegue atravessar suas fases de formação (infância,
puberdade e adolescência), quanto à dimensão psicológica, para amadurecer e se
tornar adulto, ocorre o aprisionamento emocional nas fases anteriores,
principalmente na fase infantil.

O término de cada fase representa uma experiência de morte e, se não soubermos
lidar com este processo de transição de cada fase, pelo medo natural que temos da
morte, de não sobreviver, não alcançaremos as fases posteriores da existência
humana, ou melhor, alcança-las-emos fisiologicamente, mas não
psicologicamente.
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Se	não	houver	 sincronia,	 ritmo	e	harmonia	 entre	as	 forças	psíquica,	 a
psicológica	 e	 a	 �isiológica,	 haverá	 desequilíbrio,	 que	 poderá	 produzir
desestabilizações	emocionais	e	�isiológicas	na	fase	adulta,	popularmente
conhecidas	como	“crise	existencial”.

Ao observarmos os comportamentos dos adultos que nos educaram e nossos
comportamentos atuais na fase adulta, podemos perceber que ainda são
representados pelas características das fases infantis, apesar de toda gama de
responsabilidades que precisamos assumir com o passar de nossa idade cronológica
e o crescimento de nosso corpo (dimensão fisiológica).

CAPÍTULO 3. - A������������� H����� �� F��� I�������



Para pensarmos um pouco mais sobre as características infantis presentes na fase
adulta, considerando quem ainda tem alguma dúvida quanto à isso, trouxemos
alguns exemplos de expressões observadas que sugerem caraterísticas infantis em
adultos da atualidade.
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Caracterís�ca Exemplo na fase infan�l Exemplo na fase adulta

Dependência
“Preciso fazer tudo o que a 
mamãe pede para ela gostar de 
mim.”

“Às vezes faço coisas que não gosto muito 
só porque meus amigos pedem, para não 
ficar mal com eles.”

Mente imagina�va
“Tenho que ser bonzinho para 
merecer as coisas que quero 
ganhar.”

“Sou uma pessoa azarada, nada dá certo 
para mim. Não consigo a�ngir meus 
obje�vos por ser uma má pessoa”.

Fragilidade

“Mamãe, o quarto está muito 
escuro e não consigo dormir.”

“Papai, não consigo comer a 
maçã. Corta pra mim?”

“Quanta correria, estou esgotado e ainda 
tenho muito o que fazer. Não estou 
aguentando mais.”

Coletor não sele�vo
“Eu não aprendo na escola. 
Mamãe falou que eu sou burro 
mesmo...”

“Quando estou doente faço tudo o que 
meus amigos indicam para eu melhorar 
logo.”

Insegurança
“Fico na escola só se minha mãe 
ficar.”

“Tenho que escolher mas não sei o que 
fazer.”

Visão superla�va “Meus pais sabem tudo.” “Não consigo fazer nada direito.”

Confiança em seu 
educador

“Se mamãe falou é verdade.”
“Por esse meu amigo eu coloco a mão no 
fogo.”

CAPÍTULO 3. - A������������� H����� �� F��� I�������
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Caracterís�ca Exemplo na fase infan�l Exemplo na fase adulta

Imitação
“Vou ser igual papai quando 
crescer.”

“Admiro muito meu chefe, preciso fazer 
como ele para ser bem sucedido.” 

Egocentrismo

“Isso é meu, quero agora.”

“Papai e mamãe estão brigando 
por minha culpa.”

“Se você não for minha, não será de mais 
ninguém.”

“Ele não me quer e a culpa é minha.”

Voluntariedade “Estou com fome, quero doce.”
“Estou com fome e este cheese bacon com 
milk shake devem estar saborosos.”

Ressaltamos que as expressões da tabela anterior são apenas alguns exemplos que
remetem a comportamentos infantis na fase adulta e que, se olharmos mais
atentamente a nós mesmos, conseguiremos perceber mais situações em que isso
ocorre.

Com todas as observações descritas anteriormente, podemos considerar que
raramente ocorrem as ações educacionais, descritas no capítulo 2, tanto por
sermos inconscientes em nós mesmos, principalmente nas fases de formação,
quanto pela inconsciência de nossos educadores que, provavelmente, também não
foram estimulados à independência emocional de seus educadores e assim
sucessivamente.

CAPÍTULO 3. - A������������� H����� �� F��� I�������



O desconhecimento de si tem relação com desconhecer o ser psíquico (psique).
Conseguimos observar e definir nossa aparência fisiológica e até nossos
comportamentos, mas desconhecemos suas causas, de onde surgem, pois os
mesmos estão relacionados à vida interior, ao ser psíquico que somos, que é
inconsciente de si mesmo.

Quando falamos de inconsciência, estamos falando da inconsciência psíquica, da
essência que se manifesta psicológica e fisiologicamente, mas que desconhece a si
mesma. O ser humano se reconhece como aparência e comportamentos
(consciência humana do que é existência), mas não ainda como essência de ser
(consciência psíquica do que é ser).

Na fase adulta, com o ser humano formado e utilizando tudo o que manifesta nas
dimensões fisiológica e psicológica, o ser psíquico, composto de inteligência e
sensibilidade, possibilita ao homem conviver com outros seres e o ambiente que o
cerca e a distinguir-se deles caracterizando-se como indivíduo. Além disso,
possibilita o olhar para si mesmo na tentativa de entender toda sua manifestação
tangível para posteriormente encontrar-se, ou melhor, autoencontrar-se e vir a ser.

19

"Até você se tornar consciente, o inconsciente irá
dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino"

Carl Gustav Jung

CAPÍTULO 4. - D�������������� �� S� � �
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Enquanto a psique for inconsciente de si
mesma, será simplesmente comandada e
dirigida pelos mecanismos de
sobrevivência, não tendo deliberação
consciente de seus movimentos.
Enquanto estes mecanismos de
sobrevivência dirigirem o ser humano, as
experiências de morte (término das fases
da formação humana) não acontecerão
em sua integralidade, aprisionando o ser
(psíquico) em fases anteriores e
dificultando sua progressividade com o
crescimento humano de forma integral.

20

Então...

Como	realizar	o	processo	ducacional	que	deveria	ter	sido	realizado	comigo
em	 minhas	 fases	 de	 formação	 como	 ser	 humano?	 Se	 estou	 aprisionado
emocionalmente	na	 fase	 infantil	por	não	ter	sido	educado	para	transitar
pelas	 fases	 de	 formação	 de	 forma	natural,	 como	poderei	 autoeducar-me
na	fase	adulta?	É	possível?

CAPÍTULO 4. - D�������������� �� S� � �
E������� �� E��������������

progressividade
s.f. Particularidade, característica ou 
condição do que é progressivo. 
Que se desenvolve de maneira gradual;
progressão.

Dicio.com.br



Para sair desta padronização de comportamentos, automáticos, o homem
necessitará desenvolver sua autonomia estendendo e aprofundando o olhar sobre
o seu mundo íntimo, sensibilizando-se por si mesmo, identificando seus conteúdos
inconscientes e tornando-os visíveis pelas características psíquicas de inteligência e
sensibilidade.

A partir destas questões e necessidades de progressividade psíquica que é proposto
o método de educação de essencialidades do Sistema Tempo de Ser. Um método
em que não se espera que o outro me ensine, mas que eu aprenda a partir de mim
em ambientes em que eu sou, ao mesmo tempo, o educador e o educando. Um
método visando: 21
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O marco referencial da construção desta proposta educacional para um grupo de
indivíduos nasceu da necessidade de resposta ao forte questionamento:

22
O Sistema Tempo de Ser concebe o autoconhecimento como uma necessidade
evolutivo-progressiva da humanidade, portanto, uma forma de viver que pode ser
conscientemente mantida e cultivada. Para isso descreve processos, ambientes e
metodologias em que o autoconhecimento se realiza por um roteiro organizado
para autoaprendizagem; portanto, cada ser – em si – trilhará seu próprio percurso.
Para isso, necessita contextualizar-se, ajustar-se aos processos, ambientes e
metodologias e ainda revisitar dados, informações, conhecimentos, conceitos,
crenças sobre o que é ser humano, que lhe servirão de base para uma visão mais
ampla e integrada de si mesmo.
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