
Ciclo Vital

O Ser Humano e suas Crises

NATURAIS
Proposta da aula:

Percepção

Diagnóstico

Prescrição (psicoteologia)

Nas passagens naturais do Ciclo Vital
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Condição Fetal



Condição fetal: A vida começa no ventre de nossa mãe – a primeira fase de

nossa existência ainda no ambiente fetal, em perfeita harmonia e equilíbrio

durante os nove meses. Se pudéssemos perguntar ao feto se ele gostaria de

sair dali, a resposta com certeza seria um “não”. No entanto, num dado

momento, ele é “expulso” da condição fetal, entrando na primeira fase fora do

útero, que é o início da infância. Essa “expulsão” concretiza a primeira crise

experimental pelo ser humano: é a “crise do parto” – forte e contundente.

Naqueles nove meses no ventre materno, encontram-se as condições ideais

para o desenvolvimento fetal. Ali está o princípio da vida: a criança é nutrida,

recebendo oxigenação adequada, recebendo vida, enfim. No entanto, nove

meses depois, se ela permanecer no ventre da mãe, vai degenerar. Aquilo

que representava a vida até aquele momento passará a ser morte. Podemos

então dizer, que a vida tem “ciclos de certa duração”, certo movimento que,

se vivido em sentido contrário, torna-se movimento de morte.



Infância



Infância: Este período é muito rico, intenso, cheio de vida e

aprendizado. A criança tem uma capacidade incrível de se alegrar, de

exultar, e de celebrar. Tudo é motivo para brincadeira e riso. Nessa fase

a pessoa é como um filme fotográfico virgem, que se impressiona com

tudo, ou como uma esponja pronta para absorver qualquer líquido.

É “Alice no País das Maravilhas”.



Adolescência



Adolescência: A infância prossegue até os dez ou doze anos e vai se

desdobrar na adolescência. Começa então uma nova crise que é a

puberdade. O corpo da menina e do menino começa a sofrer mudanças

físicas, a menina com a primeira menstruação, o menino com o início da

atividade sexual, e ambos com mudanças na área emocional.

A adolescência (emocional) vai, aproximadamente, dos onze aos vinte

e três anos, para daí passar para outra etapa, que é a do jovem adulto.

Novamente há uma nova crise, esta chamada de crise da

responsabilidade. O adolescente não é adulto nem criança, tendo

algumas prerrogativas do adulto, mas não tendo as plenas

responsabilidades deste (entre sonho e realidade). É na crise de

passagem à fase adulto jovem que ele vai assumir responsabilidades,

sejam elas sociais, profissionais ou jurídicas. Ela passa a responder

plenamente de forma civil e penal por si mesmo.

É importante acompanhamento por que daqui para frente ele responderá

juridicamente pelo seus atos.



Adulto Jovem



Adulto Jovem: O adulto jovem vai evoluir até a fase madura, e isso se passa

dos vinte e três aos quarenta anos. É a crise dos Quarenta. A crise não

passa exatamente aos quarenta anos, mas que esta é uma década de crises.

Esta guarda algumas semelhanças com a crise da puberdade. É em torno

desta fase que a mulher entra na menopausa e que o homem tem

mudanças no desempenho sexual e nos questionamentos.



Maturidade



Maturidade: A idade madura evoluirá dos quarenta e um aos sessenta e

cinco anos, e vai desdobrar-se na velhice. É uma fase produtiva, na

qual, geralmente, a pessoa encontra-se psicologicamente mais

estável, menos turbulenta e mais segura.



Velhice



Velhice: A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a velhice a

partir dos sessenta e cinco anos, cheio de sabedoria e experiências.

Chega à crise do envelhecimento: mente mais cansada, fragilidades,

algumas doenças, amigos e parentes já morreram. Inicia-se um

processo de despedida, que gera a crise final.
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Duração das crises nas etapas de transição

A crise do parto, dura poucashoras.

A crise da puberdade poucos anos (de 01 a 03anos).  

A crise da responsabilidade dura uns 04 ou 05 anos.  

Da maturidade 10 anos.

O envelhecimento é um período que se estende por mais de 10 anos já que a pessoa  

envelhece gradativamente. A palavra crise deixa de ser apropriada e é melhor nos  

referirmos a FASE DA VELHICE para o último estágio.

Depois da velhice, muda-se o rumo, porque a velhice aponta para a última e mais  

importante de todas as crises, que é a MORTE, a qual aponta para a plenitude e para a  

eternidade. Quem se encontra com Deus vai viver em plenitude.
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O Potencialidade de cada crise.

a) Feto (nascimento)

A intersecção Feto x Infância: Crise do parto. Saída do conforto para a vidaexterior.  

Crise da passagem (poucas horas): Risco de vida. Se demorar o nascimento, o corpo  

poderá se degenerar no ventre da mãe trazendo riscos a ela, como também ao bebê,  

caso ultrapasse do limite de tempo determinado (09 meses).

O primeiro despejo na VIDA!
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Infância (0 a 10 anos)

A grande produção psíquica da infância é a fantasia. Treinando para a

vida, a criança começa a fantasiar. Na sua fantasia, ela é, às vezes, a

mãe ou o pai. Brinca de corpo de bombeiros, de professora, etc. A

fantasia é uma necessidade na fase da infância e um preparo para a

vida. Na fantasia, vale tudo: é o reino do tudo é possível. O

pensamento pode fazer existir no mundo imaginário todas as coisas.

Neste período o castigo de cinco minutos pode durar horas em sua

mente e a brincadeira agradável de horas pode passar em

minutos... A percepção de tempo está voltada as suas emoções. A

criança perdoa com facilidade, mas pode carregar bagagens emocionais

que aflorará

no futuro.



Infância (0 a 10 anos)

A intersecção Fantasia x Adolescência (de 01 a 03 anos):

Modificações no corpo e no emocional. Chega à puberdade. É à saída

do mundo das fantasias para o mundo dos sonhos.

Crise da passagem (entre os 10 anos): A permanência no mundo da

fantasia veda o enfrentamento da realidade a sua volta como um novo

adolescente. O diálogo precisa ser mais aberto entre pais e filhos. É o

início das descobertas, dos por quês(?) e das escolhas.
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Adolescência (11 a 23 anos)

Na adolescência, gradativamente vão se incorporando dados da

realidade, e a pessoa passa da fantasia ao sonho. Assim, podemos

dizer que a produção da adolescência é o sonho. O sonho é diferente da

fantasia, porque começa a se revestir de realidade para tentar

reintegrar-se a ela.



Adolescência (11 a 23 anos)

A intersecção Adolescência x Jovem Adulto: Os sonhos passam a ter

pitadas de projetos. Surge à vontade de realização, porém com duas

vertentes.

1ª) O excesso do medo em face à realidade bloqueia a realização.

Nesta fase de passagem a dependência dos pais é notória. Os pais

precisam intervir, porém encaminhando a uma nova jornada.

Sentimento de liberdade e2ª) independência. Neste caso os

namoros, noivados, casamentos e sexualidade prematuros trazem

danos de imediato, a médio e logo prazo, tais como doenças venéreas,

gravidez precoces, abortos, divórcios, infidelidades, dentre outros... Os

sonhos se projetam nas emoções, mas sem responsabilidade a

contento.



Adolescência (11 a 23 anos)

Crise da passagem (de 04 a 05 anos – entre 18 anos): Falta de

diálogo aberto pais e filhos. Medo de enfrentamento na sociedade

(estudos, trabalho). O bloqueio nesta fase congelará o adolescente,

roubando-lhe parte da fase adulto jovem. Muitos já são pais e ainda

vivem jogando bolinha de gude e videogame. A responsabilidade do

trabalho é tida como um afastamento da família e amigos próximos. Há

cristãos maduros, que devido à falta de passagem da adolescência para

a fase jovem adulto, congelaram-se no tempo sendo dependentes de

seus pais, irmãos ou parentes próximos. É muito importante neste

período que os pais evidenciem seus papeis. A força centrípeta e

centrifuga precisam ser exercidas há seu tempo e com equilíbrio. O

excesso da força centrípeta trará consequências como a superproteção

e bloqueio para as decisões do adolescente jovem, enquanto que a

centrifuga trará a responsabilidade fora de tempo, bem como a

independência em idade precoce. Os pais precisam conhecer as forças

que imperam no lar e adequá-las.
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Jovem Adulto (23 a 40 anos)

O adulto jovem passa dos sonhos aos projetos, sendo estes as suas

grandes produções. É na crise de responsabilidade que a realidade

começa a funcionar como filtro sobre as fantasias e sonhos,

possibilitando que se transformem em projetos. Um jovem adulto que

passou bem pelas crises da infância e adolescência enfrentará a

nova fase sem grandes problemas. Qual a diferença do sonho para o

projeto? O sonho tem a ver com os desejos e anseios, mas conta com

poucos parâmetros para viabilizá-los. Os sonhos não foram “checados”

pela realidade. O projeto é algo ainda não alcançado, porém

perfeitamente viável e deve ser aproveitado e posto em prática no

tempo certo da fase jovem, SEM PERDA DE TEMPO!



Jovem Adulto (23 a 40 anos)

A intersecção Jovem Adulto x Maturidade: A responsabilidade do

jovem adulto o leva aos projetos até a idade madura. Esta passagem é

muito importante, pois são os anos da conquista e estabilidade, e

das importantes escolhas de nossa vida, como estudos (faculdade),

casamento, dentre outros.

Crise da passagem (+/- 10 anos): Surge à percepção dos projetos

alcançados ou não. O medo da instabilidade financeira e provisões da

família. A não aceitação do sentimento da saída da idade jovem para a

idade adulta dos quarenta. Alguns nesta idade se questionam e até com

um ar de não aceitação da chegada da nova fase, entretanto, os netos

começam a bater na parta... É a fase dos questionamentos dos

projetos realizados, medo do desemprego cuja visão positiva ou

negativa poderá pesar grandemente no emocional.

Obs: Obreiros cuidado para não culpar a igreja pela escolha dajuventude.
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Maturidade (41 a 65 anos)

A idade madura é a idade da realização. Isso não significa que o adulto

tenha deixado suas fantasias, seus sonhos. Entretanto, não vive mais

deles. Seus sonhos e fantasias passam agora pelo crivo da

realidade que, depois de filtrados, se tornam em projetos “reais” ou

não. O adulto, agora, trabalha e investe nos seus projetos reais até que

eles se realizem. A palavra realização é a mistura de real + ação. Nesta

etapa, a vida está mais madura. As atitudes tornam-se ponderadas e o

nível de segurança tende a ser maior.



A intersecção Maturidade x Velhice: Início das vulnerabilidades

físicas. A mente poderá estar saudável, entretanto o realizar poderá ser

um fardo. Os grandes questionamentos surgem nesta nova fase

com força. Tudo o que possui e o que fez nas etapas anteriores são

analisas no relacionamento intrapessoal. As decisões tomadas nos anos

anteriores são analisadas debaixo de questionamentos da terceira idade

sobre o seu curriculum vitae. Ver chegar novas gerações (netos e

bisnetos) e descobrir que a velhice está chegando definitivamente é o

enfrentamento da realidade no ciclo vital.

Neste período a pessoa está mais para ser convidado do que pra

convidar. Começa o tempo da dependência, principalmente na esfera

emocional.

Maturidade (41 a 65 anos)



Maturidade (41 a 65 anos)

Crise da passagem (+/- 10 anos): Não quer dar trabalho à família. A

não aceitação de ajuda familiar. O histórico antigo fala mais alto e é a

arma de defesa. “Fiz isto ou aquilo e nunca precisei de ninguém”.

Aceitação da passagem se faz necessária. Entra em cena a

necessidade da relação intrapessoal para aceitação do ciclo vital e do

caminhar para final glorioso da vida ao entrar na 3ª Idade.
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Velhice > Sabedoria (65 até a morte)

Passadas todas as etapas anteriores, onde a pessoa cresceu e

amadureceu, vem a velhice e a sabedoria. A sabedoria não tem tanto a

ver com a ação, mas em como descobrir a melhor maneira de fazê-la.

O velho já não está imbuído de projetos e realizações, mas, por conta da

sua experiência, está pronto para dar conselhos de valor. Não se dá por

vencido por qualquer questionamento. A velhice é mais resistente...



Velhice > Sabedoria (65 até a morte)

A intersecção Velhice (sabedoria) x Morte: Sabe definitivamente que tudo

passa. O que nas outras fases era a “busca do conhecimento”, agora o

conhecimento está a disposição de quem o buscar.. Vários amigos já

partiram... O passado histórico fala muito alto. Os assuntos geralmente

estão voltados para o passado (saudosismo) ou sobre doenças.



Velhice > Sabedoria (65 até a morte)

Crise da passagem (gradativamente): Medo da realidade final da vida

“na morte”. Disfunções nas emoções são evidentes nesta idade.

Questionamento da perda de valor junto à família. Comunicações

envoltas em sentimentos de doenças, dentre outros. Embora tendo

experiência e privilégio de vida longa, não se dá como vencido, mas, o

isolamento é um dos seus grandes desafios. Mesmo na igreja, esta

etapa da vida é desprezada. Existe congresso da terceira idade? A Igreja

precisa pensar mais sobre isto?

Os velhos de hoje, foram jovens ontem...



TRABALHO EM GRUPO

Levante as complicações e prescreva um aconselhamento para uma pessoa em uma nas situações  

abaixo:

1. Perda da adolescência... Adolescente que se tornou um jovem adulto precoce em relaçãoao  

trabalho secular e casamento? (Exemplo: Tem 18 anos e vive como se tivesse 30 anos)

2. Um jovem adulto congelado na fase da adolescência. Exemplo: Tem 25 anos e vive como se  

tivesse 17 anos.

3. Uma homem maduro, congelado na fase jovem adulto. Exemplo: Tem 45 anos e vive como se  

tivesse 25 anos.

4. Um homem na velhice com 65 anos, entregue ao isolamento com medo da morte.

Trabalho em grupo de 04 pessoas  

Tempo para apresentação de 15 minutos

Trabalho em PPT e entregue em nome do grupo.

Nota: Limite 9,0 com MTC mais um  ponto para o Grupo.


