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O Tempo

• O tempo grego

• Kairós: tempo vivido 
e experienciado

• Chrónos: o tempo 
objetivo, sequencial, 
linear, mensurável, 
quantitativo dos 
horários, calendários 
e cronogramas



• O tempo de Agostinho:

• O presente das coisas 
passadas, 

• O presente das coisas 
presentes e 

• O presente das coisas 
futuras.

O Tempo



• O tempo de Kant:

• Tempo e espaço funcionam como 
uma forma de representação a priori 
da mente humana, sem a qual os 
objetos não seriam organizados 
numa ordem e sucessão. 

• O tempo não existe fora do espírito.

O Tempo



• O tempo de Proust:

• O tempo-duração, 
qualitativo e vivido.      

• Um tempo em estado 
puro, guardado na 
interioridade da memória.

O Tempo



• Trazemos em nós todas as 
idades que tivemos, à 
semelhança dos anéis no 
tronco de uma árvore.

• Ainda assim, não é a 
idade que nos constitui.

• É a vida que construímos 
a partir das nossas 
escolhas e circunstâncias.

O Tempo



O Tempo

• Sua passagem traz consigo a 
certeza da aproximação da 
morte e nos revela como 
somos, o que fizemos, o que 
deixamos para trás, o que 
deixaremos para os que 
ficarão depois de nós.



O Tempo

• Com ele nos tornamos 
outros, embora sendo os 
mesmos, com limites e 
capacidades.





A contemporaneidade

• Incríveis e inéditas  transformações socioculturais, políticas e 
econômicas resultaram na dessincronização dos calendários 
familiares, sexuais et profissionais.

• A infância, a juventude e a velhice foram reconfiguradas por 
essas transformações temporais. 

• O casamento, a parentalidade, as carreiras profissionais 
estão em contínua remodelagem.

• A descronologização da vida introduz inúmeras perspectivas 
para o curso da vida. 



Estamos todos no mesmo barco, sozinhos.

Ditado irlandês



Dádiva

• Aquilo que se dá gratuitamente e de 
boa vontade:

• presente, prenda, oferenda, oferta,
donativo, doação, regalo, lembrança,
brinde, mimo.

• Graça ou circunstância feliz:

• graça, bênção, dom, benesse, mercê,
favor, benefício, virtude.

https://www.sinonimos.com.br/presente/
https://www.sinonimos.com.br/prenda/
https://www.sinonimos.com.br/oferenda/
https://www.sinonimos.com.br/oferta/
https://www.sinonimos.com.br/donativo/
https://www.sinonimos.com.br/doacao/
https://www.sinonimos.com.br/regalo/
https://www.sinonimos.com.br/lembranca/
https://www.sinonimos.com.br/brinde/
https://www.sinonimos.com.br/mimo/
https://www.sinonimos.com.br/graca/
https://www.sinonimos.com.br/bencao/
https://www.sinonimos.com.br/dom/
https://www.sinonimos.com.br/benesse/
https://www.sinonimos.com.br/merce/
https://www.sinonimos.com.br/favor/
https://www.sinonimos.com.br/beneficio/
https://www.sinonimos.com.br/virtude/


Nossa maior dádiva: a VIDA.

CUIDADO



• Certa vez, atravessando um rio, Cuidado viu um pedaço de 
terra argilosa: cogitando, tomou um pedaço e começou a lhe 
dar forma. Enquanto refletia sobre o que criara, interveio 
Júpiter. 

• Cuidado pediu-lhe que desse espírito à forma de argila, o 
que ele fez de bom grado. Como Cuidado quis então dar seu 
nome ao que tinha dado forma, Júpiter proibiu e exigiu que 
fosse dado seu nome. 

• Enquanto Cuidado e Júpiter disputavam sobre o nome, 
surgiu também a Terra querendo dar o seu nome, uma vez 
que havia fornecido um pedaço do seu corpo. 



• Os disputantes tomaram Saturno como árbitro. Saturno 
pronunciou a seguinte decisão, aparentemente equitativa: 

• “Tu, Júpiter, por teres dado o espírito, deves receber na 
morte o espírito e tu, Terra, por teres dado o corpo, deves 
receber o corpo. Como porém foi o Cuidado quem primeiro 
o formou, ele deve pertencer ao Cuidado enquanto viver.

HEIDEGGER, 1995



Dimensões do Cuidado 

• Não existe Vida sem Cuidado.

• O Ser é (do) Cuidado, na 
perspectiva do fluxo do tempo.

• O Cuidado não é a matéria nem 
o espírito, mas é uma dádiva do 
Tempo. 



O Cuidado como uma dádiva do tempo

• O Cuidado consigo.

• O Cuidado com os outros.

• O Cuidado com o corpo.

• O Cuidado com a mente.

• O Cuidado com o espírito.

• O Cuidado com as relações.



“Pessoas sábias têm 
um profundo senso de 

direção. 

Elas sabem para onde 
querem ir e fazem 

planos para chegar lá”.



O primeiro passo:

Decida para onde 
realmente você quer ir



Cuidar como dádiva do Tempo

• Tudo que está sujeito ao 
tempo envelhece.

• Esse processo contínuo 
de transformação envolve 
lutas e lutos, mas vai 
muito além deles.

• Somos todos únicos e 
cada vez mais diversos 
com o passar do tempo.



Cuidar como dádiva do Tempo

• O sentido de vida está associado a 
ter um propósito, uma direção, 
uma razão para a existência, ter  
uma percepção de identidade 
pessoal e interesse social, além de 
sentir-se satisfeito com a vida, 
mesmo diante de situações 
difíceis, quando o “para que viver” 
é essencial. FRANKL, 2008



Cuidar como dádiva do Tempo

• O verdadeiro sentido da vida deve ser descoberto no mundo, 
e não dentro da pessoa humana ou de sua psiqué, como se 
fosse um sistema fechado. 

• O ser humano sempre aponta e se dirige para algo ou 
alguém diferente de si mesmo – seja um sentido a realizar ou 
outro ser humano a encontrar. 

FRANKL, 2008



Eu sou o que vejo de mim em sua face.  
Eu sou porque você é.

Provérbio da África do Sul



NOVAS ATITUDES E 
PROJETOS DE VIDA

CRENÇAS E VALORES PESSOAIS

AUTOCONHECIMENTO

SONHOS E 
DESEJOS 

PROFUNDOS



Suas grandes qualidades





Carpe diem!

• Obrigada!


