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Resumo: 
O presente artigo contém alguns conceitos da ciência Proexologia, tais como 

identidade interassistencial, princípio da convergência e convergência proexológica. 
A partir dessas teorias, a pesquisadora faz a contextualização do estudo de caso in-
dividual, descrevendo sua história e trajetória de vida com o objetivo de expor o seu 
laboratório pessoal, fazendo um paralelo da teoria com a prática. O artigo foi estru-
turado em 3 partes: o item 1 descreve a metodologia utilizada; o item 2, denominado 
Autoexemplarismo, refere-se à fase de coleta dos dados; e o item 3, intitulado Identi-
dade Interassistencial, faz a análise do conteúdo da Proéxis. Ao final, a pesquisadora 
faz um convite aos leitores para aplicarem a metodologia utilizada e experimentarem 
a convergência em sua próexis. 

 
Abstract: 

The present article contains a few concepts of the Existential Programology sci-
ence, such as interassistential identity, principle of convergence and existential prog-
ramological convergence. Starting from those theories, the researcher makes the in-
sertion of her individual case study, describing her history and life trajectory with 
the objective of exposing her personal laboratory, making a parallel between theory 
and practice. The article was structured in 3 parts: item 1 describes the used metho-
dology; item 2, denominated Self-examplarism, refers to her collection of data pha-
se; and item 3, entitled Interassistential Identity, conducts the analysis of the Exis-
tential program content. At the end, the researcher makes an invitation to the readers 
to apply the used methodology and try the convergence in their Existential program. 

 
Resumen: 

El presente artículo contiene algunos conceptos de la ciencia Proexología, tales 
como identidad interasistencial, principio de la convergencia y convergencia proexo-
lógica. Partiendo de esas teorías, la investigadora contextualiza el estudio de caso in-
dividual, describiendo su historia y su trayectoria en la vida, con el objetivo de ex-
poner su laboratorio personal, haciendo una confrontación de la teoría con la prác-
tica. El artículo está estructurado en 3 partes: el apartado 1 describe la metodología 
utilizada; el apartado 2, denominado, Autoejemplarismo, se refiere a la fase de reco-
gida de datos; y el apartado 3, intitulado Identidad Interasistencial, analiza el conte-
nido de la Proexis. En la parte final, la investigadora hace una invitación a los lecto-
res para que apliquen la metodología aquí utilizada y experimenten la convergencia 
en su proexis. 

 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
Convergência. O princípio da convergência foi definido por Loche (2002, p.160) como “a oti-

mização de resultados evolutivos pela confluência de metas, talentos, tempo, energia, dinheiro e recursos 

em geral, voltados para a mesma atividade, gerando resultados múltiplos, simultaneamente, em diferentes 

áreas da vida”. 
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Aplicação. A presente pesquisadora ao iniciar os estudos da Proexologia observou que já aplicava 

o princípio da convergência, mesmo sem conhecer o conceito. Isto porque a maioria das suas escolhas 

foram e são norteadas pelo questionamento “isto faz sentido para mim?”, “tem a ver com a minha pro-

éxis?”, mesmo que determinada escolha exigisse mais esforço, empenho e investimento financeiro, de 

tempo e energia para que ela se concretizasse. 

Motivação. A motivação em escrever este artigo surgiu da possibilidade de contribuir para especia-

lidade Proexologia por meio de um estudo de caso, contextualizado com a teoria, podendo facilitar o en-

tendimento por parte das outras consciências, sobre a aplicabilidade da Convergência Proexológica. 

Objetivo. A presente pesquisadora tem o objetivo de expor o seu laboratório pessoal, fazendo um 

paralelo de cada etapa proposta por Loche (2002, 2012) em relação ao Princípio da Convergência, com os 

exemplos vivenciados até o atual momento intrafísico, com a idade cronológica de 39 anos.  

Estrutura do artigo. O artigo foi estruturado em 3 itens: o item 1 descreve a Metodologia utiliza-

da; o item 2 denominado Autoexemplarismo se referi a fase de coleta dos dados; e o item 3 intitulado 

Identidade Interassistencial faz a análise do conteúdo da Proéxis. 

Resultados esperados. Espera-se que a partir deste estudo de caso sobre convergência proexoló-

gica, os leitores possam observar a importância de aplicar este conceito para otimizar os resultados da 

proéxis. Para isto é importante definir uma temática, que se queira especializar e a partir daí surgirem 

várias produções em diversas áreas da vida. Por exemplo, aproveitar a experiência e a especialização 

profissional no voluntariado conscienciológico, com isto o investimento e produção em uma área pode 

contribuir para a outra, otimizando tempo, esforços e aumentando as gestações conscienciais. É o que 

ocorre com a presente pesquisadora que a partir de uma escolha profissional, a qual percebeu fazer parte 

da sua proéxis, definiu sua especialidade e sempre que possível faz a convergência proexológica, como se 

descreverá a seguir através do autoexemplarismo. 

METODOLOGIA 

Método. O método utilizado neste presente estudo de caso seguiu o modelo proposto por Loche 

(2012) para a identificação da Proéxis. O método é compost por duas etapas: 

1.  Coleta de dados: etapa em que serão coletadas todas as informações importantes sobre a his-

tória de vida e trajetória pessoal 

2.  Análise dos dados: nesta fase ocorre a análise do conteúdo da Proéxis em relação à qualidade 

de 6 critérios, são eles: assistencial, convergente, estabilidade, contributivo, distintivo e categórico (os 

quais estão representados na Tabela 1). 
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Tabela 1 - Identificação da proéxis 

 
Critério Descrição Descritores 

01. Assistencial A ocupação central da 
conscin ser assistencial 

- As necessidades atendidas (problemas evolutivos) 
- O padrão dos assistidos (público-alvo assistencial) 

02. Convergente 
A dedicação à atividade 
ser quase ou totalmente 
integral. 

- O denominador comum entre os papéis 
- As regularidades nas diversas áreas 
- A megafoco 

03. Estabilidade 
Mínimo de uma ou mais 
décadas dedicadas ao 
trabalho em análise 

- As tarefas duradouras 
- O continuísmo 
- O autorrevezamento 
- A repetição de funções 

04. Contributivo 
A presença de padrão 
entre as contribuições 
sociais efetivadas. 

- A solução interassistencial 
- O tema das gescons 
- Os cargos assumidos 
- As demandas nas relações interconscienciais 
- O legado existencial 

05. Distintivo 

A associação ou 
expectativa 
predominante feita pelos 
outros à conscin 
analisada. 

- As associações alheias 
- A sinonimologia 
- As solicitações sociais 
- Reconhecimento social 
- As homenagens 
- Os prêmios recebidos 

06. Categórica 
O pertencimento a 
determinado tipo de 
grupo de assistência. 

- Os colegas de trabalho 
- As cooperações 
- As instituições 
- Os padrões dos grupos nos quais participa 

 
Autorreflexão. Após realizar as duas etapas (coleta e análise dos dados) para que a conscin reco-

nheça a sua identidade interassistencial é necessário que faça uma reflexão sobre os 5 componentes que 

fazem parte dela (LOCHE, 2012): 
1.  Sujeito interassistencial. O assistente, o realizador da assistência. 

2.  Público-alvo interassistencial. O assistido, o recebedor, o público-destinatário da assistência. 

3.  Problema evolutivo. O problema evolutivo é a diferença entre a condição atual de algo e a con-

dição ideal, acarretando prejuízos para o bem-estar e a evolução das consciências. 

4.  Solução interassistencial. É o conjunto de ações capazes de superar ou eliminar as dificuldades 

impeditivas da evolução. 

5.  Síntese interassistencial. A especialidade proexológica. 

Fatos. A seguir a exposição dos fatos e parafatos vivenciados pela autora, os quais fazem parte da 

fase de coleta de dados, servirão de fundamento para as análises realizadas no item 3, intitulado Iden-

tidade Interassistencial. 
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AUTOEXEMPLARISMO 

Ressoma. Em 09 de outubro de 1977 ressomava a presente pesquisadora, em São Paulo, capital, 

sendo a primeira filha, sobrinha e neta, por parte da família materna. Segundo relatos da mãe, sempre foi 

uma criança alegre, comunicativa e carinhosa, e nas suas brincadeiras na infância já dizia querer ser 

médica, o que já denotava um caráter assistencial na escolha profissional. 
 

 

Afinidade. Durante toda a infância e adultidade sempre teve afinidade com os seus avós, adorava 

visitá-los e ouvir suas histórias, este comportamento pode chamar a atenção pelo fato de ocorrer desde 

cedo, esta afinidade com pessoas longevas. 

Fisioterapia. Estudou durante 3 anos para passar no vestibular para medicina, mas como as suas 

colocações não eram favoráveis, no 3º ano de cursinho começou a pesquisar outras profissões da área da 

saúde, pois percebeu que tinha poucas chances de ser aprovada no Curso de Medicina. Foi quando neste 

mesmo ano o seu avô foi hospitalizado e precisou da fisioterapia, devido às complicações pulmonares que 

surgiram. A partir deste momento despertou na pesquisadora o interesse pela fisioterapia na área 

hospitalar, profissão jamais cogitada. Com isto ela prestou o vestibular e ingressou no ano seguinte no 

Curso de Fisioterapia e aos poucos foi se apaixonando pela profissão. 

Especialidade. No último ano do curso, a presente pesquisadora já tinha a convicção que precisava 

continuar seus estudos, partindo para uma especialização, uma área em que pudesse se dedicar, qualificar 

e se tornar especialista para melhor atender seus pacientes. Nos últimos meses da graduação começaram 

as buscas por um curso e paralelo a isto, a participação em congressos, simpósios e seminários, a fim de 

obter conhecimento sobre qual área se aprofundar. Foi neste período que conheceu um médico geriatra, 

que devido sua abordagem generalista, humanizada e tratando o paciente de maneira global, começou      

a se encantar pela área da gerontologia. Até que teve a oportunidade de levar a sua avó naquele geriatra, 

para uma avaliação e verificar que tudo o que foi falado na palestra, foi colocado em prática no momento 

da consulta, o que fez pensar em seguir os estudos nesta área. 

Gerontologia. Este acontecimento somado a afinidade com as pessoas idosas, seja da família ou 

não, e ao temperamento calmo, cuidadoso, carinhoso, gostar e ter paciência em ouvir os idosos, ajudou  

a ratificar a escolha pela área da gerontologia. Mas como ainda existia uma certa dúvida entre esta área  

e a hospitalar, a pesquisadora prestou o processo seletivo para estas duas especialidades e passou na pós-

graduação latu-sensu em gerontologia, o que percebeu depois que foi a melhor escolha. O curso teve 

duração de 1 ano, em período integral, o que pôde aprofundar o estudo do idoso, em seus diversos 

momentos de vida, seja o idoso mais fragilizado que necessita de cuidados hospitalares, até o idoso inde 
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pendente e autônomo, que reside sozinho. Estas características da gerontologia, como a abordagem global 

e humanizada do paciente idoso, fizeram a pesquisadora ter a certeza que era a área para se dedicar nos 

próximos anos e que faz parte da sua Proéxis. 

Docência. Após a conclusão da especialização no ano de 2004 foram iniciados os atendimentos em 

domicílio aos pacientes idosos e no ano de 2006 iniciada a carreira docente no ensino superior. Durante 

todos estes anos, muitos aprendizados ocorreram tanto com os pacientes idosos quanto com os alunos da 

graduação e surgiu a necessidade em realizar uma qualificação docente, vindo de encontro com a exigên-

cia por parte da IES (Instituição de Ensino Superior) em melhorar o currículo dos seus professores. 
 

 

Escolha do Mestrado. Neste momento a presente pesquisadora residia na cidade de Cachoeiro de 

Itapemirim, sul do estado do Espírito Santo e após pesquisar as várias pós-graduação Stricto sensu (mes-

trado), optou pelo Programa de Gerontologia da PUC São Paulo, entretanto para realizar o curso tinha 

que viajar semanalmente para as aulas. Apesar de todo investimento financeiro e de tempo, além do 

esforço físico que isto ia exigir, após analisar que esta seria uma opção que estaria mais alinhada com  

a proéxis da pesquisadora, esta decidiu prestar o processo seletivo e felizmente conseguiu ingressar no 

curso. 

Foco. O mestrado gerou muitos conhecimentos, aprendizados e oportunidades, pois mesmo estando 

na área da gerontologia, a linha de pesquisa foi na área social, o que possibilitou muitas reflexões em um 

universo até então desconhecido. Foi o 1o ano viajando toda semana do Espírito Santo para São Paulo  

e o 2º ano escrevendo a dissertação. Assim que a pesquisadora ingressou no curso teve como objetivo não 

apenas concluir o mestrado e receber o título de mestre em gerontologia, mas conseguir publicar o re-

sultado da dissertação na forma de livro. 

Livro. Após a conclusão do mestrado, durante os próximos 9 meses ocorreu a dedicação para a ela-

boração do livro, fruto da dissertação e com conteúdos novos sobre a atuação da Fisioterapia Gerontoló-

gica, área até então pouco falada e conhecida. Foram 9 meses de dedicação e de implantação de uma roti-

na focada para a gestação do livro, paralelo aos compromissos profissionais e os compromissos familia-

res. A partir de uma boa autogestão e autorganização foi possível realizar este objetivo, não foi fácil, exi-

giu disciplina e foco, mas a certeza íntima de que isto era o que tinha que ser feito, aumentava a motiva-

ção. Caso o livro não fosse publicado era como se não cumprisse algo combinado no Curso Intermissivo. 

Estratégia. Importante mencionar o fato de que durante a elaboração do livro a presente pesquisa-

dora prestou a prova de título da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), com objetivo 

de obter o título de Especialista em Gerontologia pela SBGG. Este objetivo foi traçado, pois acreditava 

que sendo titulada por uma sociedade científica brasileira, ao publicar o livro, este teria um alcance 
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e reconhecimento maior entre os pares, o que poderia aumentar o interesse e número de pessoas que 

teriam acesso ao conteúdo. O livro foi publicado e observou-se que pelo fato de ser uma autora titulada 

pela SBGG o seu reconhecido foi maior, uma estratégia bem planejada e que deu certo. O título foi con-

seguido em maio de 2012 e o livro publicado em dezembro do mesmo ano. 

Conscienciologia. Desde 2004 até os dias de hoje, o voluntariado está presente na vida da pesquisa-

dora, dependendo do momento profissional ocorrendo com maior ou menor dedicação, mas estando 

sempre presente. Em 2004 ela e o seu duplista mudaram de São Paulo para o Espírito Santo, a fim de 

voluntariar na ARACE e contribuir para a implementação do seu campus. Em 2005, iniciou a docência 

conscienciológica itinerante e a Tenepes. Em 2009 decidiram mudar para Foz do Iguaçu (PR) e iniciar  

o voluntariado na APEX.  

 

APEX. Foi participando dos cursos da APEX, principalmente do curso Identificação das Diretrizes 

da Proéxis e depois se tornando docente, que foi possível perceber algumas ideias inatas e indicadores 

proexológicos que auxiliaram na identificação da Identidade Proexológica. 

Identidade. Levando em consideração toda a trajetória de pesquisa e trabalho com os idosos, che-

gou-se à conclusão que este é o público alvo de assistência da pesquisadora. Na condição de voluntária  

e docente em proexologia, estudar a temática de propósito de vida em idosos começou a fazer sentido 

e parecer estar alinhado à proéxis. 

Raciocínio. O estudo da proexologia proporcionou um amadurecimento das ideias sobre o Curso 

Intermissivo e sobre o conteúdo da proéxis, influenciando melhor no direcionamento das escolhas. Ao as-

ber que a gerontologia faz parte deste conteúdo, esta especialidade foi cada vez sendo mais notada pelas 

pessoas da CCCI e foram surgindo muitos convites para ministrar palestras em eventos. 

Aprofundamento. Após 3 anos da conclusão do mestrado, chegou o momento de se preparar para 

o doutorado, esta decisão não foi imposta por nenhuma IES, mas uma certeza íntima que já chegava  

o período de se organizar para tal objetivo. 

Doutorado. Usando a mesma lógica, de que precisava fazer um sentido e parte da proéxis, partindo 

do princípio de que o público-alvo de assistência da pesquisadora são os idosos e a área de especialidade 

profissional é a gerontologia, optou em prestar o processo seletivo do Programa de Gerontologia da Uni-

camp, localizado na cidade de Campinas, interior de São Paulo. A primeira tentativa não foi exitosa, mes-

mo assim a pesquisadora não desistiu e resolveu se preparar durante mais 1 ano e tentar novamente, tendo 

em mente que se não passasse daquela vez, talvez não fizesse parte da proéxis estudar naquela instituição 

e uma nova escolha seria feita. Felizmente na segunda vez a tentativa foi exitosa e ela conseguiu ingressar 

no curso, mesmo sabendo que seria exigido esforço, dedicação, investimento financeiro, de tempo, autorga-  
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nização e planejamento, para dar manutenção aos compromissos assumidos em Foz do Iguaçu, na relação 

com o duplista, cuidados com a casa e na atividade profissional. 

Intencionalidade. Vale ressaltar que a escolha por este doutorado não foi apenas pela obtenção do 

título, mas pelo entendimento que esta escolha estava alinhada com a Proéxis e que foi proposto no Curso 

Intermissivo. Já que cursar o doutorado nesta instituição, a qual estão pesquisadores reconhecidos na área 

da gerontologia do Brasil, poderia agregar muito conhecimento, aprendizados e novas oportunidades, 

mesmo que isto exigisse muito empenho. 

Propósito de vida em Idosos. Ao ingressar no doutorado, a autora cursou a disciplina sobre 

Psicologia do Envelhecimento e conheceu uma professora especialista nessa área. Dentre os vários as-

suntos estudados, destacou-se o Bem-Estar psicológico, em que um dos 6 domínios que o constitui  

é o propósito de vida. Foi ao cursar a disciplina e conversar com a professora que surgiu a possibilidade 

de pesquisar o tema Propósito de Vida em Idosos, convergindo a temática de pesquisa da APEX e a Tese. 
 

Tratado. Após definir a temática da tese, surgiu o convite por meio da professora, a qual ministrou 

a disciplina, para que a presente pesquisadora escrevesse um tópico sobre propósito de vida dentro do 

capítulo dela, sobre Bem-Estar Psicológico, para a 4ª edição de uma das mais reconhecidas obras na área 

do idoso no Brasil, o Tratado de Geriatria e Gerontologia. Em junho deste ano a obra foi lançada e se até 

o momento muitas pessoas nunca tinham ouvido falar em Propósito de Vida em Idosos, a partir de agora, 

já existe algo publicado sobre o assunto num tratado que é referência no Brasil. 

IDENTIDADE  INTERASSISTENCIAL 

Identidade. Diante do que foi exposto sobre a história de vida da pesquisadora, a seguir serão 

aplicados os 6 critérios seletivos para o conceito de identidade interassistencial: 

1. Assistencial. A tarefa exercida é assistencial, seja ela na área da fisioterapia, por meio dos aten-

dimentos aos idosos, ou na área da educação, por meio da docência no ensino superior, auxiliando na 

formação e qualificação dos futuros fisioterapeutas no atendimento aos idosos. 

2. Convergente. Há envolvimento predominante com a atividade, tanto na área da vida profissional 

quanto no voluntariado é pesquisada a mesma temática e público-alvo de assistência. Existe uma regu-

laridade nas diversas áreas e um megafoco. 

3. Estável. O trabalho assistencial já ocorre há mais de 10 anos. 

4. Contributivo. Linha de contribuição bem definida, através da temática das gescons, seja na 

publicação de livro, trabalhos em congressos e o capítulo em tratado. 

5. Distintivo. Há reconhecimento social manifestado através de convite para ministrar aulas, 

palestras, cursos e escrever capítulo de tratado. 
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6. Categórico. É membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e uma das únicas 

gerontólogas fisioterapeutas do Estado do Paraná. 

 

Análise. Após realizar o levantamento dos 6 critérios de identificação da Proéxis se faz necessária  

a análise dos 5 componentes para o reconhecimento da Identidade Interassistencial, como será exposto na 

tabela a seguir (tabela 2). 
 

 

Tabela 2 - Análise da Identidade Interassistencial do estudo de caso apresentado 

Sujeito 
Interassistencial 

Público-alvo Assistencial 

Público-alvo 
interassistencial 

Conscins acima de 60 anos ou que estão próximas a se tornarem 
idosas 

Problema evolutivo 

Conscins acima de 60 anos com algum comprometimento físico 
ou cognitivo, que necessitem de atendimento fisiterapêutico. 
E conscins que cuidam destes idosos, que necessitem de 
orientações. 

Solução 
interassistencial 

Estudar, se qualificar para atender cada vez melhor os idosos  
e estar preparada para auxiliar os familiares e cuidadores no 
período da dessoma. 

Síntese (Especialidade) Gerontoproexologia 
 

Reconhecimento. A realização das análises anteriores, tanto na tabela 1 quanto na 2, é de funda-

mental importância para o reconhecimento da Identidade Interassistencial. E a partir daí a conscin tem  

a possibilidade de aplicar o Princípio da Convergência, pois uma vez sabendo qual é a sua identidade fica 

um pouco mais fácil fazer as escolhas voltados para a mesma atividade, gerando resultados múltiplos, nas 

diferentes áreas da vida. 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 
 

Convergência. O estudo de caso da presente pesquisadora pôde exemplificar que a partir da de-

finição de uma especialidade e da identificação da Identidade Interassistencial é possível fazer uma con-

vergência proexológica. A sua existência pode otimizar resultados da Proéxis, pois ocorre uma conver-

gência dos esforços em uma mesma temática, o que aumenta a possibilidade de êxito nas diversas áreas 

da vida e potencial assistencial. 

Autopesquisa. Aos leitores interessados em aplicar o princípio da convergência é feito o convite  

e sugestão para iniciarem pela autopesquisa, levantando a história de vida para observar quais são os ta-

lentos, habilidades, motivações e trafores que podem demonstrar uma tendência nas escolhas e a partir 
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daí aplicar a metodologia proposta no artigo. Com isto será possível fazer um redirecionamento da pro-

éxis, caso a conscin não esteja realizando o que foi proposto no Curso Intermissivo ou talvez apenas 

necessite de pequenos ajustes para que os resultados sejam ainda mais exitosos. 
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