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Resumo:  

O artigo analisa as biografias de Hipátia de Alexandria, Mahatma Gandhi e Ma-

ria Montessori, na área educacional, sob o viés proexólogico. Como metodologia, 

cada autor escolheu uma personalidade, relacionando as biografias e elaborando 

hipóteses sobre proéxis. Os contextos analisados foram: aportes, trafores, trafares, 

motivações, prioridades evolutivas, eventos parapsíquicos e tendências inatas. 

Como resultado, os autores identificaram grande relevância das personalidades ao 

utilizarem a educação na consecução de suas proéxis. 

 

Abstract:  

The article analyzes the biographies of Hypatia of Alexandria, Mahatma 

Gandhi, and Maria Montessori, in the educational area, under a proexological 

view. As a methodology, each author chose a personality, relating the biographies 

and elaborating hypotheses about their proexis. The contexts analyzed were: 

inputs, strongtraits, weaktraits, motivations, evolutionary priorities, parapsychic 

events, and innate tendencies. As a result, the authors identified the great relevance 

of these personalities when using education to achieve their proexis. 
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         INTRODUÇÃO 

 

Motivação. Durante as reuniões do Grupo de Pesquisa Conscienciológica em Proexologia do 

IIPC-BH, surgiu o interesse em estudar biografias de personalidades, permitindo analisar o desenvol-

vimento proexológico dos membros do grupo. 

Educação. As personalidades estudadas têm como interesse comum a educação, com visão van-

guardista, demonstrando grande lucidez. 

Aspectos. Como metodologia foram estudados os seguintes aspectos das personalidades, com fo-

co proexológico: trafores, trafares, conhecimentos, motivações, eventos parapsíquicos e ideias inatas. 

Similaridades. Analisaram-se as similaridades entre as necessidades evolutivas e as característi-

cas conscienciais. 

Objetivo. O objetivo do presente artigo é analisar as biografias de Hipátia de Alexandria, Maria 

Montessori e Mahatma Gandhi, sob visão proexológica, no contexto educacional. 

Estrutura. O artigo está estruturado nas seguintes seções: 

1. Definições. 

2. Análises Biográficas. 

A. Contextualização 

B. Aportes 

C. Trafores 

D. Trafares 

E. Motivações 

F. Prioridades Evolutivas 

G. Eventos parapsíquicos 

H. Tendências inatas 

3. Educação como Hipótese de Proéxis. 

 

I. DEFINIÇÕES 

 

Proéxis. Segundo Vieira (2017, p.9), “[...] é a programação existencial específica de cada consci-

ência intrafísica [...] planejada antes do renascimento somático [...]”. 
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Trafores. De acordo com Vieira (2017), os trafores, ou traços-força, são virtudes, talentos e ca-

pacidades da consciência. 

Trafares. De acordo com Vieira (2017), os trafares, ou traços-fardo, são os defeitos, maus-

hábitos e vícios da consciência. 

Aporte existencial. O aporte existencial é “todo e qualquer recurso recebido pela conscin” (LO-

CHE, 2018, p. 1.496), ao longo da existência. Constituído por ferramentas úteis, “o reconhecimento 

desses recursos acorda na pessoa um senso de retribuição” (MARTÍN-ESTEBAN, 2015, p. 192), dire-

cionando seu trabalho para atividades assistenciais.  

Motivação. A motivação consiste em fatores atuantes no indivíduo, determinando-lhe o compor-

tamento e sustentando o que é feito com o tempo, estando relacionada às necessidades e aos objetivos 

de vida das consciências (MICHAELIS, 2020; ODERICH, 2019). 

Prioridade evolutiva. Prioridade evolutiva é “a condição a ser colocada em primeiro lugar, com 

discernimento, considerando a diretriz da evolução da consciência” (VIEIRA, 2007, p. 1.015).  

Tendência inata. A tendência inata é “a razão de a conscin seguir determinado caminho, ou agir 

de certa forma, desde a ressoma, de modo natural sem relação com a experiência atual” (VIEIRA, 

2018, p. 21.928). 

Educação. A educação “é o processo que visa o desenvolvimento físico, intelectual e moral, 

através da aplicação de métodos próprios, com o intuito de assegurar-lhe a integração social e a forma-

ção da cidadania” (MICHAELIS, 2020). 

Educação infinita. Educação infinita é “a condição de aprendizagem ininterrupta [...] e em qual-

quer dimensão existencial” (VIEIRA, 2018, p. 9.220). 

II. ANÁLISES BIOGRÁFICAS 

A. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Hipátia. Considerada a primeira matemática da qual se tem registro na história, era astrônoma, 

professora e filósofa. Nasceu em Alexandria (alguns registros dizem que foi no ano de 370 e.c. e outros 

em 355 e.c.) e dessomou em 415 e.c. (FERNANDEZ, 2019, p.11; FLOWER, 2010, p.186; PARA-

NHOS, 2015; SCHNEIDER, 2019, p.295-297). Filha de Teão, famoso matemático e diretor da biblio-

teca de Alexandria. Não há registros sobre sua mãe. Era responsável pela escola de Filosofia Neoplatô-
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nica e foi a primeira e única mulher que se tornou diretora da Biblioteca de Alexandria (ROQUE, 

2018). 

Ambiente Científico. Hipátia, criada no ambiente científico, na fase adulta atraía públicos diver-

sos para ouvir seus ensinamentos. Dentre seus alunos, tem-se Sinésio, bispo da cidade de Cirene (cida-

de vizinha a Alexandria) e Orestes (prefeito de Alexandria). Sua morte foi causada por questões políti-

cas, acusada de bruxaria por cristãos. Viveu em um contexto de conflitos entre cristãos e pagãos e, após 

sua morte, muitas obras foram destruídas (ALEXANDRIA, 2009; FLOWER, 2010, p.187-190).  

Maria Montessori. Nascida em 1870, no norte da Itália, a educadora, médica e pedagoga se des-

tacou por ser a primeira mulher formada em medicina no seu país e por ter sido a pioneira na pedago-

gia, atuando com ênfase na autonomia do aluno no processo de aprendizado. Seu interesse pela ciência 

fez com que decidisse estudar medicina, apesar da resistência da época, inclusive por parte de seu pai 

(FERRARI, 2008; HOFFMANN, 2018; WOMEN EXTRAORDINARY, 2015).  

Carreira. Montessori direcionou sua carreira para o tratamento psiquiátrico de crianças com re-

tardo mental, percebendo a capacidade e entusiasmo daquele público, consideradas incapazes e inedu-

cáveis, em aprender com autonomia. Com intuito de expandir seu trabalho como educadora, cursou pe-

dagogia e fundou a Casa dei Bambini, dando início ao sistema de ensino montessoriano. Com a ascen-

são do regime fascista, deixou a Itália, continuando seu trabalho na Espanha, Índia e Holanda, onde 

dessomou em 1952, com 81 anos (FERRARI, 2008; WOMEN EXTRAORDINARY, 2015).  

Mahatma Gandhi. Mohandas Gandhi, nome de registro, nasceu em 2 de outubro de 1869 em 

Porbandar, Índia. Nascido em casta de comerciantes, filho de um homem de negócios e uma mulher 

religiosa, foi criado com carinho e religiosidade (VISÃO BIOGRAFIA, 2019, p.19-25; GANDHI, 

2014, p.23).  

Satyagraha. Contrariando sua casta, viajou para Londres, onde estudou Direito, tornando-se ad-

vogado. Porém, foi na África do Sul onde Gandhi mudou seu trajeto de vida até tornar-se conhecido 

por Mahatma (Grande Alma). Sofrendo por desigualdades e atitudes racistas, Gandhi, que outrora tam-

bém fora racista, toma nova postura consciencial, liderando a independência da Índia, de forma pacífi-

ca, implementando o seu movimento de não violência denominado satyagraha (VISÃO BIOGRAFIA, 

2019, p.19; GANDHI, 2014, p.48-53).  
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B. APORTES 

 

Apoio familiar. Ao analisar as biografias, foram identificados como um dos principais aportes 

recebido pelas personalidades o apoio familiar. O pai de Hipátia era diretor da Biblioteca de Alexan-

dria, matemático, filósofo e astrônomo conhecido no seu tempo, facilitando sua educação científica nos 

séculos IV e V, fugindo do padrão da época. Crescer no ambiente da biblioteca foi um incentivo para a 

pesquisa, sendo criada sem imposição de crença religiosa (ALEXANDRIA, 2009; FLOWER, 2010, 

p.187-190). Maria Montessori teve o apoio de sua mãe, uma mulher independente que não permitia que 

os julgamentos da sociedade impedissem a filha de seguir o seu propósito, incentivando seus estudos. 

Apesar de seu pai ser contra sua vida acadêmica, respeitava sua escolha e a levava todos os dias para a 

faculdade, a fim de garantir sua segurança. As bibliografias analisadas, porém, entram em conflito ao 

abordar sua relação com seu pai (FERRARI, 2008; HOFFMANN, 2018; WOMEN EXTRAORDI-

NARY, 2015). Gandhi contou com o apoio de sua família para continuar seus estudos em Londres, 

mesmo contrariando sua casta. (GANDHI, 2014, p.48-53). 

Similaridades. Os autores percebem a semelhança entre as três famílias, sobretudo no apoio ao 

estudo, permitido principalmente pelo vanguardismo. Percebe-se que Hipátia, mesmo tendo vivido em 

um século bastante remoto e Gandhi, mesmo possuindo uma cultura tradicionalista, tiveram incentivo 

familiar e ímpeto para seguir seus objetivos, assim como Montessori, que possuía um pai militar e vivia 

em uma sociedade tradicionalmente machista (ALEXANDRIA, 2009; FLOWER, 2010, p.187-190; 

GANDHI, 2014, p. 48-53; WOMEN EXTRAORDINARY, 2015; HOFFMANN, 2018). 

Outros. Os autores perceberam outros aportes recebidos pelas personalidades, como o fato de 

Hipátia ter sido criada em um ambiente sem crenças, favorecendo seu pensamento científico, livre e 

questionador (ALEXANDRIA, 2009; FLOWER, 2010, p.187-190). Montessori recebeu como aporte a 

possibilidade de viajar e morar em diferentes países, principalmente na ascensão do fascismo, que tra-

zia ideias contrárias às suas. Teve ainda a oportunidade de manter contato com Gandhi, possibilitando 

o desenvolvimento da sua abordagem de educação pela paz (WOMEN EXTRAORDINARY, 2015). 

Gandhi foi influenciado por amizades que tinham como objeto de estudo os valores morais e espiritu-

ais. Teve a oportunidade de conhecer a famosa parapsíquica Madame Blavatsky, além de manter conta-

to por meio de correspondências com o escritor e influente espiritualista russo, Tolstoi. Nessas corres-

pondências, o escritor sugere uma revolução sem violência para a conquista da independência da Índia. 
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Aporte-Retribuição. As três personalidades retribuíram os aportes recebidos formando líderes: 

Hipátia, incentivando o aprendizado a todos por meio da autonomia e Montessori e Gandhi, atentando 

àqueles dos quais auxiliava sobre direitos (dos mais básicos aos mais complexos) (ALEXANDRIA, 

2009; VISÃO BIOGRAFIA, 2019, p.60-61; GANDHI, 2014). 

 

C. TRAFORES  

 

Trafores. O planejamento da proéxis tem os trafores pessoais como base, sendo necessário a uti-

lização desses em todas as suas fases (LOPES, 2015). 

Intelectualidade e Cientificidade. Dois dos principais trafores em comum para as três persona-

lidades, inferidos pelos autores, são a intelectualidade e cientificidade. Hipátia foi educada em ambien-

te intelectual, contribuindo como revisora e coautora de diversas obras. Suas obras e referências foram 

queimadas no incêndio que destruiu a biblioteca de Alexandria (ALEXANDRIA, 2009; FLOWER, 

2010, p.187-190; ROQUE, 2018). Montessori se formou em Medicina, Pedagogia, Psicologia e Antro-

pologia. Sua intelectualidade permitiu que expandisse seus conhecimentos e desenvolvesse neossinap-

ses (FERRARI, 2018). Gandhi se dedicou aos estudos, principalmente relacionados ao Direito, Ciên-

cias Políticas e Teologia, tornando um notório ativista político (GANDHI, 2014, p.25-35). 

Empatia e Comunicabilidade. Percebe-se que Hipátia possuía facilidade em transmitir o seu 

conhecimento ao público, independente da crença, demonstrando empatia e facilidade em se comunicar 

(ALEXANDRIA, 2009). Montessori utilizou sua capacidade comunicativa para transferir os seus co-

nhecimentos a outros educadores e também para se conectar aos seus educandos. Além disso, demons-

tra ter tido empatia para identificar o potencial das crianças para o aprendizado, independentemente de 

sua condição econômica ou cognitiva (WOMEN EXTRAORDINARY, 2015).  

Timidez. A princípio, Gandhi se identificava como uma personalidade tímida, que possuía difi-

culdade para interagir com as pessoas. A partir dos preconceitos sofridos devido sua nacionalidade e 

cor da pele, pôde desenvolver maior empatia, que o incentivou a desenvolver seu trabalho sociopolíti-

co. Aos poucos, pelo trafor da empatia, desenvolveu o trafor da comunicabilidade (GANDHI, 2014, 

p.31- 37 e 67-72). 

Liderança-Determinação-Pacificidade. Os autores julgam pertinente o trinômio liderança-

determinação-pacificidade, uma vez que as personalidades apresentaram determinação perante seu pro-

pósito, mesmo com todas as adversidades características das épocas em que estavam inseridos e de ou-
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tros fatores sociais. Através dessa determinação, se mostraram influentes, atraindo público diversifica-

do, aprimorando a liderança. Todo o trabalho desenvolvido considerou aspectos pacifistas. Hipátia, por 

exemplo, eximiu sua participação em conflitos religiosos (ALEXANDRIA, 2009); Montessori preconi-

zava a educação pela paz (WOMEN EXTRAORDINARY, 2015); e Gandhi liderou a independência da 

Índia por meio de um movimento de não violência, se tornando referência da paz mundial (GANDHI, 

1982). 

 

D. TRAFARES 

 

Trafares. Segundo Mello (2017, p. 21), os trafares podem ser entendidos como oportunidades de 

melhoria, pois representam desafios intraconscienciais a serem superados. Deve-se priorizar os traços a 

serem superados de acordo com a importância que representam para o cumprimento dos objetivos evo-

lutivos imediatos. Estudando as biografias, os autores perceberam que os trafares não são muito expli-

citados, porém alguns foram inferidos.  

Identificações. Hipátia optou por não se casar e afastava os homens que tentavam se aproximar, 

pois dizia-se “casada com a verdade” (ALEXANDRIA, 2009; PARANHOS, 2015). Seu comportamen-

to demonstra postura celibatária, assim como Gandhi, que se casou, mas se abdicou do sexo por acredi-

tar que isso se tratava de uma demonstração de autodisciplina. Na visão dos autores, Montessori apre-

senta imaturidade emocional em alguns momentos, como quando manteve o luto pela dessoma de sua 

mãe por anos (WOMEN EXTRAORDINARY, 2015). Gandhi também se sentiu culpado pela dessoma 

de seu pai pelo resto de sua vida intrafísica, destacando o traço da religiosidade (GANDHI, 2014, p.35-

40). 

 

E. MOTIVAÇÕES 

 

Motivações. Na visão dos autores, a automotivação e a vontade podem ser balizadores da pro-

gramação existencial da conscin, permitindo que os objetivos sejam alcançados, independente das difi-

culdades que possam surgir e do contexto no qual a consciência está inserida.  

Hipátia. Hipátia tinha capacidade de oratória, de reunir tanto cristãos como pagãos e de falar de 

ciência de uma forma simples, não fazendo distinção entre seu público. Sua facilidade em transmitir a 
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informação e seu gosto pelo que fazia mostravam motivação em desenvolver o trabalho realizado 

(ALEXANDRIA, 2009; FLOWER, 2010, p. 187-190). 

Montessori. Certa vez, Montessori observou uma criança maltrapilha brincando com um pedaço 

de papel. A concentração da criança trabalhando com o material chamou a atenção para a capacidade 

de aprendizado que qualquer pessoa poderia ter, independente do sexo ou poder aquisitivo. Esse mo-

mento fez com que ela se fortalecesse diante da pressão social e não abandonasse os estudos, além de 

lhe indicar que ensinar crianças utilizando autonomia e liberdade era sua missão de vida. Infere-se que 

sua reflexão e epifania diante daquela cena serviu de motivação para que ela permanecesse no seu ca-

minho (FERRARI, 2008; WOMEN EXTRAORDINARY, 2015).  

Gandhi. A motivação de Gandhi, definindo seu caminho existencial, foi o fato de ter sofrido ra-

cismo e de ter seus direitos subjugados (GANDHI, 1982; GANDHI, 2014, p. 102-107; VISÃO BIO-

GRAFIA, 2019, p. 19-25).  

 

F. PRIORIDADES EVOLUTIVAS 

 

Prioridades. A prioridade evolutiva na proéxis requer maturidade, autodiscernimento e autoluci-

dez, permitindo utilização dos aportes recebidos, aproveitando-os da melhor forma possível. A tomada 

de decisões focada na proéxis permite que a autoevolução seja elemento significativo para a evolução 

interassistencial universal (SINHORINI, 2019, p.239; FONTENELLE, 2019, p.117). 

Divulgação do conhecimento. Hipátia não se deixava influenciar pelo viés religioso ou místico e 

tinha o objetivo de divulgar o conhecimento, independente do público. Mesmo diante das perseguições 

políticas e contextos conflituosos que existiam em Alexandria na época, manteve suas pesquisas e en-

sinamentos (ALEXANDRIA, 2009). O fato de Montessori não ter abandonado os estudos diante da 

pressão social sofrida indica que sua prioridade era proporcionar uma educação mais efetiva e humani-

zada para muitas pessoas. Após ter suas escolas boicotadas pelo sistema fascista, Montessori saiu da 

Itália, mas continuou disseminando seu sistema de educação por outros países, mostrando suas priori-

dades evolutivas (WOMEN EXTRAORDINARY, 2015). 

Direitos. As prioridades de Gandhi também foram a busca pelos direitos dos povos e a evolução 

moral de todos, através da educação e divulgação de conhecimento. Disseminava seu conhecimento por 

meio de palestras e entrevistas, além de organizar passeatas pacíficas (GANDHI, 1982; GANDHI, 

2014; VISÃO BIOGRAFIA, 2019). 
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G. EVENTOS PARAPSÍQUICOS 

 

Autoparapsiquismo. O autoparapsiquismo sadio é importante no desenvolvimento da proéxis, 

ampliando as percepções, abarcando contextos multidimensionais e permitindo alcançar conquistas 

conscienciais. O autoparapsiquismo cosmoético necessita de ações pautadas na prioridade evolutiva 

(VIEIRA, 2017, p. 96). 

Multidimensionalidade. As referências sobre Hipátia não relatam muitos fenômenos, mas acre-

dita-se que, como era da escola Neoplatônica, conhecia a multidimensionalidade. Paranhos (2015) rela-

ta que ela tinha consciência de que não era apenas o corpo físico. 

Intuição. Montessori e Gandhi tiveram intuições ao longo de suas vidas. Os autores interpretam 

que Montessori teve uma intuição ao perceber que sua missão de vida estava relacionada à educação 

quando viu uma criança concentrada, brincando com um pedaço de papel (WOMEN EXTRAORDI-

NARY, 2015).  

Parapsiquismo Impressivo. Apesar das bibliografias não mostrarem muitos fenômenos parapsí-

quicos, é levantada a hipótese de que Gandhi tivesse um parapsiquismo impressivo, pois demonstrava 

que suas impressões o direcionavam (GANDHI, 2014). 

 

H. TENDÊNCIAS INATAS 

 

Oratória. As bibliografias analisadas não mostram evidências sobre as ideias inatas de Hipátia. 

Os autores sugerem que a facilidade na divulgação dos conhecimentos científicos e sua oratória tenham 

sido desenvolvidas em outras vidas. 

Pioneirismo. Ao analisar a biografia de Gandhi, os autores notam senso de moralidade e de lide-

rança, além da sua curiosidade e pioneirismo.  

Senso de proéxis. Quando Montessori, aos nove anos, se manteve convicta de que não dessoma-

ria por um problema de saúde, pois ainda tinha muitas coisas para fazer, mostra já ter senso de proéxis 

(POLLARD, 1993, p. 12).  

Recuperação de cons. O momento em que Montessori percebe que todas as crianças têm capaci-

dade de aprender, com autonomia e liberdade, e que a educação se tratava de sua missão de vida, ape-

nas ao ver uma criança brincando, pode indicar recuperação de cons (WOMEN EXTRAORDINARY, 

2015).  
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III. EDUCAÇÃO COMO HIPÓTESE DE PROÉXIS 

 

Motivo. O motivo pela escolha de Hipátia foi o fato de ser uma mulher, cientista, estudiosa de 

matemática, que se assemelha ao interesse de um dos autores pela educação e ciências exatas e tecno-

lógicas. A escolha por Montessori está relacionada com a proposta de uma educação diferenciada, vi-

sando o desenvolvimento educacional com autonomia, o que tem afinidade com a forma de pensar de 

um dos autores, expandindo para a vida profissional. Gandhi foi escolhido por um dos autores devido 

sua afinidade com ideias ligadas à paz e aos direitos humanos, além da liderança inata.  

Comparação. Comparando as personalidades, percebe-se semelhanças entre elas, destacando-se 

os pensamentos revolucionários, principalmente no contexto educacional (sem distinções), inclusive 

utilizando a paz.    

Proéxis. A proéxis envolve várias áreas da vida que, possivelmente, levarão a um propósito assis-

tencial maior, levando-se em consideração a evolução consciencial.  

Educação. A educação é ferramenta interassistencial, podendo auxiliar as conscins em todas as 

fases da proéxis. A partir do estudo realizado, nota-se a educação presente no contexto dos persona-

gens, podendo indicar peça chave em suas proéxis.  

Gescons. O conhecimento advindo da educação é importante ferramenta para a produção de ges-

cons, podendo expandir o aprendizado e a interassistencialidade a um nível policármico. As persona-

gens se dedicaram à produção de gescons. Hipátia produziu livros, participou como revisora e contribu-

iu para estudos relevantes na área da astronomia e no desenvolvimento de instrumentos como o astro-

lábio (ALEXANDRIA, 2009; FLOWER, 2010, p. 187-190; PARANHOS, 2015). Montessori fundou o 

método de ensino montessoriano, hoje amplamente utilizado no mundo, além de possuir cerca de 60 

livros de sua autoria ou coautoria (FERRARI, 2008; HOFFMANN, 2018). Gandhi é considerado 

exemplo de paz mundial, além de ter fundado uma escola na época e de ter escrito uma autobiografia.  

Hipótese. Levanta-se a hipótese, então, da existência de proéxis das personalidades. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Proéxis e Educação. Ao analisar as personalidades, os autores têm como hipótese a existência de 

proéxis, utilizando a educação como ferramenta para sua execução.  
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Interassistência.  Considerando o trabalho interassistencial realizado por eles, os autores suge-

rem que, independente de terem tido uma proéxis ou de terem sido completistas, os três tiveram rele-

vância em seus trabalhos, no contexto de cada época, transpondo séculos.  
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