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Resumo: 
O autodesempenho proexológico é a capacidade de a conscin executar suas ati-

vidades e tarefas com eficiência, eficácia e competência para a execução da sua pro-
gramação existencial. Na vida intrafísica, a conscin assume diversos papéis existen-
ciais, exigindo a capacidade de priorizar e conciliar diferentes tarefas e funções con-
comitantemente. O desempenho destes papéis existenciais pela conscin, visa atingir 
e satisfazer as diferentes demandas e necessidades egocármicas, grupocármicas  
e policármicas. Neste sentido, este artigo tem como objetivo apresentar e discutir os 
elementos centrais do desempenho proexológico da conscin, na fase preparatória. 
Será apresentada uma avaliação dos papéis existenciais, visando dar subsídios para  
a conscin aprimorar e qualificar sua manifestação, a partir da teática e autopesquisa 
do autor. 

 
Abstract: 

The existential programological self-performance is the intraphysical conscious-
ness’ capacity to execute his/her activities and tasks with efficiency, effectiveness 
and competence for the execution of his/her existential program. In the intraphysical 
life, the intraphysical consciousness assumes several existential parts, demanding the 
capacity to prioritize and to reconcile different tasks and functions concomitantly. 
The performance of these existential parts by the intraphysical consciousness, seeks 
to reach and to satisfy the different egokarmic, groupkarmic and polykarmic de-
mands and needs. In this sense, this article has as objective to present and to discuss 
the intraphysical consciousness ‘central elements of the existential programological 
performance, in the preparatory phase. An evaluation of the existential parts will be 
presented, seeking to give subsidies for the intraphysical consciousness to perfect 
and to qualify his/her manifestation, starting from the theorice and the author's self-
research. 

 
Resumen: 

El autorrendimiento proexológico es la capacidad de la concin de ejecutar sus 
actividades y tareas con eficiencia, eficacia y competencia para la ejecución de su 
programación existencial. En la vida intrafísica, la concin asume diversos papeles 
existenciales, lo cual exige la capacidad de priorizar y conciliar diferentes tareas y 
funciones concomitantemente. El desempeño de estos papeles por parte de la concin, 
busca alcanzar y satisfacer las diferentes demandas y necesidades egocármicas, 
grupocármicas y policármicas. En este sentido, el presente artículo tiene como 
objetivo presentar y discutir los elementos centrales del rendimiento proexológico de 
la concin, en la fase preparatoria. Será presentada una evaluación de los papeles 
existenciales, con el objetivo de dar recursos para que la conciencia pueda per-
feccionar y cualificar su manifestación, desde la teática y la autoinvestigación del 
autor. 

 
 

INTRODUÇÃO 
 

Proéxis. A manifestação consciencial no intrafísico exige a capacidade de a conscin conciliar dife-

rentes demandas, necessidades e priorizações sobre seus diferentes papéis existenciais.  Também compre- 
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ende a atuação da conscin em diferentes áreas da vida, as quais atuarão na esfera do ego, grupo e po-

licarma. 

Autodesempenho Para aprofundarmos o estudo do autodesempenho proexológico, do ponto de 

vista da performance da conscin e dos componentes que interferem em sua manifestação e execução de 

suas atividades, será feito um paralelo a partir do Modelo de Ocupação humana, proposto por Kielhofner 

& Burke (1980, p. 572-581). 

Modelo. Este modelo teórico apresenta o comportamento ocupacional aos moldes de um sistema 

aberto, isto é, um complexo organizado de subsistemas que estão em interação dinâmica entre si e com  

o ambiente (Kielhofner, G. & Burke, JP, 1980, p.57). O modelo de ocupação humana entende que  

a ocupação é um aspecto central da experiência humana. 

Teoria. Este modelo conceitual baseia-se na teoria geral dos sistemas, que estuda seu objeto de 

estudo, a partir do prisma de um sistema aberto, que diferente de um sistema mecânico, permite a in-

tegração e a inter-relação das partes do sistema, a interação dinâmica do sistema com seu ambiente  

e a integridade do sistema no meio de constantes mudanças (Kielhofner, G. & Burke, JP, 1980, p.57). 

Sistema. Nesse modelo o sistema a ser estudado é a ocupação humana, que como definida ante-

riormente se estrutura e se organiza a partir de subsistemas, em um contexto dinâmico de interação com  

o meio ambiente (mesologia, contexto intrafísico e extrafísico). São elementos centrais que estruturam  

e movem o sistema (ocupação humana) para a ação. 

Desempenho. Neste modelo, a conscin estrutura e organiza seu desempenho ocupacional a partir de 

uma relação dinâmica e hierárquica, dos seguintes subsistemas internos, onde o primeiro exerce mais 

força sobre os demais: 

1. Vontade: função de ordenar e iniciar a ação. 

2. Hábitos: regular os padrões de ação liberados pelo sistema. 

3. Desempenho: produzir comportamentos que são solicitados pelos sistemas de nível mais elevado. 

 

Comportamento. O comportamento ocupacional da conscin irá interagir com o ambiente por meio 

de um processo de entrada (input), saída (output), reorganização interna (throughput) e realimentação 

(feedback) de informações. 

Input. No input estão as informações e estímulos que chegam até a consciência, através das ener-

gias, demandas, expectativas, estímulos sociais, sendo a base da habilidade de agir sobre o ambiente. 

Output. Ele é organizado pelos três subsistemas: vontade, hábito e desempenho. Representa a ação 

ou comportamento manifesto pela consciência nas diversas situações do cotidiano, consistindo dos as-

pectos mentais, físicos e sociais da ocupação.  
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  Throughput. É o processamento cognitivo, emocional e sensorial, da interação com os inputs re-

cebidos. 

Feedback. Através do feedback chegam as conseqüências das ações geradas pela consciência, con-

dições que afetarão internamente o sistema e funcionamento ocupacional. 

Modelo. Segue abaixo modelo ilustrativo e explicativo do comportamento ocupacional. 

 

 

 
Fonte: Kielhofner, G. & Burke, JP (1980, p. 66) 

 

VONTADE 

Vontade. Este subsistema é dividido em três níveis, de maneira hierárquica: 

1. Causação pessoal: representa o autoconceito e visão de si mesmo como um ser capaz. 

2. Valores. Compromissos assumidos e ordem interna das prioridades pessoais. 

3. Interesses. Busca por motivação e organiza a aprovação da ocupação. 

Ação. A simbolização da auto-eficiência (causação pessoal), da importância de certas ações (va-

lores) e da motivação de engajar-se em certas ocupações (interesses) orienta a ação (output) do indivíduo. 

Autopesquisa. Eis 3 perguntas autoavaliativas essenciais em relação ao subsistema da vontade:

 
 
 
                                                                                                                      
 
INFORMAÇÃO                                                                                                             INFORMAÇÃO 
 
           

                       

  

 

Throughput (reorganização interna) 
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  1. Percebo-me uma pessoa capaz e autoconfiante para executar meus projetos pessoais? 

2. Priorizo minhas ações baseadas em minha lista de prioridades pessoais? 

3. Busco e me sinto motivado na realização dos meus projetos atuais? 

Sinergismologia: Um sinergismo saudável exemplificador deste sistema é o sinergismo vontade 

inquebrantável–realizações harmônicas. Nesse sinergismo, exemplifica-se a importância da vontade en-

quanto primeiro poder da consciência (primeiro subsistema) resultando em ações positivas e harmônicas  

a partir da qualificação do comportamento ocupacional.  

Mecanismos. Baseando-se no subsistema da vontade pode-se identificar 7 fatores patológicos que 

podem comprometer a manifestação consciencial neste processo volitivo: 

1. Passividade 

2. Vitimização 

3. Baixa auto-estima 

4. Decidofobia (inseguranças) 

5. Falta de autopercepção/ distorções 

6. Falta de autoconhecimento 

7. Dispersão consciencial 

HÁBITO  

Hábito. Este subsistema é dividido em dois níveis: 

1. Hábitos. São ações automáticas e que organizam o comportamento; 

2. Papéis. Os papéis ocupacionais internalizados servem de referência para organizar o comporta-

mento ocupacional. 

Características. Eis 5 características inerente aos hábitos conscienciais: 

1. São ações repetitivas e automáticas 

2. Podem ser renovados 

3. Acompanha a maturidade consciencial  

4. Podem se tornar mal-adaptativos conforme o contexto  

5. Estruturam o uso do tempo 
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  Hábitos. Verifica-se que mesmo com uma nova ressoma, a consciência carrega consigo alguns 

hábitos provenientes de retrovidas, e que podem se manifestar na vida atual através de tendências  

e comportamentos já internalizados e que muitas vezes precisam ser reciclados. 

Modelos. Os papéis ocupacionais e suas atribuições servem como forma de organização e adap-

tação da consciência na vida intrafísica, lhe conferindo uma função e ocupação dentro de sua rotina. 

Desta maneira os papéis existenciais terão influência direta na organização dos hábitos manifestados na 

rotina da consciência. 

Tipos: Eis 8 exemplos de papéis ocupacionais, que determinarão nos hábitos conscienciais, desem-

penhados pela consciência em sua rotina intrafísica: 

1. Familiar (pai, mãe, filho, avô(ó), irmão. 

2. Estudante. 

3. Trabalhador. 

4. Cuidador. 

5. Passatempo (Lazer/ hobby). 

6. Voluntário. 

7. Docente da Conscienciologia. 

8. Tenepessista. 

 

Autoavaliação. Segue abaixo 5 perguntas autoavaliativas sobre o subsistema de hábitos: 

1. Consigo identificar meus papéis ocupacionais? 

2. Algum destes papéis está desajustado com o meu contexto e prioridades atuais? 

3. Consigo identificar meus principais hábitos conscienciais já estruturados? 

4. Alguns desses hábitos já estão incoerentes com meus atuais objetivos pessoais? 

5. Meus papéis ocupacionais atuais refletem uma rotina mais produtiva evolutivamente, ou apenas 

voltada para atividades intrafísicas? 

Instrumento avaliativo. Para aprofundar o processo de autopesquisa sobre o autodesempenho dos 

papéis ocupacionais, apresenta-se no final desse artigo o instrumento de avaliação sobre os papéis 

ocupacionais.  

Adaptação. Este instrumento foi adaptado do instrumento original Role Check list (Oackley, F. ET 

AL, 1986) do Modelo de Ocupação Humana e traduzido e validado por Cordeiro J.R. (2005). 
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DESEMPENHO 

Desempenho. O subsistema de desempenho é formado pelas habilidades da consciência, a fim de 

produzir ações habilidosas. 

Binômio. O binômio Ocupação–Proéxis, representa o papel e processo pragmático e concreto da 

consciência em ação, através da ocupação, como elemento prático da execução das tarefas e atividades 

compostas pela proéxis pessoal no intrafísico. 

Ampliação. A fim de ampliarmos a visão sobre o subsistema de desempenho, aplicado ao para-

digma consciencial, sob o enfoque proexológico, faz-se necessário definir autodesempenho proexológico. 

Definologia. O autodesempenho proexológico é o ato ou efeito de a conscin executar trabalho, 

atividade ou empreendimento, com eficiência, eficácia e competência, na execução da proéxis pessoal 

(Vieira, Verbete autodesempenho proexológico, p. 1060). 

Variáveis Intrafísicas. Eis 4 elementos e variáveis intrafísicas, inerentes ao desempenho auto-

proexológico: 

1. Cronêmica. É o tempo evolutivo. Como utilizo meu tempo diário? Faço dele o mais produtivo 

ou ainda dispersivo? 

2. Mesologia. É a cultura, holopensene da cidade, empresa ou família. Consigo sobrepairar           

a influência da mesologia na execução das minhas ações? 

3. Gênero humano. Cuido e percebo minhas condições somáticas e em que nível meu soma 

predispõem a execução e desempenho da minha proéxis? 

4. Idade intrafísica. Consigo identificar minhas reais capacidades, habilidades e limites pessoais 

impostos pela minha idade atual? 

 

Variáveis Conscienciais. Quais hábitos sadios eu desenvolvo para meus diferentes veículos cons-

cienciais? 

Análise. Para aprofundar no autodesempenho da consciência, é necessário efetuar uma análise 

sobre as atividades realizadas rotineiramente. 

Atividades. Eis, na ordem alfabética 12 tipos de atividades possíveis e realizáveis na vida 

intrafísica pela consciência: 

1. Atividades assistenciais: atividades que atenderão demandas assistenciais: ego, grupo ou poli-

cármicas. 

2. Atividades de lazer: atividades voltadas ao bem estar e prazer consciencial. 
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3. Atividades de vida diária: atividades de autocuidado (vestir-se, alimentar-se, higiene pessoal). 

4. Atividades físicas: atividades aeróbicas e de fortalecimento muscular, voltadas à saúde física. 

5. Atividades grupocármicas: atividades realizadas junto ao grupocarma. 

6. Atividades intelectuais: atividades voltadas à leitura, escrita e desenvolvimento do raciocínio  

e reflexão. 

7. Atividades instrumentais de vida diária: atividades sociais, direcionadas a necessidades diárias 

(trabalho, ir ao mercado etc). 

8. Atividades laborais: atividades relacionadas ao trabalho.  

9. Atividades parapedagógicas: atividades docentes Conscienciológicas. 

10. Atividades parapsíquicas: atividades que desenvolvam o parapsíquismo (laboratórios de au-

topesquisa, dinâmicas parapsíquicas etc). 

11. Atividades policármicas: atividades voltadas à um número maior de pessoas, além do gru-

pofamiliar. 

12. Atividades proexitivas: atividades específicas, já identificadas como essenciais na execução da 

proéxis pessoal. 

 

Acabativa. Eis três tipos de desempenhos ocupacionais baseados na qualidade da realização e aca-

bativa das atividades pessoais: 

1. Superficialismo: inicia, mas não termina ou aprofunda o que faz, começando outras atividades 

ou projetos. 

2. Aprofundamento disperso: a consciência já consegue dar continuidade e desenvolve alguns 

trabalhos de maneira mais consistente, mas desvia seu foco para atividades e projetos sem conexão com 

sua proéxis. 

3. Aprofundamento direcionado: a consciência desenvolve atividades e projetos com consistência 

direcionados e alinhados às suas prioridades e valores. 

 
Alcance. Eis 2 tipos de atividades desempenhadas quanto ao alcance holocármicos conscienciais: 

1. Atacadismo: atividades com abrangência grupo e policármica (projetos grupais), que envolverão 

em seus resultados uma contribuição assistencial para além do egocarma. 

2. Varejismo: atividades focadas no egocarma ou em atuações individualizadas (projetos indi-

viduais). 

Rotina convergente. É a rotina melhor organizada, otimizada que converge entre as áreas da vida  

e é direcionada para a realização das atividades e projetos focados na proéxis pessoal e grupal. 
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Técnica. Descreve-se abaixo uma sequência de sugestões para a elaboração e reflexão sobre uma 

rotina convergente: 

1. Relacione todas as atividades realizadas atualmente em uma listagem. 

2. Avalie cada atividade, o tempo gasto com ela, o papel ocupacional envolvido e procure definir 

subgrupos baseado em semelhança e convergência de atuação entre elas. Exemplo.: atividades de traba-

lho, atividades de autocuidado ou atividades assistenciais. 

3. Caracterize e nomeie cada subgrupo criado, dentro das áreas da vida e avalie a relação destes 

grupos de atividades com a proéxis pessoal. 

4. Faça uma avaliação da sua rotina atual baseada nas atividades listadas. 

5. Relacione que tipo de atividades podem ser inseridas a fim de direcionar sua atuação de maneira 

mais convergente e focada em suas prioridades proexitivas e com abrangência (ego, grupo e policármica). 

 

Cláusula pétrea: já consigo identificar qual é a minha incumbência, que só eu posso realizar em 

minha proéxis? Minhas atividades contemplam tais incumbências? 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

Hipóteses. Este artigo procurou apresentar algumas relações teóricas e levantar algumas hipóteses 

baseadas na autopesquisa deste pesquisador, sobre o mecanismo das ações e do comportamento ocupa-

cional da conscin, visando oferecer subsídios práticos e de autoavaliação para que o pesquisador apro-

funde o seu autodesempenho proexológico. 

Síntese. Através do aprofundamento dos mecanismos pessoais de autodesempenho consciencial, 

espera-se que a consciência consiga otimizar sua manifestação, de maneira mais saudável, assistencial 

e eficaz para a execução de sua proéxis, aqui na dimensão intrafísica.  

Aprofundamento. Por ser uma área de estudo ainda pouco explorada e estudada, ressalta-se a ne-

cessidade de maiores pesquisas e artigos para que possamos aprofundar as relações e hipóteses aqui 

apresentadas. 

BIBLIOGRAFIA  ESPECÍFICA 
 

1. Benetton, Maria José; A Terapia Ocupacional como Instrumento nas Ações de Saúde Mental. Tese de 
Doutorado. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP;1994. 

2. Benetton, Maria José; et al; Terapia Ocupacional – 40 anos; Revista do Centro de Estudos de Terapia 
Ocupacional; Ano 5; V. 5; São Paulo, SP; 2000; página 3. 



SILVA, Tiago R.    Autodesempenho Proexológico: do 
Egocarma ao Policarma. 
 

Proexologia, Vol. 2, N. 2 | 2016 

 

 

150
 

 

 
3. COFFITO – Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional; DECRETO LEI N. 938 – de 

13 de outubro de 1969; Disponível em www.coffito.org.br. Acessado em 20 de fevereiro de 2012. 
4. Cordeiro, Júnia Jorge Rjeille; Cross-cultural reproducibility of brazilian Portuguese version of the Role 

checklist for persons with chronic obstructive pulmonary disease. American Journal of Occupational Therapy; 
2007. 

5. Kielhofner, Gary; A Model of Human Occupational, Part. 1, Conceptual Framework and Content; The 
American Journal of Occupational, V. 34, N. 9, EUA; 1980; páginas 572 a 581. 

6. Oacley, F., Kielhofner, G., Barris, R., & Reichler, R.K.;The role checklist development and empirical 
assessment of reliability. The Occupational Therapy Journal of Research, N. 6, 1986, páginas 157 a 170. 

7. Takimoto, Mario; Princípios Teáticos da Consciencioterapia; Artigo; IV Jornada de Saúde da Consciên-
cia; Journal os Conscientiology; V.9; N. 33S; Foz do Iguaçu, PR; 2006; página15. 

8. Vogel, Beatriz; Benetton; J; Goubert, J.P.; Terapia Ocupacional – História de uma profissão Feminina; 
Revista do Centro de Estudos de Terapia Ocupacional; Ano 7; V. 7; São Paulo, SP; 2002; página 38. 

 
 
 
 

http://www.coffito.org.br.

