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Resumo: 
      O artigo aborda a análise proexológica da biografia de William Wilberforce (1759-

1833), filantropo e político abolicionista inglês, sob a ótica do Paradigma Consciencial. 

Para coleta de dados foi utilizado o método de pesquisa biográfica proposto por Schüne-

mann (2003), tendo, enquanto principal referência, a biografia elaborada por Belmonte 

(2007). Para análise dos dados, optou-se pelo modelo proposto por Loche (2012) para 

identificação da proéxis por meio da identidade interassistencial, e a avaliação perante 

três 3 variáveis propostas por Vieira no livro Manual da Proéxis (2005): a fórmula dos 

traços pessoais, a fórmula da retribuição pessoal e a técnica da execução da proéxis.  

 

Abstract:  
      The article approaches the existential programologic analysis of William Wilber-

force's biography (1759-1833), philanthropist and abolitionist English politician, under 

the Consciential Paradigm’s optics. For collection of data the method of biographical 

research proposed by Schünemann (2003) was used, having, as main reference, the bio-

graphy elaborated by Belmonte (2007). For analysis of the data, it was opted for the 

model proposed by Loche (2012) for identification of the existential program through 

the interassistential identity, and the evaluation before three (3) variables proposed by 

Vieira in the book Existential Program Manual (2005): the personal lines formula, the 

personal retribution formula and the execution of the existential program technique.  

 

Resumen:  
      El artículo aborda el análisis proexológico de la biografía de William Wilberforce 

(1759-1833), filántropo y político abolicionista inglés, desde la óptica del paradigma 

conciencial. Para la recolección de datos fue utilizado el método de investigación bio-

gráfica propuesto por Schünemann (2003), tomando como principal referencia la bio-

grafía elaborada por Belmonte (2007). Para el análisis de los datos, se optó por el mo-

delo propuesto por Loche (2012) para la identificación de la proexis por medio de la 

identidad interasistencial y la evaluación mediante las tres variables propuestas por 

Viera en el libro Manual de la Proexis (2005): la fórmula de los trazos personales, la 

fórmula de la retribución personal y la técnica de la ejecución de la proexis.  

 

INTRODUÇÃO 

Biografias. O estudo de biografias de personalidades, cuja influência produziu marcos positivos na 

história humana, favorece o entendimento mais amplo de aspectos da programação existencial, tais como 

a utilização e retribuição de aportes, as estratégias e traços utilizados, as sincronicidades e reencontros 
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ocorridos, além do balanço dos resultados interassistenciais após a passagem de décadas ou mesmo sé-

culos do contexto vivido pela consciência sob análise.  

Objetivo. Deste modo, objetiva-se, por meio deste trabalho, a análise proexológica da biografia de 

William Wilberforce (1759-1833), filantropo e político abolicionista inglês, sob a ótica do Paradigma 

Consciencial.  

Metodologia. O critério para escolha de tal personalidade foi a hipótese de completismo existen-

cial, após realização de uma resenha crítica do filme Jornada pela Liberdade (2006). Para coleta de dados 

foi utilizado o método de pesquisa biográfica proposto por Schünemann (2003), tendo enquanto principal 

referência a biografia elaborada por Belmonte (2007). Para análise dos dados, optou-se pelo modelo 

proposto por Loche (2012) para identificação da proéxis por meio da identidade interassistencial, e a ava-

liação perante três 3 variáveis propostas por Vieira no livro Manual da Proéxis (2005): a fórmula dos 

traços pessoais, a fórmula da retribuição pessoal e a técnica da execução da proéxis.  

Estrutura. A estrutura do artigo desenvolve-se em três seções: 

I.    Breve Biografia de William Wilberforce. 

II.   Análise da Identidade Interassistencial. 

III.  Avaliação da Execução da Proéxis. 

BREVE BIOGRAFIA DE WILLIAM WILBERFORCE 

Proéxis. Schünemann (2003) afirma que “a pesquisa biográfica colabora de forma significativa 

para o estudo da Proexologia, sendo uma ferramenta eficaz para investigar a fase preparatória e executiva 

da proéxis, as gestações e ectopias conscienciais”.  

Vínculo. Pela Biografologia, “o estudo biográfico pode permitir à pessoa ampliar a compreensão 

do vínculo consciencial, uma vez que muitas personalidades ilustres mantinham ligação praticamente ina-

balável com seus projetos de gestações conscienciais” (SCHÜNEMANN, 2003).  

Influência. Mediante a Parassociologia, Schünemann (2003) reforça que o estudo de biografias fa-

vorece a “compreensão da socin e sociex a partir da análise das relações de pessoas que influenciaram 

grandes transformações sociais”. 

Biografado. William Wilberforce (1759-1833) dedicou sua existência a diversas causas libertárias, 

sendo a principal delas o abolicionismo, enquanto representante político por cerca de 45 anos, e influen-

ciou a realização do Ato de Abolição da Escravatura na Inglaterra, assinado 3 dias antes de sua dessoma. 
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Ressoma. Wilberforce ressomou em 24 de agosto de 1759 na cidade de Hull, Yorkshire, Inglaterra. 

Era filho único do rico mercador Robert Wilberforce (1728-1768) e Elizabete Bird (1730-1798). Seu avô, 

também chamado William (1690-1776), fez fortuna por meio de trocas marítimas e havia sido eleito duas 

vezes prefeito de Hull. Seu grupocarma nuclear possuía, portanto, duas características marcantes: 

comércio marítimo e política. 

Infância. Iniciou seus estudos em 1767, recebendo aulas de Joseph Milner (1744-1797), diretor da 

escola, que se tornou seu amigo pessoal. Com a morte do pai, em 1768, William, então com oito anos, foi 

enviado para morar com os tios em Londres, dedicando-se pouco aos estudos e passando mais tempo na 

casa de campo da família em Wimbledon. Pela influência destes familiares, do clérigo John Newton 

(1725-1807) e do filantropo John Thornton (1720-1790), interessou-se pelo protestantismo, o que não 

agradou a mãe e o avô do menino, que o trouxeram de volta a Hull em 1771.  

Adolescência. Em 1776, aos 17 anos, foi para o colégio St. John’s, na Universidade de Cambridge. 

Com a morte do tio e do avô, tornou-se economicamente independente. Neste período, observa-se o exa-

cerbar de seu porão consciencial, ficando imerso na vida social estudantil em um estilo de vida hedonista, 

envolvendo jogos de cartas, apostas e bebidas até altas horas da noite, além do desinteresse pelos estudos. 

Apesar disso, conseguiu obter os títulos de bacharel em 1781 e mestre em Artes Liberais, em 1788. 

Política. Wilberforce destacava-se por sua presença de espírito, generosidade e comunicabilidade 

excepcional, o que fazia dele uma figura popular com vários amigos. O principal deles foi William Pitt 

(1759-1806), filho do primeiro-ministro de mesmo nome, que o influenciou a entrar na vida política. 

Ambos, com apenas 21 anos de idade, tornaram-se membros do Parlamento inglês. Como costume da 

época, Wilberforce dispendeu cerca de 9 mil libras esterlinas, o equivalente hoje a cerca de 2,4 milhões 

de dólares, para receber os votos necessários para sua eleição, e como não dependia de pressões eco-

nômicas, não se vinculou a partido algum. 

Viagem. Destacava-se no Parlamento por sua grande eloquência, apoiando o amigo Pitt nos de-

bates. Em 1783, ambos realizaram uma viagem à França, onde conheceram as principais figuras políticas 

da época, tais como Benjamin Franklin (1705-1790), General Lafayette (1757-1834), a rainha Maria 

Antonieta (1755-1793) e o rei Luís XVI (1754-1793).  

Amigo. No mesmo ano, a convite do rei, William Pitt torna-se primeiro-ministro aos 24 anos, sendo 

até os dias atuais o mais jovem premier inglês. Wilberforce não assume nenhum ministério, em parte de-

vido a sua necessidade de não se filiar a nenhuma posição partidária e por outro lado devido aos seus 

recorrentes atrasos, além de um problema crônico de visão que o afligia desde o nascimento e que difi-

cultava suas leituras. Em 1784, o Parlamento foi dissolvido, porém Wilberforce foi reeleito pelo estado de 

Yorkshire, a cadeira mais influente do país na época, aos 24 anos. 
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Conversão. Ainda em 1784, percorre uma viagem pela Europa em companhia de sua mãe, sua irmã 

e também de Isaac Milner (1750-1820), brilhante irmão mais jovem de seu amigo Joseph Milner. Esta 

viagem é particularmente importante, devido à conversão ao protestantismo feita por Wilberforce, 

mudando seus hábitos para uma maior autocrítica quanto a falta de priorização de seu tempo livre, a eli-

minação de diversas vaidades como a busca por distinção, e melhorando a forma como se relacionava 

com os outros, que em muitas vezes, utilizava-se de ironia e sarcasmo. Essa mudança de valores inicial-

mente não é bem-vista pelos membros do Parlamento, pois a religião não era aceita pela sociedade ins-

truída da época, porém aos poucos Wilberforce torna-se exemplo de retidão e caráter aos colegas de pro-

fissão, aumentando seu respeito e influência perante eles. 

Mudança. Neste período, solicita apoio espiritual do clérigo John Newton, ex-capitão de navios 

mercantes e que abdicou de toda sua vida para dedicar-se à religião. Tanto ele quanto William Pitt o acon-

selharam a se manter na política. Wilberforce acede, porém, buscando praticar os valores da ética cristã 

na vida pública e privada e dedicando-se ao que considerou suas duas grandes tarefas: a abolição da es-

cravidão e a erradicação da imoralidade. 

Causa. A decisão em defender a causa abolicionista deriva desta mudança de valores, ao constatar 

o quão incoerente e perverso eram as trocas comerciais escravocratas. Interessado na reforma humanista, 

entre os anos de 1784 e 1787, teve contato com várias pessoas que o influenciaram, tais como o cirurgião 

James Ramsay (1733-1789), que expôs com detalhes as fissuras do sistema de comércio negreiro,  

e o amigo Thomas Clarkson (1760-1846), cujo trabalho em conjunto pela causa foi essencial para o su-

cesso desta causa. Por meio destes, conhece os grupos influentes pró-abolição, como os Quakers e os Tes-

tonitas, que reuniam e divulgavam evidências dos males da escravidão, atraindo a atenção pública.  

Posicionamento. Ainda relutante, o posicionamento firme de Wilberforce em levar a causa anti-

escravocata ao Parlamento ocorre após três ocasiões críticas no ano de 1787, listadas em ordem de ocor-

rência: 

1.  Jantar. Reunião na casa do escritor Bennet Langton (1736-1801), com diversas personalidades 

do movimento abolicionista, em que Wilberforce assume que levaria a causa ao Parlamento. 

2.  Carvalho. Conversa com o amigo William Pitt e o futuro primeiro-ministro William Grenville 

(1759-1834), em que Pitt desafia Wilberforce a entrar logo com a causa anti-escravocrata antes que outro 

o faça. O local desta conversa ficou conhecido como “o carvalho de Wilberforce”.  

3.  Chamado. Aos 28 anos, Wilberforce pressente uma espécie de chamado divino, de que sua mis-

são a cumprir estava relacionada a supressão do comércio de escravos e a reforma moral da sociedade. 



16 
 

BORGES, Pedro.   A Força de Wilber: Análise                                                               Proexologia, Vol. 1, N. 1 | 2015 

Proexológica de William Wilberforce 

Contexto. Cabe aqui analisar brevemente o contexto histórico da época. A Inglaterra, uma das prin-

cipais potências políticas do século XVIII, possuía economia com grande representatividade de produtos 

produzidos por mão de obra escrava, tais como açúcar, tabaco e algodão. O comércio negreiro também 

era dominado pelos ingleses e as condições de transporte dos negros nos navios eram terríveis, ocasio-

nando em um elevado número de mortes e maus tratos. A influência dos ideais iluministas de liberdade, 

igualdade e fraternidade começava a tomar o formato de ações nos principais países da Europa: Ingla-

terra, França e Alemanha. Além disso, a Revolução Industrial ocorria literalmente a pleno vapor, com  

a transição gradual da produção artesanal para o uso de máquinas.  

Saúde. Um grupo de ativistas da época criou a Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade 

(tradução livre: Sociedade para Efetivação da Abolição do Comércio de Escravos), que pode ser consi-

derada uma das primeiras campanhas pelos direitos humanos no mundo. Wilberforce preparava-se para 

entrar com uma moção no Parlamento no ano de 1788, porém sua saúde declinou, desenvolvendo sérios 

problemas gastrointestinais, provavelmente relacionados ao estresse e que quase o levaram a dessoma. 

Passou longos períodos de convalescênça nas cidades de Bath e Cambridge e, para aliviar suas dores, rea-

lizava banhos com águas minerais e fazia uso moderado de ópio, substância a qual teve que recorrer por 

toda sua vida devido aos problemas de saúde. 

Moção. Neste período de afastamento, seu amigo Pitt deu início à moção até o retorno de Wilber-

force, que em maio de 1789 realizou seu primeiro grande discurso sobre o assunto da abolição, apoiado 

pelas evidências levantadas por Clarkson. Os debates se mantiveram até 1791, ano em que Wilberforce 

apresentou o projeto de lei contra o comércio de escravos. Este foi facilmente derrotado, em especial 

devido aos movimentos revolucionários insurgentes na época, que culminaram na Revolução Francesa  

e que geravam um clima nacional de desconfiança da parte dos conservadores. Tal conjectura e algumas 

discordâncias de posição quase afetaram sua amizade com Pitt, pois a figura de Wilberforce em muitos 

casos foi associada à de um revolucionário, apesar do conservadorismo moral de sua conduta religiosa. 

Tentativas. Wilberforce continuou propondo projetos de lei contra a escravidão durante a década 

de 1790, porém sem sucesso, devido ao clima de guerra entre Inglaterra e França, apesar do apoio de par-

lamentares como Charles James Fox (1749-1806). A guerra existente entre Inglaterra e França dificultou 

a movimentação da causa abolicionista e Wilberforce, por vezes, tentou mover moções para que um acor-

do de paz fosse estabelecido. 

Casamento. Em 1797, aos 38 anos, publica seu livro mais vendido: A Pratical View of Christianity 

(tradução livre: Uma Visão Prática do Cristianismo), uma apologia ao Anglicanismo evangélico. Casa-se 

com Barbara Spooner (1777-1847), com a qual teve seis filhos: William (1798), Barbara (1799), Eliza-

beth (1801), Robert Isaac (1802), Samuel (1805), e Henry William (1807). Apesar dela não se envolver 
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diretamente na política, considera-se seu papel de fundamental importância no auxílio à melhora da saúde 

de Wilberforce e na sua retomada de ânimo quanto à causa abolicionista após as sucessivas derrotas.  

Retomada. Já no início do século XIX, Napoleão Bonaparte (1769-1821) reintroduz o comércio de 

escravos nas colônias francesas, de modo que a conduta abolicionista deixa de ser observada enquanto 

revolucionária. Em 1802, Wilberforce ajuda a fundar a Society for the Supression of Vice (tradução livre: 

Sociedade para Supressão do Vício), visando a reforma moral conservadora e afastando a conotação re-

volucionária a ele atribuída.  

Articulação. Com a chegada de novos parlamentares favoráveis ao fim do comércio de escravos  

e a dessoma de Pitt em 1806 impelindo a entrada de Grenville enquanto primeiro-ministro, o grupo pró-

abolição passa a se articular mais intensamente a favor da causa abolicionista. 

Gescon. Por meio de mudança de táticas, os parlamentares abolicionistas conseguem passar projeto 

de lei que impede a Inglaterra de aceitar escravos vindos das colônias francesas. Após esta aprovação, 

Wilberforce publica sua obra-prima, a “Carta para Abolição do Comércio de Escravos”, de 1806, docu-

mento de 400 páginas com a síntese de seu trabalho, livro fundamentol para a fase final da campanha. 

Ato. Grenville e Charles Grey (1764-1845) movem a causa no Parlamento até sua total aprovação 

em 25 de março de 1807. O Ato de Abolição do Comércio de Escravos tornava tal prática proibida em 

todo o Reino Unido, posteriormente afetando outros países que realizavam trocas comerciais com a Ingla-

terra. As homenagens pela aprovação desta lei foram concedidas a Wilberforce, pelo seu esforço contínuo 

e dedicação permanente à causa, que resultou em uma mudança no paradigma econômico e social da 

época. 

Animais. Wilberforce ainda foi um dos responsáveis pela criação da British National Gallery 

(tradução livre: Galeria de Arte Nacional Inglesa) da primeira instituição do mundo focada no bem-estar  

e proteção dos animais, a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (tradução livre: 

Sociedade Real para Prevenção da Crueldade contra Animais). Fundada em 1824, atualmente a associa-

ção conta com cerca de 1500 empregados, sendo a maior do mundo em seu segmento e atuando em loca-

lidades como a Europa, África e Ásia (Ano base: 2015). 

Abolição. A proibição e emancipação integral da escravidão somente se completou cerca de 25 

anos depois, com a assinatura do Ato de Abolição da Escravidão, em 26 de julho de 1833, três dias antes 

de sua dessoma, aos 73 anos. William Wilberforce foi cremado na Abadia de Westminster, e colocado em 

posição ao lado de seu amigo William Pitt. Sua vida e obra influenciou os valores e a prosperidade da Era 

Vitoriana da Inglaterra, posteriormente no século XIX. 
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ANÁLISE DA IDENTIDADE INTERASSISTENCIAL 

Identidade. Loche (2012) define a identidade interassistencial enquanto o “conjunto de caracte-

rísticas e circunstâncias particulares, singulares, capazes de distinguir determinada conscin ou consciex 

no contexto das relações de ajuda mútua pró-evolutiva”.  

Qualidades. Loche (2012) propõe 6 qualidades identitárias de qualquer proéxis, a serem utilizados 

para seleção de casos de identidade interassistencial. Eis, a seguir, a análise de tais características no per-

fil de William Wilberforce: 

Tabela 1 – Critérios para Identificação da Identidade Interassistencial de William Wilberforce 

Critério Descrição Descritores 

1. Interassistência Ocupação central 

assistencial. 

A tarefa exercida por Wilberforce foi assistencial, pois buscou ampliar  

o universalismo entre as consciências por meio da eliminação da escra-

vocracia presente na época. O padrão do grupo de assistidos foi de ne-

gros e escravos, porém envolveu toda a sociedade britânica. 

2. Convergência Dedicação quase ou 

totalmente integral à 

atividade. 

Devido a sua condição de independência financeira, Wilberforce dedi-

cou-se à causa do abolicionismo como seu principal projeto de vida. 

Chegou, inclusive, a alugar por um período uma casa próxima ao Parla-

mento, na qual reuniam-se diversos grupos envolvidos no projeto. 

3. Estabilidade Uma ou mais décadas 

dedicadas ao trabalho 

em questão. 

Contabilizando desde o momento em que Wilberforce posicionou-se em 

levar a moção do projeto abolicionista ao Parlamento, no ano de 1787, 

até sua dessoma poucos dias depois da aprovação do Ato de Abolição da 

Escravidão em 1833, somam-se, ao menos, 45 anos dedicados ao mega-

foco. 

4. Contribuição Padrão presente nas 

contribuições sociais 

efetivadas. 

Sua linha era bem definida dentro do grupo dos abolicionistas, atuando 

na frente política para aprovação das leis que impediam o comércio de 

escravos e, posteriormente, alcançar a abolição da escravidão em si. 

5. Distinção Associação ou expecta-

tiva dos outros à cons-

cin analisada. 

Apesar do projeto de lei aprovado não ter sido de sua autoria, todas  

as homenagens prestadas na época e após foram concedidas a ele pelo 

seu trabalho. Atualmente existem diversas biografias, monumentos e um 

filme especialmente produzido em tributo a contribuição social de Wil-

berforce em relação à causa do abolicionismo. 

6. Categoria Pertencente a determi-

nado grupo de assistên-

cia. 

Sua influência é destacada até hoje enquanto a principal personalidade 

do movimento abolicionista inglês. 

Com base nos critérios elencados, passa-se à análise dos componentes da identidade interassis-

tencial (LOCHE, 2012): 
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Tabela 2 – Análise da Identidade Interassistencial de William Wilberforce 

Sujeito interassistencial. William Wilberforce (1759-1833) 

Público-alvo proexológico. Negros e escravos de países vinculados ao Reino Unido. 

Problema evolutivo. Escravidão, comércio e maus tratos de negros enquanto base de desigualdade social de-

vido aos preconceitos culturais reinantes em sua época. 

Solução interassistencial. Aprovação de legislação referente ao abolicionismo na Inglaterra (séculos XVIII e XIX). 

Síntese (especialidade). Fundamentado na análise das variáveis anteriores, a identidade interassistencial pode ser 

sintetizada por aproximação na especialidade conscienciológica da Parapoliticologia. 

Proéxis. Segundo Loche (2012), é importante observar que “nem todo mundo com identidade inter-

assistencial tem proéxis, mas todo mundo com proéxis tem identidade interassistencial”. Para a avaliação 

a seguir, de caráter didático, e mediante os aspectos analisados na identidade interassistencial do bio-

grafado, este autor trabalhou com a hipótese de que William Wilberforce tinha proéxis instintiva, apesar 

de em sua época não existir o tratamento do constructo proéxis da forma como a Conscienciologia propõe 

atualmente.  

AVALIAÇÃO DA CONSECUÇÃO DA PROÉXIS 

Fórmulas. De acordo com Vieira (2005), “a identificação da proéxis individual pode ser feita atra-

vés de duas fórmulas: dos traços e da retribuição”. Eis, a seguir a avaliação do biografado segundo estes 

dois critérios: 

Tabela 3 – Avaliação dos Traços Pessoais de William Wilberforce 

Principais Traços-força (trafores) Principais Traços-fardo (trafares) 

1. Assistencialidade. 1. Debilidade somática. 

2. Incorruptibilidade. 2. Desorganização. 

3. Paradiplomacia. 3. Religiosidade. 

Hipótese de Megatrafor: Comunicabilidade. Hipótese de Megatrafar: Amadorismo parapsíquico. 

Hipótese de materpensene (síntese): Megafraternopensene. 

Tabela 4 – Avaliação da Retribuição Pessoal de William Wilberforce 

Aportes Recebidos Realizações Retributivas 

1. Família nuclear de mercadores e 

políticos. 

1. Atuação política para o fim do comércio e escravidão de negros. 

2. Riqueza financeira. 2. Utilização dos recursos para filantropia e manter-se politicamente 

independente, sem filiar-se a nenhum partido. 

3. Escolaridade formal em 

instituição renomada. 

3. Escrita da “Carta para Abolição do Comércio de Escravos”. Criação de es-

colas, instituições e da primeira sociedade contra crueldade aos animais. 
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Fases. De acordo com Vieira (2005), a vida humana pode ser dividida em duas fases técnicas quan-

to a execução da proéxis:  

1.  Preparatória. Do nascimento até os 35 anos de idade física.  

2.  Executiva. Dos 36 aos 70 anos de idade física (média de vida humana). 

Análise. Eis, a seguir, a divisão cronológica das fases de execução da proéxis e as respectivas rea-

lizações do biografado, separadas em duas etapas de acordo com as hipóteses de marcos existenciais con-

siderados por este autor (entre parênteses e em itálico): 

Tabela 5 – Fases Técnicas de Execução da Proéxis de William Wilberforce 

Fase Preparatória (0-35 anos) Fase Executiva (36 aos 73 anos) 

1ª Etapa (0-24 anos) 2ª Etapa (24-35 anos) 3ª Etapa (36-47 anos) 4ª Etapa (48-73 anos) 

8 anos: início da escolari-

dade formal, dessoma do 

pai e mudança para casa 

dos tios. 

17 anos: mudança para 

Cambridge e manifes-

tação do porão conscien-

cial. 

19 anos: independência 

econômica devido à he-

rança do tio e do avô. 

21 anos: início da vida 

política de parlamentar. 

24 anos: reeleição, via-

gens e conversão ao pro-

testantismo (Senso proe-

xológico? Revisão íntima 

dos valores intermissi-

vos?). 

28 anos: amadurecimento 

quanto à causa abolicio-

nista e posicionamento 

quanto à proposição de 

uma lei contra o comércio 

de escravos no Parlamento 

(Fim do porão conscien-

cial? Assunção da linha de 

atuação proexológica?). 

29 anos: finalização dos 

estudos e primeira crise de 

saúde. 

30-35 anos: tentativas frus-

tradas do projeto de lei 

abolicionista, sendo cons-

tantemente associado en-

quanto revolucionário, ape-

sar de seu conservadorismo 

moral e religioso.  

38 anos: publicação de seu 

livro mais vendido “Uma 

Visão Prática do Cristianis-

mo”, uma apologia ao An-

glicanismo evangélico. 

Casamento com Barbara 

Spooner 

 39 anos: nascimento do 

primeiro dos seis filhos do 

casal. 

47 anos: publicação da 

“Carta para Abolição do 

Comércio de Escravos”  

e aprovação do Ato de 

Abolição do Comércio de 

Escravos (Megagescon? 

Compléxis?). 

64 anos: publicação do 

manifesto “Apelo a Favor 

dos Escravos Negros das 

Índias Ocidentais”. 

65 anos: fundação da 

Galeria de Arte Nacional 

Inglesa e da Sociedade para 

Proteção à Crueldade 

contra Animais (Extra-

proéxis?). 

66 anos: aposentadoria de 

seu cargo político. 

70 anos: último discurso 

em prol da causa abolicio-

nista. 

73 anos: assinatura do Ato 

de Abolição da Escravidão, 

3 dias antes de sua des-

soma (Maximoréxis?). 

Prescrição. Vieira (2005) também cita 5 prescrições para o êxito proexológico, a seguir exem-

plificadas de acordo com a biografia analisada: 

1.  Disciplina. Ao total foram cerca de 5 décadas dedicadas à causa abolicionista, além do estímulo 

a diversas instituições educacionais e de direitos humanos por meio do trabalho voluntário e da doação de 

recursos em caráter filantrópico. 

2.  Atividade. Wilberforce caminhava cerca de 1 hora por dia, em geral acompanhado por amigos, 

propiciando a troca de ideias, ou mesmo sozinho, apreciando as paisagens devido à sua grande afeição 

pela natureza. 
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3.  Consciencialidade. As experiências parapsíquicas interpretadas pelas convicções religiosas do 

protestantismo transformaram a consciencialidade de Wilberforce, que passou a buscar a obtenção de 

coerência prática entre sua vida pública e privada e seus valores reais. 

4.  Vontade. Wilberforce possuía um forte senso íntimo de que os homens de alta classe em algum 

momento conceberiam a coisa certa a fazer, ou seja, atentariam para seus valores morais e perceberiam 

que o abolicionismo era algo terrível e desnecessário. 

5.  Amizades. Sem dúvida, as amizades foram essenciais para a realização de seu objetivo, a exem-

plo de Joseph e Isaac Milner, John Newton, James Ramsay, Hannah More, Charles Middleton e William 

Grenville, entre outros, com destaque especial para o relacionamento existente com William Pitt e com 

Thomas Clarkson.  

Invéxis. Wilberforce possuiu características precoces a serem consideradas pelos inversores. Em 

linhas gerais, para Vieira (2005), o inversor pode ser definido como “uma conscin que iniciou a exe-

cução de sua proéxis, com autoconsciência, desde cedo”. Além de ter entrado na vida política com 

apenas 21 anos e auxiliado na causa abolicionista antes dos 26 anos, média da maturidade biológica, 

ressalta-se sua dedicação exclusiva à sua linha de atuação durante toda a vida e a opção pelo casamento 

convencional apenas aos 38 anos, tendo filhos também somente após esta idade.  

Completismo. Vale lembrar que não é possível delimitar se Wilberforce teve uma proéxis técnica 

ou instintiva (Vieira; 2005), no sentido estrito do termo, pois não há como verificar se ele fez Curso 

Intermissivo. Apesar desta limitação do estudo, infere-se que sua existência foi completista, atingindo seu 

objetivo assistencial e realizando transformações libertárias de impacto policármico, obtendo, portanto, 

saldo positivo em sua Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).  

Maxiproéxis. Além disso, percebe-se ao estudar a biografia de Wilberforce que o trabalho foi 

realizado por equipe de personalidades entrosadas, que se revezaram e complementaram-se em suas atua-

ções. Verificou-se a importância de montar parassociograma dessas personalidades envolvidas na causa 

libertária da abolição da escravidão devido a abrangência dos efeitos policármicos na história humana. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Objetivo. O artigo abordou a análise proexológica de William Wilberforce, personalidade histori-

camente reconhecida pelo trabalho assistencial na causa da abolição da escravatura na Inglaterra, e que 

posteriormente estendeu-se por todo o globo terrestre, o que pode ser evidenciado exemplo de compléxis. 
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Conclusão. A análise da biografia, identidade interassistencial e consecução da proéxis em questão, 

levando em consideração as variáveis da especialidade Proexologia, contribuiu para melhorias do senso 

de otimização assistencial da própria existência deste autor. Além disso, possibilitou a ampliação da visão 

de conjunto quanto ao impacto evolutivo gerado pela atuação entrosada e constante de grupos de cons-

ciências afins à reurbanização planetária. 
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