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1. INTRODUÇÃO 

 O panorama científico é subjacente à desenvoltura epistemológica que consolida seu 

status quo. Sob esse viés, articulando com a posição que a neociência Conscienciologia ocupa 

em relação às demais ciências, por meio da pesquisa bibliográfica presente na filosofia da ciência 

torna-se possível conceber os critérios que constituem seu estatuto científico, objetivando a 

identificação dos fundamentos epistemológicos que justificam sua cientificidade. Nesse ínterim, 

contempla-se a Conscienciologia como uma neociência em consonância aos critérios 

consensuais admitidos no âmbito científico, metodologicamente sistematizados e padronizados.  

 Analisar-se-á a configuração epistemológica que permeou o desenvolvimento do estatuto 

científico das experiências da consciência fora do corpo humano, investigando-os sob à luz da 

Conscienciologia, uma neociência1 proposta por Waldo Vieira2 em 1986 com a publicação de 

seu livro denominado Projeciologia, no qual emerge os elementos constitutivos que compõem o 

panorama das experiências da consciência fora do corpo humano.  

 À guisa de compreensão, faz-se necessário conceber o contexto em que se estabelece a 

articulação do desenvolvimento da neociência Conscienciologia, uma vez que a pedra angular 

que edifica sua cientificidade fundamenta-se no estatuto de ciência proposta pelo âmbito 

científico. Nesse ínterim, os critérios que contemplam tal estatuto, derivam do fenômeno 

diacrônico da filosofia da ciência, uma vez que a ciência é constituída por meio das 

circunstâncias históricas, sociais, políticas, econômicas e culturais. Desse modo, utilizar-se-á 

sucintamente das contribuições de autores como Karl Popper, Thomas Kuhn, Gaston Bachelard, 

Imre Lakatos, Ludwig Wittgenstein, Edgar Morin e Boaventura de Sousa Santos para subsidiar a 

discussão.  

                                                           
1 De acordo com Karl Popper (filósofo da ciência do século XX) citado por VUGMAN (2013), neociência é 
todo o escopo de conhecimento que busca sua inserção no panorama científico por meio dos critérios 
que constituem suas atribuições.  
2 (1932-2015); Médico, dentista e lexicógrafo nascido em Minas Gerais, fundador da Conscienciologia e 
propulsor do desenvolvimento científico dessa neociência.  



 
 

  

2. DESENVOLVIMENTO 

 O presente trabalho foi elaborado por meio de algumas etapas previamente estabelecidas, 

iniciando-se com a delimitação do tema e a relevância que este suscita no âmbito científico. 

Posteriormente, buscou-se constituir duas linhas de articulação teórica (o panorama do estatuto 

científico e a neociência Conscienciologia). Em seguida, objetivando a inter-relação do tema 

proposto, investigou-se através da filosofia da ciência autores pertinentes à discussão, 

identificando as correntes teóricas dessa área de conhecimento que justificam a cientificidade da 

Conscienciologia. Desse modo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica a partir da consulta de 

materiais disponíveis em livros, artigos científicos, sites e periódicos a respeito do tema, 

devidamente referenciados.  

2.1 O ESTATUTO CIENTÍFICO 

 O estatuto científico configurou-se por meio das circunstâncias históricas que 

constituíram seu fenômeno, sobretudo por meio das contribuições teóricas que se estabeleceram 

com a articulação das discussões epistemológicas oriundas da filosofia da ciência, ou seja, o 

panorama científico é subjacente à desenvoltura epistemológica que consolida seu status quo3 

(OLIVA, 2010). 

  De acordo com Karl Popper, conforme demonstra em seu racionalismo crítico, os 

critérios que denotam credibilidade ao saber científico são fenômenos provisórios, uma vez que 

as teorias que o sustentam são passíveis de reformulação. Desse modo, o estatuto científico 

emerge como uma conjectura, uma hipótese, ou seja, uma tentativa de correlacionar a 

coexistência dos dados obtidos por meio da experiência, buscando atribuir-lhes um rigor 

metodológico (VUGMAN, 2013). 

 Thomas Kuhn possibilita a identificação dos aspectos sociais que determinam a 

predominância do estatuto científico, colocando que a ciência evolui através de paradigmas que 

direcionam a atmosfera intelectual de uma sociedade, ou seja, discursos e métodos aplicados em 

um contexto que atribuem notabilidade ao saber científico, consensualmente concebidos na 

comunidade científica. “Considero paradigmas as realizações científicas universalmente 

reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma 

comunidade de praticantes de uma ciência” (KUHN, 2005, p. 12-13, grifo nosso). 

                                                           
3 Termo latim que faz referência ao estado atual em que se encontra determinados fenômenos. 



 
 

  

 Sob essa perspectiva, concebe-se o estatuto científico como um fenômeno submetido à 

fatores dinâmicos, inter-relacionados entre si e que estabelecem sua constituição. Desse modo, 

consoante à ideia de Kuhn, segundo qual os paradigmas determinam a articulação do 

desenvolvimento científico e de sua transitoriedade conforme afirma Popper, Gaston Bachelard 

em sua teoria da ruptura epistemológica defende que a transfiguração do panorama científico 

opera por uma configuração dialética, ou seja, o confronto de hipóteses antitéticas conduz à 

evolução científica, isto é, um paradigma abdica-se a fim de conceder lugar a outro. (FONSECA, 

2008). 

 Boaventura de Sousa Santos e Edgar Morin, apontam que após o Século XX houve um 

declínio no paradigma newtoniano-cartesiano e seus fundamentos mecanicistas, materialistas e 

deterministas subjacentes, possibilitando uma abertura em relação à novas metodologias 

científicas, ou seja, novos paradigmas tornam-se emergentes a fim de conceber a complexidade 

dos fenômenos que compõem o objeto de estudo de diversas disciplinas. Nessa acepção, o 

estatuto científico da pós-contemporaneidade afirma seus fundamentos epistemológicos no 

conceito de interdisciplinaridade, ou seja, a reintegração dos saberes e a identificação de suas 

inter-relações, conduzindo ao exercício do pensamento complexo de acordo com Morin 

(SANTOS, 1988; SANTOS & HAMMERSCHMIDT, 2012). 

 2.2 A NEOCIÊNCIA CONSCIENCIOLOGIA 

 Divergentemente da ciência convencional predominante no âmbito científico com seus 

princípios metodológicos baseados no paradigma newtoniano-cartesiano, que concebe 

exclusivamente o materialismo lógico-racional como o único meio de conceber a realidade, a 

neociência Conscienciologia possui seus elementos constitutivos em fundamentos 

epistemológicos holísticos e transcendentes, contemplando a complexidade e a 

multidimensionalidade em relação a natureza da constituição do ser humano, em que se concebe 

as dimensões extrafísicas, as percepções extra-sensoriais e a bioenergia cósmica. Desse modo, a 

dissonância da neociência em relação a ciência convencional emerge como consequência da 

impossibilidade de submeter os fenômenos do paradigma Consciencial às leis da física, uma vez 

que a Conscienciologia concebe a imaterialidade do ser como um fundamento epistemológico, 

ou seja, contempla a consciência como um fenômeno que transcende a esfera biológica e a sua 

manifestação apenas nos sentidos somáticos (RIBEIRO, 2010).  



 
 

  

 O paradigma newtoniano-cartesiano é bastante eficaz para resolver 

problemas do tipo linear [...]. Contudo, tal paradigma encontra muita 

dificuldade em explicar fenômenos complexos. No campo da Ciência, algumas 

propostas surgidas para substituí-lo foram: o paradigma Holográfico; o 

paradigma Sistêmico; a Ciência Pós-Normal; o paradigma Consciencial, entre 

outros. (RIBEIRO, 2010, p. 18, grifo nosso). 

 A Conscienciologia busca investigar cientificamente as manifestações da consciência em 

sua totalidade, adotando pressupostos teóricos apoiados na concepção de veículos de 

manifestações, identificando-se quatro instâncias que os constituem: holossoma (conjunto das 

instâncias integradas), soma (corpo físico), energossoma (corpo energético/vibracional), 

psicossoma (corpo astral/emocional) e mentalsoma (corpo mental). É sob essa ótica que se 

ilumina as experiências da consciência fora do corpo humano, uma vez que permite em um 

caráter lúcido a defluência da consciência ao fenômeno multidimensional (DAOU, 2010). 

 Em seu livro Projeciologia (1986), Waldo Vieira designa os fenômenos que compõem o 

panorama das experiências da consciência fora do corpo humano em neologismos para concebê-

los com exatidão, possibilitando a utilização consensual das denominações para as investigações 

científicas subsequentes (BERGER, 2011). Articula-se o fenômeno neológico às investigações 

filosóficas acerca da linguagem proposta por Ludwig Wittgenstein, afirmando que o jogo de 

significados que constituem sua utilização consensual por uma comunidade científica depende 

dos jogos de representações: a capacidade cognoscitiva de descrever e denominar as proposições 

que representam o conjunto de designações de determinados fenômenos (BARBOSA, 2012). 

 O acesso ao fenômeno multidimensional caracteriza a metodologia utilizada pela 

Conscienciologia para obter e registar as experiências da consciência fora do corpo humano. 

Desse modo, conforme propõe a epistemologia de Imre Lakatos, a credibilidade científica está 

submetida ao que denomina de metodologia dos programas de pesquisa, denotando um conjunto 

de sistemas que configuram técnicas de investigação de uma determinada ciência (SILVEIRA, 

1996). Nesse sentido, em 1994, Waldo Vieira funda em Foz do Iguaçu o Instituto Internacional 

de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) e o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC) em 1995, objetivando a investigação sistematizada e transmissão do conhecimento em 

relação as experiências da consciência fora do corpo humano, devidamente contemplados em 

critérios de observação, fundamentados nas experiências dos integrantes dessa ciência (VIEIRA, 

2008). 



 
 

  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O estatuto científico transfigura-se sob uma perspectiva dinâmica, constituindo-se por 

meio da interdependência e inter-relação entre os fatores sociais, políticos, econômicos e 

culturais. A neociência Conscienciologia suscita investigações minuciosas acerca dos elementos 

que constituem o fenômeno da existência humana, desencadeando uma reconfiguração no 

panorama científico a fim de incorporar o espectro de fenômenos intrínsecos às experiências da 

consciência fora do corpo. Incita-se no âmbito científico, sobretudo, o estímulo à investigação 

dos componentes do escopo dessa neociência, objetivando o reconhecimento do paradigma 

Conscienciológico.   
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