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“Toda verdade passa por três estágios.
 Primeiro, é ridicularizada; segundo, é
 violentamente hostilizada; terceiro, é

 aceita como autoevidente.”

Arthur Schopenhauer

“Fé inabalável só aquela que pode 
encarar a razão frente a frente em 
qualquer época da humanidade.”

Allan Kardec



Crê-se na Morte o Nada, e, todavia,
A Morte é a própria Vida ativa e intensa,

Fim de toda a amargura da descrença,
Onde a grande certeza principia.

O meu erro, no mundo da Agonia,
Foi crer demais na angústia e na doença

A alma que luta e sofre, chora e pensa,
Nos labirintos da Filosofia...

E no meio de todas as canseiras
Cheguei, enfim, às dores derradeiras

Que as tormentas de lágrimas desatam!...

Nunca, na Terra, a crença se realiza,
Porque em tudo, no mundo, o homem divisa

A figura das dúvidas que matam.

Antero de Quental, “Fatalidade” (1)
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APRESENTAÇÃO

“O Senhor dos Céus e da Terra não habita em templos 
feitos pelo homem…ele mesmo dá fôlego a tudo, supre a cada 
necessidade…Seu propósito é que as nações buscassem a Deus 
e, tateando, viessem a encontrá-lo, embora não esteja longe de 
nenhum de nós. Pois Nele vivemos, nos movemos e existimos.” 
Atos 17:24-28

Paulo de Tarso, anunciando as boas-novas em Atenas, traz 
a revelação sobre a natureza última da amorosa Consciência Cós-
mica. Entretanto, em função do orgulho dos acadêmicos daquele 
tempo, a mensagem não encontrou eco. O mesmo se dá até os 
dias atuais, onde a academia, revestida de altivez, nega, muitas 
vezes, o grande corpo de evidências que demonstram a real na-
tureza do Espírito. “O olho que tudo vê” o faz através dos nossos 
olhos, pois somos o templo onde Ele habita e pelo qual atua. 

Neste livro o leitor encontrará um caminho para tatear 
para a fonte que nunca seca e que nos chama por diversos cami-
nhos e nos aguarda para curar nossas feridas. Não obstante, para 
isso é condição sine qua non que neguemos a nós mesmos, acei-
temos nossa fragilidade, compreendamo-nos como instrumen-
tos de uma tarefa maior, cada qual como uma flor em um imenso 
jardim. O perfume exalado por nós depende, portanto, do néctar 
divino, que nos sustenta. Precisamos deixar que a luz dissipe nos-
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sas sombras para que o Sol nos ilumine e faça-nos florescer com 
desenvoltura, ao ponto de darmos frutos repletos do néctar que 
dá vida a tudo. A negação de nós permitirá a percepção subjetiva 
e racional que somos parte da Consciência Imortal, que se revela 
em tudo que há, que é imperecível, imutável, eterna, infinita e 
soberanamente justa, boa e bela. Como nos advertiu Jesus em 
várias ocasiões, ouça quem tiver ouvidos para ouvir. A terceira re-
velação é fruto da misericórdia para aqueles que, ensoberbados 
como eu, não haviam entendido a mensagem do inolvidável mes-
tre. Este livro é o produto Dele, através de instrumentos Dele, no 
qual tive a felicidade de voluntariamente servir de veículo, apesar 
de ser frágil vaso de barro. Apresenta mais uma vez, um entre 
tantos caminhos para buscar os filhos pródigos escravizados em 
si mesmos, a fim de que possamos entender que somos feitos 
livres para amar, compreender e crescer em entendimento e ra-
zão. A tarefa é Dele. Os dons e talentos, também. Todavia, a liber-
dade é nossa, posto que ele não quer ninguém no cativeiro, mas 
servidores voluntários que possam viver a plenitude da beleza da 
vida, aceitando seu amor incondicional e seu perdão ilimitado, 
quando nos arrependemos e rogamos por auxílio e entendimen-
to. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. 
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PREFÁCIO

Você acredita somente naquilo que pode ser medido, 
pesado, aferido objetivamente, em termos matemáticos? Na 
sua concepção de mundo, o discurso religioso e espiritual ca-
rece de bases sólidas que lhe confiram credibilidade científica? 
Você nunca conseguiu sentir-se à vontade em nenhuma religião 
porque sua visão de mundo é calcada em explicações racionais 
e não consegue integrá-la a uma visão espiritual da vida? Pois 
bem, sente-se confortavelmente, pegue um café, aguce seu ra-
ciocínio, pois o autor deste livro estará olhando nos seus olhos, 
e de forma terna e acolhedora, o conduzirá por um universo de 
argumentos articulados que o farão repensar seriamente sobre a 
ciência, a vida e seus significados. Esta obra é feita para você, que 
precisa ser convencido pela razão, pela lógica, pelos fatos. Mas se 
você, leitor, já está convicto da realidade espiritual, ele também 
lhe será deveras agradável e útil, pois permitirá organizar suas 
crenças nos trilhos sólidos de reflexões filosóficas e de evidências 
científicas da atualidade.

A multissecular empreitada humana de exploração e de 
descoberta das leis que regem a Natureza nos trouxe para um nó 
górdio. Nossa ciência transformou-se numa “fábrica de comodi-
dades”, como asseverava Pietro Ubaldi. E isso significa que, a par 
de sua espetacular capacidade de nos proporcionar bem-estar 
e longevidade, não tem sido eficiente em gerar mais felicidade. 
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O avanço da psicofarmacologia e das neurociências, de grande 
magnitude nos últimos 30 anos, não logrou diminuir os índices de 
suicídio, não reduziu as taxas de depressão nem dos transtornos 
de ansiedade. Quanto mais resolvemos os problemas da relação 
do homem com o seu ambiente, no que tange às comunicações, 
aos deslocamentos intercontinentais, de controle de infecções e 
epidemias, etc., tanto mais se nos afiguram pungentes os proble-
mas da alma, expressos nos dolorosos dilemas existenciais que 
conhecemos bem. 

Não seria de se esperar um resultado melhor? O Ser Huma-
no liberto da luta ácida pela vida, vencedor dos embates contra os 
agentes climáticos, tendo saneado brilhantemente os problemas 
relativos à subsistência, não haveria de ocupar-se da sua própria 
felicidade? Eis que, na busca da conquista exterior, perdeu-se a si 
mesmo. E a estrutura de pensamento que o fez tanto progredir no 
mundo fenomênico, também o levou, sem bússola, a uma arma-
dilha. Mas calma! A solução desse dilema está sob nossos pés. A 
vida nos conduz, tanto como indivíduos, como coletivamente, a 
situações em que somente uma mudança radical de perspectiva é 
capaz de nos fazer progredir. O autor nos aponta de forma muito 
clara, utilizando-se mesmo da linguagem própria do filósofo e do 
cientista, os erros em que a humanidade se meteu, permitindo le-
vantarmos os pés que se afundam no niilismo materialista, rumo a 
uma visão mais profunda de ciência, apta agora a desvelar e inte-
grar no seu bojo conceitual os “elementos” fundamentais do Uni-
verso: o Espírito, a Consciência, Deus. Sem esses elementos não é 
possível compreender o Universo e a vida. Sem esses elementos 
não é possível caminhar rumo à ciência da felicidade.

Enfrentando com destemor e perspicácia todas as obje-
ções que os fisicalistas advogam em favor de suas “doutrinas as-
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sépticas” – o termo cabe, pois pensadores do materialismo che-
garam ao delírio de considerar a crença em Deus como resultado 
de uma espécie de vírus cognitivo –, o autor abre uma renova-
dora perspectiva para que se possa verdadeiramente integrar, 
no âmbito da ciência, fenômenos comuns da experiência huma-
na, como a telepatia, a mediunidade, as EQMs, a telecinesia, a 
reencarnação e suas respectivas influências no campo da saúde. 
Sabemos que os fatos têm primazia epistêmica sobre suas ex-
plicações. Mas quando os fatos, hoje ainda marginalizados pelo 
mainstream acadêmico, como aqueles vastamente produzidos 
pela mediunidade, são alinhavados a um arcabouço teórico-filo-
sófico que lhes sanciona a existência, ampliando as possibilida-
des explicativas da ciência, avançamos para um novo patamar: o 
da gradual mudança paradigmática.

Esta obra parece-me também de vital importância para a 
juventude de pensadores e estudantes universitários. Muito gran-
de tem sido a influência do currículo oculto das universidades, que 
de alguma maneira, tacitamente ou mesmo sem qualquer pudor, 
constrange os jovens a assumirem uma visão de mundo materia-
lista, única forma ensinada de se fazer ciência e supostamente de 
se ser respeitado como profissional, em áreas como as da saúde 
ou das exatas. As reflexões que o autor nos traz no primeiro ca-
pítulo, em que afirma que “cientistas devem se preocupar mais 
em serem honestos, íntegros, e criativos, não havendo nenhuma 
razão para a adesão compulsória ao monismo materialista ou ao 
ateísmo”, se bem compreendidas, podem servir de alento, uma 
réstia de esperança a estudantes idealistas, que se veem sob o 
jugo de uma ciência cega, incapaz de conduzir os homens à feli-
cidade e ao conhecimento de si mesmos. Os índices de suicídio 
em estudantes de medicina, em todo o mundo, segunda princi-
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pal causa de mortes nessa população, são um nefando resultado 
do status quo e de uma ciência sem alma, que não conforta nem 
traz esperanças, introjetada a fórceps como meio de sobrevivên-
cia por alunos ávidos por um lugar ao sol, por fazer-se pertencer 
a um grupo de iguais. Um teatro tragicômico que se desdobra nos 
meios acadêmicos, fenômeno que esperamos seja reconhecido 
como típico dos séculos XIX e XX, posto que, conforme Emanuel 
Burck dos Santos nos aponta de forma lúcida e corajosa, o rei está 
nu, restando ao presente século o trabalho de aguardar que as 
crianças ingênuas que ousaram denunciar o rei cresçam e se tor-
nem os novos acadêmicos, cientistas e catedráticos. O trabalho é 
o de sucessão de gerações, bem o sabemos. 

Os novos ares que ventilam no cenário das ciências do 
mundo também nos forçam a outra dedução lógica, decorrência 
dessa melhor compreensão das relações quânticas entre tudo e 
todos: não é possível uma separação absoluta entre objeto e ob-
servador. E essa ciência só será possível pela evolução moral do 
cientista, já que não existe neutralidade no Universo. O obser-
vador atua inexoravelmente sobre o objeto de sua experimen-
tação. O homem precisará amar o fenômeno, identificar-se com 
ele, senti-lo em profundidade, para só então ter acesso ao que 
hoje ainda é mistério; em outras palavras: a humanidade deverá 
tornar-se merecedora de tocar o sagrado, crer antes de duvidar; 
intuir, antes de analisar. Nesse ponto, as aparentes contradições 
entre o caminho percorrido pela ciência e pelas religiões deixam 
de ter sentido. São dois movimentos complementares, que têm 
uma destinação comum: o desvelar de Deus e de suas leis sobe-
ranas, nos diferentes planos da existência.

Enfim, caro leitor, você tem em mãos uma preciosidade. 
Esse livro pode retirar-lhe as escamas de sobre as córneas que 
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talvez ainda estejam a lhe embaçar a percepção de um univer-
so novo, infinitamente mais belo e inspirador. É com entusias-
mo que vivemos uma época em que a humanidade dispõe dos 
recursos tecnológicos e dos resultados da longa maturação das 
eras, para, enfim, compreender a realidade que a cerca. Que sua 
jornada, na leitura desta obra, seja tão prazerosa e reveladora 
quanto foi para mim.

Paulo Rogério D. C. de Aguiar
Médico psiquiatra, presidente da 

Associação Médico-Espírita do RS (Amergs).
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INTRODUÇÃO

A ideia de escrever este livro surgiu a partir de uma sé-
rie de conferências que proferi em relação às bases filosóficas 
da relação entre ciência e espiritualidade, bem como sobre as 
experiências de quase morte (EQMs), e também sobre relações 
mente-cérebro. As reflexões surgiram a partir de meu interesse 
pela ciência como forma de explicar a realidade, muito embora 
tenha passado a considerar a ciência, com o avançar do tempo e 
do entendimento, alijada e vazia se não houvesse um substrato 
moral. A busca pela moralidade me levou a questionar sobre as 
razões para o altruísmo, me levando à redescoberta da espiritua-
lidade que estava latente na formação da minha personalidade. 
À medida que fui aprofundando o estudo dessas questões, me 
deparei com lacunas enormes e com conceitos frágeis ou falsos, 
que são ensinados como verdadeiros e definitivos na faculdade 
de medicina, amiúde subliminarmente, como o de que a mente é 
produto do cérebro, ou de que a ciência é superior à religiosidade 
intrínseca como entendimento da realidade última. Outrossim, 
não era raro me deparar com pressupostos de que a ciência esta-
ria ligada a um tipo de homem com intelecto superior, ao passo 
que a espiritualidade, ou religiosidade, estaria ligada a homens 
de intelecto limitado, e que, portanto, seriam incompatíveis, 
sendo a ideia de Deus infantil, ultrapassada, primitiva, não cien-
tífica, e circunscrita a homens ignorantes (falácia ad hominem), 
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pois que a realidade última é a objetiva (terceira pessoa) e que 
a subjetividade (primeira pessoa) é ilusória, entre outras falácias 
contraintuitivas provenientes de uma intelectualidade superficial 
e aparente. Este livro tem por missão introduzir o assunto entre 
aqueles indivíduos considerados livres pensadores, que não es-
tejam irremediavelmente comprometidos com modelos ideoló-
gicos, muito embora seguramente tenham seu próprio sistema 
de crenças e valores, seja ele materialista ou espiritualista. Não 
tem a pretensão de esgotar o assunto, mas o de despertar o lei-
tor para reflexões que o levem a aprofundar, por si mesmo, seu 
entendimento sobre essas relações. Propõe que o primeiro passo 
seja o de examinar com humildade o que aqui é apresentado, a 
fim de poder analisar ceticamente o assunto, porém não presun-
çosamente. Procuro expor conceitos negligenciados que deve-
riam alicerçar interessados em ciência, explorando seu significa-
do epistemológico e diferenciando pressuposições metafísicas de 
fatos científicos. O título provocativo, Consciência Imortal, procu-
ra trazer de volta ao cenário de possibilidades racionais e reais o 
da realidade última do plano mental, irredutível e imperecível, 
que usa o cérebro físico como seu transmissor dentro do simula-
cro em que vivemos neste mundo dos sentidos, mergulhados na 
cripta de Platão, iludidos por estreitos sentidos que nos remetem 
a uma percepção de faixas de comprimentos de onda limitados 
e que nos impedem de alcançar a realidade última diretamente, 
através do empirismo (experiência sensorial direta). Não obstan-
te, se não permitimos que nossa criatividade se oblitere pelo or-
gulho e preconceito, nossa percepção, ainda que limitada, é ca-
paz de nos mostrar uma realidade mais ampla, tal qual sutil fenda 
na rocha que nos permite apreciar, fracamente, a luz que há em 
torno da caverna. Então o racionalismo, vivido subjetivamente e 
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intersubjetivamente, pode nos fazer considerar que a estreiteza 
de nossa visão pode nos tornar cegos se a fenda for obliterada 
pela soberba advinda de uma estrutura de ego que se acha maior 
do que realmente é, e que nos impede de nos identificarmos com 
o todo universal, não mais como fragmentos conscientes, e sim 
como consciência imortal, única, transpessoal, universal, unidos 
à Consciência Cósmica que dá inteligência e propósito ao Uni-
verso, religando todos os seres através de uma força unificadora, 
fazendo do outro parte de nós, e vice-versa. Essa força, o amor 
incondicional, tal qual a mente per se, é irredutível, ou seja, não 
limitada a processos bioquímicos neuronais aleatórios. As bases 
filosóficas e a introdução ao corpo de evidência que sustentam a 
hipótese da imortalidade do mundo subjetivo pretendo apresen-
tar nos capítulos que compõem este trabalho.
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I. BASES FILOSÓFICAS DA RELAÇÃO
ENTRE CIÊNCIA E ESPIRITUALIDADE

A falta do conhecimento ou mesmo do entendimento de 
conceitos filosóficos básicos leva a uma incompreensão sobre a 
que de fato se refere o termo ciência. Do latim scientia, consiste 
na atividade intelectual e prática que abrange o estudo sistemáti-
co da estrutura e comportamento do mundo físico e natural, por 
meio da observação ou da experiência (2). Envolve a investigação 
de hipóteses através da experimentação, quando possível, ou da 
observação (estudos experimentais e estudos observacionais, 
respectivamente). Para fazer parte do escopo da investigação 
científica, uma determinada hipótese deve ser testável e refutá-
vel. Muitas vezes, hipóteses não testáveis do campo da metafísi-
ca são consideradas como “verdades científicas” como veremos 
adiante. Em primeiro lugar, é oportuno considerar que a ciência 
nos aproxima da verdade, ou seja, é uma aproximação da ver-
dade ou uma verdade relativa. Para o filósofo Karl Popper todo 
conhecimento é falível, corrigível e provisório, sendo que a refu-
tabilidade separa o que é científico do que não é, sendo que co-
locar em crítica toda e qualquer teoria permite o aprimoramento 
do conhecimento científico (3). Muitas vezes, pressupostos me-
tafísicos são tratados como verdade científica, como se dá com 
o monismo materialista no chamado cientificismo materialista. 
A seguir, trataremos de conceitos mais básicos do que o próprio 
conceito de ciência, como, por exemplo, o de epistemologia, a 
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fim de podermos entender por que uma coisa é confundida com 
a outra por mero desconhecimento do significado desses princí-
pios básicos. 
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Ensaios sobrE ConCEitos básiCos Em FilosoFia

“Ciência existe para refutar dogmas; en-
tretanto, dogmas podem ser introduzidos 
quando axiomas científicos não demons-

trados nos levam a rejeitar fatos incompa-
tíveis com eles. Fatos podem ser apenas 

verdadeiros ou falsos, nunca paranormais. 
Assim, eles não podem ser rejeitados a 

priori mesmo quando parecem implausí-
veis com respeito ao nosso conhecimento 
atual: qualquer outra interpretação impli-

ca em risco de transformarmos conheci-
mento em dogma.”

Facco e Agrillo (4)

O estudo da natureza do conhecimento, bem como do es-
copo e da aquisição do mesmo, ao contrário do que pode pare-
cer inicialmente, não cabe à ciência, mas sim a epistemologia (5). 
Há duas escolas epistemológicas: o empirismo, que tem como 
exemplo de representantes os filósofos David Hume, George Ber-
keley e John Locke; e o racionalismo, que tem como exemplo os 
filósofos Benedict de Spinoza e Gottfried Leibniz. O empirismo 
sustenta que o caminho para o conhecimento da verdade se dá 
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através da experiência sensorial, enfatizando a importância da 
observação objetiva, exterior, em terceira pessoa. Já o racionalis-
mo sustenta que o caminho para a verdade ocorre por meio do 
processamento racional e lógico mental, enfatizando o proces-
samento interior, subjetivo, interno, em primeira pessoa. René 
Descartes (1596-1650), que é comumente considerado o pai da 
filosofia moderna, frequentemente é visto através de um misto 
de mitos e concepções equivocadas sobre seu pensamento (6), 
como o que atribui que ele foi o primeiro a realizar uma radical 
separação entre corpo e mente, e que seu errôneo e não cien-
tífico dualismo trouxe dano à ciência ocidental (7). Teve grande 
influência sobre o conceito exposto acima a concepção equivo-
cada sobre Descartes que está presente na obra de Gilbert Ryle, 
filósofo de Oxford, que, em 1949, publicou a obra The Concept of 
Mind, onde descreve a doutrina cartesiana sobre a relação men-
te-corpo como o “fantasma na máquina” (ghost in the machine) 
(8). Daniel Dennett, filósofo materialista e discípulo do pensa-
mento de Ryle, conclui que o dualismo cartesiano é fundamen-
talmente anticientífico. De fato Descartes apresenta em sua obra 
a dualidade de substância: res extensa (corpo, cérebro, matéria) 
e res cogitans (consciência, mente, espírito), mas em nenhum 
momento faz uma abissal separação entre as substâncias (6,7), 
apenas não reduzindo uma à outra, considerando-as, portanto, 
irredutíveis. Em contraposição ao dualismo cartesiano posto des-
sa forma, temos o monismo materialista, ou fisicalismo, ou sim-
plesmente materialismo. Segundo essa tese metafísica, só existe 
uma substância (monismo) que é a matéria, sendo que a mente 
e seus atributos podem também ser reduzidos a um epifenôme-
no de redes neurais (reducionismo materialista). Além do monis-
mo materialista há ainda o monismo idealista, que é o oposto 
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do monismo materialista. No idealismo o reducionismo se dá às 
avessas, ou seja, só há a substância mental, sendo o mundo ob-
jetivo (terceira pessoa) uma ilusão do mundo subjetivo (primeira 
pessoa). Segundo esse pressuposto metafísico, o Universo está 
mais para um grande pensamento que para uma grande máquina 
(Sir James Hopwood Jeans, 1877-1946), sendo a realidade última 
o mundo das ideias, ou mundo platônico. O idealismo também 
pode ser chamado de pampsiquismo ou ainda, na visão do filó-
sofo da mente David Chalmers, de fenomenalismo ou monismo 
imaterial (em contraposição aos conceitos do monismo materia-
lista em relação ao epifenomenalismo mental) (9). Embora, ob-
viamente, nem o monismo materialista nem o monismo idealista 
admitam o dualismo, há espaço para o dualismo de substância 
em algumas formas de espiritualismo, como o mesmerismo, es-
piritismo, gnosticismo, teosofismo, etc. As doutrinas espiritualis-
tas podem, portanto, ser monistas (idealismo) ou dualistas. Ao 
contrário do que pode parecer a uma análise mais superficial, 
o cristianismo pode ser monista na visão católica (ressurreição 
do corpo) ou dualista na visão aristotélica. Na verdade, a sepa-
ração radical entre mente e corpo pode ser mais atribuída aos 
pensamentos de Aristóteles e Plotino que ao de Descartes (6). 
Na verdade, parece que Descartes entendia o mundo em termos 
de três entidades básicas: coisas materiais (matéria), pensamen-
to (mente) e a união corpo-mente (pessoas). As relações entre 
corpo e mente, segundo a visão cartesiana, são explicadas em 
termos de leis psicofísicas que constituem a natureza de mentes 
encarnadas (incorporadas). Em resumo podemos dizer que o mo-
nismo materialista é o oposto do monismo idealista, assim como 
o reducionismo materialista é o oposto do dualismo cartesiano, 
porque essa última visão de mundo não reduz a mente a um pro-
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duto da matéria, mas a coloca como uma substância primária, tal 
qual a matéria. 

Não obstante, frequentemente o pressuposto metafísico 
materialista é encarado como verdade científica, embora não 
possa ser demonstrado nem refutado, não sendo passível de tes-
tes empíricos. Portanto, do mesmo modo que as teses idealistas 
e espiritualistas, pertence mais ao campo da fé (crença pessoal, 
subjetivismo) do que da demonstração (fato científico, objeti-
vismo). O cientificismo materialista é uma forma de ideologia 
que tem, muitas vezes, a pretensão de se confundir com o con-
ceito de ciência, como se fosse seu sinônimo. Frequentemente 
se observa que é ensinado que a mente é um epifenômeno de 
redes neurais, uma secreção de um cérebro produtor, segundo 
uma visão de causação ascendente (10). É dado a esse conceito 
um status de verdade científica, embora não passe de um pres-
suposto metafísico materialista, dentro da visão que confunde 
cientificismo com ciência. De acordo com o cientificismo mate-
rialista tudo que escapa a essa ideologia não pode ser encarado 
como ciência, deixando de reconhecer que essas conclusões se 
baseiam na fé em um sistema de crenças próprio que determina 
que a matéria seja a única substância do Universo e a ela tudo 
pode ser reduzido, inclusive a mente, a moral, o amor, a lógica, 
sem distinção entre o campo das ideias (res cogitans) e o campo 
da matéria (res extensa), em contraposição ao dualismo cartesia-
no. Assim considera a mente, ou a consciência, como uma ilusão 
ou um produto ilusório, assim como se dá com a moral e com 
outros conceitos abstratos, como o amor (reduzido, nessa visão 
de mundo, a meros processos bioquímicos neuronais). É comum 
também observarmos que o cientificismo materialista se apo-
dera de outros conceitos como o de ceticismo filosófico (11). O 
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ceticismo filosófico é diferente de incredulidade ordinária, pois 
duvida de qualquer membro de uma classe de proposições. Um 
exemplo de ceticismo pode ser o de um jovem soviético que em 
1960 duvidava dos dogmas ateístas do Estado comunista. Ele era, 
portanto, cético em relação aos dogmas do materialismo utópico 
(12). Portanto, ceticismo não implica em materialismo ou ateís-
mo, embora materialistas e ateus sejam céticos em relação a ou-
tros sistemas de crenças. Em suma, o cientificismo materialista 
é a crença de que a ciência só é possível dentro do escopo do 
materialismo e que tudo que escapa a isso não pode fazer parte 
da ciência. Envolve a crença primordial na tese metafísica mate-
rialista. Cientificismo atribui que o conhecimento da verdade só 
pode ser obtido pela ciência, crente de que a ciência é necessa-
riamente materialista, sendo cética em relação ao que escapa a 
esse modelo. Em contrapartida, nas teses metafísicas espiritua-
listas dualistas há a crença de que a consciência é um fenômeno 
em si, e não um epifenômeno, contudo é cética à hipótese de 
que a mente pode ser reduzida à matéria ou que seja um produto 
dela. Não raro o cientificismo materialista usa como argumentos 
dois tipos de falácia: materialismo promissório e argumentum ad 
hominem. Na ausência de dados empíricos acerca de algum pro-
blema, como, por exemplo, como o cérebro produz a consciên-
cia, alguns cientificistas argumentam que ainda não há modelo, 
todavia, em um futuro próximo haverá. Segundo Popper (13), o 
materialismo promissório é uma espécie de profecia em que se 
promete que no futuro haverá explicação dentro do pressupos-
to materialista para determinado fenômeno ainda sem explica-
ção. Exemplificando: no futuro as redes computacionais terão 
consciência. Os profetas que profetizam essa promessa dão uma 
nota promissória com o compromisso de pagar os crentes com 
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a verdade em um futuro indeterminado. Isso se dá em relação à 
consciência há pelo menos 40 anos de pesquisa neurofisiológica 
(13). Como mencionado acima, outra retórica frequentemente 
usada por cientificistas é o argumentum ad hominem. Consiste 
no ataque ao homem para fugir do debate da ideia em si, quando 
não há argumentos que sustentem determinada tese (14). Um 
exemplo disso é desqualificar um autor que defende determina-
da ideia sem discutir a ideia em si. Nesse sentido uma bobagem 
dita por um gênio continua sendo uma bobagem, e uma verdade 
dita por um idiota continua sendo uma verdade. Abordarei um 
pouco mais da falácia ad hominem no capítulo sobre refutações 
ao ateísmo. Ainda quanto ao materialismo promissório, obser-
va-se que quando o modelo não explica fatos que podem ser ex-
plicados por outros paradigmas, nenhuma tentativa é feita para 
resolver essas dificuldades, e também nenhuma alternativa que 
escape ao materialismo pode ser oferecida. 

“Para quem tem fé, nenhuma prova é ne-
cessária; para quem não tem, nenhuma 

basta.”
Santo Tomás de Aquino

O comprometimento ideológico pode estar presente em 
qualquer lado que se observe, muitas vezes travestido de livre 
pensamento. Todos os seres pensantes têm seu próprio sistema 
de crenças, e o orgulho nos faz confundi-los como sendo a verda-
de. Bo Jinn (15) nos conta a parábola de um cientista que um dia, 
ao acordar, acreditava estar morto. Afirmou isso à esposa, que 
tentou todos os argumentos para dissuadi-lo da ideia, sem êxito. 
Foi então que ela o levou a uma junta de psiquiatras que, após 
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muito refletirem sobre o assunto, propuseram um desafio de ló-
gica ao paciente: mortos não sangram. Após longo debate conse-
guiram que ele aceitasse esse argumento, então um dos médicos 
tomou um alfinete e espetou o cientista. Tão logo o sangue surgiu 
do ferimento punctório, um dos psiquiatras se apressou em afir-
mar: “veja, você sangrou! Logo está vivo”. No entanto, o pacien-
te, olhando para o local da punção, de pronto afirmou: “vejam só 
vocês: mortos também sangram!”. Essa história ilustra bem que 
quando alguém está convencido de algo, não há argumento pos-
sível para dobrar o orgulho. Somente o humilde reconhecimento 
pode levar alguém a mudar de ideia, porém humildade é incom-
patível com presunção e soberba. 

O materialismo, embora pareça intimamente associado à 
ciência, não é por si só uma teoria científica, por ser um conceito 
muito amplo e não passível de testes empíricos ou de refutação 
(13). É uma tese metafísica cujo dogma central é o comprometi-
mento, por parte de quem o advoga, de que tudo que existe no 
mundo é material. Mas o que é, afinal, matéria? Segundo Imma-
nuel Kant, a totalidade do mundo, ou a “visão de mundo”, é so-
mente uma ideia racional, porém não um objeto possível de ser 
experimentado, ou seja, somente podemos conhecer a realidade 
como ela se apresenta para nós e não como a realidade é por 
si só (13,16). De acordo com o filósofo Saulo de Freitas Araújo, 
a matéria é pensada como condição última da experiência, não 
podendo ser confundida com nenhum fenômeno empírico parti-
cular, estando além do alcance do nosso conhecimento científi-
co, pois a ciência deve estar amparada em evidências empíricas. 
Ciência e materialismo são coisas diferentes, e a ciência é uma 
atividade epistêmica em permanente desenvolvimento (13). Re-
tomando a questão exposta acima: o que é, afinal, matéria? A de-
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finição seguramente sofreu metamorfose desde a dos atomistas 
da Antiguidade. Hoje o conceito de matéria como fora entendido 
por Leucipo, por Demócrito ou mesmo por Epicuro já não é mais 
aceito pela ciência contemporânea. Outrossim, conceitos abstra-
tos como os números (matemática), beleza, amor e pensamento 
não se enquadram facilmente em conceitos reducionistas ma-
terialistas. Retornarei a escrever sobre definições de matéria no 
capítulo sobre Física e Consciência (Teoria Quântica da Mente). 

Em suma, este primeiro capítulo mostra, ainda que resu-
midamente, conceitos básicos como o de epistemologia, ciência, 
monismo, dualismo, idealismo, materialismo, reducionismo, fisi-
calismo e cientificismo. A ideia central é desfazer o mito de que a 
ciência é necessariamente materialista, e que apenas explicações 
que sejam aceitas pela crença nos pressupostos metafísicos ma-
terialistas devem ser objetos de investigação científica. Também 
é de tornar explícito que hipóteses que escapem a essa visão de 
mundo podem sim ser objetos de pesquisa científica, contanto 
que testáveis e refutáveis empiricamente. Não há, portanto, ne-
nhuma adesão compulsória do método científico a modelos ateís-
tas e materialistas. Cientistas têm, cada qual, seu próprio sistema 
de crenças, e isso de modo algum deve desqualificar ou qualificar 
suas hipóteses científicas (argumentum ad hominem). Cientistas 
não precisam abdicar de uma ideia “de propósito” e de aceitar, 
ainda que contraintuitivamente, a ideia de “acaso” como força 
geradora da vida e da organização sintrópica (negentrópica, en-
trópica negativa) do Universo. Como veremos, aceitar o “acaso” 
ao invés do “propósito” não é contrário à muito bem fundamen-
tada teoria da evolução das espécies, nem tampouco contrário 
ao conceito de seleção natural. Cientistas não precisam desistir 
do conceito de Deus (ou Bhrama, ou Jeová, ou Alá, ou “elemento 
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estruturador do Universo”, ou “consciência cósmica”, ou “gran-
de arquiteto do Universo”, ou qualquer outra denominação para 
a “inteligência suprema e causa primária de todas as coisas”) a 
fim de serem dignos de credibilidade acadêmica. Isso simples-
mente não é uma hipótese científica, mas uma tese metafísica e, 
portanto, um sistema de crenças tal qual é o sistema de crenças 
oposto. Cientistas devem se preocupar mais em serem honestos, 
íntegros, e criativos, não havendo nenhuma razão para a adesão 
compulsória ao monismo materialista ou ao ateísmo. Outros con-
ceitos relacionados à espiritualidade, religiosidade, espiritismo, 
agnosticismo, ateísmo, naturalismo, teísmo e deísmo serão abor-
dados no capítulo sobre refutações ao ateísmo. Refutações essas 
evidentemente de ordem filosófica, mas não de ordem científica, 
conforme expus neste capítulo (não comporta testes empíricos, 
mas comporta questionamentos de ordem filosófica e lógica). A 
teoria da evolução das espécies também será revisitada em ca-
pítulo vindouro dedicado à sua análise dentro de um paradigma 
espiritualista.


