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25 Anos

do Livro
Projeciologia
Há 25 anos, era lançado o livro Projeciologia

– Panorama das Experiências
Fora do Corpo – escrito pelo médico e paranormal brasileiro Waldo Vieira.
Após passar 20 anos coletando todo tipo de informações existentes sobre
EFCs, Vieira publicou essa obra as próprias custas em 1986. Considerado
nos anos 1990 como referência básica sobre o assunto pela American
Society for Physical Research, o Projeciologia é uma obra notável pelo seu
conteúdo, pelo seu histórico e como um exemplo da capacidade de
realização humana.
A elaboração do Projeciologia teve início
ainda nos anos 60. Após ter deixado o
espiritismo, Vieira passou a dedicar-se a
suas atividades profissionais como médico e
aquilo o que viria a ser a missão de sua vida
pelas duas décadas seguintes: coletar e
organizar todas as informações disponíveis
sobre a projeção da consciência. Projetor
consciente desde os nove anos de idade,
Vieira já havia produzido vários livros
anteriormente, psicografados por ele mesmo
ou em parceria com Chico Xavier. Em 1981,
publicou seu primeiro livro sobre o assunto,
Projeções da Consciência. Nesse livro, o
autor descreve 60 experimentos pessoais de
projeção que vivenciou no final da década de
1970 e propõe a criação de uma nova
ciência, a Projeciologia, para estudar o
assunto.

Waldo Vieira
(Crédito: Wikimedia Commons - Welton Rodrigo Torres)
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Com o Projeções da Consciência, o trabalho de
Vieira no sentido de divulgar as projeções
conscientes ganhou corpo. No mesmo ano seria
fundada uma instituição denominada CCC – Centro
da Consciência Contínua – agregando vários
colaboradores de Vieira, com objetivo de divulgar o
fenômeno das projeções por meio de cursos e
palestras.
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A pesquisa de Vieira não se limitava ao fenômeno
das projeções conscientes, estendendo-se a
diversas outras áreas do parapsiquismo (1). No
início dos anos 80, Vieira sentiu que era hora de
publicar o material que havia organizado e passou
a escrever o livro que batizaria Projeciologia. Sua
proposta com esse livro era não somente divulgar
sua pesquisa, como também servir de base para a
criação da ciência Projeciologia. Conforme o autor
informa (2), em 11 de janeiro de 1985 ele
encerrou as pesquisas bibliográficas que tantos
anos e esforços consumiram e, pouco mais de um
ano depois, em 31 de janeiro de 1986, foi lançada
a primeira edição do livro (3).

1ª Edição do Projeciologia
A 1ª Edição do livro, publicada em 1986, foi
integralmente financiada pelo próprio Vieira, pois,
com 928 páginas, seu custo era muito elevado e, no
Brasil, por questões culturais, a publicação de livros
e o consumo literário eram muito limitados, mesmo
quando comparado a outros países da América
Latina. Trata-se de um quadro que, diga-se de
passagem, pouco mudou ao longo desses 25 anos.
A fim de dar ampla divulgação do livro, essa primeira
edição foi integralmente doada pelo autor para
bibliotecas e pesquisadores de todo o mundo.
Também receberam exemplares colaboradores de
Vieira, assim como alunos de seus cursos e pessoas
interessadas no assunto.
A 1ª Edição foi publicada nas oficinas da Editora
Universalista de Londrina, Paraná (4). O livro foi
estruturado em 17 capítulos, cada qual formado por
subitens ou minicapítulos relacionados ao tema do
capítulo. No total são 475 minicapítulos numerados
sequencialmente além de um minicapítulo
introdutório, não numerado. Vieira aplicou o máximo
de detalhismo quanto às referências bibliográficas
do livro, de tal forma que cada minicapítulo tem suas
próprias referências.
No 473º minicapítulo, o autor faz uma longa e
detalhada descrição da extensa revisão bibliográfica
que realizou durante 20 anos. A leitura desse último
capítulo dá ao leitor uma ideia mais clara da
imensidão que foi essa tarefa. O autor informa que
pesquisou um total de 46 mil obras editadas em 18
diferentes idiomas a fim de chegar à relação de
1907 obras citadas na bibliografia.
www.metaconsciencia.com
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Segundo Vieira, “foram selecionadas as referências
mais relevantes, deixando de lado as populistas,
extravagantes e que propunham elucubrações
fantásticas, assim como as que apresentavam
referências curtíssimas e irrelevantes” (2).
Ainda segundo Vieira, nas obras consultadas houve
o predomínio do inglês, com 910 referências
(47,71% do total) e, em segundo lugar, o português
com 589 referências (30,88% do total). Essas obras
foram publicadas em 28 países, sendo as mais
antigas oriundas da antiga Grécia e as mais
recentes relativas ao ano de 1984 (2).

Capa da 10ª Edição

Mudanças
Ao longo desses 25 anos, o Projeciologia passou por diversas mudanças em seu
conteúdo. Comparando a edição atual (décima) com a original, percebemos que as
principais diferenças são as apresentadas a seguir:
● O número de minicapítulos cresceu para 524;
● O número de páginas subiu para 1238;
● As antigas figuras ilustrativas feitas à mão foram substituídas por 43 gravuras feitas em
computador, 28 delas coloridas e dispostas no final do volume;
● O texto original foi acrescido de capítulos e termos (neologismos) relativos à
Conscienciologia;
● O glossário original, com apenas 15 termos, passou a ter 300 termos usados ao longo
do livro (a maioria neologismos), dos quais 50% são específicos da Conscienciologia;
● Foi acrescentada uma relação de 19 livros escritos pelo autor após 1986 e
● A editoração do livro foi feita em computador, o que possibilitou a substituição do índice
de assuntos por um índice remissivo, muito mais útil para realização de pesquisas no
texto.

www.metaconsciencia.com
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Repercussões e Desdobramentos
Ao longo de 25 anos, o Projeciologia ganhou 10
edições e teve um total de 26 mil exemplares
distribuídos gratuitamente ou comercializados.
Desse total, 19 mil publicados em língua
portuguesa o que é expressivo, dado o baixo
volume de vendas dos livros no Brasil,
considerando-se também que não se trata de um
livro barato. O preço atual da 10ª Edição é de
185 reais (U$ 110 ou € 80), caro portanto, para a
maioria dos leitores.
Em 1988 o CCC foi extinto, dando lugar ao IIP –
Instituto Internacional de Projeciologia – criado
para conduzir de forma profissional a divulgação
da Projeciologia proposta por Vieira. O IIP
possuía um quadro de diretorias e
departamentos especializados nas diversas
atividades técnicas e administrativas necessárias
a essa tarefa.

Timeline
1966: Vieira inicia suas pesquisas
1981: Propõe a Projeciologia
Criação do CCC
1985: Fim da pesquisa bibliográfica
1986: 1a Edição do Projeciologia
1989: 2a Edição
1990: 3a Edição

Com centenas de colaboradores do IIP promovendo
a divulgação das projeções conscientes de norte a
sul do Brasil e, posteriormente, até no exterior, por
meio de cursos, palestras, simpósios e congressos,
o assunto foi ganhando espaço na mídia,
geralmente avessa a esse tipo de assunto. Naquela
época, esse assunto conduzido de uma forma
diferente (não mística) por uma instituição
profissional era novidade e isso atraía os veículos
de comunicação (5). Dezenas de milhares de
pessoas compraram livros, assistiram a palestras e
cursos ministrados por Vieira ou por seus
colaboradores do IIP e, dessa forma, o assunto
tornou-se bastante popular no Brasil. A efetividade
dessas ações pode ser facilmente percebida hoje
ao se pesquisar o assunto na Internet brasileira.

1999: 4a Edição
5a Edição Princeps*
a

2002: 6 Edição
7a Edição (em inglês)
8a Edição Princeps* (em inglês)
2005: 9a Edição (índice chinês-inglês)
2009: 10a Edição
* Encardernação de luxo

Em 1994, com a publicação de um novo livro,
700 Experimentos da Conscienciologia, Vieira
passa a promover uma nova ciência denominada
Conscienciologia. Com isso, suas pesquisas em
torno da Projeciologia foram informalmente
deixadas em segundo plano. O IIP foi rebatizado
com a adição da palavra Conscienciologia e, com o
passar dos anos, passou a priorizar a divulgação
dessa “neociência”. Todos os livros que Vieira
publicaria posteriomente seriam focados em
aspectos da Conscienciologia. Não obstante, o
Projeciologia continuou a ser impresso e vendido,
estando atualmente na 10ª Edição.

www.metaconsciencia.com
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Número de Referências
Um dado curioso sobre o livro é que, apesar da
10ª Edição ter ganho 50 novos minicapítulos e de
ter 25% mais páginas, constam nela tão somente
as mesmas 1907 referências bibliográficas da
primeira edição. Foi empregado o recurso de
citar, no final de cada um desses novos capítulos,
outros livros do autor, escritos após 1986, como
referências, relacionados no final da 10ª Edição.

Críticas
A intenção desse artigo é homenagear os 25
anos do Projeciologia por meio de um breve
retrospecto histórico e descrição do seu
conteúdo. Não vamos, portanto, citar as críticas
que, certamente, o livro recebeu ao longo dos
anos. Eventualmente, faremos isso em outro
Boletim.
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Porque Ler o Projeciologia e
Como Fazer Isso
De um modo geral, o Projeciologia é, sem dúvida,
o livro mais importante sobre projeções da
consciência. É indispensável para uma pesquisa
mais séria sobre o assunto. No Brasil, a maioria
dos pesquisadores de projeções conscientes
possui esse livro. Ler um livro desse porte é uma
tarefa que exige esforço e dedicação. A primeira
leitura completa que fiz do livro teve início em
novembro de 1990. Usei o recurso de ler um ou
dois minicapítulos por dia, completando a leitura
ao cabo de um ano.

Futuro do Projeciologia
Com relação ao futuro do livro, podemos supor
que, em algum momento, uma edição digital será
lançada, facilitando assim o trabalho dos
estudiosos para localizar rapidamente trechos e
conteúdos de interesse por meio da filtragem de
termos e palavras chaves, além de possibilitar a
impressão dos minicapítulos individualmente.

Comparação entre a 1a e a 10a Edição

Onde comprar o Projeciologia
Shopcons: www.shopcons.com.br
Centros do IIPC: Acesse www.iipc.org para uma relação de endereços

www.metaconsciencia.com
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O quadro acima mostra uma comparação entre a 1a e a 10a Edição do Projeciologia.
Em azul estão destacados os capítulos que não sofreram acréscimo de conteúdo.

Exemplares Impressos por Edição
Total: 26.000 (3)
www.metaconsciencia.com
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Dalton Roque é um pesquisador das
Referências
EFCs e fenômenos parapsíquicos.

(1)Em
Conforme
comentava emcursos
seus cursos e palestras públicas proferidas no início da década de 1990,
seu siteVieira
consciencial.org
com
o
Projeciologia
ele
havia
publicado
metade do material que coletara em seus 20 anos de pesquisa. A outra
presenciais e à distância, CDs, livros
metade
seria materiais
publicada em
1994 em 700a Experimentos da Conscienciologia.
e outros
relacionados
ativiades
no ISC. – panorama das experiências da consciência fora do corpo. 1a Edição. Rio de
(2)suas
VIEIRA,
W. Projeciologia
Janeiro: Edição do Autor, 1986.
(3) VIEIRA, W. Projeciologia – panorama das experiências da consciência fora do corpo. 10a Edição. Foz do
Iguaçu: Editares, 2009.
(4)

VIEIRA, W. 700 Experimentos da Conscienciologia. 1a Edição. Rio de Janeiro: IIP, 1994.

As três primeiras edições foram publicadas pela Editora Universalista. As demais pelo IIPC e, mais tarde, pela
Editares.
(5) À guisa de exemplificação, como professor do IIP, em 1994 cheguei a ser entrevistado “ao vivo” no telejornal
Bom dia DF para falar sobre as atividades do IIP em Brasília.

Acesse www.metaconsciencia.com para ler os boletins anteriores.

Em http://fronteirastral.com relatos, discussões e notícias
sobre EFCs e outros estados diferenciados de consciência.
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