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Waldo Vieira – Informações biográficas 

 
Waldo Vieira nasceu em Monte Carmelo, Minas Gerais, em 12 de abril de 1932, filho do dentista Armante 
Vieira e da professora Aristina Rocha. Pesquisador independente, escritor e professor, graduou-se em 
Odontologia (1954) e em Medicina (1960), com pós-graduação em Plástica e Cosmética em Tóquio, Japão. 
Foi o propositor das neociências Projeciologia e Conscienciologia, sistematizadas nos tratados 
“Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano” (1986) e “700 
Experimentos da Conscienciologia” (1994). Sensitivo, ainda na infância iniciou seus estudos sobre as 
habilidades parapsíquicas (percepção extrassensorial, mediunidade, paranormalidade) e tornou-se, 
posteriormente, membro das principais instituições internacionais e nacionais de pesquisa do 
parapsiquismo, a exemplo da SPR – Society for Psychical Research (Londres, Reino Unido), ASPR – 
American Society for Psychical Research (Nova York, EUA), Associação Brasileira de Parapsicologia (Rio 
de Janeiro - RJ) e CEAEC – Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (Foz do Iguaçu – PR).  
 
O pesquisador escreveu dezenas de livros e centenas de artigos relacionados à pesquisa da consciência, 
de caráter científico, porém sempre apontando a necessidade de um paradigma que considerasse o 
fenômeno consciencial (e, portanto, o parapsiquismo humano) para além da matéria ou do cérebro biológico 
apenas. Antes disso, nas décadas de 1950 e 1960, atuou no Movimento Espírita. 
 
A psicografia (escrita mediúnica), manifesta aos 13 anos, foi aperfeiçoada e, já com 23 anos, quando 
conheceu o famoso médium Chico Xavier, já estava plenamente desenvolvida. Desde o início, o encontro 
de Vieira e Xavier sinalizava ser promissor: o primeiro livro psicografado em coautoria foi “Evolução em Dois 
Mundos”, publicado em 1958. No Espiritismo, Vieira psicografou dezenas de obras solo ou em parceria com 
Chico Xavier, além de várias outras ações assistenciais, como a fundação do centro “Comunhão Espírita 
Cristã”, na cidade de Uberaba (MG). Em 1966, desliga-se do Movimento Espírita e passa a dedicar-se à 
pesquisa independente, radicando-se na cidade do Rio de Janeiro. 
   
Projetor consciente desde os nove anos, o que equivale a dizer que tinha experiências lúcidas fora do corpo 
desde o início da década de 1940, tornou-se a referência mundial quando o assunto é Projeciologia, o 
estudo técnico deste fenômeno, principalmente após a publicação, em 1981, do livro “Projeções da 
Consciência”, onde propõe publicamente, de maneira inédita, a especialidade. Ainda na década de 80, é um 
dos fundadores do IIP, atual IIPC – Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, instituição de 
educação e pesquisa reconhecida como de utilidade pública federal a partir de 1998 e que completou 27 
anos de existência no último mês de janeiro. 
 
Em 2000, Vieira muda residência para Foz do Iguaçu e passa a morar no campus do CEAEC. A partir de 
então, concentrou os esforços pessoais na aglutinação de pesquisadores interessados na expansão dos 
trabalhos da Conscienciologia na Tríplice Fronteira, visando à instalação do bairro Cognópolis, também 
conhecido por Bairro do Saber ou Cidade do Conhecimento, de modo semelhante ao que havia feito em 
Uberaba décadas atrás com o Parque das Américas. Oficialmente criado através do Decreto Municipal 
18.887, de 20 de maio de 2009, possui seis condomínios residenciais, quatro em implantação, vinte 
instituições de pesquisa da Conscienciologia (várias delas fundadas pelo próprio Vieira), o Hotel Mabu 
Interludium Iguassu Convention, além de projetos em construção, a exemplo da Ágora Cognopolita e o 
Megacentro Cultural Holoteca, projeto arquitetônico assinado por Oscar Niemeyer. Na sustentação destes 
megaempreendimentos, está o aporte humano de mais de 800 voluntários, que transferiram domicílio para 
Foz do Iguaçu, afora os iguaçuenses com colaboração diária. 
 
Com a vida inteira dedicada à pesquisa, docência, autorado e interassistência, nos últimos meses dedicava-
se às minitertúlias conscienciológicas, que aconteciam diariamente no Tertuliarium, no campus do CEAEC, 
e ao terceiro volume de sua obra “Léxico de Ortopensatas”, que deixa no prelo. Conforme sempre fazia 
questão de enfatizar, todas as atividades intelectuais que desenvolvia eram inteiramente orientadas pelo 
Princípio da Descrença, que enuncia que “não se deve acreditar em nada”, pois o mais importante para 
cada indivíduo é usar o senso crítico, o raciocínio e aprender com as próprias experiências. 
 
Waldo Vieira veio a óbito no dia 02 de julho de 2015, em Foz do Iguaçu (PR) depois de sofrer um AVC.  
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