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FILOSOFIA 
ESTRUTURAS 
CONCEITUAIS  
E IDEOLOGIAS

Por questões práticas, para a compreensão 
dos fins propostos neste artigo, o autor se 
restringirá à investigação sobre a consciência 
ou espírito restrita apenas ao homem. No 
entanto, é reconhecimento do autor e da classe 
acadêmica que o debate sobre a consciência 
não está circunscrito apenas à espécie 
humana. Desde a década de 1980, pesquisas 
e descobertas sobre a consciência animal têm 
sido largamente debatidas em outras espécies 
animais, inclusive nos mamíferos (respeitando 
obviamente os devidos graus de consciência 
entre espécies animais). O Manifesto de 
Cambridge, promulgado em 7 de julho de 2012, 
foi a celebração da voz científica, atestando 
globalmente o reconhecimento da "sensciência" 
animal.
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Resumo

Neste artigo nossa propos-
ta é discutir a consciência 

ou o espírito, tendo como foco 
central o clássico “problema 
mente-corpo”, sob um viés de 
convergência que alia filosofia, 
ciência e teologia em uma mes-
ma premissa — a noção de que 
o espírito e a matéria compõem-
-se aspectos inseparáveis de uma 
mesma realidade —, de forma 
que, morrendo o aspecto físico-
-orgânico, o mental necessaria-
mente desaparece. Queremos 
com isso defender o argumento 
de que a doutrina da imortali-
dade do espírito foi um artifício 
heurístico introduzido pelos pri-
meiros teólogos e estudiosos da 
filosofia, no início da era cristã, 
e não por filósofos ou pelas filo-
sofias clássica e helênica gregas. 
Nossa proposta é, também, elu-
cidar o conceito original bíblico 
para “alma vivente”, nefesh, se 

alinhando aos conceitos de alma 
da filosofia aristotélica e ao ma-
terialismo helenista de Epicuro, 
que entendiam as condições da 
consciência (ou do espírito) e da 
matéria como partes integran-
tes de um sistema mutuamente 
mortal. 

Introdução 

Segundo o livro de Gênesis, 
quando Deus criou o homem, o 
formou com aspectos qualitati-
vos e quantitativos diferentes de 
qualquer espécie no planeta. No 
entanto, no que se refere à natu-
reza do homem, a pergunta que 
se coloca é se o Criador criou o 
homem como um sistema or-
gânico, qual seja, uma máquina 
viva e independente, com po-
tencial inato de ser consciente 
de si e do mundo, capaz de agir 
de forma moral e inteligente, ou 
confeccionou uma substância de 
natureza imaterial separada, com 
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potencial de autoconsciência e de 
sobrevida para além dos limites 
da matéria orgânica e do mundo 
físico, e a colocou no corpo (ou 
aspecto físico) do homem? Em 
outras palavras, no ato da cria-
ção, Deus criou o ser humano 
com o potencial da consciência(1) 
ou do espírito como um aspecto 
intrínseco e qualitativo deste or-
ganismo, pertencendo ao mun-
do físico e a ele ligado de forma 
inseparável, ou criou um espírito 
não-material e independente, e o 
ligou ao organismo apenas cir-
cunstancialmente? 

Essa questão, de natureza fun-
damentalmente filosófica e te-
ológica, tem sido largamente 
debatida nos últimos 70 anos 
no contexto da ciência, especial-
mente nos âmbitos das ciências 
do cérebro e cognitivas. Conhe-
cido em sua essência como o 
clássico “problema mente-cor-
po”, a relação entre a mente e o 
corpo, o espírito e a matéria, a 
alma e o organismo têm prepon-
derância sobre quaisquer outros 
aspectos e está no centro de todo 
debate e investigação. 

Assim, a concepção de que, 
por um lado, mente e corpo, es-
pírito e matéria são substâncias 
duais e distintas (dualismo de 
substância) estando, deste modo, 
circunstancialmente interligados 
no espaço e no tempo, separan-
do-se apenas na morte e, por ou-
tro lado, de que a mente e o cor-
po são aspectos distintos, porém 
de uma única e mesma realidade, 
tornou-se e ainda é um problema 
quase que insolúvel durante toda 
a história da filosofia e da ciência.

Neste artigo, nossa proposta é 
discutir o problema mente-cor-
po considerando os novos con-

ceitos e desenvolvimento de tec-
nologias avançadas nas ciências 
do cérebro e de recentes desco-
bertas no modo de se compreen-
der a relação da consciência 
com o corpo pela filosofia atual-
mente, ressaltando um possível 
ponto de convergência entre fi-
losofia, ciência e teologia sobre 
a mortalidade do espírito (ou 
consciência) na desintegração 
do organismo. Nossa proposta, 
nesse sentido, se atém à defesa 
da mortalidade da alma, o que 
implica o fenecimento da cons-
ciência juntamente com a morte 
de todo o organismo, conforme 
se evidencia na neurociência e 
filosofia da mente atuais, tendo 
em vista a semelhança com a 
doutrina bíblica da mortalidade 
da “alma vivente”, nefesh, o que 
implica a morte tanto do espíri-
to (ou da consciência) como do 
corpo (dimensão física). 

A concepção de um feneci-
mento de todo sistema que in-
clui a morte do aspecto físico 
juntamente com o mental vai 
de encontro à doutrina pagã da 
imortalidade do espírito ou da 
alma, após a morte física, in-
troduzida no cristianismo por 
teólogos cristãos estudiosos da 
filosofia grega, no início da era 
cristã. Com isso, o que queremos 
contra-argumentar é a noção de 
que a doutrina da imortalida-
de da alma foi introduzida no 
cristianismo pela filosofia grega, 
conforme muitos teólogos argu-
mentam, uma vez que o próprio 
Aristóteles e seus discípulos, 
juntamente com os epicureus já 
defendiam a ideia de uma mor-
talidade da alma. 

Enfim, as concepções segundo 
as quais o espírito e a matéria, 

a mente e o corpo são conside-
rados aspectos de uma mesma 
realidade, assim como as atuais 
concepções defendidas pela neu-
rociência e filosofia da mente, se 
aliam à concepção criacionis-
ta bíblica e teológica segundo a 
qual a ideia explícita no termo 
“alma vivente” subentende a to-
talidade tanto dos aspectos qua-
litativos-subjetivos da natureza 
humana, isto é, a consciência ou 
espírito, bem como o aspecto fí-
sico, o organismo. Deste modo, 
morrendo este, aquele desapare-
ce instantaneamente. 

Um organismo consciente 
de si: um problema de 
difícil resolução 

O estudo da consciência e suas 
propriedades qualitativas sem-
pre gerou conflitos em qualquer 
área do conhecimento. O mode-
lo científico justificou a retirada 
do estudo da consciência de suas 
investigações por uma razão prá-
tica, a saber, a de que a consci-
ência apresenta peculiaridades 
que não satisfazem às exigências 
metodológico-objetivas e expe-
rimentais da ciência moderna 
(SEARLE, 1992)(2). No entanto, 
o fato do estudo da consciência 
não atender aos critérios meto-
dológicos científicos, isto é, não 
pode ser verificável por critérios 
de investigação experimental, 
não significa necessariamente 
que ela não exista e, por sua vez, 
não pertença ao mundo físico. 
Significa, pelo contrário, que o 
estudo da consciência pertence 
a um universo do conhecimento 
que não atende às especificidades 
de um modelo de conhecimento 
cientificista-positivista, com cri-
térios e métodos definidos, espe-
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cíficos e, porque não dizer, res-
tritos a certas limitações. 

A consciência é a mais notável 
característica da espécie humana 
e a subjetividade, por conseguin-
te, seu aspecto mais intrínseco. 
Para o neurocientista português-
-americano António Damásio 
(2011), a relação entre a consci-
ência e seu proprietário, um “eu”, 
evoca a presença do aspecto físi-
co — o cérebro, juntamente com 
o organismo no qual está inseri-
do —, ou seja, não há proprietá-
rio sem a consciência, um “eu”, e 
não há uma consciência sem um 
cérebro, e um cérebro sem um 
organismo (DAMÁSIO, 2011). 
No entanto, o sentido de todo o 
organismo está na consciência. 
Sobre isso, Damásio (2011, p. 
16) afirma que, “sem uma cons-
ciência − isto é, sem uma mente 
dotada de subjetividade — você 
não teria como saber que existe, 
quanto mais saber quem você é 
e o que pensa”. Além do mais, 
continua: “o amor nunca seria 
amor, apenas sexo. A amizade 
seria apenas uma cooperação 
conveniente ... e a dor nunca se 
tornaria sofrimento” (DAMÁ-
SIO, 2011, p. 17).

Admitir uma subjetividade em 
cada organismo humano, isto é, 
um aspecto qualitativo conscien-
te de si e do mundo em cada pes-
soa, com a capacidade de ação 
intencional e, portanto, moral, 
foi motivo suficiente para a re-
tirada do estudo da consciência 
como uma característica objetiva 
do mundo físico. Em outras pa-
lavras, pela impossibilidade de os 
processos qualitativos na nature-
za humana serem verificados de 
forma objetiva pelo método ex-
perimental e científico, o estudo 

do espírito humano deveria ser 
desconsiderado como objeto de 
investigação científica. Esse pro-
cesso, segundo Searle (2006), 
foi arbitrário conforme afirma 
em sua obra A Redescoberta da 
Mente: 

A exclusão da consciência do 
mundo físico foi um artifí-
cio heurístico útil no Século 
XVII, porque permitiu aos 
cientistas concentrar-se nos 
fenômenos que eram men-
suráveis, objetivos e sem pro-
pósito, isto é, livre de inten-
cionalidade. Mas a exclusão 
foi baseada num erro. Foi ba-
seada na falsa crença de que 
a consciência não é parte do 
mundo natural. Essa simples 
falsidade, mais do que qual-
quer outra coisa, mais até do 
que a absoluta dificuldade de 
estudar a consciência com 
nossos ferramentais científi-
cos disponíveis, impediu-nos 
de chegar a uma compreen-
são da consciência (SEARLE, 
2006, p. 138). 

Além do mais, o problema 
relacionado ao estudo da cons-
ciência no âmbito científico foi 
caracterizado, desde sua origem, 
um problema filosófico-metafí-
sico, a cargo exclusivamente da 
religião, excluindo-se a ciência. 
No entanto, a partir da segunda 
metade do século passado, com 
a obra do filósofo inglês Gil-
bert Ryle (1949), The Concept 
of Mind (O Conceito de Men-
te), as discussões sobre a men-
te assumiram proporções mais 
amplas, exigindo um respaldo 
mais substancial da ciência no 
que concerne à investigação da 
natureza do homem. A partir 
de então, trabalhos de filóso-
fos da mente da estirpe de Tho-
mas Nagel (1974; 2005), David 

Chalmers (1996; 2007) e John 
Searle (1998; 2006), bem como 
de neurocientistas a exemplo de 
Joseph LeDoux (1996), António 
Damásio (2000; 2004; 2011) e 
Jaak Pankseep (1998; 2003) têm 
demostrado que os mistérios da 
consciência radicam fundamen-
talmente em atividades, ou me-
lhor dizendo, redes neurais do 
cérebro presentes no organismo 
de pessoas. Desde então, o estu-
do da consciência humana dei-
xou de pertencer apenas ao uni-
verso filosófico-metafísico para 
assim se tornar um “problema de 
difícil resolução” nos bastidores 
da ciência atual, por suas carac-
terísticas intrínsecas. 

Assim, a dificuldade em expli-
car o “problema de difícil resolu-
ção”(3) da consciência (The hard 
problem of consciousness) no âm-
bito científico foi primeiramente 
proposta pelo filósofo da mente, 
o australiano David Chalmers 
(2007). No cerne dessa questão, 
encontra-se a raiz de maior com-
plexidade, a saber, como podem 
os processos subjetivos e qualita-
tivos da consciência ser explica-
dos a partir de processos físicos 
e naturais do cérebro e de suas 
redes neurais? Em outros ter-
mos, como a consciência, con-
siderada por Searle (1998) um 
aspecto de alto nível do cérebro, 
pode ser causada por processos 
físicos-naturais do cérebro e, ao 
mesmo tempo, apresentar uma 
natureza privada, qualitativa e 
de primeira pessoa, característi-
cas únicas de nossos estados de 
consciência?

A possibilidade de se admiti-
rem propriedades mentais-cons-
cientes juntamente com proces-
sos qualitativos e subjetivos da 
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consciência durante a maior par-
te da história da ciência foi algo 
praticamente impensável. No 
entanto, no âmbito da filosofia 
da mente, das neurociências, das 
ciências cognitivas atualmente é 
consensual a concepção de que 
mente e corpo, consciência e cé-
rebro são aspectos inseparáveis 
de uma mesma realidade — o 
organismo humano. Atualmen-
te, com o auxílio de tecnologias 
de neuroimagens, como a resso-
nância magnética por imagem 
(fMRI), a ressonância nuclear 
magnética (RNM) e tomografias 
por emissão de fótons (SPECT) 
e pósitrons (PET), tornou-se 
evidente a observação instantâ-
nea entre os estados privados da 
consciência e os processos neu-
rocerebrais, ou seja, quando al-
guém pensa em algo particular, 
ou vivencia um sentimento ex-
clusivamente particular, nota-se 
a presença do fluxo de sangue e 
calor em certa região do cérebro, 
o que torna a atividade cerebral 
correlata, de alguma forma, aos 
estados privados da consciência. 

A consciência e seus 
aspectos qualitativos 
presentes no mundo

A ideia de que organismos vi-
vos com sistema neural desen-
volvido pudessem apresentar 
características privadas e feno-
mênicas teve seu florescimento 
no artigo intitulado What is it 
like to be bat? (Como é ser um 
morcego?), do filósofo america-
no Thomas Nagel (1974). Neste 
artigo, Nagel (1974) apresenta 
como ponto de partida a ideia 
de que um indivíduo só saberia 
“como é ser” um determinado 
indivíduo “X”, no caso em ques-

tão um morcego, unicamente 
se o observador pudesse ser de 
fato “X” e, neste caso, o morcego 
propriamente observado. Nessa 
proposta, Nagel chama atenção 
às “qualidades experienciais”, a 
saber, a “vivência” (Nagel, 2002, 
p.6) de ‘X” como “vivência de 
primeira pessoa”, em contraste 
com a vivência pública, isto é, 
o que é observado de uma pers-
pectiva de terceira pessoa. 

Uma vivência pública e de ter-
ceira pessoa é o que interessa aos 
critérios da universalidade me-
todológica adotada pela ciência, 
principalmente por atender aos 
padrões da objetividade científi-
ca. Esses critérios de objetivida-
de e observação de terceira pes-
soa são chamados por Chalmers 
(2007) de “os problemas fáceis” 
da consciência, (easy problems)
(4), por serem facilmente mensu-
ráveis. No entanto, os aspectos 
“qualitativos” e “fenomenológi-
cos” da consciência, destacados 
por Searle (2006), Frank Jack-
son(5) e Damásio como qualia, vi-
venciados como sentimentos ou 
vivência de primeira pessoa no 
mundo físico, são, na verdade, o 
que caracterizam, em essência, o 
‘difícil problema’ da consciência 
ou, na opinião alguns autores, 
um problema sem solução. 

A questão central levantada por 
Nagel (1974) sobre a “vivência de 
primeira pessoa” ser um aspecto 
qualitativo e fenomenológico 
experienciado por cada organis-
mo de forma única, desbanca o 
conceito dualista de substância 
cuja noção central é a de que as 
experiências do espírito inde-
pendem das do corpo podendo, 
desse modo, ser armazenadas 
como memória e vivenciadas 

para além do próprio mecanis-
mo físico de cada organismo no 
mundo. Ademais, Nagel (1974) 
reforça o debate filosófico sobre 
a consciência e seus estados qua-
litativos no organismo, podendo 
ser verificada como vivência de 
primeira pessoa, mas impossí-
vel de ser mensurada, enquanto 
experiência objetivo-científica 
de terceira pessoa. Em resumo, 
Nagel reconhece a consciência 
como um processo qualitativo-
-privado que ocorre no interior 
de cada organismo.

Deste modo, tendo o aspecto 
subjetivo da consciência uma ca-
racterística ontológica, não per-
mitindo, desta forma, que a cons-
ciência seja experimentalmente 
comprovada por um método ob-
jetivo e cientificista, o que se ve-
rifica consequentemente é uma 
limitação metodológica da ciên-
cia no que concerne à investiga-
ção dos processos mentais-cons-
cientes como parte integrante da 
natureza e do mundo físico. Do 
contrário, os aspectos privados 
e qualitativos manifestos no âm-
bito da vida de cada organismo 
— tais como a subjetividade, a 
intencionalidade e a percepção 
individual — se tornariam fenô-
menos naturais do mundo físico 
e, portanto, não verificáveis por 
métodos científicos. 

Assim, toda discussão sobre o 
problema mente-corpo está fun-
damentada nessa problemática. 
O fato de a consciência (o espí-
rito) apresentar ‘aspectos onto-
lógicos’ únicos na vida de cada 
organismo humano, com ca-
racterísticas de primeira pessoa 
e não verificáveis por métodos 
objetivista-cientificistas da ciên-
cia, não elimina a possibilidade 
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desses aspectos serem oriundos 
de processos neurofisiológicos 
presentes no cérebro e, por con-
seguinte, no organismo, isto é, 
no mundo físico. 

Filósofos da mente como Tho-
mas Nagel (1974), John Searle 
(1998), Frank Jackson (1986), 
juntamente com neurocientis-
tas da estirpe de Guilio Tononi, 
Benjamin Libet, Antônio Damá-
sio (2000, 2011) e Jaak Panksepp 
(1998;2003) reconhecem que, de-
vido ao fato de a consciência ter 
causalidade em processos neuro-
fisiológicos do cérebro, ou seja, 
em processos físicos da natureza, 
não significa que a consciência 
se reduza ao mundo puramente 
físico unicamente. É consenso 
hoje, tanto na filosofia da men-
te como nas ciências do cérebro 
e cognitivas, o reconhecimento 
de certa independência nos pro-
cessos de tomadas de decisão em 
relação à atividade física cerebral. 
Sobre isso, Damásio (2011, p. 18) 
afirma que: 

As propriedades da men-
te, sem falar nas da mente 
consciente(6), parecem ser 
tão radicalmente diferen-
tes das propriedades da 
matéria viva visível que as 
pessoas dadas à reflexão se 
perguntam como é que um 
processo (a mente cons-
ciente em funcionamento) 
engrena com outro proces-
so (células físicas vivendo 
juntas em agregados que 
chamamos tecidos).

A dificuldade em explicar as 
diferenças radicais e a interação 
entre as propriedades da “ma-
téria viva visível” e a “mente 
consciente em funcionamento” 
foi chamada por Joseph Levine 

(2009), em 1983, de “A lacuna 
explicativa” (the explanatory 
gap)(7). Nela, Levine (2009) re-
conhece que as teorias fisicalis-
tas da mente não são suficientes 
para explicar em sua totalidade 
o fato de como as propriedades 
físicas do cérebro dão origem à 
consciência. Por isso a compre-
ensão de uma “lacuna explica-
tiva” entre os processos físicos 
e a consciência. No entanto, o 
reconhecimento dessa lacuna 
explicativa entre o universo da 
“matéria viva e orgânica” e um 
“mundo psíquico”, não elimina 
o fato de que essas modalidades 
sejam aspectos de uma mesma 
realidade, a saber, um organismo 
vivo dotado de um aspecto qua-
litativo radicado em um self, isto 
é, um proprietário. 

Mesmo com a evidência de que 
a consciência seja um aspecto in-
trínseco e qualitativo no organis-
mo de pessoas, a incapacidade de 
investigá-lo como uma caracte-
rística da natureza, impediu seu 
estudo no âmbito científico por 
séculos, simplesmente por não 
atender a critérios experimen-
tais e metodologicamente válidos 
no âmbito da ciência (SEARLE, 
2006). Por isso, Searle (2006), na 
proposta de reintroduzir o de-
bate sobre a consciência e seus 
aspectos qualitativos no âmbito 
da investigação científica, pro-
pôs uma teoria — o Naturalismo 
Biológico(8) — segundo o qual 
nossos processos mentais e cons-
cientes são processo naturais à 
semelhança de outros fenôme-
nos naturais e biológicos como 
a fotossíntese e a digestão. Nes-
se sentido, a consciência é vista 
como uma propriedade do cére-
bro, com características ontoló-
gicas singulares. 

Torna-se evidente que a natu-
ralização da consciência propos-
ta por Searle tem sido incisiva no 
tocante a uma alternativa plausí-
vel ao chamado “difícil problema 
da consciência”(9) e a “consciên-
cia e seu lugar na natureza”(10), 
por uma razão muito evidente, 
principalmente no âmbito da 
ciência de modo geral, como as 
neurociências e ciências cogni-
tivas: a noção de que “nem toda 
realidade é objetiva, parte dela 
é subjetiva” (SEARLE, 2006, p. 
25). Essa questão, levou Searle à 
sua segunda conclusão, a saber, a 
ideia de que “a consciência é uma 
propriedade emergente e de ní-
vel superior do cérebro” (Searle, 
2006, p. 25) e por isso, está pre-
sente na natureza como qualquer 
outro processo natural. 

Isso nos leva a três conclusões 
imediatas (i) a de que a consci-
ência é parte da natureza e, por-
tanto, do mundo físico; (ii) de 
que nem todos os fenômenos da 
natureza são objetivos e mensu-
ráveis; parte da natureza é sub-
jetiva e, portanto, capaz de ação 
própria; e (iii) a realidade não 
se manifesta apenas de forma 
objetiva, mas também de forma 
subjetiva. Por conseguinte, todo 
o desenvolvimento histórico e 
cultural das sociedades presen-
tes no mundo até o momento só 
foi possível a partir desses três 
pressupostos. Fora deles, a reali-
dade não passaria de puro deter-
minismo. 

Tornar a consciência um as-
pecto real do mundo pode ser, 
segundo Searle (1998), uma das 
maiores revoluções das ciências 
de todos os tempos, pois do pon-
to de vista ontológico, a asserção 
de que toda realidade se reduz à 
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pura objetividade é claramen-
te falsa. Do contrário, teria que 
se negar toda uma construção 
civilizatório-cultural-histórica 
em face de uma concepção pu-
ramente mecanicista e material 
do mundo físico. No entanto, na 
comprovação de que a consciên-
cia é de fato parte real do mundo 
físico, o neurocientista Miguel 
Nicolelis (2011), reconhecendo 
uma equivalência entre a energia 
ativa presente em “feixes elétri-
cos” de células nervosas do cé-
rebro e a consciência, afirma em 
sua obra que:

Ao recrutar maciças ondas 
milivoltaicas de descargas 
elétricas, essas redes neu-
rais microscópicas são na 
verdade as únicas respon-
sáveis pela geração de cada 
ato de pensamento, cria-
ção, destruição, descoberta, 
ocultação, comunicação, 
conquista, sedução, rendi-
ção, amor, ódio, felicida-
de, tristeza, solidariedade, 
egoísmo, introspecção, e 
exultação jamais perpetra-
do por todo e qualquer um 
de nós, nossos ancestrais e 
progênie, ao longo de toda 
existência da humanidade 
(NICOLELIS, 2011, p. 18). 

Em outros termos, Nicolelis 
(2011) reconhece que “estados 
mentais” ou “estados da consci-
ência” tais como ‘amor’, ‘pensa-
mento’, ‘introspecção’, etc. são 
“maravilhas que brotam do tra-
balho rotineiro de nossos circui-
tos neurais” em atividade (Nico-
lelis, 2011, p. 19). No sentido de 
uma equivalência entre cérebro 
e consciência, Daheane (2001, 
p. 3) também afirma que, “nos 
parâmetros de uma perspectiva 

materialista, cada instância da 
atividade mental é também um 
estado físico do cérebro”. 

Diferentemente da “teoria da 
identidade de tipo” cuja premissa 
é a de que “eventos mentais” são 
exatamente de “tipo idêntico” a 
“eventos físicos cerebrais”, o fato 
é que, no contexto das ciências 
do cérebro e da filosofia da men-
te é impossível atualmente se 
negar que há uma equivalência 
entre atividade mental e proces-
sos neurofisiológicos. Nesse sen-
tido, a metáfora cabível à defesa 
de uma equivalência entre esses 
dois universos, conforme Nicole-
lis (2011) e Daheane (2001) afir-
maram mutuamente, é a de que 
mente e cérebro são faces de uma 
mesma moeda.

Neste mesmo sentido das afir-
mações de Nicolelis e Dahea-
ne que Damásio (2009, p. 226) 
também afirma que “sem corpo 
não há mente e sem mente não 
há consciência”. Em uma de 
suas célebres obras, “E o Cérebro 
Criou o Homem” (2011), Damá-
sio afirma que seu principal obje-
tivo neste estudo é refletir sobre 
duas questões primordiais, a sa-
ber: (i) como a atividade cerebral 
constrói a todo momento os pro-
cessos mentais? e (ii) o que pro-
porciona o cérebro tornar a men-
te consciente de si mesma?(11) 
Muito embora Damásio aborde 
o problema da relação cérebro/
consciência do ponto de vista 
exclusivamente neurocientífico, 
sua intenção se assemelha em 
gênero e grau à de Searle quando 
afirma que a consciência “emer-
ge” de processos neurofisioló-
gicos e funcionais do cérebro, e 
que há uma equivalência entre a 
atividade mental e os processos 

cerebrais. À semelhança do ar-
gumento filosófico do Naturalis-
mo biológico de Searle, Damásio 
(2004, p. 206) integra que: 

Dado que a mente emerge 
num cérebro que é parte in-
tegrante de um organismo, 
a mente faz parte também 
desse organismo. Em outras 
palavras, corpo, cérebro e 
mente são manifestações de 
um organismo vivo. Embo-
ra seja possível dissecar es-
ses três aspectos de um or-
ganismo sob o microscópio 
da Biologia, a verdade é que 
eles são inseparáveis duran-
te o funcionamento normal 
do organismo (grifos do au-
tor do artigo). 

No interior das teses da natura-
lização da consciência apresenta-
das até aqui por Damásio, Searle 
e outros, está a ideia central de 
que consciência e cérebro, mente 
e corpo, alma e organismo são as-
pectos inseparáveis durante todo 
o processo da vida do organismo 
humano, isto é, que as proprie-
dades mentais, as quais incluem 
os estados da consciência, os as-
pectos subjetivos e o self estão 
interligados inseparavelmente 
aos processos neurofisiológicos 
do cérebro, sendo, no entanto, 
aspectos únicos de uma realida-
de única — uma alma vivente. E 
nesse sentido, a derrocada do as-
pectos físico-orgânico do cérebro 
e órgãos do corpo implica, como 
consequência, o desaparecimen-
to dos estados da consciência. 

A antropologia bíblica e a 
característica holística da 
natureza humana

Raríssimas são as vertentes 
dentro do universo das religiões 



anual/2019Revista Criacionista nº 10082

www.scb.org.br

que acreditam na mortalidade 
do espírito, quando o organismo 
cumpre seu prazo de validade, 
mesmo dentro do cristianis-
mo(12). Mesmo no judaísmo(13), 
há vertentes fortemente incli-
nadas à crença de um espírito 
que sobrevive à mortalidade 
do corpo como na Cabala e no 
próprio espiritismo judaico(14). 
A clássica crença de que Deus 
“soprou” (Gen. 2:7)(15) uma subs-
tância imaterial no homem com 
o potencial de ser consciente de 
si, no momento da sua concep-
ção a partir do pó da terra, e de 
que essa substância ou espírito, 
consciente de si, “volta a Deus 
que o deu” (Ecl. 12:7) logo após 
a morte, com direito a usufruir 
de imediato das benesses no seio 
de Abraão, não é rara dentro das 
variadas denominações cristãs, 
e, de outros modos no judaísmo 
e outras religiões. Pelo contrário, 
é regra e não exceção. 

No entanto, o próprio texto bí-
blico nos oferece evidências su-
ficientes para a comprovação de 
que a crença em um dualismo de 
substância, qual seja, a crença de 
que Deus tenha soprado ou in-
trojetado no homem uma espíri-
to imortal no ato da sua concep-
ção, ligado ao corpo temporária e 
circunstancialmente, se despren-
dendo desse unicamente após a 
separação do corpo na morte, 
não se configura uma evidência 
propriamente bíblica, mas uma 
tradição popular oriunda de tra-
dições pagãs. 

Longe da ingênua e reducio-
nista concepção de que Deus 
tenha confeccionado um “bone-
co” de barro, mas, em especial, 
combinado intencionalmente os 
elementos químicos principais 

da matéria por Ele mesmo cria-
da(16) no princípio da formação 
do universo, os quais compõem 
o organismo humano vivo e toda 
a matéria viva, com o carbono, 
oxigênio, nitrogênio, hidrogênio 
etc., quão verdadeiro é o fato de 
que Deus tenha feito o homem 
do “pó da terra”, isto é, a matéria 
propriamente, e que esses ele-
mentos (pó da terra) voltam ao 
seio da terra no ato da morte e 
da desintegração do organismo, 
conforme a afirmação do Prega-
dor no livro de Eclesiastes 12:7. 

No entanto, a ideia de que 
Deus tenha inflado no homem 
formado do “pó da terra” uma 
substância imaterial e distinta 
do corpo destoa com o termo 
bíblico-hebraico neshamah(17), 
traduzido como “fôlego”. Nesha-
mah, no sentido de fôlego, se re-
fere basicamente a um princípio 
vital, ou seja, à centelha da vida 
transferida diretamente ao ho-
mem da parte de Deus no ato 
da sua criação. Tal sopro, por 
sinal, se repete na vida de cada 
ser humano que dá seu primeiro 
respiro neste mundo, no ato do 
nascimento. 

Assim, quando o “fôlego da 
vida” (neshamah) ativou como 
uma chave de ignição a máquina 
orgânica com a centelha divina, 
colocando-a em funcionamento, 
o termo hebraico original usado 
para descrever a máquina viva 
em atividade consciente é ne-
fesh, que se traduz como “alma”, 
ou mais propriamente “alma 
vivente”. Nesse sentido, a ideia 
contida no termo nefesh como 
“alma vivente” nunca se aplicou 
biblicamente a uma condição ou 
estado de imortalidade, do ponto 
de vista unicamente anímico ou 

platônico. Por isso, o sentido bí-
blico exato é o de o homem ‘pas-
sar a ser ou se tornar uma alma 
vivente’ (Gen. 2:7) após ter rece-
bido o fôlego da vida, e não ‘ter’ 
uma alma imortal-vivente, isto é, 
‘ser’ uma alma ao invés de tê-la. 

Além do mais, a palavra nefesh 
tem vários sentidos, tanto no An-
tigo Testamento como no Novo, 
podendo apresentar vários signi-
ficados desde (1) ‘hálito’ e ‘res-
piração’ (Jó 41:21), (2) ‘vida’ (I 
Rs 17:21; II Sm 18:13), (3) ‘cora-
ção como sede das afeições’ (Gn 
34:3), (4), ‘desejos’ ou ‘paixões’ 
(Dt. 23:24: Pv. 23:2), (5) ‘vonta-
de’ (Jr 34:16) etc. A palavra Ne-
fesh, pode ser também usada no 
sentido puramente individual, 
como unidade existencial viven-
te como “ser vivo” (Gn 12:5; Lv 
4:2), “pessoa” (Gn 14:21; Nm 
5:6; Sl 3:2) ou “criatura viven-
te” (Gn 2:7). No entanto, como 
o termo se refere à pessoa e não 
a uma parte ou aspecto específi-
co dela, refere-se a alguém que 
morre, como exemplo, referido 
nos livros de Números 31:19 e 
Juízes 16:30. Aliás, nos livros de 
Números 9:7 e Levíticos 19:28, 
o termo nefesh está se referindo, 
nessas passagens, a um cadáver. 

Outro termo utilizado no ori-
ginal hebraico e largamente con-
fundido como substância ima-
terial, capaz de sobreviver para 
além da morte física é ruach(18). 
Este termo, agora traduzido es-
pecificamente como “fagulha 
energizadora da vida e essencial 
à existência”(19), ou apenas “espí-
rito”, não denota especificamen-
te uma individualidade ou per-
sonalidade como nefesh (alma). 
Normalmente ruach é traduzido 
como “fôlego”, “elemento vital”, 
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“mente” etc. No Antigo Testa-
mento, não se verifica que o ter-
mo ruach se refira a um “ente 
inteligente e consciente, capaz 
de existir separado do corpo fí-
sico”(20), mesmo porque a con-
cepção holística(21) do homem 
como uma integralidade sempre 
foi regra no texto bíblico e não 
exceção. 

Ademais, os termos gregos 
equivalentes para nefesh e rua-
ch(22) no NT são especificamente 
expressos como psichē e pneuma, 
ambos se referindo basicamen-
te aos mesmos conceitos como 
“vida”, “fôlego”, “mente ou es-
pírito” etc. Segundo o filósofo 
da religião John Cooper (1989), 
a ideia central que gira entorno 
dos termos nefesh e ruach, ora 
transmite respectivamente as 
noções de “força de vida”, ora de 
um “princípio animado” (COO-
PER, 1989, p. 40). No entanto, 
no Antigo Testamento nefesh 
está comumente relacionado à 
ideia de pessoa e ruach a um self 
ou um “eu” especificamente. 

No entendimento de alguns 
autores, como é o caso de Eichro-
dt(23) (1961), ruach se refere mais 
a uma “força geral”, oriunda da 
parte de Deus, enquanto nefesh 
se refere à “força individual”, na 
qual a vida da criatura se mani-
festa de forma particular. Seja 
como for, no sentido de uma 
“força geral” ou “individual”, ou 
seja como vida, fôlego, pessoa ou 
espírito propriamente, é evidente 
que a ideia de individuo, pessoa 
ou homem propriamente não 
está referida de forma parcial e 
fragmentada mas, de preferên-
cia, de forma integral reduzida ao 
termo que no Gênesis subenten-
de uma “alma vivente” (Gn. 2:7). 

No Novo Testamento não seria 
diferente, comparado ao Antigo 
(como se contradissesse os mes-
mos conceitos apresentados nele 
sobre a alma vivente), ao se refe-
rir ao homem em sua totalidade. 
Tal conceito poderia ser amplia-
do por questões didáticas, para 
melhor compreensão da nature-
za humana, como é o caso de o 
apóstolo Paulo fazer uso dos ter-
mos “espírito” (pneuma), “alma” 
(psichē) e “corpo” (sōma) em I 
Ts. 5:23, referindo-se ao homem 
em sua plenitude. O que não sig-
nifica que tais aspectos possam 
ser separados do conjunto, com 
possibilidade de um dos aspec-
tos, o espírito, ter vida indepen-
dente e imortal em relação aos 
outros aspectos. 

Neste verso de I Ts. 5:23, o 
apóstolo apenas amplia a com-
preensão ou conceito de na-
tureza humana, alma vivente, 
homem, referindo-se a cada as-
pecto como que exercendo fun-
ções específicas e definidas no 
âmbito da totalidade psico-orgâ-
nica humana. Quanto ao espírito 
(pneuma), o apóstolo se referiu à 
consciência dotada de liberdade 
de escolha entre bem e mal, ca-
pacidade de ação moral e inten-
cionalidade. Tal aspecto implica 
responsabilidade sobre as pró-
prias ações e decisões no mundo. 
Quanto ao aspecto mental (psi-
chē), o apóstolo se referiu à di-
mensão que em seu conjunto se 
manifesta por inclinações natu-
rais, sentimentos, desejos e emo-
ções, podendo ser bons ou ruins. 
A psichē deve ser governada pelo 
espírito, de outro modo, privará 
o espírito de seu aspecto mais in-
trínseco: a capacidade de ação li-
vre e intencional. Por fim, quanto 
ao corpo (sōma), Paulo se referiu 

ao aspecto físico ou biológico do 
homem, dotado de órgãos, siste-
mas, metabolismo e homeosta-
se. No entanto, o que o apóstolo 
não viola nessa compreensão é o 
princípio holístico de que todas 
essas dimensões se completam e 
se configuram aspectos de uma 
realidade única — o homem —, 
também entendido enquanto 
“alma vivente”.

Equívocos do Cristianismo 
sobre o dualismo clássico 
grego

Um dos equívocos mais co-
muns difundidos pela teologia 
cristã é o de que a inserção da 
doutrina da imortalidade da 
alma no cristianismo veio como 
consequência direta e exclusiva 
da filosofia clássica grega, espe-
cialmente a filosofia de Platão. É 
comum ler tal equívoco em vá-
rias fontes de pesquisas teológi-
cas e ouvir diretamente em ser-
mões, palestras ou seminários de 
teólogos. No entanto, as evidên-
cias apontam suficientemente no 
sentido de que tal conceito foi 
mais um artifício heurístico, uti-
lizado pelos primeiros teólogos 
da igreja cristã primitiva, pela 
conveniência e necessidade de 
harmonizar a filosofia de Platão 
com a doutrina bíblica do ho-
mem no estado da morte, do que 
a influência e iniciativa direta de 
filósofos ou filosofias dos perío-
dos clássico e helénico da Grécia 
antiga sobre a tradição bíblica. 

O primeiro argumento con-
tra esse equívoco é o de que nos 
primeiros séculos da era cristã, 
a filosofia clássica grega já havia 
perdido sua força por aproxima-
damente três séculos. O mundo 
político e, consequentemente, a 
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cultura vigente, não tinha mais 
por base os conceitos filosófi-
cos clássicos conforme Platão e 
Aristóteles haviam elaborado no 
âmbito de suas perspectivas filo-
sóficas. Atenas e a Magna Gré-
cia não eram mais o centro do 
pensamento filosófico e político 
do mundo, tendo este sido trans-
ferido para Alexandria e Roma 
respectivamente. Além do mais, 
Roma havia se tornado um novo 
centro político com a difusão de 
um novo realismo — o fenôme-
no do ecletismo — cujo foco era 
sensivelmente diferente em rela-
ção ao período clássico grego. 

Um segundo ponto importan-
te, e não menos interessante que 
o primeiro, é o de que a nação 
grega era politeísta e o Deus do 
cristianismo, juntamente com 
a verdade bíblica, eram desco-
nhecidos dentro do panteão gre-
go(24). Por isso, o conceito grego 
de alma enquanto substância ou 
forma não tinha nenhum com-
promisso com a verdade bíblica, 
mas apenas com a tradição mito-
lógica e filosófica grega. Respon-
sabilizar uma cultura que não 
tinha a mínima tradição e com-
promisso com a verdade bíblica 
parece injustificável, diante da 
compreensão de que os primei-
ros teólogos da era cristã estavam 
mais interessados em evangeli-
zar as doutrinas de Platão e o pa-
ganismo, do que preservar como 
pura a mensagem dos apóstolos 
e profetas da Bíblia. 

Além do mais, a doutrina da 
imortalidade da alma não foi 
uma criação da cultura ou filoso-
fia grega. Tal doutrina foi intro-
duzida no mundo, segundo a Bí-
blia, no diálogo da serpente com 
Eva no Éden, quando Satanás, 

possuindo o corpo da serpen-
te, afirma à Eva que ela “certa-
mente não morreria” (Gn. 3:4), 
enquanto Deus, na verdade, já 
havia alertado o primeiro casal 
de que certamente morreriam se 
O desobedecessem e comessem 
do fruto proibido (Gn 3). Após a 
declaração da serpente (Satanás), 
de que o homem não morreria 
pela desobediência, a crença de 
que há um aspecto na natureza 
humana que não morre após a 
morte física tornara-se regra no 
modo de se conceber o homem 
na morte em inúmeras tradições 
e culturas, desde o mundo anti-
go, como a Mesopotâmia, Egito, 
oriente de modo geral, povos e 
tribos no mundo todo, até nas 
religiões e denominações cristãs 
no mundo atual. Por conseguin-
te, hoje, a crença na imortalida-
de do espírito, ou em uma vida 
anímica após a morte física do 
corpo, tornou-se regra em várias 
religiões e culturas no mundo, e 
não exceção.

Um terceiro e último argu-
mento contra a conveniência de 
tornar a introdução da doutrina 
na imortalidade da alma no cris-
tianismo uma responsabilidade 
exclusiva da cultura pagã grega e 
da filosofia é a compreensão de 
que o dualismo mente e corpo, 
espírito e matéria não era a única 
e absoluta vertente filosófica pre-
dominante entre os gregos na era 
clássica. Doutrinas como o hile-
morfismo(25) e o atomismo eram 
também perspectivas filosóficas 
voltadas a uma concepção ma-
terial e integrada da natureza 
humana, contrária ao dualismo 
platônico. Tais doutrinas foram 
também largamente discutidas 
entre os gregos na era clássica e 
helenista. Discorrendo sobre o 

conceito de alma em Aristóteles 
como a própria forma do corpo, 
Thomas Robinson em seu livro 
As Origens da Alma, afirma que: 

Uma conclusão surpreen-
dente deste novo e origi-
nal discurso a respeito da 
alma é que ela não parece 
ser separável do corpo (e, 
a fortiori, não parece ser 
imortal) — contrariamente 
ao que Platão passou boa 
parte de sua vida tentando 
provar (ROBINSON, 
2010, p. 223). 

Esta conclusão é uma clara 
evidência de que a introdução 
da doutrina da imortalidade da 
alma pelos primeiros teólogos e 
estudiosos da filosofia grega foi 
mais uma questão de conveniên-
cia, do que adotar o conceito de 
alma aristotélico que, por sinal, 
se aproximava mais do conceito 
bíblico-criacionista de natureza 
humana enquanto “alma-viven-
te”. Além do mais, os epicureus, 
seguindo a tradição materialista 
da “teoria atomista”(26) e pré-
socrática, concebiam a alma 
apenas como um agregado de 
diversos átomos, sendo a alma, 
portanto, “não eterna, e sim 
mortal” (REALE, 1990, p. 245). 
Como para Epicuro a essência 
do homem é material, o estado 
de morte é a dissolução e disper-
são a absoluta de toda a matéria 
reduzindo o homem a um abso-
luto nada, tanto antes como de-
pois da vida. 

Assim, a adoção da uma con-
cepção dualista ao problema 
mente e corpo pelos primeiros 
teólogos da igreja cristã primi-
tiva, ao invés de uma concep-
ção integrada da natureza hu-
mana que se adequava melhor 
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ao conceito bíblico, demonstra 
claramente que, no âmbito des-
sas interpelações, o que mais im-
portava para esses teólogos era o 
fato de que a opinião da filosofia 
e dos filósofos sobre a natureza 
humana era mais importante 
do que a palavra dos profetas e 
apóstolos, os quais falaram sob a 
inspiração do Espírito de Deus. 
Essa postura não comprometeu 
apenas a doutrina sobre a natu-
reza do homem em seu estado 
na morte, como deturpou mui-
tas das verdades bíblicas durante 
toda a história do cristianismo 
no mundo. 

O mistério da consciência 

Muito do que se tem discuti-
do nos âmbitos da ciência e da 
filosofia sobre o homem e sua 
capacidade de servir-se do pró-
prio entendimento, sem direção 
alheia, radica no conceito de que 
a consciência humana difere de 
toda e qualquer ordem natural 
por um princípio diferente de 
qualquer outro no mundo — a 
liberdade. No entanto, toda bus-
ca por compreender a complexi-
dade dos mecanismos que deram 
origem à consciência no mundo 
físico ainda não foi suficiente 
para determinar o que é e como a 
consciência veio a se tornar parte 
natural da natureza do homem e 
do mundo físico propriamente. 

Assim, nossa defesa neste arti-
go é a de que a esse aspecto qua-
litativo da natureza humana e do 
mundo físico foi confeccionada 
na criação, no pacote da forma-
ção do mundo e do homem en-
quanto alma vivente (nefesh), sem 
a possibilidade de uma separação 
substancial, segundo a concepção 
do dualismo de substância. 

Para a grande maioria dos pes-
quisadores modernos e contem-
porâneos, a concepção de que 
Deus tenha criado o organismo 
humano com aspectos qualita-
tivos intrínsecos soa como in-
gênua e mitológica. No entanto, 
para a filosofia e, especificamen-
te para a ciência (a neurociência 
especificamente), que têm-se 
debruçado incansavelmente no 
sentido de encontrar uma solu-
ção definitiva para o problema 
da consciência no mundo, sem 
qualquer intervenção divina, um 
veredito ainda seria precipitado. 
Nesse sentido, ninguém até o 
momento jamais bateu o martelo 
e fechou a ideia construindo um 
modelo ou definição que pudes-
se abarcar a consciência em sua 
totalidade. Por isso, Damásio, 
compreendendo os limites da 
ciência em explicar a consciência 
pela matéria, a mente pelo cor-
po, afirma que: 

A tarefa de compreender 
como o cérebro produz a 
mente consciente continua 
incompleta. O mistério da 
consciência ainda é um 
mistério, apesar de termos 
conseguido penetrar um 
pouquinho em seus se-
gredos. É muito cedo para 
declarar derrota (DAMÁ-
SIO, 2011, p. 321). 

Damásio reconhece que a es-
trada é longa na compreensão 
de como a consciência se rela-
ciona com o cérebro e admite 
claramente que o conhecimento 
sobre a origem da consciência 
ainda é um mistério. Seria muito 
fácil e ao mesmo tempo conve-
niente para os teólogos justifica-
rem o problema da consciência, 
e isso é regra e não exceção pelo 

viés da fé, nos seguintes termos: 
“E formou o Senhor Deus o ho-
mem do pó da terra, e soprou em 
suas narinas o fôlego da vida; e 
o homem foi feito alma vivente” 
(Gn 2:7). No entanto, essa com-
preensão resolve o problema da 
consciência apenas do ponto de 
vista teológico-bíblico, mas ca-
rece de uma compreensão mais 
ampla que possa contemplar 
tanto a ciência como a filosofia 
em suas esferas de ação e de co-
nhecimento. 

Embora, do ponto de vista teo-
lógico, a verdade religiosa seja 
superior ao conhecimento filo-
sófico e científico, a teologia não 
exclui nenhum desses alicerces 
quando o assunto é explicar o 
universo em sua complexidade. 
Essa característica universal e 
não excludente da verdade reli-
giosa em compreender a realida-
de do universo em sua totalidade 
é o que a torna superior e racio-
nal a qualquer área de conheci-
mento no mundo, o que vai de 
encontro à tradicional concep-
ção entre os acadêmicos de que 
a verdade religiosa é irracional 
e puramente mitológica. Nesse 
sentido, me alinho com Tomás 
de Aquino quando afirma que 
“a verdade religiosa é suprana-
tural e suprarracional; mas não é 
irracional” (CASSIRRER, 2005, 
p. 121, apud Tomas de Aqui-
no). Essa conclusão de Tomás de 
Aquino nos leva a entender que 
os mistérios da fé não podem ser 
compreendidos apenas com base 
na razão científica e/ou na argu-
mentação filosófica, pois trans-
cende a esses conhecimentos. 
Todavia, os mistérios da fé não 
contradizem a razão e a argu-
mentação filosófica; pelo contrá-
rio, as completam e aperfeiçoam.
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Conclusão 

A ideia de que não há uma con-
ciliação entre teologia, filosofia e 
ciência no que concerne à mor-
talidade do espírito ou da cons-
ciência não é real, principalmen-
te pelo que se tem descoberto e 
se discutido nos âmbitos da neu-
rociência e da filosofia da mente 
sobre a relação entre a mente e 
o corpo, a consciência e cérebro. 
Atualmente, pelos resultados das 
novas pesquisas científicas e pe-
los ótimos argumentos da filoso-
fia da mente, pode-se facilmente 
evidenciar de forma ampliada 
uma convergência entre o con-
ceito bíblico-criacionista de uma 
nefesh ou ‘alma vivente’, com o 
conceito de organismo humano 
vivo, dotado da capacidade de 
escolha e ação livre, conforme se 
verificam tanto na análise cien-
tífica quanto na argumentação 
filosófica. 

Nesse sentido, a conclusão 
imediata se atém à concepção de 
que a dualidade substancial en-
tre a alma (consciência ou espíri-
to) e o corpo, conforme a defesa 
de Platão, Agostinho de Hipona, 
Descartes e outros filósofos dua-
listas tem se demonstrado lar-
gamente remota no âmbito da 
neurociência e, principalmente, 
da filosofia da mente atuais. Pela 
evidência científica e mesmo fi-
losófica, as concepções de alma 
segundo o conceito de Aristó-
teles ou Epicuro, ou as concep-
ções modernas do monismo que 
depreendem o aspecto mental e 
o corpo como características de 
uma mesma realidade, ao mo-
delo neurocientífico damasiano 
sobre a relação mente-cérebro, 
são as que mais se aproximam 
da concepção bíblica original, 

segundo a qual mente e corpo, 
espírito e matéria, alma e orga-
nismo são faces de uma mesma 
moeda. 

Por isso, a evidencia neste arti-
go de que a introdução da dou-
trina da imortalidade da alma 
no cristianismo tenha sido mais 
um artifício heurístico dos pri-
meiros teólogos estudiosos da 
filosofia durante o início da era 
cristã. Além do mais, a evidência 
de que a intenção dos primeiros 
teólogos estava mais inclinada 
a harmonizar a tradição bíblica 
com a concepção platônica sobre 
a alma, do que investigar e inter-
pretar o texto bíblico de forma 
objetiva, parece também se ve-
rificar. Aliás, a mesma iniciativa 
que tornou o dualismo clássico 
grego parte da fé dos primeiros 
teólogos cristãos poderia ser cla-
ramente substituída pela con-
cepção de alma em Aristóteles 
ou pelos epicureus. Essa escolha 
foi mais arbitrária do que eluci-
dativa pela evidencia e convicção 
da verdade bíblica. 
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qualitativo-subjetivo à realidade 
humana. Neste artigo, por ques-
tões didáticas não faremos uma 
distinção especifica entre esses 
conceitos. Nos concentraremos 
apenas, além do aspecto quali-
tativo-subjetivo, no conceito de 
que a consciência ou é substan-
cialmente imortal ou mortal. No 
entanto, o autor reconhece que 
o termo é complexo e apresenta 
especificidades de acordo com a 

perspectiva e o momento históri-
co. 

(2) Cf. em SEARLE, J. “A Redesco-
berta da Mente”, p.19

(3) Cf. CHALMERS, David. “The 
hard problem of consciousness”. 
In: The Blackwell Companion to 
Consciousness, Oxford: Blackwell 
Publishing Ltd, 2007. pp. 225-
235. 
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Publishing Ltd, 2007. pp. 225-
235. 
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rísticas biológicas, como a fotos-
síntese, a digestão ou a mitose. 
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compreensão do lugar da cons-
ciência dentro de nossa visão de 
mundo”. 
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(12) Cf. Chapter three, “Old Testa-
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Life Everlasting: biblical anthro-
pology and the monist-dualist de-
bate, p. 52-70

(13) Cf. http://www.morasha.com.
br/misticismo/imortalidade-e-a-
-alma.html. Visto em 28/07/2019.

(14) Cf. KOGAN, Andréa. “Espiritis-
mo Judaico em São Paulo”, São 
Paulo: Editora Labrador, 2018.

(15) João Ferreira de Almeida, “Edi-
ção da Bíblia Revista e Atualiza-
da”, 2ª edição (SBB-ARA)

 http://biblia.com.br/joao-ferrei-
ra-almeida-atualizada/genesis/
gn-capitulo-2/

(16) Cf. Contemporaneamente não 
existe mais a distinção que outro-
ra existia entre os verbos ‘Crear’ 
e ‘Criar’, consoante aponta Said 
Ali (2001). No entanto, a distin-
ção usada na linguagem arcaica 
seiscentista utilizava o primeiro 
verbo no sentido de dar existên-
cia ou criar do nada aquilo que 
nunca havia existido, enquanto o 
segundo se referia ao cultivo, de-
senvolvimento e aperfeiçoamen-
to daquilo que se constrói a partir 
dos fundamentos já estabelecidos 
ou elementos preexistentes como 
transformar o ferro, o barro, a 
madeira em formas úteis. No 
primeiro sentido, somente Deus 
é Creador porquanto unicamen-
te Ele trouxe à existência o que 
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REALE, Giovanni. “História da 
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"O Ignorante afirma, 
o sábio duvida, o 
sensato reflete."

Aristóteles
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